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Od czasów Platona i Witruwiusza dążeniu do prawdy, dobra i piękna towarzyszyło myślenie o idealnej
organizacji miasta i kompozycji jego przestrzeni. Nie
przypadkiem więc marzenie o mieście idealnym fascynowało tak wielu wybitnych myślicieli i artystów
włoskiego renesansu. Poszukiwanie harmonii i doskonałości poprzez realizację idealnego planu miasta – gwiaździstego, opartego na zasadach regularnej geometryczności – pozostało jednak, poza wyjątkami, przede wszystkim utopią.
W 1889 roku ukazała się głośna książka Camilla Sittego Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen. Stała się ona manifestem myślenia
o kreacji przestrzeni miejskiej w kategoriach artystycznych. Była też próbą – zapewne bardzo idealistyczną – przeciwstawienia się negatywnym zjawiskom żywiołowej urbanizacji epoki industrialnej. Czy
idee Camilla Sittego trzeba więc dziś uznać wyłącznie za utopie pięknoducha myślącego o mieście w kategoriach scenografii? Czy był to może akt bezsilności i kapitulacji urbanisty? Ani jedno, ani drugie. Sitte
przeciwstawił się sprowadzaniu nowoczesnej urbanizacji do wymiaru technokratycznego, przeczuwając w jakimś sensie to, co pokazał Fritz Lang w swym
apokaliptycznym Metropolis.
Miasto to jednak nie tylko idea i forma, ale także
funkcja i proces. Innymi słowy, miasto to zwierciadło
cywilizacji. Takie rozumienie miasta od dwudziestu pięciu lat jest jedną z głównych osi działalności
MCK – badawczej, wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej. Już pierwsza konferencja zorganizowana
przez Centrum, Managing Historic Cities. The Case
of Central Europe z 1991 roku, dotyczyła napięć między procesami, jakim podlegają współczesne miasta,
a zgromadzonym w nich dziedzictwem. Logo Centrum – zainspirowane Witruwiańskim ideałem człowieka oraz koncepcją złotego podziału – wyraża dążenie do piękna poprzez kreowanie form idealnych,
a zarazem otwartych i dynamicznych. Nie jest zatem
przypadkiem, że w podwójnym numerze kwartalnika „Herito” towarzyszącym jubileuszowi dwudziestopięciolecia MCK postanowiliśmy zmierzyć się z pytaniem, czy miasto – a zwłaszcza współczesna metropolia – może być dziełem sztuki.

1

Since the time of Plato and Vitruvius the quest for
truth, goodness and beauty has been accompanied
by thinking on the ideal layout of the city and composition of its space. It is thus no coincidence that
the dream of the ideal city fascinated so many outstanding thinkers and artists of the Italian Renaissance. The goal of achieving harmony and perfection
by creating the ideal city plan – stellar, founded on
the principles of regular geometricity – has largely,
with a few exceptions, remained a utopia.
In 1889 Camillo Sitte’s much-publicised book Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen
was released, and its role evolved into that of a manifesto of thinking on the creation of urban space in
artistic categories. It was also a bid – doubtless a very
idealistic one – to oppose the negative effects of rapid
urbanisation in the industrial age. So should Camillo Sitte’s ideas today be dismissed as nothing but the
utopias of an aesthete who treated the city as a kind
of stage set? Or was his text rather an act of impotence and capitulation by an urbanist? Neither. Sitte
was protesting at the reduction of modern-day urbanisation to the technocratic dimension, in a sense
foreseeing a scenario akin to that which Fritz Lang
showed in his apocalyptic Metropolis.
But the city is more than simply idea and form; it is
also function and process. In other words, the city is a
reflection of its civilisation. This is the conception of
the city that for twenty-five years has been at the heart
of the ICC – our research, our exhibitions, our educational programmes and our publishing activity. The
very first conference organised by the centre, Manag‑
ing Historic Cities. The Case of Central Europe, in 1991,
was focused on the tensions that arise between the processes to which contemporary cities are subjected and
the heritage amassed in them. Our logo – inspired by
the Vitruvian ideal of man and the concept of the golden
ratio – expresses a pursuit for beauty through the creation of ideal forms that are at once open and dynamic. It is thus no coincidence that in this double issue of
our quarterly Herito accompanying our jubilee marking
twenty-five years of the ICC’s work we have decided to
tackle the question of whether the city – and in particular the contemporary metropolis – can be a work of art.
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David Maljkovic / Annet Gelink Gallery, Amsterdam
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David Maljkovic, Brakujące kolory, 2010
David Maljkovic, Missing Colours, 2010

AT

AT

Béton

Béton

ǏǏ Kunsthalle Wien, Wiedeń
Od 25 czerwca do 16 października 2016

ǏǏ Kunsthalle Wien, Vienna
From 25 June until 16 October 2016

Bloki w kształcie wież, podniebne ulice i kosmiczne projekty dla nowych miast – urbanistyka w czasach powojennych interesowała
się nie tylko budynkami. Realizowała „betonotopię”, możliwą dzięki najnowocześniejszemu materiałowi tego czasu: betonowi. Mając
na celu zmianę społeczną, architektura brutalistyczna nadała kształt utopii. Dziś wiele z jej
osiągnięć zniknęło z architektonicznej mapy –
zostały wyburzone lub odnowione do tego
stopnia, że oryginalny zamysł stał się niewidzialny. Wystawa Béton pokazuje nowoczesność betonu jako materiału, a także społeczne
i ideologiczne implikacje postępowej betonowej architektury.

Tower blocks, streets in the sky and space‑age
design for new cities – city planning in the
post‑war era was concerned with more than
just building. It was the realisation of a “concretopia” made possible by the most advanced
material of that time: concrete. Aiming to
change society, brutalist architecture virtually gave shape to utopia. Today, many of these
achievements have vanished from the architectural map through being demolished or renovated to an extent that make original intentions
invisible. Béton is an exhibition that highlights
concrete’s modernity as a material, but also
the social and ideological implications of progressive concrete architecture.
www.kunsthallewien.at

Krajobrazy/Ludzie
(Land/Leute)
ǏǏAlbertina, Wiedeń
Od 25 maja do 30 października 2016
Czy jako przedmiot nastrojowej fotografii artystycznej, czy w kontekście społeczno‑politycznym, fotografowane dla naukowej dokumentacji lub jako wyidealizowany Heimat – krajobrazy wraz ze swoimi mieszkańcami zawsze były
w centrum zainteresowania fotografów. Ten fascynujący i zróżnicowany temat zostanie podjęty w drugiej prezentacji prac z Fotograficznej
Kolekcji Albertiny, w której ponad sto arcydzieł
dostarczy przeglądu najważniejszych nurtów
w historii fotografii, łącząc klamrą najsławniejsze postaci dziewiętnastowiecznej fotografii
i współczesnych artystów.
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Národní galerie v Praze
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Josef Hrubý, Josef Kittrich, projekt domu handlowego Bílá labuť (Biały Łabędź) w Pradze, 1936
Josef Hrubý, Josef Kittrich, design of the department store Bílá labuť (White Swan) in Prague, 1936

AT

Landscapes/People
ǏǏAlbertina, Vienna
From 25 May until 30 October 2016
Whether as atmospheric art photography or
framed by a socio‑political context, whether for scientific documentation or as idealised
Heimat photography – landscapes and their
inhabitants have always been in the focus of
a great many photographers. This exciting and
diverse theme is taken up by the second presentation of works from the Albertina’s Photographic Collection, in which over 100 masterpieces provide an overview of central trends
of photographic history while spanning an arc
from well‑known artists of the 19th century
to contemporary figures.
www.albertina.at

Marzenia i rzeczywistość. 30 lat Kolekcji
Architektury Galerii Narodowej
w Pradze (Sen a skutečnost: 30 let Sbírky
architektury Národní galerie v Praze)
ǏǏ Galeria Narodowa, Praga
Od 24 czerwca do 25 września 2016
Celem wystawy zorganizowanej z okazji trzydziestej rocznicy powołania Kolekcji Architektury Galerii Narodowej w Pradze jest zaprezentowanie zwiedzającym jej historii, począwszy od pierwszych nabytków, oraz struktury
podzielonej na indywidualne sekcje. Przybliżone zostaną sylwetki najważniejszych twórców (takich jak Václav Hilský, Karel Janů,
Alena Šrámková, Věra i Vladimír Machonin,
Jiří Kroha, Jan Sokol, Karel Prager, Jan Línek
i Vlado Milunič), a także poszczególne obiekty – zarówno pojedyncze budynki, jak i większe kompleksy. Osobny dział wystawy stanowić
będzie prezentacja wyboru historycznych druków pokazujących architektoniczne detale, najsłynniejsze budynki oraz miejskie weduty.

Dreams and Reality: 30 Years
of the Architecture Collection
at the National Gallery in Prague
ǏǏNational Gallery, Prague
From 24 June until 25 September 2016
The exhibition on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the Architecture
Collection of the National Gallery in Prague
will introduce visitors to how the collection was
built up from the very first purchases, capture
its division into individual sub‑sections and present its most important figures (such as V
 áclav
Hilský, Karel Janů, Alena Šrámková, Věra and
Vladimír Machonin, Jiří Kroha, Jan Sokol,
Karel Prager, Jan Línek and Vlado Milunič),
as well as concrete exhibits – individual buildings and whole series. A further separate chapter will be the selection of historical prints on
the themes of architectural details, classical
buildings and vedute of cities (cityscapes).
www.ngprague.cz
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DE

Głosy sprzeciwu. Sztuka w NRD
w latach 1976–1989
(Gegenstimmen. Kunst in der DDR
1976–1989)

Archiwum artystki / Artist’s archive

ǏǏMartin‑Gropius‑Bau, Berlin
Od 16 czerwca do 26 września 2016

Gülsün Karamustafa, Obiecane obrazy, 1998–2004
Gülsün Karamustafa, Promised Paintings, 1998–2004

DE

Gülsün Karamustafa. Chronografia
(Gülsün Karamustafa. Chronographia)
ǏǏ Hamburger Bahnhof, Berlin
Od 10 czerwca do 23 października 2016
Gülsün Karamustafa (ur. 1946) uważana jest
za jedną z najważniejszych artystek drugiej połowy XX wieku w Turcji, gdzie jej twórczość
ma decydujący wpływ na młodsze pokolenia
tureckich artystów. Prace Karamustafy obejmują okres od połowy lat siedemdziesiątych
i posługują się rozmaitymi mediami, w tym
malarstwem, instalacją, sztuką performance’u i video. Jej twórczość skupia się na kwestiach migracji, nomadyzmu wywołanego przyczynami politycznymi, popkultury, feminizmu oraz gender i często dostarcza krytycznej
analizy zachodniego spojrzenia na kraje Bliskiego Wschodu. Pokazywane prace uwzględniają wszystkie fazy i formy jej działalności
artystycznej i stanowią ważny głos we współczesnych debatach.

Gülsün Karamustafa. Chronographia
ǏǏ Hamburger Bahnhof, Berlin
From 10 June until 23 October 2016
Gülsün Karamustafa (b. 1946) is regarded as one
of the most important artists of the second half
of the 20th century in Turkey, where her work
has been a decisive influence on younger generations of Turkish artists. Karamustafa’s oeuvre
stretches from the mid‑1970s to the present
day and encompasses various media, including painting, installation, performance art, and
video. Her work focuses on questions of migration, politically induced nomadism, pop culture,
feminism and gender, and often provides a critical analysis of the Western view of Middle‑Eastern countries. Rendered in a variety of media,
these subjects permeate all phases and forms of
her artistic work and are of unmistakable relevance to current debates.
www.smb.museum

Wystawa bada związki między dysydencką
sztuką i władzą w Niemieckiej Republice Demokratycznej na przykładzie dużej liczby zgromadzonych prac. Sprzeciw i krytyczny dystans
wobec aparatu państwa przybrały wiele form
artystycznej ekspresji w byłej republice socjalistycznej. Kolekcja „innej” sztuki z NRD zadaje pytanie, jak ostatnia historia Niemiec może
zostać przemyślana na nowo, po latach sterylnych podziałów na Wschód i Zachód i towarzyszących im porównań. Kto jest prawdziwym
bohaterem? Na wystawie zaprezentowana zostanie twórczość aktywnej, dynamicznej i niezwykle odważnej grupy niezależnych artystów,
poetów, performerów, działaczy, amatorskich
filmowców oraz muzyków jazzowych i rockowych, którzy poszukiwali przestrzeni wolności
poza zasięgiem państwa.
Voices of Dissent: Art in the GDR 1976–1989
ǏǏMartin‑Gropius‑Bau, Berlin
From 16 June until 26 September 2016
This exhibition explores the relationships of
dissident art and power in the GDR through
a large number of representative works. Dissidence and critical distancing from the state apparatus took a great variety of artistic forms in
the former socialist republic. This gathering of
“other” art from the GDR asks how Germany’s recent history can be reappraised after decades of
sterile East‑West comparisons. Who are its real
heroes? The exhibition will present the production of an active, dynamic and fearless network
of assertive painters, poets, performers, actionists, Super8 filmmakers and jazz and rock musicians who looked for spaces of freedom beyond
the reach of the state.
www.berlinerfestspiele.de

Mamy na oku / Worth a Look

7

EE

Chłodne spojrzenie. Odmiany hiperrealizmu
w sztuce estońskiej
(Külm pilk. Hüperrealismi variatsioonid
Eesti kunstis)
ǏǏ KUMU. Muzeum Sztuki Estonii, Tallin
Do 9 października 2016
Celem wystawy jest ukazanie hybrydyczności i wszechstronności estońskiego hiperrealizmu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Hiperrealizm – prąd artystyczny skupiony
przeważnie na współczesnym zachodnim stylu
bycia – doczekał się wielu żywotnych realizacji
w sztuce socjalistycznych krajów wschodnioeuropejskich i państw należących do Związku Radzieckiego. W sytuacji, kiedy oficjalna doktryna faworyzowała realizm w sztuce, nowy trend
spowodował coś na kształt krótkiego spięcia.
Po latach walki z zachodnimi prądami w sztuce, które unikały reprezentowania rzeczywistości, sowiecki świat sztuki musiał zmierzyć się
z obrazami, które były bardziej realistyczne niż
kiedykolwiek wcześniej. Historyczny przegląd
dzieł został uzupełniony na wystawie o prace
z lat dwutysięcznych.

Cold Look. Variations of Hyperrealism
in Estonian Art
ǏǏ KUMU. Art Museum of Estonia, Tallinn
Until 9 October 2016
The aim of the exhibition is to show the hybridity and versatility of the Estonian hyperrealism of the 1970s and 1980s. Hyperrealism –
a art trend focused mainly on the contemporary Western lifestyle – had lively responses in
the art of socialist East European countries, as
well as in the Soviet Union. In an environment
where the official doctrine favoured realism
in art, the new trend caused something close
to a conceptual short circuit. After years of
fighting against the Western trends in art that
avoided depicting reality, the Soviet art world
now had to face paintings that were more realistic than ever before. The art historical overview is complemented with photo‑realist works
from the 2000s.
kumu.ekm.ee

Dzięki uprzejmości artysty / Courtesy of the artist

Armando Lulaj, Zużywa się, kiedy rośnie, 2011
Armando Lulaj, It Wears As It Grows, 2011

HU

Współczesna sztuka Albanii i K
 osowa
(A lbánia és Koszovó kortárs albán
művészetét)
ǏǏMuzeum Sztuki Współczesnej fundacji
Ludwiga, Budapeszt
Od 15 lipca do 11 września 2016
Celem wystawy jest ukazanie najsilniejszych
i najbardziej interesujących stanowisk artystycznych w sztuce Albanii i Kosowa. Dotychczas historycy sztuki skupiali się przede wszystkim na kwestiach kulturowych, społecznych
i politycznych zawiązanych z tymi dwoma scenami artystycznymi w kontekście Bałkanów.
Niniejsza wystawa, prezentująca prace niemal
trzydziestu artystów, będzie pierwszą na Węgrzech, która położy nacisk na same prace i pozycje artystyczne wypracowane przez ostatnie
piętnaście lat w Albanii i Kosowie, a jej celem
będzie zapoczątkowanie dialogu na temat punktów wspólnych, mimo sprzecznych aspektów,
scen artystycznych w tych dwóch krajach mówiących tym samym językiem.

Ando Keskküla, Krajobraz północnej Estonii, 1974
Ando Keskküla, Landscape of Northern Estonia, 1974

Contemporary Art in Albania and Kosovo

KUMU

ǏǏ Ludwig Museum – Museum of Contemporary
Art, Budapest
From 15 July until 11 September 2016
The exhibition aims to display the forceful and
fascinating artistic positions of Albania and
Kosovo. Until now art historians have primarily studied the culturally, socially, and politically related questions raised by the two art scenes
within the context of the Balkans: the exhibition,
involving almost thirty artists, will be the first
in Hungary to focus jointly on the artworks and
artistic positions created in the past ten‑fifteen
years in Albania and Kosovo, initiating a dialogue about the common points but sometimes
contradictory aspects of the artistic scenes of
the two countries speaking the same language.
www.ludwigmuseum.hu
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Pany chłopy chłopy pany
ǏǏMCK Sokół, Sądecki Park Etnograficzny,
Nowy Sącz
Od 24 czerwca do 11 września 2016

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Projekt poświęcony postrzeganiu wsi w kulturze przez pryzmat kolekcji muzealnych i etnograficznych składa się z dwóch części. Pierwsza
to prezentacja prac polskich i zagranicznych
artystów współczesnych (m.in. D. Niaznalska, J. Samma) na terenie Sądeckiego Parku
Etnograficznego – w większości wykonanych
na miejscu jako komentarz do idei skansenu.
Drugą jest instalacja artystyczna K. Radziszewskiego i P. Branasa zorganizowana w Galerii
Sztuki Współczesnej BWA Sokół we współpracy
z Muzeum Okręgowym, składająca się z muzealnych archiwaliów i eksponatów.
Masters Peasants Peasants Masters
ǏǏ BWA Sokół, Sądecki Ethnographic Park,
Nowy Sącz
From 24 June until 11 September 2016
Artistic project devoted to how the countryside
is perceived in culture through the prism of museum and ethnographic collections will comprise two integral parts. First will be: a display of contemporary works of art, created by
artists from Poland and abroad (among others D. Niznalska and J. Samma), at the premises of the Sądecki Ethnographic Park – works
mostly executed at the site commenting on
the very idea of the open air ethnographic museum as a cultural construct. Second will be
an artistic installation by K. Radziszewski and
P. Branas at the BWA Sokół Gallery of Contemporary Art in collaboration with the District
Museum, that will include the museum’s archive materials and exhibits.

Gérard Singer, 14 lutego w Nicei, 1950–1951
Gérard Singer, 14 February in Nice, 1950–1951

PL

W 1952 roku Muzeum Pomorza Zachodniego
rozpoczęło nową fazę działalności, której podstawowym celem stało się umacnianie totalitarnego, prosowieckiego systemu w sferze kultury. Misję realizowano między innymi za pomocą pozyskiwanych do kolekcji obiektów,
a jedną z najbardziej spektakularnych donacji
było epickie malowidło Gérarda Singera 14 lute‑
go w Nicei. Stoczniowy Szczecin – degermanizowane miasto kultywujące mit „Paryża Innej
Europy” – wybrano nieprzypadkowo na opiekuna słynnego dzieła o portowej, antyhitlerowskiej oraz antykapitalistycznej tematyce. Pokaz
obrazu – sześćdziesiąt lat po jego zniknięciu
w muzealnych magazynach – przybliża niemal
nieznany w Polsce nurt sztuki zachodnioeuropejskiej, polityczne, ikonograficzne i formalne
konteksty malowidła.

In 1952, the Museum of Western Pomerania
began a new phase of its existence, the main
goal now being to strengthen the totalitarian
pro‑Soviet system in the area of culture. One of
the ways of pursuing this mission was the selection of new museum pieces; one of the most
spectacular donations was Gérard Singer’s epic
painting called 14th February in Nice. It was
no accident that the shipbuilding Szczecin –
a de‑Germanised city cultivating the myth of
the “Paris of the Other Europe” – was offered
the stewardship of this famous work on maritime, anti‑Nazi and anti‑capitalist themes.
The display of this painting – sixty years after
its appearance in museum storage – makes
spectators familiar with a trend in Western European art which is almost unknown in Poland,
as well as with the political, iconographic and
formal contexts of Singer’s painting.
muzeum.szczecin.pl

www.mcksokol.pl

24 czerwca — 11 września 2016

pany chłopy chłopy pany
Sądecki Park Etnograficzny
w Nowym Sączu
Agata Biskup
Leone Contini
Jan Gryka
Małgorzata Mirga-Tas
Dorota Nieznalska

Magdalena Ujm

Galeria BWA Sokół
w Nowym Sączu
Przemysław Branas
Karol Radziszewski

Proj. Katarzyna Wolny

ǏǏNational Museum in Szczecin, Szczecin
Until 30 June 2016

Galeria BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

ǏǏMuzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin
Do 30 czerwca 2016

iech Szymański

Far from Moscow. Gérard Singer
and Engaged Art

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka
zaangażowana
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Adéla Babanova, Powrót do Adriaportu, 2013, kadr wideo
Adéla Babanová, Return to Adriaport, 2013, video still
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Otwarcie Pawilonu Czterech Kopuł

Podróżnicy

The Travellers

ǏǏ Pawilon Czterech Kopuł.
Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław
25 czerwca 2016

ǏǏ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa
Do 21 sierpnia 2016

ǏǏ Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw
Until 21 August 2016

Zaprojektowany w 1912 roku przez Hansa
Poelziga Pawilon Czterech Kopuł po wielu
dekadach przywrócony został do pełnienia
swych pierwotnych funkcji wystawienniczych.
W zmodernizowanym budynku prezentowana
będzie jedna z najbogatszych w kraju kolekcji
polskiej sztuki współczesnej.

Wystawa opowiada o podróży w odniesieniu
do historii i teraźniejszości regionu, w którym swoboda przemieszczania się była do niedawna luksusem dostępnym niewielu. Otwarcie na świat po rewolucji 1989 roku oraz włączenie w procesy globalizacyjne umożliwiły
obywatelom byłego bloku wschodniego wyjazdy i wymianę międzynarodową na zupełnie nową skalę. Prace prezentowane na wystawie opowiadają tak o wyjazdach wakacyjnych,
dalekich wyprawach, jak i migracjach. Koncentrują się na okresie od połowy XX wieku
do dziś — od zamkniętych granic podzielonej,
zimnowojennej Europy do napędzanego przez
kapitalizm przyspieszenia pierwszych dekad
XXI wieku – widzianym oczami współczesnych artystów pochodzących z regionu Europy Środkowo‑Wschodniej – często migrantów
w pierwszym i drugim pokoleniu.

Opening of the Four Dome Pavilon
ǏǏ The Four Dome Pavilion.
Museum of Contemporary Art, Wrocław
25 June 2016
The Four Domes Pavilion, designed in 1912
by Hans Poelzig, was restored to its original expository functions after many decades.
The modernised building will hold one of
the largest domestic collections of contemporary Polish art.
www.mnwr.art.pl

The exhibition looks at travel in a region where
freedom to travel was, until recently, a luxury available only to the very few. The revolution of 1989 and the subsequent opening
to the world and globalisation processes allowed citizens of the former Eastern Bloc personal mobility on an unprecedented scale.
The works presented in the show tell the stories of holiday trips as well as distant journeys and migrations. They focus on a period
from the mid‑20th century until today, from
the closed borders of the divided Cold War‑era
Europe to the capitalism‑driven acceleration
of the 21st century’s first decades – as seen by
contemporary artists hailing from the region
of Central‑Eastern Europe – often first and
second generation migrants.
zachęta.art.pl
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Adagp, Paris 2016
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Max Ernst, Uciekinier, 1926
Max Ernst, The Escapee, 1926
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Max Ernst. Sny ornitologa

Max Ernst. An Ornithologist’s Dreams

DADA. RO

ǏǏMiędzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
Od 30 maja do 28 sierpnia 2016

ǏǏInternational Cultural Centre, Krakow
From 30 May until 28 August 2016

Wystawa prac Maxa Ernsta, jednego z najbardziej wszechstronnych i kreatywnych artystów XX wieku, przybliża jego twórczość poprzez pryzmat głębokiego przekonania Ernsta
o swoim ptasim rodowodzie i posługiwania się
figurą ptaka jako alter ego. Ta fascynacja jest
pretekstem do pokazania niezwykłej inwencji
artysty w eksperymentowaniu w zakresie nowych technik artystycznych (kolaż, frottage,
grattage, dekalkomania, oscylacja), a także roli,
jaką Ernst odegrał w kreowaniu ważnych trendów w sztuce XX wieku (takich jak dadaizm,
surrealizm czy abstrakcja aluzyjna). Na ekspozycji prezentowanych jest ponad 100 eksponatów – w tym 8 rzeźb, 5 obrazów olejnych, 20
kolaży i ponad 60 grafik. Dopełniają ją zdjęcia
dokumentalne i fragmenty autorskich tekstów
Ernsta, przybliżając jego niezwykłą osobowość
i burzliwe koleje życia.

The exhibition of works by Max Ernst, one
of the most versatile and creative artists of
the 20th century, introduces the artist’s oeuvre
through the prism of his deep conviction about
his avian origin and his reference to the figure
of bird as his artistic alter ego. This fascination
works as a pretext to present the artist’s remarkable invention in experimenting with new artistic techniques (including collage, frottage, grattage, decalcomania, and oscillation), as well as
the role he played in creating important trends
in 20th century art, such as Dadaism, Surrealism, and allusive abstraction. The display features over 100 works of art, including 8 sculptures, 5 oil paintings, 20 collages and over
60 prints. It is fleshed out with photographs and
excerpts from Ernst’s writing which illustrate
and testify to his outstanding personality.

ǏǏMNAC – Narodowe Muzeum Sztuki
Współczesnej, Bukareszt
Do 9 października 2016

www.mck.krakow.pl

W słynnym tekście Urmuz‑Dada‑Surrealism
Ion Vinea próbował naszkicować historię,
w której Demetru Demetrescu Buzău, absurdystyczny pisarz rumuński, był poprzednikiem Kabaretu Voltaire. To podejście, któremu
przeczy chronologia, miało na celu ustanowienie autonomicznych początków awangardowej rumuńskiej sztuki i literatury, zmieniając ją w towar eksportowy raczej niż z importu. Tak czy owak, nawet jeśli Rumunia nie była
prawdziwym miejscem narodzin ruchu Dada,
Bukareszt zajmuje istotne miejsce dla europejskiego ruchu awangardowego. Dowodem na to
mogą być przedstawione na wystawie eksponaty z Muzeum Literatury Rumuńskiej oraz
Biblioteki Akademii Rumuńskiej, a także ważnych kolekcji prywatnych.

Mamy na oku / Worth a Look

SNG, Bratislava

SNG, Bratislava
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François Kollar, Modelka, 1947

François Kollar, Produkcja elementów grzałek, fabryka Brandta, Francja, lata 50.

François Kollar, Model, 1947

François Kollar, Manufacturing the heating elements for immersion heaters,
Brandt factory, France, 1950s

SK

DADA. RO

François Kollar

François Kollar

ǏǏMNAC – National Museum of Contemporary
Art, Bucharest
Until 9 October 2016

ǏǏ Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława
Od 10 czerwca do 11 września 2016

ǏǏ Slovak National Gallery, Bratislava
From 10 June until 11 September 2016

François Kollar (1904–1979), francuski fotografik o słowackich korzeniach, był sławnym
przedstawicielem ruchu Nowej Obiektywności
(Neue Sachlichkeit) i prominentnym fotografem mody i reklamy. Monograficzna wystawa
poświęcona jego życiu i twórczości, przygotowana we współpracy z Jeu de Paume, prestiżową galerią fotografii z Paryża, zaprezentuje
około stu prac z kolekcji muzeów i fundacji artysty. Niektóre z nich nie były dotychczas nigdy
wystawiane.

François Kollar (1904–1979), a French photographer of Slovak origin, was a famous representative of the New Objectivity (Neue Sachlichkeit) movement and a significant fashion and
advertising photographer. This monographic exhibition dedicated to his life and work and
prepared in cooperation with Jeu de Paume,
the prestigious photographic gallery in Paris,
will present approximately 130 original photographs from museum collections and the artist’s estate. Several of them have never been exhibited before.

In his famous article Urmuz‑Dada‑Surreal‑
ism, Ion Vinea tried to establish a connection
by which Demetru Demetrescu Buzău, the absurdist writer, was a forerunner of the creation
at Cabaret Voltaire. The approach, invalidated by chronology, intended to lend an autochthonous origin to the avant‑garde Romanian
art and literature, turning it into an “exported”, and not “imported”, product. Nevertheless, even if Romania was not the actual birthplace of Dada, Bucharest can claim a significant
place in the European avant‑garde movement.
A number of pieces from the Museum of Romanian Literature and the Library of the Romanian Academy but also from important private
collections stand proof to it.
www.mnac.ro

www.sng.sk

Dział redagowany we współpracy z serwisem
This section was edited in cooperation with
www.ahice.net
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Jacek Purchla

Miasto jako
dzieło sztuki?
The City as
a Work of Art?
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Sen o architektonicznej arkadii nie
jest w dziejach Europy niczym nowym
i niczym niezwykłym. Od czasów Platona
i Witruwiusza dążeniu do prawdy, dobra
i piękna towarzyszyło myślenie o idealnej
organizacji miasta i kompozycji jego
przestrzeni. Już Arystoteles pisał: „Należy
budować miasta tak, aby dawały ochronę
ich mieszkańcom i aby czyniły ich
równocześnie szczęśliwymi”.

The dream of an architectural Arcadia
is neither new nor out of the ordinary
in the history of Europe. Since the days
of Plato and Vitruvius, the quest for
truth, goodness and beauty has been
accompanied by thinking on the ideal
organisation of the city and composition of
its space. It was Aristotle who wrote, “Cities
should be so built as to guarantee their
residents both protection and happiness.”

N

It

ie przypadkiem marzenie o mieście idealnym
(citta ideale) fascynowało tak wielu wybitnych
myślicieli i artystów włoskiego renesansu, od Filaretego, poprzez Albertiego i Leonarda da Vinci, do Scamozziego. O ile w średniowieczu można było mówić
zaledwie o mieście idealnym jako ucieleśnieniu Civitas Dei, o tyle już Sforzinda Filaretego stanowi przykład próby znalezienia matematycznego modelu dla
organizacji środowiska miejskiego. Poszukiwanie
harmonii i doskonałości poprzez realizację idealnego planu miasta – gwiaździstego, opartego na zasadach regularnej geometryczności – pozostało jednak, poza wyjątkami w rodzaju La Valletta czy Palma
Nova, przede wszystkim utopią, również utopią polityczną. Miasto to nie tylko idea i forma, ale także
funkcja i proces – miasto to zwierciadło cywilizacji.
Wielowymiarowość i złożoność fenomenu miasta
dobrze rozumiał Jacob Burckhardt, jeden z ojców założycieli historii sztuki i twórca nowoczesnej historii

is no coincidence that the dream of the ideal city
(città ideale) held a fascination for so many outstanding thinkers and artists of the Italian Renaissance, from Filarete through Alberti and Leonardo da
Vinci to Scamozzi. While in the Middle Ages the ideal
city as the embodiment of the Civitas Dei was the stuff
of rhetoric, Filarete’s Sforzinda is an example of an attempt to devise a mathematical model for the organisation of the urban environment. Nonetheless, with
rare exceptions such as La Valletta and Palma Nova,
the quest for harmony and perfection through the creation of an ideal city plan – a stellar layout based on
the principles of regular geometricity – largely remained a utopia, including in the political sphere.
The city was not only idea and form, but also function
and process – the city is a reflection of a civilisation.
The multidimensionality and complexity of the
city as concept was recognised by Jacob Burckhardt,
one of the founding fathers of the history of art, and
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Fra Carnevale, Miasto idealne,
ok. 1480–1484, olej i tempera
na desce
Fra Carnevale, The Ideal City,
c. 1480–1484, oil and tempera
on panel

kultury. Jego wydana w 1860 roku klasyczna książka zatytułowana Die Kultur der Renaissance in Italien
(wyd. pol. Kultura odrodzenia we Włoszech, 1930) to
pierwsza próba kompleksowej analizy wielkiej epoki
artystycznej. Pomnikami tego niezwykłego okresu
pozostają przede wszystkim miasta – dzieła sztuki
„z naturalnego rozwoju”. Poszukując klucza do zrozumienia fenomenu włoskiego renesansu i niezwykłej kreatywności włoskich artystów wieku XIV i XV,
Burckhardt analizował splot zjawisk politycznych,
gospodarczych, społecznych i obyczajowych, które
wyzwoliły w konkretnym miejscu i w konkretnym
czasie owo kreatywne napięcie artystyczne. Nie
przypadkiem więc pierwszą część swego dzieła

the creator of modern cultural history. His classic
book Die Kultur der Renaissance in Italien (The Civi‑
lization of the Renaissance in Italy), published in 1860,
was the first attempt at a comprehensive analysis of
this great era in art. The primary monuments to this
remarkable age are its cities – “organically developed” works of art. In his search for a key to understanding the phenomenon of the Italian Renaissance
and the remarkable creativity of the Italian Quattrocento and Cinquecento artists, Burckhardt analysed the unique combination of political, economic, social and cultural factors that produced such
creative artistic tension in that specific place and
time. It was no coincidence, then, that the first part
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Walters Art Museum

szwajcarski badacz zatytułował Państwo jako dzie‑ of this Swiss scholar’s work was entitled “The State
ło sztuki. Jest ona poświęcona analizie porównawczej as a Work of Art”. It offers a comparative analysis of
Florencji i Wenecji – dwóch potężnych republik, które Florence and Venice, two powerful republics which
stały się w XIV i XV wieku niekwestionowanymi cen- in the fourteenth and fifteenth centuries grew to betrami cywilizacji europejskiej i artystycznymi metro- come the unquestioned centres of European civilisapoliami. Według Burckhardta właśnie Florencja doby tion, and major artistic metropolises. According to
Medyceuszy osiągnęła po raz pierwszy „najwyższe Burckhardt it is in the Florence of the Medicis that
uświadomienie polityczne w połączeniu z najwięk- “the most elevated political thought and the most
szym bogactwem form rozwoju” 1. Na przykładzie varied forms of human development are found unitrenesansowego miasta Burckhardt jasno wskazał – ed”.1 Through the example of Renaissance Florence,
przed ponad stu pięćdziesięciu laty – że sen o mieście Burckhardt demonstrated clearly – over 150 years ago
idealnym nie musi być utopią. Jego spełnienie zale- – that the dream of the ideal city need not be a utoży jednak od splotu wielu zjawisk, a czynnikiem de- pia. Nonetheless, its fulfilment depends on a combicydującym bywa polityka. Dlatego zderzenie utopii, nation of many factors, of which the decisive one is
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Wikipedia Commons
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Plan Palmanovy według projektu
Scamozziego z atlasu Civitates
orbis terrarum Georga Brauna
i Fransa Hogenberga, 1597
Map of Palmanova designed
by Scamozzi from Civitates
orbis terrarum by Georg Braun
and Frans Hogenberg, 1597

w rodzaju planu miasta idealnego Francesca di Giorgio, z rzeczywistością wielkich metropolii europejskich już w XVI i XVII wieku prowadziło do wielkich
akcji porządkowania przestrzeni miejskiej, za którymi stały odważne decyzje polityczne. Do najbardziej
spektakularnych tego typu projektów należały wówczas plan generalny Rzymu papieża Sykstusa V oraz
plan odbudowy Londynu po pożarze 1666 roku autorstwa Christophera Wrena. Równocześnie pogłębiający się rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką urbanistyczną – swoiste „wymykanie się” metropolii – już
w epoce baroku skutkował próbami wyprowadzenia
wizji piękna poza wielkie miasto, którego absolutni
władcy coraz bardziej się obawiali i unikali. Wersal
Ludwika XIV, niemieckie założenia Kassel, Karlsruhe

often politics. It was for this reason that the confrontation of utopias such as Francesco di Giorgio’s plan
for an ideal city with the reality of the major European metropolises as early as the sixteenth and seventeenth centuries prompted bold political decisions
leading to large‑scale campaigns to bring order to
the urban space. Among the most spectacular such
projects of this period were Sixtus V’s Plan for Rome
and Christopher Wren’s plan for rebuilding the City
of London after the Great Fire of 1666. Before long,
however, with the advent of the Baroque, the deepening dissonance between urban theory and practice – a “spiralling out of control” of the metropolis – gave rise to efforts to divert the vision of beauty away from the large city, an entity which absolute
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i Mannheim czy słynny Royal Crescent w angielskim rulers were increasingly coming to fear and seek to
Bath są nie tylko świadectwem ucieczki od wielkiej avoid. Louis XIV’s Versailles, the German towns of
urbanizacji, ale i lęku przed trudnym do opanowa- Kassel, Karlsruhe and Mannheim, and the famous
nia chaosem przestrzeni publicznej wielkiego miasta. Royal Crescent in the English city of Bath are tesCzy więc miasto – a zwłaszcza wielkie miasto – timony not only to a departure from large‑scale urmoże być dziełem sztuki?
banisation but also to fear of the chaos and problems
Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź już with control of the public space of a big city.
w XIX stuleciu. Wiek pary i elektryczności, industrialiSo can the city – in particular the big city – be
zacji i kolei żelaznej był też czasem żywiołowej urba- a work of art?
nizacji i kryzysu miasta oraz, co za tym idzie, kolejAttempts were made to answer this question as
nych utopii. Przede wszystkim utopii społecznych
long ago as the nineteenth century. The age of steam
w rodzaju Nowej Harmonii Roberta Owena, falan- and electricity, of industrialisation and railways, was
sterów Charles’a Fouriera czy wreszcie idei miasta
also a time of turbulent urbanisation and crisis of
ogrodu Ebenezera Howarda. Nie o utopiach jednak the city, and hence naturally also of new utopias.
myślę. Wiek XIX był – może przede wszystkim – cza- Foremost among these were social utopias of the ilk
sem historyzmu. To historyzm z jego kultem przeszło- of Robert Owen’s New Harmony, Charles Fourier’s
ści stał się kanwą nie tylko swoistego „odkrywania”, “phalanxes” and Ebenezer Howard’s garden city idea.
„odsłaniania” i reinterpretacji dziedzictwa kulturowe- But it is not utopias I have in mind. The nineteenth
go miast europejskich, ale i fundamentem wielkiej kre- century was – perhaps above all – the age of historism.
acji urbanistycznej, której kamieniami milowymi są It was historism with its cult of the past that providmiędzy innymi: Monachium – „pierwsze miasto sztu- ed the impulse for the “discovering”, “uncovering”
and reinterpretation of the cultural heritage of Euki” czasów Ludwika I Bawarskiego, haussmanizacja
rope’s cities, and at the same time laid the foundaParyża epoki Napoleona III czy wreszcie wiedeńska
Ringstrasse – swoisty Gesamtkunstwerk w skali wiel- tions for large‑scale creative urbanisation, exemplikiego miasta. W tym sensie odpowiedź na postawio- fied in projects such as Munich, the “first city of art”
of the period of Ludwig I of Bavaria, the Haussmanne pytanie może być twierdząca.
Zwłaszcza doświadczenie Wiednia, wielkiego la- nisation of Paris under Napoleon III, and the Vienna
boratorium praktyki urbanistycznej historyzmu i mo- Ringstrasse – a kind of metropolitan‑scale Gesamt‑
dernizmu, pozwala zrozumieć rolę decyzji politycz- kunstwerk. In this sense the answer to the question
nych i mecenatu publicznego, dzięki którym centrum posed above may be affirmative.
naddunajskiej metropolii jest dziś tak przekonującą
It is above all the experience of Vienna, that great
kreacją artystyczną i dziełem sztuki. Cesarska sto- laboratory of urban planning practice in the period
lica stała się na przełomie XIX i XX wieku symbolem
of historism and modernism, that helps us to underimperialnej Macht und Pracht monarchii austro‑wę- stand the role of political decisions and public‑secgierskiej. Pomnikiem epoki Franciszka Józefa I i jego
tor patronage in making the centre of this metropodługiego panowania pozostaje monumentalna reali- lis on the Danube the convincing artistic product and
zacja wiedeńskiej Ringstrasse. Z rozmachem zapro- work of art that it is today. At the turn of the twentijektowane i ubrane w historyczne kostiumy gmachy: eth century, the imperial capital had become the symparlamentu, ratusza, uniwersytetu, Teatru Dworskie- bol of the Macht und Pracht of the Austro‑Hungarigo, muzeów i opery, usytuowane wzdłuż Ringu obie- an Monarchy. And the Vienna Ringstrasse remains
gającego stare centrum Wiednia, tworzą wspaniałą a monument to the age of Francis Joseph I and his
scenografię, która i dzisiaj wywołuje wrażenie potę- long reign. The magnificent edifices situated around
gi i wielkości. Wiedeń był wówczas dla całej monar- the ring road encircling the historic centre of Vienchii austro‑węgierskiej symbolem triumfu liberali- na – the parliament building, the city hall, the unizmu i jedną z najbardziej kreatywnych metropolii versity, the Hoftheater (Burgtheater), the museums
Europy. Naddunajska stolica stawała się u progu XX and the opera house – all designed with such flair
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wieku nowoczesnym miastem bez granic i – jak pisał
Otto Wagner – miastem‑maszyną symbolizującym
rodzącą się cywilizację XX wieku i jej wielką dynamikę zmiany, a przy tym intelektualną stolicą świata.
Nie przypadkiem więc Wiedeń przełomu XIX i XX
wieku był miejscem narodzin nowoczesnej myśli urbanistycznej. To tu w roku 1889 ukazała się głośna książka Camilla Sittego Der Städtebau nach seinen künstleri‑
schen Grundsätzen (Planowanie miasta według zasad
artystycznych). Stała się ona swoistym manifestem
myślenia o kreacji przestrzeni miejskiej w kategoriach
artystycznych. Była też próbą – zapewne bardzo idealistyczną – przeciwstawienia się negatywnym zjawiskom żywiołowej urbanizacji epoki industrialnej. Lekarstwem na monotonię, uniformizację i komercjalizację miast – mechanicznie powielających wzorce
Paryża i Wiednia – miał być powrót do tradycji średniowiecza i renesansu. Sitte dokonał szerokiej historycznej analizy urbanistyki wielu miast północy i południa Europy, w tym Florencji, Pizy, Padwy, Rzymu,
Sieny i Wenecji. Co charakterystyczne, zredukował
zagadnienia artystyczne w mieście do pojedynczych
przypadków wnętrz urbanistycznych. Osią jego rozważań stał się przede wszystkim plac. Koncentrując się
na doświadczeniu miast włoskich, analizował szczegółowo między innymi florenckie kompozycje Piazza della Signoria i Loggia dei Lanzi oraz placu kapitolińskiego w Rzymie. Odwołując się do dorobku Michała Anioła i innych mistrzów renesansu, podkreślał
szczególną rolę rzeźby w artystycznym kształtowaniu
wnętrz urbanistycznych. Postulat harmonii architektury i rzeźby oraz integralnego kreowania przestrzeni
placów miejskich uznać można za fundament doktryny Sittego. Jego rozważania nad kompozycją urbanistyczną prowadziły wprost do postulatu oczyszczania
przestrzeni placu i umieszczania „akcentów rzeźbiarskich” w jego narożnikach. Sigfried Giedion nazwał
po latach idee Sittego zaledwie środkami uśmierzającymi w sytuacji choroby toczącej przestrzeń miejską:

Anonim, Widok falansteru,
XIX wiek, akwarela
Anonymous, The View of
the Phalanstery, 19th century,
watercolour

Propozycje te wykazują jedynie stopień, w jakim
urbanista utracił kontakt ze swą erą. Sitte był ro‑
dzajem trubadura, niefortunnie przeciwstawiają‑
cego swe średniowieczne pieśni zgiełkowi nowo‑
czesnego przemysłu. Przy końcu dziewiętnastego
wieku urbanista, tak jak popularny malarz, zatracił

and clad in historical mantles, form a splendid scene
which continues to create an impression of might and
greatness today. At the time they were being built, Vienna was a symbol of the triumph of liberalism across
the Austro‑Hungarian Monarchy, and one of Europe’s
most creative capitals. On the threshold of the twentieth century it was evolving into a modern city without borders and, as Otto Wagner wrote, a city machine
symbolising the nascent civilisation of the twentieth century and its immense energy for change, but
at the same time the intellectual capital of the world.
It is thus no coincidence that Vienna at the turn
of the twentieth century was the birthplace of modern urban thought. It was here, in 1889, that Camillo Sitte’s prominent book Der Städtebau nach sein‑
en künstlerischen Grundsätzen (City Building Accord‑
ing to Artistic Principles) was published. This book
was hailed as the manifesto of thinking around creation of the urban space in the context of art. It was
also an attempt – undoubtedly an idealistic one – to
counter the negative effects of the rapid urbanisation
of the industrial age. As an antidote to the monotony,
uniformisation and commercialisation of cities that
resulted from mechanical replication of the models offered by Paris and Vienna, Sitte proposed a return to
the traditions of the Middle Ages and the Renaissance.
He performed a broad historical analysis of the urban
layouts of many cities in both the north and south
of Europe, among them Florence, Pisa, Padua, Rome,
Siena and Venice. A characteristic feature of his work
was that he reduced the domains of artistic concern
within the city to isolated urban spaces. The main
axis of his deliberations was the square. Focusing on
the experience of Italian cities, he analysed in detail compositions including the Piazza della Signoria
and the Loggia dei Lanzi in Florence, and the Capitoline Hill in Rome. Using examples of the work of Michelangelo and other Renaissance masters, he emphasised the special role of sculpture in the artistic
shaping of urban spaces. Harmony of architecture
and sculpture, and integrity in the design of urban
squares, are essentially the dual foundations of Sitte’s
doctrine. His thoughts regarding the composition of
the urban space led him directly to the conclusion that
the space of the square should be cleared, and “sculptural accents” positioned in its corners. Many years

Musée du Temps, Besançon
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Rudolf Ritter von Alt,
Kaiserforum, 1873, akwarela
Rudolf Ritter von Alt,
Kaiserforum, 1873, watercolour

się w komponowaniu idylli. Żaden z nich nie był
w stanie tworzyć w skali, która była konieczna.
Życie biegło innym torem2.

later, Sigfried Giedion suggested that Sitte’s ideas did
no more than alleviate the symptoms of the disease
that was ravaging the urban space:

Czy idee Sittego trzeba więc dziś uznać wyłącznie
za utopie pięknoducha myślącego o mieście w kategoriach scenografii? Czy był to może akt bezsilności
i kapitulacji urbanisty? Ani jedno, ani drugie. Sitte to
nie tylko jeden z ojców urbanistyki historycznej, ale
przede wszystkim wizjoner, który przywrócił znaczenie artystycznemu wymiarowi przestrzeni miejskiej. To nie tylko romantyk odwołujący się do snów
o mieście idealnym i dlatego poszukujący lekarstwa
na choroby toczące wielkie miasta w historii włoskiego renesansu, lecz prekursor myślenia o mieście w kategoriach humanizacji przestrzeni miejskiej.
Lekcja Sittego nie pozostała tylko czystą teorią.
W istotny sposób wpłynęła na kształt wielu miast
Europy Środkowej u progu XX wieku. Przeżywały
one z jednej strony przyspieszone procesy modernizacyjne, z drugiej zaś pełniły rolę rezerwuarów

Such proposals show the extent to which the urban
planner had lost contact with his period. He had
become a kind of troubadour, ineffectually pit‑
ting his medieval songs against the din of mod‑
ern industry. In the late nineteenth century the ur‑
banist, like the popular painter, lost himself in
the composition of idylls. Neither was able to work
on the scale that was necessary. Life moved on
along a different track.2
Should the ideas of Camillo Sitte today be considered the utopian dreams of an aesthete whose
thoughts on the city reduced it to the role of backdrop or stage set? Or was his work an expression of
the urban planner’s impotence and capitulation? Neither. Sitte was not only one of the founding fathers of
the historical current in urban planning, but above
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Wikipedia Commons

tradycji i generatorów kultury miejskiej. Jednym z takich laboratoriów idei humanizacji przestrzeni miejskiej stała się Lublana, straszliwie zniszczona w roku
1895 przez trzęsienie ziemi. Sitte osobiście brał udział
w pierwszej fazie odbudowy miasta nad Lublanicą,
lecz prawdziwie artystyczne piętno jego architekturze i urbanistyce miał nadać dopiero Jože Plečnik,
który wrócił do rodzinnego miasta w roku 1921. Stolica Słowenii nie przypadkiem stała się ostatnim i najważniejszym rozdziałem twórczości artysty mistyka.
Marzenie o Lublanie jako stolicy narodowej, mieście
idealnym, słoweńskich Atenach Plečnik przekuwał
przez następne dziesięciolecia swej dojrzałej twórczości w intrygujące wizje i realizacje, które odcisnęły
piętno na tożsamości miasta. To właśnie tam Plečnik –
„poeta słoweńskiej architektury”, klasycysta z wyobraźnią, wirtuoz‑kompozytor przestrzeni, a może
przede wszystkim mistyk‑modernista – znalazł pomost pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Wpływ
na jego twórczość miał niewątpliwie geniusz Ottona
Wagnera – jednego z ojców modernizmu i nauczyciela

all a visionary who restored meaning to the artistic
dimension of the urban space. He was not only a romantic who drew on dreams of the ideal city and as
such sought a cure for the ills that dogged large cities
in the history of the Italian Renaissance, but a precursor of thinking on the city from the perspective
of humanisation of the urban space.
The lesson taught by Camillo Sitte went further than pure theory. It exerted a significant influence on the shape of many Central European cities
on the threshold of the twentieth century, at a time
when they were on the one hand undergoing accelerated modernising processes and on the other playing the role of reservoirs of tradition and incubators
of urban culture. One of the testing grounds for this
idea of humanisation of the urban space was Ljubljana, which had been extensively damaged in 1895 by
an earthquake. Camillo Sitte personally contributed
to the first phase of the reconstruction of the city on
the Lublanica, but it was Jože Plečnik, on his return to
his native city in 1921, who made a truly artistic mark
on its architecture and urban layout. It was no coincidence that the Slovenian capital formed the final, culminating chapter in the oeuvre of this artist and mystic. Over the successive decades of his mature work,
Plečnik gradually developed his dream of Ljubljana
as the national capital, an ideal city, the Slavic Athens, into intriguing visions and designs which shaped
the city’s identity. It was here that Plečnik – the “poet
of Slavic architecture”, a classicist with an imagination, a virtuoso composer of space, and perhaps above
all a modernist mystic – found a path connecting tradition and modernity. One factor that influenced his
work was the genius of Otto Wagner, one of the fathers of modernism, and Plečnik’s teacher. Wagner’s
school taught not only modernism but also the Arts
and Crafts tradition and the striving for the ideal of
the Gesamtkunstwerk. Plečnik’s “flight from Vienna”,
that cosmopolitan city without borders, to the “bijou”
Ljubljana was in part a consequence of his inner discord between the progressive nature of Wagner’s advocacy of directivity and truth in thinking on the city,
and the strength of the Slavic tradition and identity.
Plečnik’s Ljubljana is an expression of dialogue between diverse traditions reworked to fit the modernist ideal of truth and directivity – it is the capital
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Plan regulacyjny Lublany
autorstwa Jožego Plečnika,
1928–1929
Jože Plečnik’s regulation
plan for Ljubljana, 1928–1929

Plečnika. Szkoła Wagnera to nie tylko lekcja modernizmu, ale również tradycji arts & crafts i dążenia
do ideału Gesamtkunstwerk. Dla Plečnika „ucieczka
z Wiednia” – kosmopolitycznego miasta bez granic –
do kameralnej Lublany była również skutkiem zmagania się w jego myśleniu o mieście koncepcji postępu obecnej w Wagnerowskim postulacie celowości

of the young Slovenia, one of the states of the southern Slavs. Plečnik’s heritage comprises a rich treasury of diversity within which there is room for both
Art Nouveau decorativeness and modernist simplicity, and for Mediterranean classicism alongside a vernacular rootedness and Central European expressionism. The key to understanding the phenomenon
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Cmentarz Žale w Lublanie
według projektu Jožego
Plečnika

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

The Žale cemetery c omplex
in Ljubljana designed
by Jože Plečnik

i prawdy z siłą słowiańskiej tradycji i tożsamości. Lublana Plečnika wyraża dialog różnych tradycji ujętych
w karby modernistycznego ideału prawdy i celowości – to stolica młodej Słowenii, państwa południowych Słowian. Dziedzictwo Plečnika stanowi bogactwo różnorodności, w którym mieszczą się zarówno
secesyjna dekoracyjność, jak i modernistyczna prostota, śródziemnomorski klasycyzm, wernakularne
zakorzenienie i środkowoeuropejski ekspresjonizm.
Kluczem do zrozumienia fenomenu Lublany i sukcesu Plečnika jest pomyślenie o jego dziele w kategoriach fascynacji tradycją i swobody modernistycznej
ekspresji. Pytanie o tożsamość, które stać się miało
również przyczyną tak wielu tragedii wieku XX, nie
przypadkiem więc stanowiło jeden z naczelnych problemów twórczości słoweńskiego architekta. Czy rosnąca popularność Plečnika jest skutkiem odradzającej się tęsknoty za światem wartości, czy może wynika z rozpoznania w nim proroka postmodernizmu,
który konsekwentnie przekształcał swoje rodzinne
miasto w dzieło sztuki? Zarówno Sitte, jak i Plečnik
przeciwstawiali się sprowadzaniu nowoczesnej urbanizacji do wymiaru technokratycznego, przeczuwając w jakimś sensie to, co pokazał Fritz Lang w swym

that is Ljubljana, and Plečnik’s success, is to see his
oeuvre as the product of a fascination with tradition
combined with the freedom of modernist expression.
The question of identity, which was also destined to
be the root cause of so many tragedies in the twentieth century, was thus, not coincidentally, one of
the primary issues in the work of this Slovenian architect. Is the increasing popularity of Plečnik’s work
a consequence of a resurfacing nostalgia for a world
of values, or is it perhaps the case that he is coming
to be recognised as a prophet of postmodernism who
consistently worked towards transforming his native
city into a work of art? Both Camillo Sitte and Jože
Plečnik were opposed to reducing modern urbanisation to the technocratic dimension, sensing in some
way the potential for what Fritz Lang depicted in his
apocalyptic film Metropolis. For urban expansion extends across the full breadth of the space between
two extremes: deliberate creation, and the spontaneous growth processes symbolised in the twentieth century by both the skyscrapers of Manhattan
and the slums of Mexico City.
Relations between architecture and political and economic systems in the nineteenth and
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Osiedle Rundling w Lipsku
projektu Huberta Rittera,
1929–1930
Rundling Estate in Leipzig
designed by Hubert Ritter,
1929–1930

apokaliptycznym Metropolis. Rozwój miast rozpięty
jest bowiem pomiędzy biegunami: świadomej kreacji
i spontanicznych procesów wzrostu, którego symbolami stać się miały w XX wieku zarówno drapacze
chmur Manhattanu, jak i slumsy Mexico City.
Relacje pomiędzy architekturą a systemami politycznymi i gospodarczymi w XIX i XX wieku były zróżnicowane. Hans Sedlmayr, w głośniej przed laty książce: Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20.
Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit (Utrata środka. Sztuki piękne XIX i XX wieku jako symptom
i symbol czasu, 1948), analizował różne związki łą‑
czące systemy polityczne w Europie i postawy architektów epoki historyzmu. Na przykład dualizm systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa, opartego
na antynomii konserwatyzmu i liberalizmu, przyniósł w efekcie charakterystyczną dla krajobrazu kulturowego Wielkiej Brytanii dwupartyjność stylową
w postaci rywalizujących ze sobą nurtów architektury neohelleńskiej i neogotyckiej. Wspomniana już

twentieth centuries varied. Hans Sedlmayr, in his
once much‑commented book Verlust der Mitte.
Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als
Symptom und Symbol der Zeit (Loss of the Center:
The Fine Arts of the Nineteenth and Twentieth Centu‑
ries as Symptom and Symbol of the Times), analysed
various links between political systems in Europe
and the stances adopted by architects in the age of
historism. For instance, the dualism of the political
system in the United Kingdom, based on the antinomy of conservatism and liberalism, effectively gave
rise to the “stylistic bipartisanship” characteristic of
the cultural landscape of Great Britain in the form of
the rival currents of neo‑Hellenistic and neo‑Gothic architecture. The Vienna Ringstrasse mentioned
above and its stylistic pluralism is, according to Sedlmayr, a product of the political and economic liberalism of the Austro‑Hungarian Monarchy. For totalitarian systems, in turn, this Austrian art historian coined the phrase uniformer Stil (uniform style).
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wiedeńska Ringstrasse i jej stylowy pluralizm to według Sedlmayra produkt politycznego i gospodarczego liberalizmu monarchii austro‑węgierskiej. Natomiast dla systemów totalitarnych austriacki historyk sztuki ukuł pojęcie tak zwanego uniformer Stil
(stylu jednolitego).
Symbolem siły wpływu państwa totalitarnego
na kształt przestrzeni miejskiej do dzisiaj pozostają
hitlerowskie Niemcy. Architektura stała się bowiem
w Trzeciej Rzeszy szczególnym narzędziem ideologii i polityki. Sam Hitler podkreślał jej aspekt „artystyczny”, interesując się nieomal wyłącznie architekturą monumentalną. Łączyło się to z jego fascynacją problemami urbanistycznymi. Według Alberta
Speera: „Hitler chciał, aby każde miasto okręgowe
[stolica prowincji] miało swoje forum, gdzie przede
wszystkim znalazłyby się budynki partyjne, hala i plac
zebrań publicznych oraz manifestacji, dzwonnica,
a także siedziba namiestnika Rzeszy” 3. Obsesja porządkowania miast i wprowadzania w nich „wielkiego porządku urbanistycznego” stanowiła jeden z najbardziej charakterystycznych elementów programu
społeczno‑gospodarczego i politycznego hitlerowskich Niemiec. Ogłoszony w październiku 1937 roku
program „Neugestaltung deutscher Stadte” stał się
podstawą do przygotowywania planów przebudowy
około czterdziestu największych miast Rzeszy. Czy
jednak w ten sposób stały się one dziełami sztuki?
Kevin Lynch w swej klasycznej już dzisiaj książce A Theory of Good City Form (Teoria formy dobrego
miasta) z 1981 roku wyróżnił trzy tak zwane normatywne modele miasta jako wypadkowej teorii i praktyki urbanizacji: the cosmic model – innymi słowy
Civitas Dei, miasto, którego kształt jest interpretacją świata i Boga (warto wspomnieć, iż Joseph Rykwert wykazał, że np. miasta starożytne były przede
wszystkim wzorcami symbolicznymi pojmowanymi
w wymiarze mitycznym i rytualnym; dorabianie więc
do nich jakiejkolwiek racjonalnej lub pragmatycznej
filozofii jest bezużyteczne); the practical model – rozumiany w XX wieku przede wszystkim jako miasto‑maszyna (czego przykładem mogą być choćby Corbusierowskie wizje urbanistyczne); the organic model – albo
miasto „biologiczne”, którego natura bliższa jest zachowaniu żywych organizmów niż poddanej kontroli
maszynie do mieszkania. Żaden z tych trzech modeli

Nazi Germany to this day remains a symbol of
the strength of the influence of the totalitarian state
on the shape of the urban space. In the Third Reich,
architecture was wielded as a powerful tool of ideology and politics. Hitler himself stressed its “artistic”
aspect; in addition to his fascination with urban planning issues, he was interested almost only in monumental architecture. According to Albert Speer, “Hitler wanted every local administrative centre [provincial capital] to have a forum, which would comprise
above all the party buildings, a hall and square for
public gatherings and demonstrations, a bell‑tower, and the seat of the Reich governor”.3 An obsession with regulating cities and implementing a “grand
urban order” in them was one of the most characteristic aspects of the socio‑economic and political programme of Nazi Germany. The programme “Neugestaltung deutscher Städte” announced in October
1937 was the basis on which plans for the reorganisation of around forty of the Reich’s biggest cities
were drawn up. But did this make them works of art?
Kevin Lynch, in his now classic book A Theory
of Good City Form (1981), identified three “normative” models of the city as a product of urban theory and practice. The first of these was the cosmic
model – in other words the Civitas Dei, the city whose
form is an interpretation of the world and of God (it
is worth noting that Joseph Rykwert demonstrated
that ancient cities, for instance, were above all symbolic models construed in the mythical and ritual
dimension; hence attempting to apply any kind of
rational or pragmatic philosophy to them is pointless). The second is the practical model, interpreted
in the twentieth century above all as the city as machine (one example of which might be Le Corbusier’s urban visions). The third is the organic model,
or “biological” city, closer in nature to the behaviour
of living organisms than to a regulated “living machine”. None of these three normative models in fact
offers decisive confirmation of the possibility of creating urban substance that could qualify it as an “ideal
city”. In this respect the question of the combination
of conditions that must be met to produce good architecture on the urban scale is probably far more important. This is a matter of conditions of excellence,
which are above all a function of political systems.
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Nowa Huta, widok ogólny
Nowa Huta, general view

Fot. Henryk Makarewicz, z kolekcji Fundacji Imago Mundi / Photo by Henryk Makarewicz, from the collection of the Imago Mundi Foundation
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normatywnych nie rozstrzyga w istocie o możliwoThe same Lynch – now a leading name in modern
ści stworzenia takiej substancji miasta, którą uznać “urbanology” – rightly stressed that cities are not only
by można za miasto idealne. W tej kwestii znacznie form and current function, but also the ideas and valważniejsze wydaje się pytanie o splot warunków, jakie
ues that people associate with them. The scale and
muszą zostać spełnione dla dobrej kreacji architekto- complexity of the city have long necessitated a comnicznej w skali miasta. Jest to pytanie o owe condi‑ plex approach to its cultural space. Lynch’s pioneertions of excellence, które są przede wszystkim funk- ing work The Image of the City (1960), which first
cją ustrojów politycznych.
fielded the now classic concept of the urban landscape, is now over half a century old. A year after its
Wspomniany Kevin Lynch – klasyk nowoczesnej
publication, Gordon Cullen, in his book The Concise
„urbanologii” – słusznie podkreślał, że miasta to nie
tylko ich forma i aktualnie wypełniane funkcje, ale Townscape (1961), was already employing the term
także idee i wartości, jakie ludzie z nimi łączą. Skala “townscape”, and was one of the leading lights in
i złożoność miasta już dawno wymusiły konieczność the townscape movement. This shift from the dream
kompleksowego postrzegania jego przestrzeni kul- of the ideal city to thinking in terms of cultural landturowej. Ponad pół wieku temu ukazało się pionier- scape enables us today to interpret the city not only
skie dzieło Lyncha Image of the City (1960; wyd. pol. in its functional dimension but also in artistic terms –
Obraz miasta, 2011), w którym pojawiło się klasyczne
as a work of art.
już dzisiaj pojęcie miejskiego krajobrazu (urban land‑
The city as a cultural value is both the fruit of
scape). Rok później Gordon Cullen w książce The Con‑ urban planning creativity on a large scale and a prodcise Townscape (1961) operował już pojęciem townsca‑ uct of accumulated layers of history. Rome, for inpe i stanął na czele ruchu obrońców krajobrazu miej- stance, is one great work of art formed by the successkiego (townscape movement). Przechodzenie od snu
sive superimposition of phases of not only creation
o mieście idealnym do myślenia w kategoriach kraj but also destruction of the Eternal City. Jerusalem, in
obrazu kulturowego pozwala nam dzisiaj odczytać turn, is a classic example of a centuries‑old palimpmiasto nie tylko w wymiarze funkcjonalnym, ale i ar- sest developed as a result of the fusion of cultures,
tystycznym – jako dzieło sztuki.
ideas and values. We must therefore echo Burckhardt
Miasto jako wartość kulturowa jest zarówno owo- in recognising that the city is a mirror of civilisacem wielkiej kreacji urbanistycznej, jak i wypadkową tion which reflects the values and aspirations of its
politicians, architects and builders, and in second
nawarstwień historycznych. Rzym to przecież jedno
wielkie dzieło sztuki stworzone poprzez nakładanie się place also of its residents and citizens. Thinking about
kolejnych faz kreacji, ale i destrukcji Wiecznego Miasta. the city as a work of art, then, is today thinking on
Jerozolima zaś stanowi klasyczny przykład wielowie- how to bring out the cultural values enchanted within
kowego palimpsestu, powstałego w wyniku przenika- the walls of our cities, and protection of those walls.
This is why the international community centred
nia się kultur, idei i wartości. Za Burckhardtem trzeba
więc powtórzyć, że miasto to zwierciadło cywilizacji, on the United Nations Educational, Scientific and
w którym odbijają się wartości i aspiracje polityków, Cultural Organisation (UNESCO) has long recognised
architektów i budowniczych, wreszcie mieszkańców the need to develop a universal strategy for protecti obywateli. Myślenie o mieście jako o dziele sztuki to
ing the most precious historic urban complexes. Neiwięc dziś myślenie o wydobywaniu wartości kulturo- ther is it any coincidence that historic cities today acwych zaklętych w murach naszych miast i ich ochrona. count for one in three of the entries on the UNESCO
Dlatego też społeczność międzynarodowa, skupio- World Heritage List: 250–350 out of the more than
na wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wy- 1,000 sites in 150 countries, depending on the critechowania, Nauki i Kultury (UNESCO), już dawno do- ria adopted. The UNESCO International Convention on
strzegła potrzebę wypracowania uniwersalnej strategii the protection of world cultural and natural heritage
ochrony najcenniejszych historycznych zespołów urba- adopted in Paris on 16 November 1972 today covers alnistycznych. Nie przypadkiem też miasta historyczne
most the whole world and is a common denominator
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stanowią dziś jedną trzecią Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. W zależności od przyjętych kryteriów to
250–350 wpisów spośród ponad 1000 obiektów w 150
krajach. Międzynarodowa Konwencja UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 roku, obejmuje
dzisiaj niemal cały świat i stanowi wspólny mianownik
respektowany przez wszystkie 195 krajów będących sygnatariuszami Konwencji. Symbolem spektakularnego
sukcesu Konwencji, w której zdefiniowano kryteria dla
powszechnie uznawanego zbioru wartości, jest przede
wszystkim wspomniana Lista Światowego Dziedzictwa.
O wpisaniu na nią decyduje nie tylko integralność i autentyczność danego obiektu, ale szereg kryteriów wartościujących. Zostały one wypracowane w trakcie stosowania Konwencji i ostatecznie zdefiniowane dopiero
w roku 2005 jako kryteria niezbędne dla określenia tak
zwanej wyjątkowej wartości uniwersalnej (Outstanding
Universal Value) danego obiektu. Konwencja pozwala
więc odczytać miasto jako dzieło sztuki, definiując je
zarówno jako owoc kreacji, jak i przestrzeń dla kreacji.
W tym sensie znacznie poszerzamy lekcję Sittego, nie
rezygnując jednak ze snów o pięknie. Rozmowa o mieście jako dziele sztuki to dzisiaj przede wszystkim dyskusja o świecie wartości oraz o estetyzacji przeszłości.
To również doświadczenie Europy Środkowej.

respected by all 195 countries that are signatories to
the Convention. The primary symbol of the spectacular success of this Convention, which defines the criteria for this universally recognised body of values,
is the World Heritage List mentioned above. Inclusion on this list is conditional upon not only the integrity and authenticity of a given site but also a number of other criteria designed to rate its value. These
criteria were developed in the course of application
of the Convention and were only given their final
form as criteria vital to the recognition of a site’s outstanding universal value (OUV) in 2005. The Convention thus facilitates the interpretation of the city as
a work of art as both a fruit of creation and a space
for creation. In this sense we have added considerable breadth to the lesson of Camillo Sitte without
departing from his dreams of beauty. The discourse
on the city as work of art today is above all a discussion on the world of values and the aestheticisation of the past. This is also the experience of Central Europe.
Parts of this essay were published in the article City of Art, Art
in the City, in: Mitoraj. Kraków, Paryż, Rzym = Krakow, Paris,
Rome, ed. Łukasz Galusek, Teresa Leśniak, Kraków 2006.

Translated from the Polish by Jessica Taylor‑Kucia
Fragmenty tego tekstu pochodzą z artykułu Miasto sztuki, sztu‑
ka w mieście, w: Mitoraj. Kraków, Paryż, Rzym = Krakow, Paris,
Rome, red. Łukasz Galusek, Teresa Leśniak, Kraków 2006.
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Beata Chomątowska

W latających
domach
przyszłości
In the Flying
Houses
of the Future
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Planować miasto szczęśliwe to jak liczyć
na powrót do raju. Jak kończą się takie
dążenia, wiadomo już z mitu o wieży Babel,
więc w pracę architektów próbujących
stworzyć ideał od początku wpisane jest
niespełnienie. Nic jednak nie ożywia
wyobraźni tak mocno jak cel sięgający
gwiazd. Gdyby chociaż część jej wytworów
udało się zmaterializować, nasz region
Europy przypominałby dziś efekt prac
myślącego oceanu z Solaris.

W

eźmy jedno, ubiegłe, stulecie. Jest rok 1918 –
Stanisław Lem, przyszły ojciec mimoid, chyż
i symetriad, pojawi się na tym świecie dopiero za trzy
lata. Ale w głowie starszego od Lema o cztery dekady Kazimierza Malewicza, pracującego wówczas nad
teorią suprematyzmu, lęgną się już pierwsze planity i architektony, a Wenzel Hablik śni o swoich latających miastach.
Europa liże właśnie rany po najkrwawszej z dotychczasowych wojen, nadal wstrząsają nią rewolucje. Na zmiany reagują najprędzej artyści. Ci awangardowi, jak Malewicz czy Hablik, wierzący, że
można przebudować świat za pomocą sztuki, nie
przypuszczali wcześniej, że zachwalany przez nich
postęp techniczny wyprodukuje śmiercionośne gazy,
broń palną precyzyjnie trafiającą do celu i samoloty, z których spadają bomby zabijające cywili. Skoro
tak się stało, język, którym się dotąd posługiwali,

To plan a happy city is like counting on
a return to heaven. How such pursuits end has
been well‑known since the myth of the Tower
of Babel. Therefore, from the very beginning,
inherent in the work of architects attempting
to create the ideal is failure. Yet nothing
sparks the imagination as much as an aim
reaching as high as the stars. If only a fraction
of its creation had materialised, our region of
Europe today would resemble the end results
of the thinking ocean from Solaris.

L

et us consider the previous century. It is 1918 –
Stanisław Lem, the future father of mimoids,
dynes, and symmetriads, will only emerge in this
world in three years’ time. But in the head of Kazimir
Malevich, four years his senior, at that time working
on the theory of Suprematism, the first planits and
architectons are already appearing, and Wenzel Hablik is already dreaming of his flying cities.
Europe is still licking its wounds after the bloodiest war ever fought; it is still being shaken by revolutions. Artists are the first to react. Avant‑gardists
such as Malevich and Hablik, who believed that it was
possible to rebuild the world by means of art, did not
suspect that the technological progress they so extolled would produce lethal gas, firearms capable of
hitting their targets precisely, and airplanes dropping
bombs to kill civilians. But since all this has happened,
the language they used to use had to be discarded. It
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musi odejść do lamusa. Należy znaleźć inny, pozwalający dostosować sztukę do tego, co pozostało. Czują to również architekci. Rok przed końcem
wojny Walter Gropius, założyciel Bauhausu, uczelni, która przez najbliższe dekady będzie mieć największy wpływ na wygląd miast europejskich, dołącza do radykalnych ruchów kiełkujących w Berlinie,
ujmie ducha czasów w takich słowach: „Atmosfera
tutaj jest mocno naładowana, a my, twórcy, musimy
kuć żelazo póki gorące. Niemiecki Związek Twórczy
(Werkbund) jest martwy i leży w grobie; tamte idee
nie mają już przyszłości” 1. Rewolucja i chaos ekonomiczny tworzą podatny grunt dla utopii.
Marzenia o idealnym mieście przybierają najpierw nową formę: szklanych domów. Tych samych,
które w Polsce kojarzą się przede wszystkim z Przed‑
wiośniem, gdzie opowiadał o nich ojciec Cezarego Baryki podczas podróży z synem do wytęsknionej ojczyzny. Na rysunkach z lat 1926–1927 młodego polskiego awangardzisty Józefa Szanajcy, ubiegającego
się o dyplom w pracowni profesora Rudolfa Świerczyńskiego, ciągnie się uskokami kaskada kilkunastopiętrowych elewacji, przez które widać wszystko,
co dzieje się wewnątrz domów – na klatkach schodowych, a być może i w mieszkaniach. Budynki zespolone są z otaczającym je światem, jakby na wskroś prześwietliły je wynalezione nie tak dawno promienie
Roentgena. Projekt przedstawia zespół bloków ułożonych parzyście i połączonych wiszącymi galeriami. Każdy przeznaczony dla dwóch tysięcy ośmiuset
mieszkańców. W dolnej, zagłębionej w podłoże kondygnacji – garaże, na parterze – sklepy, na dziesięciu
piętrach – dwupoziomowe apartamenty, na ostatnim
piętrze – restauracje, by mieszkańcy nie musieli fatygować się po zakupy na zewnątrz. Architekt wie,
że bloki będą wyglądać najlepiej z pędzącego samochodu. Tylko wtedy przeszklone rzędy klatek i poruszających się w nich wind, skontrastowane z ruchomymi chodnikami, przenoszącymi w poziomie
tłum pieszych do apartamentów, wybijają właściwy
rytm. Rytm wielkomiejskiej maszyny do mieszkania.

was necessary to find a new language which would adjust art to what was being felt. This was also clear to architects. A year before the end of the Great War, Walter Gropius, the founder of Bauhaus, the art school that
in the decades to come would prove to have the biggest impact on the look of European cities, joined radical movements sprouting in Berlin, and expressed
the Zeitgeist as follows: “The atmosphere here is very
charged, and we creators, must strike while the iron
is hot. The Werkbund (German Association of Craftsmen) is dead and lies in its grave; those ideas have no
future any more”.1 Revolution and economic chaos
provided fertile ground for utopia.
Initially, dreams of an ideal city assumed a new form:
glass houses. The same ones that in Poland evoke associations above all with Stefan Żeromski’s novel The Com‑
ing Spring (Przedwiośnie), where Cezary Baryka’s father
would tell his son about them during their journey to
his yearned‑for fatherland. In the 1926–1927 drawings
of the young Polish Avant‑garde artist Józef Szanajca,
student of Rudolf Świerczyński, we see an offset cascade of over a dozen elevations which reveal everything
that is happening inside – in the staircases, and perhaps
even in the flats. The buildings are welded by the light
that surrounds them, as if penetrated by the X‑rays that
were discovered not so long before. The design depicts
a complex of blocks which are paired and connected
with suspended galleries. Each of them is intended for
two thousand eight hundred inhabitants. On the lower
floor partly underground there are garages, and on
the ground floor are shops; on the ten floors above are
two‑storey apartments, and on the highest floor are
restaurants, so that the residents do not have to trouble
themselves with going shopping outside. The architect
knows that the residential blocks will look their best
from a speeding car. Only then can the glassed rows
of staircases and the lifts going up and down in them,
contrasted with the motion of travelators horizontally transporting a crowd of pedestrians to their apartments, beat the right rhythm. The rhythm of a metropolitan machine for living in.

Radość w każdej formie
Na obrazach Czecha Wenzela Hablika, od dziecka
zafascynowanego geologią, widać całe kolonie krystalicznych struktur, łuków, kopulastych budynków,

Joy in every form
On the paintings of the Czech artist Wenzel Hablik, fascinated with geology since his childhood,
we can see entire colonies of crystalline structures,

Wenzel Hablik Foundation
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Wenzel Hablik, Kopuła
ze wspornikami w formie pięciu
wzgórz, 1924
Wenzel Hablik, Cantilever
Cupola with Five Hilltops
as Basis, 1924

piętrzących się na stokach gór, na morzu lub unoszących się w powietrzu. Niektóre otacza kolorowa poświata, upodabniając je do planet. W grudniu 1919
roku Hablik, wspólnie z kilkoma innymi marzycielami, jak wspomniany już Gropius, Bruno Taut, Hans
Scharoun, Hermann Finsterlin, tworzy ugrupowanie pod nazwą Szklany Łańcuch. Członkowie grupy
pragną skupić się na kreowaniu artystycznych wizji
nowego społeczeństwa, oferując mu olbrzymie katedry ze szkła, ulokowane wysoko wśród górskich
szczytów, wypisz wymaluj jak z Hablikowych malunków albo podobne do zaprojektowanego przez Tauta,
jeszcze na przedwojenną wystawę w Kolonii, szklanego pawilonu. Taut chce zaprzęgnąć wszystkie dziedziny sztuki do wysiłku na rzecz stworzenia spójnego pod względem artystycznym otoczenia, w którym
będzie się odbijać idealnie zharmonizowana struktura społeczna, pozbawiona klasowych i narodowych

arches, dome‑shaped buildings piled up atop mountain slopes, in the sea or hovering in the air. Some of
them are shrouded in a colourful glow which makes
them look like planets. In December 1919 Hablik, together with a few other dreamers, such as the aforementioned Gropius, Bruno Taut, Hans Scharoun,
and Hermann Finsterlin, established a group called
the Glass Chain. The members of the group wanted
to concentrate on creating artistic visions of a new society, offering it giant glass cathedrals located high
among mountain summits, just as in Hablik’s paintings, or similar to the glass pavilion designed by Taut
for a pre‑war exhibition in Cologne. Taut wanted to
harness all artistic disciplines to create an artistically coherent environment that would reflect ideally
harmonised social structure devoid of class and national barriers. Added to this is a great deal of mysticism – the crystal, owing to its geometrical perfection,

34

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Pejzaże
The City as a Work of Art / Landscapes

barier. Jest w tym sporo mistyki – kryształ ze względu na swą geometryczną perfekcję uosabia jądro porządku kosmicznego, a jego przezroczystość symbolizuje zjednoczenie ducha i materii. Jest też podtekst
polityczno‑społeczny. Wenzel Hablik proponuje, by
grupa opracowała wspólnie „Księgę”, niczym nową
Biblię, która „na zawsze wyeliminuje myśli o wojnie”,
„zainspiruje pozytywne działania”, „zastąpi wszystkie dotychczasowe teksty religijne” i „przemówi o religii tworzenia”. On sam zaś chce, by „tworzyć radość
w każdej formie”, i wyznaje wiarę w „piękne miasta i wspólną w nich egzystencję” 2. W przemierzających niebo wyśnionych osadach Hablika mają znaleźć schronienie przedstawiciele wszystkich ludzkich ras – swoista interpretacja arki Noego.
W tym samym czasie w Moskwie Włodzimierz
Tatlin projektuje Pomnik III Międzynarodówki, rodzaj czterystumetrowej osi kosmicznej, przewyższającej o jedną trzecią wieżę Eiffla. Olbrzymie geometryczne bryły, wykonane oczywiście ze szkła i obracające się z różną prędkością wokół własnej osi, mają
pomieścić poszczególne organy Kominternu. Dynamiczna, spiralna forma tego projektowanego pomnika komunizmu symbolizuje postęp społeczny, ażurowa żelazna konstrukcja wyraża zaś solidarność
z pracującym w przemyśle proletariatem. Stąd już
niedaleko do Pałacu Rad, budowli, której poszczególne projekty przybierają kształty tak fantastyczne, że oficjalna nazwa przedsięwzięcia, sformułowana przez komisję ogłaszającą konkurs na projekt
gmachu, blednie na ich tle: „centrum administracyjno‑kongresowe przy Komitecie Centralnym Zjednoczonych Republik Radzieckich”. W ostatecznej
wersji zmodyfikowanej propozycji autorstwa Borysa Jofana (powstałej przy współpracy z Władimirem
Szczuką i Władimirem Gelfreichem) Pałac, dla którego stworzenia Stalin nakazał zburzyć zabytkową
cerkiew Chrystusa Zbawiciela, sięga czterystu sześćdziesięciu metrów i wygląda jak gigantyczny, stożkowaty tort złożony z warstw‑tarasów, zwieńczony osiemdziesięciometrową figurą Lenina. Gmach
ma górować nad miastem, „błyszcząc promieniami
słońca w dzień, a jeszcze silniej, bo oświetlony reflektorami – w nocy”, i „odzwierciedlać ducha czasów, stając się zarazem architektonicznym pomnikiem miasta”. To jednak nie wszystko. Jak podczas

embodies the nucleus of cosmic order, and its transparency symbolises the unity of spirit and matter.
There was also a socio‑political undertone. Wenzel
Hablik proposed that the group jointly devise “The
Book”, a new “Bible”, which would “forever eliminate
all thoughts about war”, “inspire positive action”, “replace all hitherto existing religious texts” and “speak
of the religion of creation”. The artist himself, in turn,
wanted to “create joy in every form” and professed
his faith in “beautiful cities and shared existence in
them”.2 Hablik’s dreamt‑of settlements floating in
the sky were to provide refuge for all human races –
in a new interpretation of Noah’s Ark.
At the same time, in Moscow, Vladimir Tatlin
designed The Monument to the Third Internation‑
al, a kind of cosmic axis four hundred metres high
(a third taller than the Eiffel Tower). The giant geometric solids made – inevitably – of glass and rotating with varied velocity around their own axes
would house individual organs of the Comintern.
The dynamic, spiral form of this planned monument to communism symbolised social progress,
while the open‑work iron structure expressed solidarity with the proletariat working in the industry. From here it was only a stone’s throw to the Palace of the Soviets, an edifice whose series of designs
assumed such increasingly fantastical shapes that
the official name of the undertaking formulated
by the committee announcing the competition for
the design of the building pales in comparison: “administrative‑congressional centre by the Central
Committee of the Communist Party of the Soviet
Union”. In the final version of the modified design
by Boris Iofan (together with Vladimir Shchuko and
Vladimir Gelfreikh), the Palace, for which Stalin had
the historical Cathedral of Christ the Saviour demolished to provide a location, was four hundred and
sixty metres high and looked like an enormous coniform wedding cake made up of layer‑terraces, on top
of which stood an eighty‑metre‑tall figure of Lenin.
The edifice was to tower above the city “gleaming
with sunlight during the day, and even more brightly at night – lit by floodlights” and was meant to “reflect the spirit of the time, simultaneously becoming
an architectural monument of the city”. This is not
all, however. As the Bolshevik activist Sergey Kirov
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Kazimierz Malewicz,
Architekton Alfa, 1920
Kazimir Malevich,
Alpha Architekton, 1920

Zjazdu Rad ZSRR ogłasza w uniesieniu działacz bolszewicki Siergiej Kirow:

declared, enraptured, during the Congress of Soviets of the Soviet Union:

nawet zewnętrznie nie powinien mieć nic wspólne‑
go z fasadami parlamentów odchodzącego świata.
Powinien być zemstą władzy pogardzanych, zaco‑
fanych niegdyś robotników i chłopów nad burżu‑
azyjnym Zachodem, budowlą, której nasi wrogo‑
wie nie mogliby sobie wyobrazić nawet we śnie.
Ten gmach powinien stać się widomym znakiem
przyszłej potęgi, triumfu komunizmu nie tylko
u nas, ale i na Zachodzie. Pałac Rad trzeba zbudo‑
wać po to, żeby właśnie tam wcielić w skład Związ‑
ku Sowieckiego ostatnią republikę!3

even on the outside it should have nothing to do
with the façades of the parliaments of the dissolv‑
ing world. It should be a revenge of the power of
the scorned, once backward workers and peasants
over the bourgeois West, a building which our en‑
emies could not imagine even in their dreams.
The edifice ought to become a visible sign of our
future might, the triumph of communism not only
here, but also in the West. The Palace of the Soviets
must be erected in order to make the West the last
republic of the Soviet Union!3

Trudno wyobrazić sobie obiekt, który zdołałby
sprostać takim oczekiwaniom. Trudno więc się dziwić, że pozostał widmem niewyrosłym nawet z fundamentów, które latami osiadały na gruncie nieprzystosowanym do ogromu przedsięwzięcia, a po ataku
hitlerowskich Niemiec na ZSRR ich resztki posłużyły
do budowy fortyfikacji i mostów. Ci, którzy twierdzą,
że Pałac od początku uosabiał przede wszystkim ideę,
gdyż cokolwiek powstałoby pod tą nazwą, nie byłoby wystarczająco doskonałe – mają być może rację.

It is difficult to imagine a building that could live
up to such expectations. Therefore it is no wonder
that the Palace remained a phantom that never even
grew beyond its foundations, which for years settled
in the ground not appropriate for the enormousness
of the enterprise, and after Nazi Germany’s attack on
the USSR the remnants were used to build fortifications and bridges. Those who claim that from the beginning the Palace embodied above all an idea, since
anything that would be erected in its name would
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Georgij Krutikow, praca dyplo‑
mowa Latające miasto, 1928
Georgii Krutikov, diploma pro‑
ject The Flying City, 1928

„To, co artystycznych kosmitów łączyło – to nie
określone formy stylistyczne dzieł – bo te były w istocie różne – lecz wiara, że przezwyciężenie ograniczeń czasu i przestrzeni będzie miało skutki społeczne” – zauważa Andrzej Turowski w książce Między
sztuką a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910–
19324. Inny twórca działający w tym kręgu, Kazimierz Malewicz, mieszkańców Ziemi nazywa ziemianitami. Rozlokowuje ich w planitach i architektonach. To domy przyszłości przedstawiane na razie
jako białe, trójwymiarowe modele. Mają być samonośne, wykonane z matowego szkła i betonu. Na ich
dachach pokrytych papą ziemianici mogliby spędzać
czas w pogodne dni. Projekty będą realizowane według absolutnego porządku w miastach, które staną
się symbolem doskonałego uprzemysłowienia, eliminującego „świat zielony” oraz „świat mięsa i kości”.
Powstaną w zgodzie z Absolutem, którego istotą jest
bezruch i trwanie, prowadząc do nowego porządku

inevitably fail to be sufficiently perfect, are probably right.
“What the artistic ‘aliens’ had in common was
not specific stylistic forms of their works – since
these indeed varied – but their faith that overcoming
the limitations of time and space would have social
consequences,” writes Andrzej Turowski in his book
Między sztuką a komuną. Teksty awangardy rosyjsk‑
iej 1910–1932 (Between art and commune. Texts of
the Russian Avant‑garde in 1910–1932).4 Another artist
active in this circle, Kazimir Malevich, called Earth
dwellers “zemlyanity”. He placed them in planits and
architectons – houses of the future for the time being
represented by white three‑dimensional models. They
were meant to be self‑supporting and made of matt
glass and concrete. Zemlyanity could spend sunny
days on their roofs covered with tar paper. The designs were meant to be realised according to absolute
order in cities which would become symbols of ideal

The Charnel House
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świata, pozbawionego konfliktów społecznych. Nie- industrialisation eliminating “the green world” and
które, jak „Planit dla pilota”, będą mogły orbitować “the world of meat and bones”. They would be created
in harmony with the Absolute, whose essence is stillw Kosmosie, między Księżycem a Ziemią.
Również Georgij Krutikow w swojej dyplomowej ness and continuance, leading to a new world order
pracy Latające miasto, uchodzącej dziś za pionier- devoid of social conflicts. Some, like for instance “The
skie studium nad architekturą mobilną, przewidu- Pilot’s Planit”, would be able to orbit in space between
je, że wkrótce ludzkość będzie musiała przenieść się the Moon and the Earth.
z ziemi w powietrze. Proponuje, by na ziemi pozoAlso Georgy Krutikov, in his diploma design enstawić sferę związaną z pracą, odpoczynkiem i tu- titled The Flying City, today considered a pioneering
study of mobile architecture, predicted that in the near
rystyką, mieszkalną zaś – w postaci wertykalnych
kompleksów – przenieść w chmury. Po pracy Zie- future humanity would have to move from the ground
mianie docieraliby do podniebnych domów specjal- up to the air. He proposed that a sphere connected to
nymi kapsułami, parkującymi w specjalnych ko- work, leisure and tourism be left on the ground, while
mórkach ulokowanych na zewnątrz tych gmachów. a residential one – in the form of vertical complexEl Lissitzky między 1923 a 1926 rokiem tworzy Wy‑ es – be moved into the clouds. After work, Earthlings
gładzacza chmur, projekt zespołu potężnych, prze- would reach their sky‑high homes in special capsules,
szklonych wieżowców ułożonych poziomo na ma- parking them in special cells located outside the floatsywnych słupach i górujących nad pozostałą zabu- ing buildings. In turn, in 1923–1926 El Lissitzky created
his Cloud Iron, a design of a complex of immense glazed
dową Moskwy.
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Urok kolektywu
Członkowie Międzynarodowego Kongresu Sztuki
Nowoczesnej, powołanego w 1928 roku, także deklarują, że nowa przestrzeń stworzy nowego człowieka.
Ale architektura pojmowana przez nich jako sztuka
społeczna, kształtowana według nowych artystycznych pryncypiów, testująca nowoczesne technologie
musi jednocześnie odpowiedzieć na najważniejsze,
aktualne wyzwania. A jednym z nich jest konieczność uporania się z kryzysem mieszkaniowym. Nie
rozwiążą go wieżowce w Kosmosie, którego podbój
możliwy jest na razie tylko w sferze marzeń. Trzeba
więc zejść na ziemię.
Architekci Republiki Weimarskiej wówczas już
od dekady szukają racjonalnych metod wznoszenia tanich i małych mieszkań dla masowego odbiorcy. Chodzi o to, by zaoferować dach nad głową w przyzwoitych warunkach uboższym warstwom społecznym.
Przy okazji można testować nowinki technologiczne
i eksperymentować z formą, ciążącą ku maksymalnej prostocie. Wskutek industrializacji, rozpoczętej
jeszcze przed pierwszą wojną światową, miasta Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym niemieckie, pękają
w szwach od przybywających do nich za pracą ludzi.
Jeśli miasta nadal będą się rozrastać w niekontrolowany sposób, bez interwencji państwa, grozi to katastrofą.
Deutscher Werkbund i jego sekcje – między innymi austriacka i czechosłowacka – organizują wystawy prezentujące eksperymentalne osiedla, które
mają się stać wzorem do tworzenia nowoczesnych
mieszkań. Pierwsza wystawa odbywa się w Stuttgarcie w 1927 roku, gdzie w ciągu zaledwie dwudziestu jeden tygodni powstają trzydzieści trzy budynki
przeznaczone nie dla indywidualnego klienta, lecz
dla masowego odbiorcy. Siedemnastu architektom
po raz pierwszy udaje się też określić odgórnie standardy i wzorzec życia mieszkańców. Domy na osied
lu mają płaskie dachy, duże okna, kubiczne kształty
i gładkie białe elewacje.
Wystawa w Stuttgarcie oraz wystawa Nowy Dom
w Brnie w 1928 roku inspirują czeskiego modernistę Pavla Janaka, który pod auspicjami rodzimego
Werkbundu tworzy plan urbanistyczny osiedla Baba
w Pradze. Nie mogąc liczyć na wsparcie ani ze strony
władz miasta, ani żadnej firmy budowlanej, lecz wyłącznie prywatnych inwestorów – głównie artystów,

skyscrapers placed horizontally on massive columns
and towering above the rest of Moscow’s development.
The charm of the collective
Members of the International Congresses of Modern Architecture (CIAM), established in 1928, also declared that new space created new people. But architecture understood by them as social art, shaped in
accordance with the new artistic principles, as well
as testing modern technologies, must at the same
time meet the most important current challenges.
And one of them was the need to solve the problem of
the housing crisis. They knew that the problem would
not be solved by skyscrapers in the cosmos, which it
was still only possible to conquer in dreams. It was
necessary to get down to earth.
At that time, architects of the Weimar Republic
had spent a decade searching for rational methods for
erecting small and cheap flats for the mass consumer. The point was to offer a roof over one’s head on
decent terms to the poorer social strata. At the same
time, this provided an opportunity to test technological innovations and experiment with form, tending towards maximal simplicity. As a result of the industrialisation initiated before the First World War,
cities of Central‑Eastern Europe, including in Germany, were bursting at their seams due to the influx of job‑seeking migrants. If cities were to continue to grow in such an uncontrollable way, without the state’s intervention, a catastrophe loomed.
The Deutscher Werkbund and its sections – including the Austrian and Czechoslovak ones – organised exhibitions presenting experimental housing estates which were meant to become models for the creation of modern flats. The first such show took place in
Stuttgart, where in only 21 weeks as many as 33 buildings were erected – not for individual clients, but for
the masses. For the first time the 17 architects involved
succeeded in defining top‑down directives concerning standards as well as a lifestyle model for the inhabitants. The residential houses had flat roofs, big
windows, cubic shapes and smooth white elevations.
The exhibition in Stuttgart and the show called
New House in Bern inspired the Czech modernist
Pavel Janák, who under the auspices of the local Werkbund created an urban plan of the Baba housing estate
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pisarzy, urzędników państwowych i nauczycieli akademickich – architekt kształtuje je jako zespół wolno
stojących domów, głównie jednorodzinnych. Idealne
willowe osiedle nowego typu dla przedstawicieli klasy
średniej i wyższej rozlokowało się na południowo‑zachodnim zboczu dzielnicy Dejvice w szachownicowym układzie, z widokiem na Wełtawę i zamek po jej
drugiej stronie. Przy jego projektowaniu pomyślano
o wszystkich potrzebach mieszkańców – na przykład
dłuższe ściany domów, mieszczące salon i sypialnię,
zwrócone są na południe, by lokatorzy mogli się cieszyć jak najdłużej słonecznym światłem.
Poligonem doświadczalnym dla architektonicznych eksperymentów staje się natomiast na wielką
skalę Berlin, pragnący uchodzić za najnowocześ
niejsze miasto w Republice Weimarskiej. Jej władze
przyjmują „Existenzminimum” – serię regulacji i wyjściowych zasad odnoszących się do gęstości zaludnienia i indywidualnych potrzeb mieszkańca, na których
będzie się opierać nowa polityka mieszkaniowa. Zgodnie z nimi każdy pojedynczy mieszkaniec lub rodzina

in Prague. Without any support from the city authorities, or any developer, with the help of only private
investors – mainly artists, writers, state officials and
academic teachers – the architect designed the estate as a complex of mainly single‑family detached
houses. The new‑type ideal villa estate for representatives of the middle and upper class was located in
a chessboard pattern on the south‑western slope of
the Dejvice district overlooking the Vltava River and
the castle on its opposite side. All the needs of the residents were taken into consideration during the design
stage – for instance, the houses’ longer walls of the living room and the bedroom face south so that the inhabitants could enjoy sunlight as long as possible.
A large‑scale testing ground for architectural
experiments was found in Berlin, which aspired to
the title of the most modern city in the Weimar Republic. The state authorities adopted “Existenzminimum” – a series of regulations and premises concerning population density and the inhabitants’ individual needs meant to serve as the basis for a new

Osiedle Baba, Praga
Baba estate, Prague
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ma prawo do prywatnej przestrzeni o określonej powierzchni, dostępu do zieleni publicznej i transportu
zbiorowego. Oznacza to odejście od gęstej zabudowy –
kamienica przy kamienicy, ciemne podwórka studnie
i pokoje bez łazienek, uosabianej choćby przez berlińskie Mietskaserne. W 1924 roku nowa metropolia
liczy już cztery miliony mieszkańców. Na przeszkodzie śmiałym planom uczynienia zeń centrum nowej
miejskiej szczęśliwości stały dotąd finanse. Gospodarka była niestabilna, walczono z hiperinflacją. Publiczne inwestycje mieszkaniowe ruszają jednak natychmiast, gdy tylko udaje się opanować sytuację. Martin
Wagner, architekt pełniący wówczas rolę głównego miejskiego planisty, zleca zadanie ucieleśnienia
idei „Existenzminimum” na skalę masową koledze
po fachu, którym jest nie kto inny, tylko autor znanych już nam koncepcji „szklanych domów”, Taut.
Jego dziełem będzie budowane przez pięć lat Hufensiedlung, złożone z 679 domów, zdolnych pomieścić
w 1285 mieszkaniach do sześciu tysięcy lokatorów –
w którego centrum staje kilka połączonych ze sobą
bloków, zamykających się na kształt podkowy wokół
wielkiego ogrodu publicznego. Taut wzniesie też inne
osiedle, o podobnej skali, na południowo‑zachodnich
obrzeżach miasta, niedaleko Grunewaldu, pod znaczącą nazwą Onkel Toms Hutte (Chata Wuja Toma).
Inny uczestnik Szklanego Łańcucha, Hans Scharoun, stanie się współtwórcą projektu przeznaczonego dla robotników fabryki Siemensa – Grossiedlung
Siemensstadt, które w odróżnieniu od realizacji Tauta
będzie składać się z licznych pojedynczych, niemal
identycznych bloków rozłożonych pomiędzy szerokimi ciągami pieszymi.
„Przekształcić i organizować świadomie mieszkalnictwo w mieście, którego potrzeby są tak głęboko różne od tego na wsi, poszukiwać rozwiązania,
które wykaże, że życie w mieście nie jest stanem chorobowym, lecz stanem szczególnym i różnym” – pisze
pod koniec lat dwudziestych Scharoun. W wielkim
mieście, do którego ciągną ludzie poszukujący anonimowości, jej potrzebę pozwalają zaspokoić hotele. Wyraźnie jednak brakuje osobnej formy mieszkania, przeznaczonej dla pragnących zakotwiczyć
w jednym miejscu na dłużej par (w tamtych czasach
miano na myśli pary wyłącznie małżeńskie) oraz samotnych, pracujących mężczyzn i kobiet. Architekt

housing policy. According to this, every individual inhabitant or family had the right to their private
space of certain dimensions, as well as having access to public greenery and public transport. This
meant departure from dense development – tenement
houses standing side by side in a row, and the resulting dark yards and rooms without bathrooms, which
can be found for example in Mietskaserne of Berlin.
In 1924 the new metropolis already had as many as
four million inhabitants. What previously stood in
the way of the bold plan to turn it into a centre of new
urban happiness was financial limitation. The country’s economy was unstable, suffering from hyperinflation. But public investments started immediately after the situation came under control. Martin
Wagner, an architect at that time working as Berlin’s
main urban planner, gave the task of implementing
the idea of “Existenzminimum” on a mass scale to his
colleague – none other than the abovementioned author of the concept of “glass houses”, Taut. His magnum opus would be Hufensiedlung, built for five years,
and comprising 679 houses capable of accommodating up to six thousand tenants in 1285 flats. At the
estate’s centre stood several joined blocks enclosing
a large public garden like a horseshoe. Taut would
also build another large residential estate, on a similar scale, in the south‑western outskirts of the city,
close to Grunewald, with the telling name of Onkel
Toms Hütte (Uncle Tom’s Cabin). Another member
of the Glass Chain, Hans Scharoun, would co‑create
a project designed for the workers of a Siemens factory – Großsiedlung Siemensstadt, which, in contrast
to Taut’s design, would consist of numerous individual, almost identical blocks of flats located between
wide pedestrian areas.
“To consciously transform and shape housing in
the city where the needs are so deeply different from
those in the countryside, to seek solutions which will
show that living in the city is not a morbid condition,
but a special and varied condition,” wrote Scharoun
in the late 1920s. In the big city, which attracted people wishing for anonymity, hotels helped to fulfil this
need. What was clearly lacking, however, was a separate form of dwelling designed, for instance, for couples wishing to put down roots in one place for longer
(in those days only married couples were imagined in
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znajduje więc rozwiązanie. Prezentuje je na wrocławskiej wystawie WUWA (Wohnung und Werkraum
Ausstellung), gdzie wraz z dziesięcioma innymi działającymi w tym mieście projektantami dostaje wolną
rękę, by na terenach przylegających do Hali Stulecia stworzyć wzorcowe projekty, które zastosowane na szerszą skalę, pozwoliłyby rozwiązać problem
braku małych i średnich mieszkań, dostępnych dla
mniej zamożnych warstw społecznych.
Zafascynowany marksizmem czeski architekt
Karel Teige upowszechnia pogląd, że nowa struktura miejska, oparta na tym, jakie rodzaje budynków
będą woleli mieszkańcy, zależy od aktualnej struktury społecznej. Dotychczasowa, oparta na burżuazyjnej rodzinie, w której kobieta zajmuje się wyłącznie
domem, wskutek ruchów emancypacyjnych rozpada
się, a zatem trzeba znaleźć na nią odpowiedź – w postaci jednoosobowej komórki mieszkalnej dla wyemancypowanego osobnika płci męskiej lub żeńskiej.
By dać dobry przykład, Teige zleca budowę takich komórek dla siebie i swej przyjaciółki Josefiny Nevařilovej – powstają one na mansardzie domu czynszowego przy ulicy Eernej w Pradze.
Koncepcja Scharouna we Wrocławiu jest nie
mniej nowatorska – dom przeznaczony wyłącznie dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw;
z myślą głównie o przedstawicielach inteligencji –
lekarzach i innych pracownikach umysłowych oraz
studentach. Inspirując się naturą, kształtuje budynek
na sposób organiczny. Najpierw rozplanowuje wnętrza – musi jednocześnie zadbać o wygodę i poczucie
intymności poszczególnych lokatorów oraz stworzyć
ogólnodostępną część gastronomiczno‑rekreacyjną. Potem myśli o powłoce. Dom przypomina wielki
okręt, więc złośliwcy będą przezywać go imionami
prawdziwych statków transoceanicznych: „Damaszek”, „Maroko”, choć wiedzą przecież, że na stałe
zakotwiczył wzdłuż ulicy Kopernika. Budowę modelowego osiedla finansuje spółka akcyjna pod nazwą
Towarzystwo Osiedlowe Wrocław. Trzeba zdążyć
na zaplanowaną wystawę, więc roboty idą jak burza –
całość powstaje w trzy miesiące, co niestety odbije
się na stanie technicznym wznoszonych w brawurowym tempie budynków. Nie sprawdzi się też założenie, zgodnie z którym na osiedlu miałby mieszkać
przeciętny wrocławianin – po zamknięciu wystawy

this scenario) as well as for single working men and
women. Thus the architect found a solution and presented it in Wrocław at the WUWA exhibition, where,
together with ten other designers active in this city,
he was given free rein to create model projects in
the area adjacent to the Centennial Hall. Implemented on a larger scale, this would mean that the problem of small and medium flats available for less affluent social classes could be solved.
The Czech architect Karel Teige, fascinated with
Marxism, popularised the view that new urban structure based on the inhabitants’ preferences depends
on a given social structure. The hitherto existing
structure, based on a bourgeois family model, where
the woman devotes herself entirely to the house, had
become obsolete as a result of the women’s emancipation movements, and this situation called for a new
response – in the form of a one‑person dwelling unit
for an emancipated individual of either sex. To provide a good example of this trend: Teige commissioned building of two such units for himself and
for his friend Josefina Nevařilová – they were created in the mansard of a renting house in Eerna Street
in Prague.
Scharoun’s concept in Wrocław was equally innovative – a house targeted entirely at single people and childless married couples; addressed mainly to representatives of intellectual circles – doctors
and other white‑collar workers, as well as students.
Inspired by nature, the architect shaped his building in an organic way. First, he designed the interior
space – he had to at the same time ensure the comfort
and privacy of the individual tenants, as well as create a shared gastronomic‑recreational space. Then
he thought about the external layer. The house resembled a huge ship, so some scoffers nicknamed it
using the names of actual transoceanic vessels: “Damascus” and “Morocco”, although they knew that
this one was permanently moored on Copernicus
Street. The construction of the model estate was financed by a joint‑stock company called the Wrocław
Estate Society (Towarzystwo Osiedlowe Wrocław).
As the planned exhibition was drawing near, work
was intense – the whole project was completed in
an impressive three months, which, unfortunately, affected the technical quality of the buildings.
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Dom hotelowy dla osób samot‑
nych i małżeństw bezdziet‑
nych projektu Hansa Scharouna
we Wrocławiu
Hotel for single persons and
newly-wed couples designed
by Hans Scharoun in Wrocław

„Die Form” 1929, nr 4, s. 463 / Die Form, 1929, no. 4, p. 463
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Gdyby domy-ogrody udało się zrealizować,
zapewne nie wprowadziłby się do
nich żaden przedstawiciel proletariatu.
Nie byłoby go na to stać.
na WUWę wprowadza się elita naukowa i artystyczna. Koszt budowy domów eksperymentalnych jest
zbyt wysoki, by utrzymać czynsze na planowanym
poziomie.
Kwestia kosztów stawia pod znakiem zapytania
opłacalność innych założeń, których autorzy, przejęci ideą sprawiedliwości społecznej, chcieliby zapewnić godziwe warunki mieszkaniowe również kiepsko
zarabiającym robotnikom. W Polsce wizje „domów
ogrodów w miastach ogrodach” – kwartałów mieszkań złożonych z tonących w zieleni, swobodnie rozmieszczonych bloków na planie krzyża, w których
na przyszłych mieszkańców czekały dwupoziomowe apartamenty, snuli już od 1924 roku – niebędący
z wykształcenia architektami – Mieczysław Szczuka
i Teresa Żarnowerówna. Gdyby udało się je zrealizować, zapewne też nie wprowadziłby się do nich żaden
przedstawiciel proletariatu. Nie byłoby go na to stać.
Najbliżsi stworzenia wzorcowego osiedla nowego
typu byli Helena i Szymon Syrkusowie. Miał stać się
nim warszawski Rakowiec, realizowany przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową we współpracy
z awangardowymi architektami z grupy Praesens,
którym bliskie były idee lewicowe. Małżeństwo Syrkusów rozplanowało tam bloki zawierające tanie, słoneczne (w tym celu bloki ustawiono liniowo, na osi
północ–południe) mieszkania dla robotników „skazanych dotychczas na wyzysk kamieniczników” 5.
W wyposażeniu tylko podstawowe urządzenia sanitarne, z bieżącą wodą, ale mieszkanie z własnym
ogrzewaniem. Każdy z mieszkańców mógł uprawiać
przynależny do mieszkania ogródek o powierzchni
jednego ara i łowić ryby w ogólnodostępnym stawie
osiedlowym. W planie założono również szkołę z salą
gimnastyczną, użytkowaną jako sala zebrań, oraz

Also the assumption that an average inhabitant of
Wrocław could live in them did not come true – after
the exhibition was over, members of the academic and artistic elites moved in. The cost of erecting
these experimental houses proved too high to maintain rent at the initially planned level.
This matter of cost put a question mark over
the cost‑effectiveness of other developments whose
authors, driven by the idea of social justice, wished
to provide decent living conditions also for poorly
paid blue‑collar workers. In Poland, visions of “garden‑houses in garden cities” – residential quarters
consisting of loosely distributed blocks on a cross
plan and submerged in greenery, where two‑storey
apartments awaited their inhabitants – had been imagined earlier by Mieczysław Szczuka and Teresa
Żarnowerówna, who were not professional architects.
If their projects had been realised, the result would
certainly have been the same: no member of the proletariat would have lived in their model houses. They
would not have been able to afford it.
The most approximate version of the ideal new
estate was devised by Helena and Szymon Syrkus.
The Warsaw Residents’ Co‑op in Rakowiec was realised by the Warsaw Building Society (Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa) in co‑operation with
the avant‑garde architects from the Praesens group,
who subscribed to left‑wing ideals. The Syrkuses
designed blocks with cheap and sunny flats (deliberately located in parallel lines along a north‑south
axis) for workers “hitherto subjected to the exploitation of tenement house owners”.5 Only basic sanitary
utilities were provided, but the flats had their own
heating system. Every inhabitant was given a small
garden (100 square metres) and an opportunity to
fish in a pond open for general use. The design also
included a school with a gymnasium, which could
also double as a gathering hall, and a grocery store.
In order to learn about the future inhabitants’ needs,
the architects conducted a survey. Apart from questions, it included a sample flat outline. The responders’ task was to mark proposed changes and improvements. The initiative proved very popular: ninety percent of the future users of the flats took part
in the study. They suggested reductions in the fittings in order to lower the rent. They did not want
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sklep spożywczy. Architekci, chcąc jak najlepiej rozpoznać potrzeby lokatorów, przeprowadzili wśród
nich ankietę. Oprócz pytań zawierała ona plan przykładowego mieszkania. Trzeba było zaznaczyć na nim
proponowane zmiany i ulepszenia. Pomysł chwycił:
udział w badaniu wzięło aż dziewięćdziesiąt procent
przyszłych mieszkańców. Proponowali zredukować
wyposażenie, by obniżyć czynsz. Nie chcieli osiedlowego centralnego ogrzewania ani instalacji gazowej.
Woleli piece kaflowe i kuchnie na węgiel, bo „kobiety
będą narażone na pokusę gotowania na gazie. A potem
przyjdzie miesięczny rachunek” 6. Zgodnie z sugestiami przedstawionymi przez uczestników ankiety
architekci powiększyli metraż mieszkania, wyliczony uprzednio tak, by komorne zań nie przekroczyło
dziesięciu procent zarobków robotnika – z 31,8 do 33
metrów kwadratowych. Inne założenia, takie jak nowoczesna technologia – stalowy szkielet wypełniony
elementami z celolitu, z lekkimi ścianami osłonowymi, które pozwalałyby mieszkańcom samodzielnie
kształtować rozkład wnętrz w zależności od potrzeb –
okazały się zbyt kosztowne.
W interpretacji zapalonego marksisty i teoretyka
architektury Teigego kolektywne, dostępne dla każdego mieszkanie powinno przybrać formę „kondomów” – zespołów jednoosobowych komórek, których
obsługą zajmą się wspólne kantyny, pralnie i kluby.
Gdyby tylko ludzie chcieli tak mieszkać! Teige obraził się na kolegów z robotniczej komunistycznej spółdzielni „Veela” (Pszczoła), gdy w konkursie na projekt własnego domu odrzucili ten pomysł, decydując się na budowę obiektu zawierającego tradycyjne
mieszkania dla „pełnych rodzin”. Mariaż snów o podboju nieba z próbami upowszechnienia kolektywnego życia, podlany tą samą ideologią, która zainspirowała Tauta, zrealizują natomiast na większą skalę
architekci ze Związku Radzieckiego. Domy Komuny, których w latach dwudziestych ubiegłego wieku
w samej Moskwie powstanie ponad tysiąc, mają dopomóc w „stworzeniu wielkiego socjalistycznego społeczeństwa” i uwolnić kobiety od „codziennych trosk
domowych” 7. Wznoszone jako pojedyncze budynki
albo zespoły mieszkaniowe, niektóre w pełni ucieleśniały ideę komunistycznej wspólnotowości, inne,
typu „przechodniego”, zaplanowane z myślą o czasowym pobycie robotników i ich rodzin, były zwykłymi

If garden-houses had been realised,
certainly no member of the proletariat
would have lived in their model houses.
They would not have been able to afford it.
a central heating system or gas installations. They
preferred tiled stoves and coal stoves in the kitchen,
because “women would be exposed to the temptation of cooking with gas. And then the monthly bill
would come…”.6 Following the suggestions of the respondents, the architects increased the sizes of flats –
previously calculated so that the rent would not exceed ten percent of a worker’s wages – from 31.8 to
33 square metres. Other assumptions, such as modern technology – a steel framework filled in with
foamed concrete elements, with light walls which
would allow the inhabitants to divide their flats into
rooms independently depending on their needs –
proved too expensive.
In the interpretation of Teige, an avid Marxist and
theoretician of architecture, collective flats available
to everyone ought to assume the form of “condominia” – complexes of single cells serviced by shared canteens, laundries and clubs. If only people wanted to
live like that! Teige was offended by his colleagues
from the “Veela” (“Bee”) workers’ communist building society, when they rejected this idea in a competition for their own homes, instead opting for buildings which would contain traditional flats for “full
families”. The marriage between dreams about a conquest of the sky and attempts to popularise a collective lifestyle, nurtured with the same ideology that inspired Taut, was, in fact, realised on a larger scale by
architects from the Soviet Union. House‑communes,
over a thousand of which were created in the 1920s
in Moscow alone, were intended to help “build a great
socialist society” and liberate women from “everyday
domestic chores”.7 Erected as individual buildings or
residential complexes, they fully embodied the idea
of a communist community. Others, of a “transitory”

Osiedle Rakowiec
w Warszawie, perspektywa
ulicy Pruszkowskiej, 1967
Rakowiec estate in Warsaw,
view from Pruszkowska
Street, 1967

Narodowe Archiwum Cyfrowe / National Digital Archives

48

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Pejzaże
The City as a Work of Art / Landscapes

budynkami, w których wprowadzono tylko podział
na część mieszkalną i socjalną. Jedna z najbardziej
skrajnych form Domu Komuny udała się w Moskwie,
gdzie powstał akademik złożony z dwóch bloków –
sanitarnego i sypialnego. Ośmiokondygnacyjny blok
sypialny mieścił tysiąc kabin o powierzchni sześciu
metrów kwadratowych, wyposażonych w dwa łóżka,
szeroki parapet służący za biurko i jednej nocnej szafki. W każdej kabinie miało pomieścić się dwóch studentów. Cóż za oszczędność przestrzeni! Łazienki nie potrzeba, bo codziennie rano należy przejść
do bloku sanitarnego, gdzie znajdowały się prysznice
i przebieralnie; pomyślano też o balkonach jako przestrzeni dla ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. Resztę dnia zaś spędzało się w bloku dziennym, między ulokowaną tam stołówką, salą zajęć,
kreślarnią, salą widowiskową i sportową oraz szeregiem pokoi przeznaczonych na kółka zainteresowań.
Nieco więcej miejsca mieli lokatorzy przypominającego hotel domu‑komuny Leningradzkiego Związku Pisarzy w Leningradzie. Mieszkania, do których
wchodziło się z długiego korytarza, były dwu-, trzyi czteropokojowe. Konieczność współdzielenia pryszniców, stołówki i szatni (żadne mieszkanie nie miało
kuchni ani wieszaków) rekompensowała nieco możliwość korzystania z tarasu na dachu, gdzie mogły
bawić się dzieci, było miejsce na suszenie prania i sadzenie kwiatów.
W maju 1930 roku Komitet Centralny Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) przyjął
uchwałę „O przebudowie życia społecznego”, krytykującą ideę domu‑komuny. Istniejące już komunałki
zostały przekształcone w zwykłe bloki wielorodzinne. Ich lokatorzy już wcześniej narzekali na społeczny eksperyment, w którym zmuszeni byli uczestniczyć. Wielu z nich zdążyło przebudować swoje pokoje sypialne na tradycyjne mieszkania.
Wkrótce potem, wraz z dojściem do głosu ideologii nazistowskiej, dobiegła końca złota era niemieckich „Siedlungen”. Wielu ich autorów opuściło
wówczas kraj – wśród nich Taut (ze względu na pochodzenie żydowskie), Wagner (z racji poglądów
socjalistycznych) i zapalony antyfaszysta Gropius.
Do wybuchu drugiej wojny światowej ambitny program publicznego budownictwa w Niemczech zamarł całkowicie.

type, planned for temporary stays of workers and their
families, were ordinary buildings divided into living
and social spaces. One of the most extreme versions of
house‑communes was realised in Moscow in the form
of halls of residence consisting of two blocks – sanitary
and sleeping. The eight‑floor sleeping block contained
a thousand six‑square‑metre cells equipped with two
beds, a broad window sill serving as a desk and one
bedstand. Each cell was intended for two students.
What frugal use of space! A bathroom was not necessary, since every morning one would go to the sanitary
block containing showers and changing rooms. Balconies were also provided as space for gymnastic exercises in the fresh air. The rest of the day was spent in
the day‑time block between a cafeteria, a classroom,
a drafting room, an auditorium and a sports hall, as
well as a series of rooms for various activity clubs.
A little more room was offered to the dwellers of a hotel‑like house‑commune of the Leningrad Writers’ Society in Leningrad. Its flats, entered from a long corridor, had two, three or four rooms. The need to share
showers, the cafeteria and cloak‑rooms (no flat had
its own kitchen or coat hangers) was slightly compensated by the opportunity to use a roof terrace, where
children could play; there was also space for drying
clothes and cultivating flowers.
In May 1930 the Central Committee of the (All-)
Russian Communist Party (Bolsheviks) accepted
a resolution “On the rebuilding of social life”, criticising the idea of a house‑commune. Such already existing houses were transformed into ordinary multi‑family blocks. The tenants had complained earlier about the social experiment in which they were
forced to participate. Many had already managed to
rebuild their bedrooms as traditional flats.
Shortly afterwards, with the rise of the Nazi ideology, the golden age of the German “Siedlungen” also
came to an end. Many of their authors left the country
at that time – including Taut (due to his Jewish origin), Wagner (due to his socialist views) and the avidly anti‑fascist Gropius. By the time of the outbreak
of the Second World War, the ambitious programme
of public residential building became entirely extinct
in Germany.
One of the first bombs that fell on Warsaw in September 1939 hit the Rakowiec estate.
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Jedne z pierwszych bomb spadających we wrześniu 1939 roku na Warszawę trafiły w osiedle Rakowiec.
Potęga na pokaz
Marzenia jednak nie umierają, nawet gdy przerwie
je kataklizm. Po wojnie odrodziły się tylko nieznacznie zmodyfikowane. Czymże jest bowiem warszawski Pałac Kultury i Nauki, jeśli nie warszawskim odpowiednikiem Pałacu Rad, symbolicznym środkiem
świata, „kosmiczną osią” albo „świętym słupem” –
w nawiązaniu do teorii Mircei Eliadego. To miejsce,
które miało się stać zaczątkiem nowego, idealnego
miasta, wzorcowej stolicy kraju socjalistycznego, rodzaj świeckiej katedry – postawionej nie w przypadkowym miejscu, lecz na wykarczowanych resztkach kapitalistycznego dziewiętnastowiecznego miasta jako
jego antyteza. Jest też odwróceniem legendy o wieży
Babel – ustrój socjalistyczny, ucieleśniany przez Pałac,
nie rozprasza ludzi, lecz jednoczy ich na nowo. Boskim
darem – od stworzyciela idealnego ziemskiego świata, samego Stalina, ofiarowanym polskim obywatelom,
by ich przebóstwiać, skłaniać do podejmowania wysiłków w drodze do doskonałości: zdobycia wykształcenia, kultu nauki, uczestnictwa w kulturze. Jego dobroczynnej mocy doświadczyli już przecież robotnicy
wznoszący gmach pod czujnym okiem radzieckich kolegów, świecących przykładem na każdym polu; nieustających w wysiłkach, by przerobić Polaków na wzorowych adeptów socjalizmu.
Nieprzypadkowo też inspiracją dla Casa S
 cânteii,
czyli Pałacu Parlamentu w Bukareszcie (znanego
też jako Dom Ludowy), były monumentalne budowle Chin – jego główna rola to manifestacja nowego politycznego porządku. Od Pałacu Kultury
i Nauki odróżnia go jedno dodatkowe zadanie: ma
podkreślać – w kraju tradycyjnie rolniczym – wiodącą rolę przemysłu i znaczenie propagandy politycznej, gdyż ulokowano w nim również redakcję
gazety wydawanej przez Komitet Centralny Partii.
Zaplanowano go jako pierwsze ogniwo rozrastającej się w centrum Bukaresztu architektonicznej hybrydy, mieszczącej wszystkie najważniejsze urzędy
i instytucje państwowe. Anders Aman, autor kompendium Architecture and Ideology in Eastern Europe
during the Stalin Era (Architektura i ideologia w Europie Wschodniej w dobie stalinizmu), zauważa, że

Might for show
Yet dreams do not die, even when a cataclysm interrupts them. After the war they were reborn, only
slightly modified. After all, what is Warsaw’s Palace of Culture and Science if not Poland’s equivalent of the Palace of the Soviets, a symbolic centre of
the world, a “cosmic axis” or a “sacred column” – to
refer to Mircea Eliade’s theory? It is a site that was to
become the starting point for a new, ideal city, a model
capital of a socialist state, a kind of secular cathedral –
placed by no means in an accidental location, but on
the cleared remnants of a 19th‑century capitalist city
as its exact antithesis. It is also a reversal of the legend
of the Tower of Babel – the socialist system, embodied
by the Palace, does not disperse people, but reunites
them. As a divine gift – from the maker of the ideal
earthly world, Joseph Stalin himself – bestowed upon
the Polish citizens, to convert them, and encourage
them to make the efforts necessary on their way to
perfection: to acquire education, engage in a cult of
science, participate in culture. Its beneficial force has,
after all, been well received by the workers who erected the edifice under the watchful eye of the Soviet
comrades, setting a glowing example in every way;
unremitting in their struggle to turn the Poles into
model adherents of socialism.
It was also no accident that the inspiration for
Casa Scânteii the Palace of the Parliament in Bucharest (also known as the People’s House) was found
in China’s monumental buildings – its main role was
to manifest the new political order. What differentiated it from Warsaw’s Palace of Culture and Science was one additional task: to stress – in a traditionally agricultural country – the leading role of industry and the importance of political propaganda,
since the edifice also housed the editorial office of
a newspaper issued by the Party’s Central Committee. It was planned as the first element of an architectonic hybrid growing in the centre of Bucharest,
comprising all the major state offices and institutions. Anders Aman, the author of the compendium
Architecture and Ideology in Eastern Europe during
the Stalin Era, notices that the Palace’s main architect, Anca Petrescu, only thirty years old and obedient to the capricious Romanian leader, did not succeed in creating a building which could be called

49

50

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Pejzaże

Orase si privelisti, Bucuresti 1961

The City as a Work of Art / Landscapes

Pomnik W.I. Lenina przed
Casa Scânteii w Bukareszcie
Statue of V.I. Lenin at
Casa Scânteii in Bucharest

głównej architekt Pałacu – zaledwie trzydziestoletniej Ance Petrescu – posłusznej kaprysom rumuńskiego wodza, nie udało się stworzyć budowli, którą
można by nazwać architektonicznym dziełem, niezależnie od ideologii cieszącym oko pod względem estetycznym. Pałac Parlamentu jest tak nijaki, tak doskonale przeciętny, że oglądany z oddalenia (co nie
jest łatwe, bo obiekt wżarł się skutecznie w tkankę

an architectural work, that could be aesthetically enjoyable regardless of ideology. The Palace of the Parliament is bland, and so perfectly average that, seen
from afar (which is not easy, as the object has very effectively etched itself into the city’s tissue, constantly reminding one of its existence), it resembles a mirage – which was also what real socialism turned out
to be in this part of Europe.
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miasta, nieustannie przypominając o swoim istnieniu) przypomina miraż – taki, jakim w tej części Europy okazał się również realny socjalizm.
Powstające w czasie dominacji tego ustroju nowe
centrum Sofii, które miało scalić miasto po bombardowaniach z lat 1943—1944, a jednocześnie „stać się
zintegrowaną jednostką architektoniczną odzwierciedlającą ducha epoki” 8, uformowane zostało pod
okiem radzieckich specjalistów. Klasycystyczny styl
i układ przestrzenny przywodzą na myśl raczej miasta greckie lub rzymskie niż Moskwę, obecny jest
również silny element metafizyczny – zalążkiem nowego założenia było mauzoleum partyjnego lidera,
Georgiego Dymitrowa.
Ideolodzy zaangażowani w prace nad tymi założeniami podkreślają, że dziewiętnastowieczne, gęsto
zabudowane kamienicami‑studniami miasto, postrzegane jako ciemne, niezdrowe, brzydkie, nie nadaje
się na scenerię do życia dla nowego socjalistycznego człowieka. Powstają więc rozplanowane z myślą
o nim miasta nowe, twory w zamyśle idealne – polska Nowa Huta, węgierskie Sztalinvaros, bułgarski Dimitrovgrad, niemieckie Stalinstadt czy Nova Ostrava
w Czechach. Niezależnie od specyfiki regionalnej mają
wiele wspólnych punktów odzwierciedlających sposób myślenia zaangażowanych urbanistów. Niewiele ulic, ale za to szerokie, odpowiednie dla przemarszu mas ludzkich podczas okolicznościowych parad.
W tym jedna, główna, zwykle w formie alei, obsadzonej drzewami i obudowanej gigantycznymi gmachami
mieszkalnymi zdobnymi w łuki i arkady. Aleja prowadzi do centralnego placu, też wystarczająco dużego, by
pomieścił polityczne manifestacje solidarnych z władzą. Przy placu ratusz lub hala ludowa. Dwa lub trzy
budynki zwieńczone wysokościowym akcentem w postaci wież, by ożywić monotonię założenia. Drugim
centralnym punktem bywa aleja wraz z bramą prowadzącą do fabryki – ekonomicznej bazy, wokół której
rozlokowano miasto, zwykle w odległości od starego,
teraz konkurencyjnego ośrodka (jak w Nowej Hucie).
Wszystko ma oszałamiać skalą, wszystko podporządkowano potrzebom mas, nie jednostki.
Projekt idealnego miasta socjalizmu przybiera
niekiedy postać pojedynczej dzielnicy – jak berlińska
Stalinallee. Ten fragment miasta, mocno zniszczony
podczas bombardowań, wyglądałby zupełnie inaczej,

The new centre of the Bulgarian capital, Sofia, built
in the period of this system’s dominance, was meant
to unify the city after the bombings of 1943–1944,
and at the same time “to become an integrated architectural unit mirroring the spirit of the era”.8 It
was formed under the supervision of Russian specialists. Its classicist style and spatial arrangement
bring to mind Greek or Roman cities rather than Moscow; also present here is a strong metaphysical element – the starting point of the new development was
the mausoleum of the party leader, Georgi Dimitrov.
The ideologists working on this development emphasised that the city in its previous, 19th‑century
form – densely covered with well‑like tenement houses – was perceived as dark, unhealthy, ugly, and unsuitable as a backdrop for the life of new socialist people. Therefore, for their sake new cities were devised,
as creations intended to be ideal – Nowa Huta in Poland, the Hungarian Sztálinváros, the Bulgarian Dimitrovgrad, the German Stalinstadt or the Czech Nová
Ostrava. Regardless of the regional context, they had
many things in common reflecting the mode of thinking of politically involved urbanists. Few but wide
streets, suitable for the marching human masses during various parades. Included was one main street,
usually an avenue, lined with trees and gigantic residential edifices adorned with arches and arcades.
The avenue led to the central square, also sufficiently large to accommodate political manifestations for
showing solidarity with the powers that be. Next to
the square was a town hall or a people’s auditorium.
Then there were two or three buildings topped with
some high‑up accent in the shape of a tower, to break
the monotony of the development. The second central
point was often a lane with a gate leading to the factory – the economic base around which the whole city
was established, usually distant from the old, now
rival centre (as was the case in Nowa Huta). All this
was meant to overwhelm with its scale; all was subordinated to the needs of the masses, not the individual.
The design of the ideal socialist city at times assumed the form of a single district, as in Berlin’s Stalinallee. This section of the city, badly damaged during
the bombings, would look entirely differently today if
Hans Scharoun, who immediately after the war came
up with the idea of reorganising the urban space – his
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Budowa osiedla Hutniczego
w Nowej Hucie, 1952
Construction of the Hutnicze
estate in Nowa Huta, 1952

gdyby Hans Scharoun, który tuż po wojnie wyszedł
z pomysłem reorganizacji przestrzeni miejskiej Berlina, tak zwanym kollektivplanem, mógł doprowadzić
swoje dzieło do końca. Proponował rygorystyczny podział i decentralizację miasta w takim samym duchu
jak przedstawiciele polskiej awangardy architektonicznej z przedwojnia: „jednostki sąsiedzkie” zatopione w zieleni. W 1949 roku powstały dwa pierwsze ucieleśnienia idei Scharouna – galeriowce. I tylko
tyle. Kollektivplan został odrzucony jako zbyt formalistyczny, elitarny i trącący „dekadencją z Zachodu”.
Galeriowce miały być odtąd dwiema samotnymi wyspami pośród socrealistycznej architektury, wyznaczającymi południową linię nowej dzielnicy projektowanej już w monumentalnym stylu socrealistycznym
pod egidą Hermana Henselmanna. Wizytówką alei
staje się zaprojektowany przezeń trzydziestopięciometrowy Hochhaus an der Weberwiese (Marchlewskistrasse 25), w którym znalazły się trzydzieści trzy
mieszkania na ośmiu kondygnacjach, przeznaczone
dla pracowników Volkspolizei, nauczycieli i architektów. H
 ochhaus an der Weberwiese wytycza nowy
standard życia klasy robotniczej: ludowi pracującemu też należały się pałace. Nad głównym wejściem
umieszczono cytat z Bertolta Brechta: „Pokój panuje w naszym kraju / Pokój panuje w naszym mieście /
niech zamieszkają tu ci / którzy go zbudowali”. Trzynastopiętrowe bloki‑pałace przeznaczono na mieszkania dla robotników wraz z rodzinami. Inwestycję napędzała rywalizacja dwóch ustrojów – w tym samym
czasie w Berlinie Zachodnim, gdzie postępy w budowie Stalinallee skłoniły władze do przyspieszenia wysiłków odbudowy ze zniszczeń wojennych w postaci projektu modernistycznej dzielnicy Hansaviertel.
„Trzeba odejść od Faustowskiej utopii na rzecz
naukowo opracowanej prognozy” 9 – pisze Herman
Henselmann w 1966 roku. Choć socrealizm odszedł
do lamusa, architekci nie zaprzestaną marzeń o lepszym życiu. Świadczy o tym choćby projekt gigantycznych bloków w kształcie piramidy, będący twórczym rozwinięciem Gropiusowej koncepcji „góry
mieszkalnej”. Opracował ją zasłużony NRD‑owski
architekt Josef Kaiser, nieustający w próbach opracowania idealnego socjalistycznego miasta. Na kolorowych kolażach, do złudzenia przypominających
dzisiejsze wizualizacje osiedli z reklam deweloperów,

so‑called Kollektivplan – had been able to complete
his work. Scharoun proposed a rigorous division
and decentralisation of the city in the same spirit
as that of the representatives of the Polish architectural avant‑garde from the interwar period: “neighbourly units” submerged in greenery were what he
had in mind. In 1949 the two first embodiments of
Scharoun’s ideas were created – two gallery‑access
blocks of flats. And that’s it. The Kollektivplan was
rejected as overly formalist, elitist, and redolent of
“Western decadence”. These two blocks were from
now on to be two solitary islands among socialist realist architecture, marking the southern line of a new
district otherwise designed in the monumental style
under the aegis of Herman Henselmann. The flagship
building of Stalinallee was Henselmann’s thirty‑floor
Hochhaus an der Weberwiese (Marchlewskistrasse
25), including 33 flats on eight floors for the employees
of Volkspolizei, teachers and architects. Hochhaus
an der Weberwiese set a new standard of living for
the working class: the working people also deserved
palaces. Above the main entrance was a quotation
from Bertolt Brecht: “There is peace in our country
/ There is peace in our city / let those who have built
it / live here”. Thirteen‑floor block‑palaces were further provided for workers and their families. The investment was fuelled by rivalry between the two systems – at the same time in West Berlin, the progress
made in the building of Stalinallee motivated the authorities to redouble their efforts to rebuild parts of
the city damaged during the war in the form of a modernist district – Hansaviertel.
“We must leave behind Faustian utopia for
the sake of a scientifically devised prognosis,” 9 wrote
Herman Henselmann in 1966. Even though socialist
realism had become history, architects did not stop
dreaming of a better life. What illustrates this is,
for instance, the design of gigantic pyramid‑shaped
blocks as a creative development of Gropius’s concept
of a “residential mountain”. The author of this design
was the renowned East German architect Josef Kaiser, who never gave up trying to devise the ideal socialist city. On his colourful collages, bearing an uncanny resemblance to today’s artist’s impressions
of housing estates in developers’ advertisements,
smiling ladies in swimming suits sip drinks through

Fot. Wiktor Pental, z kolekcji Fundacji Imago Mundi / Photo by Wiktor Pental, from the collection of the Imago Mundi Foundation
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Kolaż Dietera Urbacha na temat
niezrealizowanego projektu
Josefa Kaisera Grosshügelhaus
(góra mieszkalna) z 1971 roku
Collage by Dieter Urbach illus‑
trating Josef Kaiser’s unre‑
alised design proposal for
a Grosshügelhaus (large-hill
housing), 1971

uśmiechnięte panie w strojach kąpielowych sączą
drinki przez słomkę, plażując na brzegu basenu,
wśród zieleni zarastającej dwa blokowe zbocza. Radosny ów widok nabiera cech horroru, gdy widz, oderwawszy wzrok od sielanki na pierwszym planie, zaczyna przyglądać się bliżej obiektom w tle i zastanawiać, jak by się w nich żyło.

straws, lounging by the pool, amongst greenery covering two slopes of the blocks. This blissful sight becomes something like horror when viewers, wrenching their eyes away from the idyll in the foreground,
start to take a closer look at the objects in the background and begin to wonder what it would be like
to live in them.
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W tekście Hansa‑Georga Krumbholza, będącego
fikcyjnym reportażem z miasta przyszłości w roku
2000, napisanym w 1969 roku, autorzy wyobrażają je
sobie jako okalające historyczne centrum luźno rozrzucone grupy osiemdziesięciopiętrowych wieżowców „ze szkła, plastiku i betonu”, oddzielonych od siebie arteriami szybkiego ruchu oraz liniami „elektronowej kolei” 10. Nawet przelatujące nad miastem
helikoptery przedstawiono na podobieństwo latających spodków. Odpowiedzią na alarmujące prognozy ONZ dotyczące przyrostu populacji mają się stać
stworzone dzięki naukowo‑technologicznej rewolucji latające fabryki domów. Po ukończeniu prac nad
danym budynkiem, wyrastającym zeń niczym kwiat
z łodygi, transportowane byłyby drogą powietrzną
na kolejne miejsce budowy.
Kosmos nadal wzywa.

In Georg Krumbholz’s text, which is a fictitious
reportage from a city of the future (in the year 2000),
the authors imagine it as a historical centre circled
by loosely distributed groups of 85‑floor skyscrapers
“made of glass, plastic and concrete” separated by fast
traffic arteries and lines of “electron railway”.10 Even
the helicopters hovering above the city resemble flying saucers. An answer to the alarming prognoses of
the United Nations about population growth was to
be a series of flying factories producing houses thanks
to a scientific‑technological revolution. Upon completing work on a single building which grows out
of the factory like a flower from a stem, the factory
would be transported by air to another building site.
The cosmos is still calling.
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Co tak naprawdę różni urbanistykę
i architekturę Europy Środkowo‑Wschodniej
od architektury i urbanistyki, powiedzmy,
Europy Zachodniej i Południowej?
Czy w ogóle występują tu jakieś różnice?
A jeśli tak, to na czym one polegają i jaka
właściwie jest to scheda?

What exactly it is that makes
the architecture and planning of Central
and Eastern Europe different from that
of, say, Western or Southern Europe?
Is it even different? And if it is, in what
ways, and what legacies have been left?

K

W

iedy przed kilku laty rozpoczynałem pracę nad
książką o kreowanych przez człowieka kraj
obrazach Europy Środkowo‑Wschodniej, kierowały
mną rozmaite pobudki: częste pobyty w Warszawie,
wieloletnie zainteresowanie pełnymi znaczeń, nazbyt
często jednak ignorowanymi efektami dwudziestowiecznych programów socjalnych i monumentalną,
spektakularną architekturą XX wieku, a zwłaszcza
podszyta niepokojem obsesja na punkcie spuścizny
po rewolucji październikowej. Powody te – wyjąwszy pierwszy – nie miały wiele wspólnego z geograficzno‑kulturową specyfiką regionu. Ale też nie dlatego postanowiłem poświęcić książkę odpowiedzi
na pytanie, co tak naprawdę różni urbanistykę i architekturę Europy Środkowo‑Wschodniej od architektury i urbanistyki, powiedzmy, Europy Zachodniej i Południowej. Czy w ogóle występują tu jakieś
różnice? A jeśli tak, to na czym one polegają i jaka
właściwie jest to scheda?
Część odpowiedzi na te kwestie można byłoby odnaleźć w miastach premodernistycznych. Przeważa
pogląd, jakoby „komunizm” uniemożliwił regionowi

hen, several years ago, I set out to write a book
about the built landscapes of Central and Eastern Europe, I was motivated by various things – living
part‑time in Warsaw, a long‑term interest in the ambiguous but all too easily dismissed built results of
20th‑century social programmes and in the heavier,
more dramatic kinds of 20th‑century architecture,
and particularly, a lifelong and somewhat anxious
fixation with the legacies of the Russian Revolution.
Apart from the first, none of these have much to do
with the geographical or cultural specifics of the region. But it wasn’t because of this that I decided to
organise the book according to the question of what
exactly it is that makes the architecture and planning of Central and Eastern Europe different from
that of, say, Western or Southern Europe. Is it even
different? And if it is, in what ways, and what legacies have been left?
Now, some of these answers could have been
found in the pre‑modernist city. There is a prevalent
notion that “Communism” held the region back from
its path of convergence with, and its organic link to,
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Powstanie wielkich bulwarów epoki
stalinizmu ułatwił brak prywatnych
udziałów w przestrzeni miejskiej,
tak że poszerzając i prostując historyczne
ulice, można było rzeźbić w nich
monumentalne symetryczne
kompozycje.
naturalne zespolenie się z zasobną Europą Północno‑Zachodnią. Jest w tym trochę prawdy, o tyle, o ile
niektóre „komunistyczne” państwa dałoby się przyrównać do ich kapitalistycznych sąsiadów. Estonia
a Finlandia, Niemcy Wschodnie a Niemcy Zachodnie, Czechosłowacja a Austria (w przeciwieństwie
do, na przykład, porównań mniej oczywistych, ale
równie logicznych jak Jugosławia a Grecja czy Bułgaria a Turcja). Tyle tylko że w takiej wizji zupełnie zostaje przeoczone to, do jakiego stopnia mieszane, socjalistyczne gospodarki powojennej Europy były odpowiedzią na zagrożenie wobec wschodu
oraz w jakiej mierze tego typu podziały panowały
w Europie na długo przed wyodrębnieniem się zachodniego centrum – przemysłowego, zurbanizowanego i wykształconego – i przeważająco wiejskich
wschodnich peryferii, których zadaniem była produkcja surowców na eksport i dla przetwórstwa w innych lokalizacjach. Z tego już powodu obszary miejskie były wyspami, ostro kontrastującymi z krajobrazem latyfundiów. Dotyczy to mniej znanych pruskich
i rosyjskich miast przemysłowych i konurbacji opartych na przemyśle węglowym, stalowym i włókienniczym, takich jak Łódź, Donbas lub Górny Śląsk, ale
też pięknie rozplanowanych, pełnych zieleni ośrodków cesarstwa Habsburgów – wśród nich Zagrzebia,
Lublany, Kijowa, Krakowa, Budapesztu, gdzie przypisane wspaniałym bulwarom placówki administracyjne, ekscentryczna architektura i życie towarzyskie

affluent Western and Northern Europe. There is some
truth in this, insofar as some “Communist” countries could easily be compared to capitalist neighbours. Estonia vs Finland, East Germany vs West
Germany, Czechoslovakia vs Austria (as opposed, to,
say, more ambiguous but equally logical comparisons like Yugoslavia vs Greece or Bulgaria vs Turkey). But not only does this miss out just how much
the mixed, socialised economies of post‑war Europe
were a response to the threat to the east, but also how,
on the whole, Europe had been divided a long time
before into a Western centre, industrial, urbanised
and educated, and an overwhelmingly rural Eastern periphery whose purpose was to produce primary commodities for export and development elsewhere. Because of this, urban areas were already islands, a sharp contrast in a landscape of Latifundia.
This is true of the less celebrated Russian and Prussian industrial cities and conurbations based around
coal and steel or textiles, like Łódź, Donbass or Upper
Silesia, but also of the beautifully planned, green cities of the Hapsburg Empire – Zagreb, Ljubljana, Lviv,
Krakow, Budapest and the like, each of them isolated
administrative outposts of grand boulevards, fruity
architecture and coffee culture in a desperately poor
agricultural expanse. Urbanism was an interruption,
an exception, and perhaps accordingly, more intense
than in a Britain or a Belgium.
On the whole, aside from these places – and those
small areas, like Riga, St Petersburg and Bohemia,
which were fully urban and industrial on the Western model before 1917 – the story of urbanisation in
Eastern and Central Europe is also the story of what
the states set up on the Soviet model got to do in cities. And they got to do it with certain instruments that
the West didn’t have, and lacking certain mechanisms
that the West favoured. So urbanisation was not driven by the needs and activities of a bourgeoisie that
traded, bought, sold and speculated, though it was exceptionally influenced by the demand for better, more
central housing for a similar group, the administrators of an increasingly immense bureaucratic apparatus. The “market” was all but irrelevant, with development driven largely by the state itself, but then
much the same could have been said about the Paris
of the Bourbons or the Petersburg of the Romanovs.
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wyodrębniały się niezwykle mocno na tle ogarniętych biedą obszarów rolniczych. Urbanizacja stanowiła zakłócenie, osobliwość – i może właśnie dlatego rozwijała się dynamiczniej niż w Wielkiej Brytanii bądź Belgii.
Pomijając wymienione miejsca – a także te niewielkie obszary jak Ryga, Sankt Petersburg i Czechy,
które zurbanizowano i uprzemysłowiono na wzór zachodni przed rokiem 1917 – dzieje urbanizacji w Europie Środkowo‑Wschodniej to również historia tego,
co państwa oparte na modelu sowieckim musiały
zrobić w miastach. A musiały tego dokonać, korzystając z pewnych narzędzi, których Zachód nie posiadał, i nie dysponując pewnymi mechanizmami faworyzowanymi przez Zachód. Motorem urbanizacji
nie były potrzeby i działania burżuazji, która prowadziła handel, kupowała, sprzedawała i spekulowała –
choć rozwijała się ona pod silnym wpływem podob- Much more decisive and unusual was the immediate
nej grupy, to jest zarządców coraz bardziej rozra- nationalisation of urban land, which was decreed imstającej się machiny biurokratycznej, wymagającej mediately after the October Revolution in 1917, and inlepszych, bardziej scentralizowanych warunków stituted elsewhere after 1945, as in Poland’s notorious
mieszkaniowych. Jako że rozwój w znacznym stop- “Bierut Decree”. Even here, there are some Western
niu napędzało państwo, „rynek” był właściwie mar- comparisons – from the 1930s on, Sweden had a very
ginalny, aczkolwiek to samo można by powiedzieć aggressive policy of public land acquisition – but on
o Paryżu Burbonów lub Petersburgu Romanowów. the whole, here is a real and major difference. If all
Znacznie bardziej stanowcze i niezwykłe było upań- land in it is public and there are no property develstwowienie gruntów miejskich, zadekretowane na- opers, what happens in a city?
tychmiast po rewolucji 1917 roku, w innych zaś pańBoth the most impressive and the most depressstwach wprowadzone po 1945 – na przykład w Pol- ing results of the state socialist experiment come
out of land nationalisation, and what it made possce na mocy dekretu Bolesława Bieruta. Nawet tutaj
znajdziemy pewne zachodnie analogie – począwszy sible. In Landscapes of Communism, I made what
might seem like a quite arbitrary selection of what
od lat trzydziestych XX wieku, Szwecja prowadziła
bardzo agresywną politykę nabywania gruntów pu- I thought were distinctively “real socialist” spaces.
blicznych – ogólnie jednak rzecz biorąc, mamy tu re- So the grand boulevards of the Stalinist era, like Tverskaya in Moscow, MDM in Warsaw, Khreschatyk in
alną i znaczącą różnicę. Co dzieje się w mieście, jeśli
wszystkie grunty są publiczne i nikt nie inwestuje Kiev, Independence Avenue in Minsk, Stalinallee in
w nieruchomości?
Berlin, the Largo in Sofia and the (later, but equally
Zarówno najbardziej imponujące, jak i najbardziej ruthless) Avenue of the Victory of Socialism in Buprzygnębiające efekty państwowego eksperymentu
charest were all made possible by the absence of prisocjalistycznego wynikają z upaństwowienia grun- vate interests in urban space, which meant that grantów i otwartych przez nie perspektyw. W Landsca‑ diose symmetrical compositions could be carved out
pes of Communism (Krajobrazy komunizmu) doko- of the widening and straightening of historic streets.
nałem dość kategorycznej selekcji przestrzeni, które In Haussmann’s Paris, effects that were not hugew moim pojęciu są „na wskroś socjalistyczne”. Po- ly dissimilar were produced by an emperor, a town
wstanie wielkich bulwarów epoki stalinizmu, takich planner and corrupt developers working in concert,
jak ulica Twierskaja w Moskwie, warszawski MDM, but the Stalinist examples push the Haussmann idea
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The grand boulevards of the Stalinist
era were all made possible by the absence
of private interests in urban space,
which meant that grandiose symmetrical
compositions could be carved out of
the widening and straightening of historic
streets.
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Drezno, hotele Newa i Bastei
Interhotels, pocztówka
Dresden, Interhotels Newa
and Bastei, postcard

Chreszczatyk w Kijowie, mińska aleja Niepodległości, Stalinallee w Berlinie, Largo w Sofii i (późniejszy,
lecz równie groźny) bulwar Zwycięstwa Socjalizmu
w Bukareszcie, ułatwił brak prywatnych udziałów
w przestrzeni miejskiej, tak że poszerzając i prostując historyczne ulice, można było rzeźbić w nich
monumentalne symetryczne kompozycje. W Hauss
mannowskim Paryżu dość zbliżony efekt osiągnęli –
współdziałając – cesarz, urbanista i skorumpowani inwestorzy, jednak na tle koncepcji Haussmanna
urbanistyka doby stalinizmu wydaje się stokroć bardziej kategoryczna i abstrakcyjna w wyrazie, gdyż
miasto stanowi tu czystą, niezmąconą kompozycję
złożoną z otwartych przestrzeni i perspektyw. Stalinowska urbanistyka miała jednak niewiele wspólnego z marksizmem, o czym świadczą choćby liczne prasowe ataki Marksa na Haussmanna i dokonane przez niego „zniszczenie Paryża historycznego
na rzecz turystycznego” – a także stwierdzenie Engelsa, jakoby bulwary paryskie były malowniczym
elementem intrygi służącej przesiedleniu ubogich.
Inny – i egalitarystyczny w znacznie jaskrawszy
sposób – przykład tej „różnicy” stanowią budowane
w okresie postalinowskim, po roku 1956, a zwłaszcza
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, niezliczone osiedla mieszkaniowe. To one – piętrzące
się na otwartych przestrzeniach twierdze z betonowych prefabrykatów – najbardziej rzucają się w oczy
wjeżdżającemu w historyczne śródmieścia minibusem czy taksówką turyście z Zachodu jako „typowo
sowieckie”. Powojenne osiedla mieszkaniowe w Europie Zachodniej zwykło określać się „sowieckimi”
lub „wschodnioeuropejskimi”, co całkowicie przeczy historycznej chronologii. Pierwsze duże osiedla na obszarze Związku Radzieckiego – począwszy
od stacji moskiewskiego metra Nowyje Czeriomuszki – powstały właśnie pod natchnieniem wcześniejszych projektów francuskich. Sowieccy inżynierowie czerpali inspirację z dużych uprzemysłowionych
osiedli na obrzeżach Paryża, na przykład Sarcelles,
tworzących siatkę wież i dwupoziomowych mieszkań

Z kolekcji autora / From the author’s own collection
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PKiN stanowi ewenement na skalę
światową jako „społeczny kondensator”,
dominujący stolicę gmach publiczny
z masą skorelowanych przestrzeni
rekreacji.
wśród częściowo ogrodzonej, częściowo otwartej zieleni, wraz ze wzniesionymi z myślą o ich mieszkańcach budynkami użyteczności publicznej (szkołami,
kinami, ośrodkami kultury). Importowali opracowaną przez Raymonda Camusa metodę budowania z betonowych prefabrykatów, której warianty stosowane
były aż do lat dziewięćdziesiątych. Podczas gdy nowe
osiedla w Moskwie (i w silnie powiązanych z ZSRR
państwach, takich jak Niemiecka Republika Demokratyczna i Bułgaria) były wzorowane na paryskich,
to projektanci Warszawy, Wilna czy też Pragi wzorowali się na Sztokholmie i Helsinkach, gdzie – zakrojone na równie wielką skalę – budowanie osiedli mieszkaniowych z elementów prefabrykowanych łączono
ze znacznie bardziej organicznym, swobodnym podejściem do planowania i architektury krajobrazu.
Przyczyną, dla której te projekty jawią się nie jako
„szwedzkie” lub „francuskie”, lecz jako „sowieckie”,
jest przede wszystkim ich skala. Na przykład Ursynów, z blokami ciągnącymi się przez kilometry, który
szczyci się liczbą mieszkańców dorównującą średniej wielkości miastu, absolutnie nie ma precedensu
na Zachodzie. To, że państwo mogło bez przeszkód
wybudować aż tyle domów mieszkalnych na tak wielkim obszarze, było spowodowane po części reformą rolną, ale przede wszystkim dzięki temu szczególnemu momentowi w dziejach urbanizacji, kiedy
znakomita większość dużych miast Europy Środkowo‑Wschodniej rozwijała się w zawrotnym tempie. Można by to przyrównać bodaj tylko do południa Europy, a ściślej do Grecji i Turcji, gdzie – pośród nielicznych drzew i natłoku kawiarń – mieszczą
się wielkie, oderwane od rzeczywistości kamienice

much further into increasingly abstract – and increasingly despotic spaces, treating the city as a pure composition of open spaces and vistas. Stalinist it might
have been, but it had little do with Marxism, particularly given the column inches Marx filled with attacks
on Haussmann and his “destruction of historic Paris
in favour of the Paris of the sightseer”, and Engels’s
assertion that boulevards were a picturesque poverty relocation scheme.
Another candidate for this “difference”, and much
more obviously egalitarian, is the housing estates built
in enormous quantities in the post‑Stalinist era, after
1956, and particularly in the 1970s and 1980s. These
are certainly the first “Soviet” thing that visitors from
the West notice, as their minibuses or taxis cruise into
the historic centres – block upon block upon block of
prefabricated concrete towers and slabs in open space.
It’s common for people to describe post‑war housing estates in Western Europe as “Soviet” or “Eastern European”, which is actually a complete reversal of the historical order. The first large estates in
the USSR, from Moscow’s New Cheryomushki onwards, were inspired specifically by the French precedent. Soviet engineers had taken inspiration from
the large, industrialised housing estates on the outskirts of Paris like Sarcelles, with their grids of towers and maisonettes in partly enclosed, partly open
greenery, with attached public facilities (schools, cinemas, cultural centres), and had imported their actual
mode of production, the “Camus system” of concrete
panel construction, variants of which would be used
right up until the 1990s. If Moscow (and closely Soviet‑aligned countries like East Germany and Bulgaria)
modelled new estates on Paris, then for designers in
Warsaw, Vilnius or Prague the model was Stockholm
and Helsinki, where an equally large‑scale use of
factory‑made components to piece together the new
housing was combined with a far more organic, warm
and informal approach to layouts and landscaping.
What makes all of this seem “Soviet” rather than
“French” or “Swedish” to the untrained eye is mostly
a question of scale. Something like Ursynów, which
boasts the population of a medium‑sized city on its
own, really doesn’t have a Western precedent, with
the blocks running on for miles and miles. This is
partly the result of that land reform – the fact that

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

czynszowe, albo jeszcze lepiej do Ameryki Łacińskiej, gdzie państwo szybko się poddało i zaczęły wyrastać slumsy.
Wysokościowce i drapacze chmur natomiast wydają się na wskroś kapitalistyczne. Wieżowiec jest
wypadkową kilku praktycznie niezwiązanych ze sobą
zjawisk właściwych Ameryce schyłku XIX stulecia –
stalowej konstrukcji szkieletowej, windy, automatyzacji jako sposobu walki z robotnikami zrzeszonymi
w związkach zawodowych i nieokiełznanej spekulacji w obrębie silnie zagęszczonej tkanki miejskiej.
W przypadku Nowego Jorku należałoby tu jeszcze
dodać prawo strefowe, w myśl którego kolejne partie wieżowca musiały być coraz węższe, aby nie zasłaniał słońca. Dziwne więc, że pierwsze prawdziwe wysokościowce oparte na modelu amerykańskim
wzniesiono po drugiej stronie w najgorętszych latach
zimnej wojny. Niesławne moskiewskie Siedem Sióstr,
postawione wokół Kremla na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, oraz ich marginalni krewni –
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, wieżowiec Akademii Nauk Łotwy w Rydze, Casa Scânteii w Bukareszcie, Hotel International w Pradze – wzorowane,
skądinąd bez serca, na drapaczach chmur z najbardziej rozbuchanego okresu kapitalizmu, czyli pierwszych dwóch dekad XX stulecia, przywołują na myśl
nowojorskie Municipal Building i Woolworth Building bądź Wrigley Building w Chicago. Powielane na fasadach stalowych wieżowców „tradycyjne”
wzornictwo, pełne motywów klasycystycznych, renesansowych, barkowych lub gotyckich, stało się
w tej nowej skali jedynie ornamentem. Nowatorstwo –
choć chyba to za duże słowo – stalinowskich urbanistów polegało na świadomym lokowaniu wieżowców
w krajobrazie miejskim. Moskiewskie wysokościowce otaczają centrum (którego rolę miał pełnić jeszcze wyższy Pałac Rad, a pełni Kreml), w przypadku
Warszawy zaś wieżowiec centralny dominuje całe
miasto. Tylko przykład warszawski jest niespotykany pod względem typologicznym. Podczas gdy luksusowe hotele, biurowce, budynki ministerialne, uczelnie, wytworne rezydencje prominentów nie są szczególnie niezwykłe pod względem przeznaczenia, PKiN
stanowi ewenement na skalę światową jako „społeczny kondensator”, dominujący stolicę gmach publiczny z masą skorelowanych przestrzeni rekreacji.
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PKiN is unique the world over for being
a “social condenser” – a public building
with a variety of overlapping spaces
for leisure – as the dominant building
for an entire capital city.
the state could, without encumbrance, build that
much housing across that huge an area; but mainly of the particular moment of urbanisation, which
saw almost all large cities in CEE expand at an enormous rate. The only fair comparisons with this are in
Southern Europe – the huge speculative building of
concrete tenement blocks, with more cafés and a lot
less trees, across Greece or Turkey – or, more pointedly in Latin America, where the state soon gave up
and shanty towns took up the slack.
High‑rise skylines and skyscrapers, meanwhile,
are something that would seem completely capitalist. The skyscraper is the result of some very contingent factors to late 19th‑century America – the elevator, the steel frame, de‑skilling as a means of defeating
unionised building workers, and furious speculation on tightly drawn urban grids. In New York, you
can add to this the Zoning Code, which insisted that
high‑rises step upwards in tiers, in order to let some
light through to the pedestrians below. It is, then, odd
that the first real skyscrapers on the American model
were built on the other side during the hottest years
of the Cold War. The notorious Moscow “Seven Sisters”, built in a circle around the Kremlin in the late
1940s and early 1950s, and their peripheral cousins –
the Palace of Culture and Science in Warsaw (or PKiN),
the Riga Academy of Sciences, Casa Scânteii in Bucharest, the Hotel International in Prague – are modelled,
albeit dishonestly, on the skyscrapers of the most deliriously capitalist years around the 1900s and 1910s,
evoking New York’s Municipal or Woolworth buildings or the Wrigley Building in Chicago. “Traditional” architecture, with classical, Renaissance, baroque
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Budynek Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przy
ul. Smoleńskiej w Moskwie,
pocztówka, 1955
Building of the Ministry of
Foreign Affairs on Smolenskaya
Street in Moscow, postcard, 1955

Przypisywanie nacjonalizacji nadrzędnego znaczenia dla rozwoju niebywale spójnego, zakrojonego
na olbrzymią skalę planowania urbanistycznego być
może nie jest w pełni zasadne, wziąwszy pod uwagę,
że zniszczenia wojenne w tym regionie – zwłaszcza
w ZSRR, Polsce, Niemczech Wschodnich i Jugosławii – były znacznie większe niż na zachodzie Europy. Stalinowskie założenia architektoniczne, skupione na „narodowej formie” i rozmachu, pełne protopostmodernistycznej pogardy wobec autentyzmu,
uczciwości budowania czy jawnej nowoczesności,
pozwoliły urbanistom odtworzyć zburzone miasta
z detalami, tak że odbudowane Warszawa, Gdańsk,
Sankt Petersburg i Drezno stanowią nieomal kopie
swych poprzednich kształtów. Rzecz jasna nie zawsze do końca, bo wielu domów z drugiej połowy XIX
wieku w ogóle nie poddawano odbudowie – a w latach sześćdziesiątych na pewien czas zarzucono tę
praktykę. Tak czy owak niczego w powojennej Europie Zachodniej nie dałoby się przyrównać do tych
wymyślnych fantazji historycznych, „spełniających
zapotrzebowanie ludu” w sposób, jakiego w ogóle nie
brano pod uwagę w realnie demokratycznych społecznościach, które odbudowały swe zniszczone miasta – Coventry, Rotterdam, Hawr, Kolonię – nadając
im niespotykanego dotąd nowoczesnego rysu. Ciągła
odbudowa Berlina, Drezna i Moskwy nie zrywa z „komunistyczną” praktyką, tylko ją kontynuuje. Jedynie
dawna Jugosławia uniknęła tego historycystycznego
trendu, który dziś agresywnie narzuca nacjonalizm
miastom na wskroś nowoczesnym, takim jak Skopje.
Ze wszystkich jednak zjawisk, które zdają się najbardziej kłócić z praktyką zachodnią, bodaj tylko
dwa są sprawą jakości raczej niż ilości. To niespotykany tam „społeczny kondensator” i znacznie bardziej oswojony system miejskiego metra. „Kondensator” był jedną z koncepcji względnie otwartych
w ZSRR lat dwudziestych, w myśl której świeckie budynki publiczne miały pełnić rolę skupisk nowych
autonomicznych wspólnot, w których razem i bez
przeszkód tworzono by kulturę. Mimo że określenia
tego nie używa się już od lat trzydziestych, podobne
idee – jak choćby ostentacyjność przestrzeni publicznych i zasięg ich oddziaływania – przyświecały inicjatorom klubów robotniczych w Moskwie lat trzydziestych, pałaców kultury w latach pięćdziesiątych

or Gothic motifs, turned into décor to be smothered
over the open grids of a steel frame. The innovation,
such as it is, of the Stalinist skyline, was the way these
were consciously planned. In Moscow, the skyscrapers are meant to surround the centre (intended to
be the even taller Palace of the Soviets, but the same
purpose is served by the Kremlin), and in Warsaw
the central skyscraper is the central, dominant building of the entire city. The Warsaw example is the only
one which is typologically unusual. The others – luxury hotels, office blocks, ministries, universities, luxury grace & favour apartments – are not particularly
unusual in terms of what goes on inside, while PKiN
is unique the world over for being a “social condenser” – a public building with a variety of overlapping
spaces for leisure – as the dominant building for an entire capital city.
It is perhaps inaccurate to lay too much emphasis
on the effects of nationalisation on creating unusually
coherent and large‑scale urbanism, given that the destruction of the Second World War was, for much of
the region, far greater than in Western Europe – particularly in the USSR, Poland, East Germany and Yugoslavia. Stalinist architectural theories, with their
concentration on “national form” and spectacle, and
their proto‑postmodernist disdain for architectural
authenticity, structural honesty or explicit modernity, enabled planners to reconstruct destroyed cities to the letter, with Warsaw, Gdańsk, St Petersburg
and Dresden put back together as a direct imitation of
historical precedent. Of course, liberties were taken
– buildings from the second half of the 19th century
were very rarely reconstructed – and the practice did
stop for a time during the 1960s. Nonetheless, there is
nothing in post‑war Western Europe to compare with
these elaborate historical fantasies, “giving the public
what it wants” in a way which was never considered
in the far more genuinely democratic societies that rebuilt their destroyed cities on modern, unprecedented
lines in Coventry, Rotterdam, Le Havre and Cologne.
The continued reconstruction of contemporary Berlin, Dresden and Moscow is not a break with “Communist” practice, but a continuation. Only the former Yugoslavia avoided this historicist trend, which
is now being imposed with nationalist violence upon
wholly modernist cities such as Skopje.

Z kolekcji autora / From the author’s own collection
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Stacja kijowskiego metra
Uniwersytet, pocztówka, 1964
University metro station in Kiev,
postcard, 1964

i z pozoru bardziej tradycyjnych teatrów i audytoriów
w latach siedemdziesiątych. Podobnie metra budowane w ślad za moskiewskim – zresztą z uwzględnieniem niektórych doświadczeń inżynierów z Berlina czy Londynu – stanowiły niezwykłe, niespotykane nigdzie przestrzenie publiczne, w których tempo
i wydajność wyrażały się poprzez zdemokratyzowany neoimperialistyczny patos, codzienna zaś droga
do zakładu pracy zmieniała się w bajeczną podróż
wśród propagandy i przepychu. Poza Moskwą znajdziemy ślady tej majestatycznej osobliwości na stacjach metra Sankt Petersburga, Kijowa, Charkowa,
Dniepropietrowska, Niżnego Nowgorodu, Pragi, Bukaresztu, Baku i Tbilisi – w porównaniu z takim systemem transportu publicznego samochód może się
wydać wprost boleśnie nudny i banalny.
Jeśli chodzi o kreowanie przestrzeni miejskiej, można byłoby dowodzić, że zasadnicza różnica polegała na niedostatku demokracji – choć
przecież i na Zachodzie nie było jej za wiele, nawet

But of all the things which seemed to jar most with
Western practice, only two seemed to be a matter of
quality rather than quantity. These were the Social
Condenser, an unfamiliar type, and the much more
normal urban Metro system. The “condenser” was
an idea of the relatively open Soviet ‘20s, and imagined
secular public buildings as the centres of new autonomous communities, in which culture would be collectively and freely produced. Although the term is no
longer used since the ‘30s, similar ideas run through
the workers clubs of 1920s Moscow, the Palaces of
Culture of the 1950s and the seemingly more staid
theatres and halls of the 1970s – a flamboyance about
public spaces and their areas of circulation. Similarly, the Metro systems that followed in the wake of
the Moscow Metro, however much they relied to some
degree on engineering expertise from London and
Berlin, were extraordinary public spaces, with no real
precedent anywhere, channelling speed and efficiency through the democratisation of neo‑imperial pomp,
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gdy weźmiemy pod uwagę możliwość eliminowania władz lokalnych przez głosowanie bądź prawo
do powoływania stowarzyszeń lokatorów. Co ciekawe, marzenia anarchizujących teoretyków architektury, takich jak Colin Ward, zmaterializowały się
poniekąd w osiedlach dacz, które budowano masowo
od lat pięćdziesiątych na upaństwowionych gruntach
obszarów podmiejskich i peryferii wsi. Paradoksalnie upadkowi bloku sowieckiego towarzyszyło oddanie przestrzeni publicznej mechanizmom bardziej
demokratycznym, liberalnym, co w niewielkim stopniu trwało aż do lat dziewięćdziesiątych. Do najbardziej inspirujących przykładów tego zjawiska trzeba zaliczyć skłoty w (dawnym) Berlinie Wschodnim
lub też znajdujące się na terenie opuszczonych przez
byłą armię koszar jugosłowiańskich w Lublanie niezależne centrum kulturalne Metelkova. Niepokój zaś
budzą na przykład dobudówki na balkonach domów
w Gruzji, gdzie w latach osiemdziesiątych za sprawą przekrętu w księgach rachunkowych pięciolatki
mieszkańcy przeobrazili architekturę z prefabrykatów w istne slumsy. Tam też wieś stopniowo znów
przejmuje miasto, marzenia o autorytarnej superurbanistyce oddalają się tylko po to, by świetlana
„europeizacja” odkryła je ponownie, a „normalizacja miast” polega na ciągłym nadrabianiu zaległości, które przecież stały się motorem socjalistycznej
urbanizacji państwa.
Z angielskiego przełożył Paweł Łopatka
Owen Hatherley – pisarz, autor kilku książek, ostatnio opub‑
likował Landscapes of Communism (Krajobrazy komunizmu,
2015), The Ministry of Nostalgia (Ministerstwo nostalgii, 2016)
and The Chaplin Machine (Maszyna Chaplina, 2016). Miesz‑
ka w Londynie.

with the daily commute turned into a dreamlike passage through opulence and propaganda. Outside of
Moscow, traces of this strangeness and grandeur can
be found in underground stations in St Petersburg,
Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Nizhny Novgorod,
Prague, Bucharest, Baku, and Tbilisi – a public transport system which makes the private car seem impossibly dull and prosaic by comparison.
It could be argued that the crucial difference
was the lack of democracy in the making of urban
space – although in truth there wasn’t much of that
in the West either, however much you could vote
out your local authority or form a tenant’s association. Oddly, the dreams of anarchist architecture
theorists like Colin Ward were fulfilled to some degree in the informal dacha colonies that were built
en masse on nationalised land across the peri‑urban
and half‑rural hinterlands from the 1950s onwards.
But the collapse of the Soviet‑dominated Bloc saw
a paradoxical reclaiming of public space for less controlled, more democratic purposes, and little of that
survived long into the 1990s. The squatting of much
of East Berlin, or the setting up of the Metelkova social centre in former Yugoslav army barracks in Ljubljana, are the most encouraging examples of these.
A more disturbing one would be the chaotic balcony
extensions of Georgia, where an accounting fiddle
in the Five Year Plan in the mid‑1980s led to prefab
housing slabs being transformed into the structural
frame for self‑built favelas. In these, the village starts
to take over the city all over again, and the dreams of
an authoritarian super‑urbanism recede, only to be
rediscovered in the cargo‑cult of “Europeanisation”,
and becoming a “normal country” – an endless game
of catch‑up which was the very thing that motivated much of state socialist urbanism in the first place.
Owen Hatherley – is a writer based in London, and the au‑
thor of several books, most recently Landscapes of Commu‑
nism (2015), The Ministry of Nostalgia (2016) and The Chap‑
lin Machine (2016).
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Małgorzata Omilanowska

Rekonstrukcje
architektoniczne
jako dzieła
sztuki
Architectural
Reconstructions
as Works of Art
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Każda rekonstrukcja jest w mniejszym
lub większym stopniu nową kreacją,
zwłaszcza jeśli dotyczy zespołów
architektonicznych. Niezależnie od stopnia
poszanowania doktryn konserwatorskich
reprezentowanego przez dane pokolenie
architektów i konserwatorów głoszone
zasady pełnią rolę drugoplanową,
a na pierwszy plan wysuwa się potrzeba
tworzenia krajobrazu architektonicznego
zgodnego z gustami estetycznymi epoki
i dominującą ideologią.

Every reconstruction is to a greater or
lesser extent a new work, in particular
in the case of architectural complexes.
Irrespective of the degree to which
any given generation of architects
and conservators respects conservation
doctrines, the principles they claim
to avow play a secondary role, while
priority is given to the need to create
an architectural landscape that suits
the aesthetic tastes and dominant
ideology of the age.

M

In

iasto w swym historycznym rozwoju często
nieco na wyrost określane jest mianem swoistego palimpsestu, w którym każde następne pokolenie dokłada nowe elementy, z reguły zacierając poprzednie.
Na miejscu burzonych budowli powstają nowe gmachy,
na miejscu dawnych układów urbanistycznych wytyczane są nowe układy ulic i placów. Utrata czy znaczne
zniszczenie jakiegoś ważnego z punktu widzenia funkcjonalności gmachu pociągała za sobą z reguły potrzebę
jego odbudowy, co przez wieki polegało na wzniesieniu
budowli lepszej, nowocześniejszej, bliższej współczes
nym potrzebom i oczekiwaniom. Nowa epoka przyniosła zasadniczą zmianę stosunku do przeszłości, a w konsekwencji rozwój historyzmu i programu ochrony i konserwacji zabytków, którego oczywistym elementem
stała się rekonstrukcja – zjawisko immanentnie związane z wszelkimi działaniami konserwatorskimi przy

terms of its historical development, the city is
described – often with some exaggeration – as
a kind of palimpsest, in which every successive generation adds new elements, usually obscuring previous
ones. In place of buildings that are demolished, new
ones are erected; old urban layouts are overlaid by new
grids of streets and squares. Loss or serious damage to
a functionally important building tends to give rise to
a need for it to be rebuilt, which for centuries meant
erecting a better, more modern building more closely tailored to contemporary needs and expectations.
New eras brought fundamental change in attitudes to
the past, and in consequence the development of historism and a programme of monument protection and
conservation, a natural element of which was reconstruction – immanently connected with all manner of
conservation procedures on artworks, and in particular
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dziełach sztuki, a zwłaszcza przy zabytkach architektury. Rekonstrukcja towarzyszy całej nowoczesnej konserwacji zabytków i stała się powszechnie stosowanym
zabiegiem, począwszy od pierwszej wielkiej realizacji
konserwatorskiej w Europie, czyli restauracji zamku
malborskiego, gdzie bardzo duże partie zostały uzupełnione, dobudowane, przekształcone. Wiek XIX przynosi falę konserwacji rekonstrukcyjnych; czasami rekonstruowano 20, 40 lub 50 procent obiektu1. W kontekście rozważań na temat miasta jako dzieła sztuki warto
zwrócić uwagę przede wszystkim na aspekt odtwarzania budowli tworzących bądź uzupełniających pewien istotny dla krajobrazu miasta układ przestrzenny i na istotną w tym kontekście kwestię „twórczego”
podejścia projektantów do przedmiotu rekonstrukcji
zmierzającego nie tylko do „odzyskania utraconego
piękna”, ale do uzyskania lepszego, bliższego oczekiwaniom społecznym danego czasu efektu wizualnego.
Bodajże pierwszą budowlą poddaną pełnej rekonstrukcji – a w każdym razie jako taka przeszła
ona do literatury – była kampanila, czyli dzwonnica
w Wenecji na placu Świętego Marka, która 14 lipca
1902 roku całkowicie się rozpadła i w kilka sekund
zamieniła w kupę malowniczych ruin. Dyskusja
na temat jej dalszych losów była krótka i burzliwa:
zdecydowano, że Piazza San Marco bez kampanili jest jak twarz bez nosa i w związku z tym trzeba
obiekt ten odbudować. Oczywistość tej decyzji opierała się między innymi także na tym, że wszyscy doskonale wiedzieli, jak wyglądała dzwonnica, istniała dokumentacja, przede wszystkim fotograficzna.
Katastrofa związana z kampanilą okazała się jednym z kluczowych przykładów negatywnych w dyskusji, która doprowadziła do wykrystalizowania się
w środowisku wiedeńskim − w kręgu Maxa Dvořaka i Aloisa Riegla − purystycznej doktryny konserwatorskiej, zakładającej konserwowanie, a nie restaurowanie, z całkowitym odrzuceniem rekonstrukcji uzupełniającej. Tyle tylko, że stało się to niemal
w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej,
która przyniosła Europie ogrom zniszczeń spowodowanych bombardowaniami, ostrzeliwaniem frontu
i pożarami. W wielu krajach niemal natychmiast odrzucono przedwojenne teorie i zadecydowano, że te
zabytki, które utracono, trzeba zrekonstruować, co
wynikało przede wszystkim z potrzeby posiadania

historic architecture. Reconstruction is present across
the board in modern‑day monument conservation,
and has been a widely used procedure since the first
large‑scale conservation project in Europe – the restoration of Malbork Castle, large parts of which were
filled in, added or remodelled. The 19th century brought
a wave of reconstructive conservation projects; sometimes as much as 20%, 40% or 50% of a site’s substance
was reconstructed.1 In the context of thought on the city
as a work of art it is worth addressing above all the aspect of re‑creating buildings that constitute or form part
of urban complexes of significance for the cityscape, but
also the issue of “creativity” on the part of urban designers in respect of the structure to be reconstructed, with
the aim of not only “recapturing lost beauty” but also
achieving a better visual effect, one closer to the expectations of the society of a given time.
Probably the first fully reconstructed building –
or at least the one that has been accepted as such
in the literature – was the campanile on St Mark’s
Square in Venice, which on 14 July 1902 collapsed
entirely, reduced in seconds to a pile of picturesque
ruins. The debate on its fate was brief and turbulent:
it was decided that the Piazza San Marco without its
campanile was like a face without a nose, and as such
it had to be rebuilt. Part of the ease of taking this decision lay in the fact that everyone knew exactly what
it looked like, and there was extensive documentation, above all photographic.
The campanile disaster proved one of the key negative examples in the discussion that led to the distillation of a purist conservation doctrine in Vienna circles – around Max Dvořák and Alois Riegl – which advocated conservation as opposed to restoration, and
rejected supplementary reconstruction out of hand.
Ironically, this debate was held virtually on the eve of
the outbreak of the First World War, which brought
Europe a mass of destruction caused by bombardments, artillery fire at the front, and fires. In many
countries, pre‑war theories were abandoned out of
hand, and the decision was taken that monuments
which had been lost had to be reconstructed; this
was due above all to the need to have visual signs of
the past around which to build identity. Thus many
historic sites that had been razed by the Western
Front, such as the cloth hall in Ypres, which had
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wizualnych znaków przeszłości budujących tożsamość. Rekonstrukcji poddano zatem wiele obiektów zabytkowych zniszczonych przez front zachodni, takich jak na przykład sukiennice w Ypres, które
poza wieżą runęły w całości. Podobnie zadecydowano w przypadku bardzo zniszczonych miast Prus
Wschodnich, w których podjęto na szeroką skalę działania zmierzające nie tylko do odtworzenia tkanki
miejskiej, ale i nadania jej form zgodnych z wyobrażeniami o małomiasteczkowej architekturze Prus2.
Problem obudowy ze zniszczeń wojennych stał
się szczególnie istotny na ziemiach polskich. Ofensywa niemiecka przeprowadzona na przełomie lipca
i sierpnia 1914 roku, a następnie walki toczone pomiędzy armiami niemiecką i rosyjską pociągnęły za sobą
ogromne straty w zabudowie wsi i miast. W sumie
do 1918 roku w wyniku działań wojennych na frontach pierwszej wojny światowej na ziemiach Polski
zniszczono, jak podawały oficjalne statystyki, przeszło milion budowli, w tym kilka tysięcy obiektów
zabytkowych. Ucierpiały przede wszystkim wsie,
dwory i małe miasteczka. Wielkie miasta, takie jak
Kraków, Warszawa czy Poznań, poniosły relatywnie
nieznaczne straty. Szczególnie spektakularne wydarzenia rozegrały się już w pierwszych dniach wojny,
gdy w ciągu kilku dni w wyniku bombardowań niemal przestała istnieć starówka Kalisza.
Sprawa odbudowy zabytków podniesiona została
przez polskich architektów niemal natychmiast. Już
w 1915 roku Jarosław Wojciechowski pisał:
dziś więc pod innym znakiem stanąć nam wy‑
padnie: nie tylko konserwować, ale i odbudowy‑
wać. Ruiny to cmentarze. Szanujmy je w budow‑
lach zamarłych, gdy działają na nasze uczucie,
jako twór przyrody, spowodowany siłami wyższy‑
mi, wobec których człowiek jest bezsilnym. Zo‑
stawmy je w kształtach, w jakich są, i zabezpie‑
czajmy przed przedwczesnym rozkładem […]. Lecz
od ruin, które nam narzuca chwila obecna, brońmy
się całą potęgą rwącego się w przyszłość życia […].
Skoro więc przeminie nawałnica i słońce pogody
zaświeci znów na polskiem bezlitosnem niebie, sta‑
nie naród w jedności swej silny do pracy nad odbu‑
dowaniem dziejowej siedziby. Jak bajeczny feniks
odrodzą się z popiołów spalone wsie i miasteczka,

collapsed in its entirety except for its tower, were reconstructed. Similar decisions were taken in the case
of the severely damaged towns of East Prussia, where
large‑scale work was undertaken with the aim of not
only recreating the urban fabric but also bestowing
on it forms corresponding to notions of small‑town
Prussian architecture.2
The problem of reconstruction after wartime damage became particularly pertinent in the Polish lands.
The German offensive conducted at the turn of July
and August 1914, followed by the battles fought between the German and Russian armies, brought vast
losses to the fabric of villages and towns. In all, official statistics state that by 1918 military combat on
the First World War fronts in Polish territory had destroyed more than a million buildings, including several thousand historic sites. It was villages, manors and
small towns that suffered most. Large cities such as
Krakow, Warsaw and Poznań suffered relatively few
losses. Especially dramatic events were played out in
the very first days of the war, when within a few days
bombardments virtually razed the old town in Kalisz.
The issue of reconstruction of the historic fabric was raised by Polish architects almost at once.
As soon as in 1915, Jarosław Wojciechowski wrote:
Today, then, we must stand beneath a different ban‑
ner: [we must] not only preserve but also rebuild.
Ruins are cemeteries. Let us respect them in aban‑
doned buildings when they play on our feelings
like a product of nature produced by forces ma‑
jeures, against which man is helpless. Let us leave
them in the shapes they are in and protect them
from premature disintegration […]. But from ruins
which are imposed upon us by the present moment
let us defend ourselves with all the force of life rag‑
ing into the future […]. Since the storm will pass,
then, and the sun of serenity will shine again in
the merciless Polish sky, the nation shall arise in
its unity strong to work on rebuilding its historic
home. Like the fairytale phoenix, the burned‑out
villages and towns shall be reborn, cottages and
manor houses, schools and churches, and with
them sites of historic architecture, shall be rebuilt.
It is so. For let us say at once that valuable archi‑
tectural monuments, if their ruin was caused not
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zostaną odbudowane chaty i dwory, szkoły i ko‑
ścioły, a z nimi także i zabytki architektury. Tak
jest. Powiedzmy bowiem od razu, że wartościowe
pomniki architektury, jeśli ruinę ich spowodował
nie czas, lecz nagła katastrofa, nie tylko mogą, lecz
powinny być odbudowane 3.
Co więcej, Wojciechowski uznał w tej deklaracji prawo do odbudowy zabytków w „poprawionej
wersji”:
Gdy nie ma możności pozostawienia ich naszym
następcom w całokształcie ich wewnętrznej tre‑
ści, na którą złożyły się wieki, tj. w stanie takim,
w jakim do nas dotrwały, jest obowiązkiem naszym
przekazać potomności chociaż ich zewnętrzne, za‑
sadnicze kształty. Więc odbudowując, przywróć‑
my kościołkom ich dawne sylwety o stromych gon‑
towych lub dachówkowych dachach, przywróć‑
my chatom, dworom i dworkom dawne ich polskie
tak charakterystyczne formy. […] Wszystko to bo‑
wiem jest krwią z krwi i kością z kości naszych. […]
Od tego zależy charakter kraju całego. Od tego też
i przyszłość sztuki polskiej zawisła 4.
Ten pogląd podzielali też inni architekci i teoretycy, między innymi Stefan Szyller, Ignacy Drexler
czy Roman Feliński.
Odbudowa centrum Kalisza stała się najbardziej
efektowną kreacją nowej przestrzeni miejskiej. Jeszcze w czasie wojny przeprowadzono konkurs architektoniczny, a wszystkie teksty programowe związane z konkursem i odbudową pełne były szumnych
apeli o ratowanie tradycji, kultury i tożsamości narodowej. Żaden z projektów konkursowych nie został przeznaczony do realizacji, ale posłużyły one
do opracowania projektu wykonawczego Sylwestra
Pajzderskiego zakładającego odtworzenie historycznej siatki ulic i utrzymanie lokalizacji budowli publicznych, z wyjątkiem ratusza, który z pierzei
rynku przeniesiono na jego środek. Historyczna wierność odbudowy nie była rozumiana zbyt dosłownie.
W efekcie miało powstać miasto piękniejsze, niż było,
o architekturze zgodnej z wymogami tradycji, czy raczej z wyobrażeniem o tradycyjnym polskim historycznym mieście. Nie było w nim miejsca nie tylko

by time but by rude catastrophe, not only may but
should be rebuilt.” 3
What is more, in this declaration Wojciechowski hailed the right to rebuild historic structures in
“revised form”:
Where there be not the possibility to leave them
to our successors in the completeness of their in‑
ternal content as contributed by the ages, that is,
in the state in which they reached us, it is our ob‑
ligation to pass on to our posterity at least their
external, essential shapes. So as we rebuild, let us
restore to our churches their former silhouettes,
with their steep shingled or tiled roofs, let us re‑
store to cottages and manors large and small their
such characteristic Polish forms. […] For all this is
blood from our blood and bone from our bones. […]
It is on this that the character of the entire country
depends. And on this too that the future of Polish
art is contingent. 4
This view was shared by other architects and theorists, among them Stefan Szyller, Ignacy Drexler and
Roman Feliński.
The reconstruction of Kalisz town centre was
the most impressive project in the new urban space.
Even before the war ended, an architectural competition was held, and all the programmatic texts connected with the competition and the reconstruction
were full of ardent appeals about salvaging tradition,
culture and national identity. None of the competition
entries were accepted for execution, but they did serve
as a basis for the final construction design by Sylwester
Pajzderski, which provided for the historic street grid
to be reproduced and public buildings to be rebuilt in
their previous locations, with the exception of the town
hall, which was moved from a flank of the square to
the centre. Historic accuracy of reconstruction was not
taken too literally. The aim was to produce a town that
was more beautiful than it had been, with architecture
that conformed to the dictates of tradition, or rather
to the received notion of the traditional Polish historic town. This left no space either for the eclectic form
of the town hall that had stood there before the war
or for the theatre building, which had been similar in
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na eklektyczną formę istniejącego przed wojną ratusza, ale i na podobny w kształcie gmach teatru, który
postanowiono zastąpić budowlą neoklasycystyczną.
W rezultacie w centrum miasta wykreowano nową,
nieznaną dotychczas jakość: Kalisz stał się miastem
ujednoliconym stylistycznie, o proporcjach i kształtach zgodnych z wyobrażeniami współczesnych
o pięknie polskiego miasta historycznego.
Ogromne straty w zabytkowej substancji budowlanej poniosło także inne niezwykle cenne miasto –
Kazimierz Dolny. W trakcie działań wojennych spłonęła północno‑zachodnia pierzeja Rynku i zabudowa
pięciu pobliskich ulic. Już w czasie wojny rozpoczęto
prace nad inwentaryzacją ocalałych zabytków i ruin,
otoczono je opieką i przygotowywano projekty odbudowy. Restauracja manierystycznych kamienic wokół
Rynku przeprowadzona została pod kierunkiem wybitnego architekta Jana Koszczyca Witkiewicza. Jego
naukowe podejście nie przeszkodziło jednak temu,
by przy restauracji kamienicy Celejowskiej (1924–
1925) w zachowaną manierystyczną attykę z 1630
roku wmontować dodatkowe dekoracje rzeźbiarskie
wykonane przez Jerzego Łopuszańskiego. Natomiast
zabudowa wokół Rynku została odtworzona w przemyślany sposób, łączący w malowniczą całość odrestaurowane budowle zabytkowe z tymi stylizowanymi na „dawną architekturę polską”.
Takie podejście do zabytków znamionowało środowiska architektoniczne i konserwatorskie w Polsce
także w 1945 roku. Od pierwszych debat minęło bowiem zaledwie dwadzieścia lat, ci zatem, którzy mieli
decydować o tym, jak będzie wyglądać rekonstrukcja
zniszczonych zabudowań, reprezentowali pokolenie
architektów związanych z odbudową miast po pierwszej wojnie światowej albo ich uczniów. Dyskusja
o tym, czy odbudowywać zabytki w Polsce, trwała
bardzo krótko – jak udowodnił to w swojej rozprawie
habilitacyjnej Piotr Majewski – zaledwie kilka miesięcy, a za strategicznymi decyzjami stały też oczywiście względy polityczne5.
Decyzja o odbudowie była co do zasady purystyczna: odtworzone miały zostać jedynie zabudowania utracone w wyniku działań wojennych, a rekonstrukcja prowadzona miała być na podstawie wiedzy
historycznej i dokładnych badań architektonicznych.
W praktyce udało się to jednak tylko w przypadku

shape, and which was to be replaced by a neo‑classicist edifice. The result was a new, previously unknown
quality in the town centre: Kalisz became a stylistically uniform town of proportions and shapes that corresponded with the notions held by contemporaries of
the beauty of the Polish historic city.
Vast losses to the historic built substance were
also sustained by another extremely precious
town – Kazimierz Dolny. In the course of hostilities,
the north‑western flank of its Square and the buildings on five nearby streets were burned down. Even
before the end of the war, work began on inventorising the surviving historic buildings and the ruins; they
were afforded protection, and plans for their reconstruction were drawn up. The restoration of the Mannerist townhouses around the square was conducted
under the eminent architect Jan Koszczyc Witkiewicz.
His scientific approach nonetheless did not prevent additional sculptural decoration by Jerzy Łopuszański
being incorporated into the surviving 1630 Mannerist attic of the Celejowska townhouse during its restoration (1924–1925). Considerable thought went into
the reconstruction of the historic buildings around
the square, with the renovated fabric being blended
into a picturesque whole with new builds designed to
mimic “traditional Polish architecture”.
A similar approach to historic fabric was taken
by architectural and conservator circles in Poland
again in 1945. Barely twenty years had elapsed since
the first debates, and hence those who now had
the power to decide how damaged buildings were to
be reconstructed were either members of the generation of architects who had been involved in urban
reconstruction after the First World War, or their
students. As Piotr Majewski has demonstrated in
his post‑doctoral thesis, the discussion as to whether to rebuild historic substance in Poland did not last
long – barely a few months; and behind the strategic
decisions that were taken there were, of course, also
political agendas.5
The rebuilding decision was purist in principle:
only the buildings lost due to wartime hostilities were
to be reconstructed, and the reconstruction was to be
based on historical knowledge and careful architectural study. In practice, however, this succeeded only in
a few cases of historic sites (as in Germany and many
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kilku obiektów zabytkowych (podobnie jak w Niemczech i w wielu innych krajach). Natomiast to, co
wyróżnia proces odbudowy zespołów zabytkowych
w Polsce, to rekonstrukcje na wielką skalę, podejmowane z pozoru z wielką precyzją i wiernością wobec
przeszłości, ale z elementem świadomej kreacji, która
zastępowała replikowanie przeszłości – nawet jeśli
istniały wiarygodne przekazy wizualne – w przypadkach kiedy utracona forma budowli nie mieściła się
w kanonie estetycznym odbudowujących.
Dobrym przykładem takiego myślenia jest rekonstrukcja zabudowy warszawskiego Nowego Światu.
Wierność licznie zachowanym przekazom wizualnym
sprzed wojny dotyczyła jedynie gmachów wzniesionych do trzeciej ćwierci XIX wieku – niechętnie odnoszono się do „eklektyzmu” i secesji z końca XIX wieku,
częściowo ze względów politycznych (epoka kapitalizmu), częściowo z powodu osobistych sympatii architektów wychowanych w dobie modernizmu. Nowy
Świat nie tylko został ujednolicony w duchu klasycyzmu, ale i wyrównany w gabarytach. Wszystkie istniejące przed wojną wysokie domy, jak na przykład
secesyjny hotel Savoy, zredukowane zostały do przyjętej dla całej ulicy wysokości czterech kondygnacji.
Podobnie potraktowano też Krakowskie Przedmieście, gdzie obniżono zarówno kamienicę Wapińskiego, jak i Pod Messalką. Autor koncepcji odbudowy
Jan Zachwatowicz konsekwentnie stosował również
zasadę nieodtwarzania tych budowli, które przestały istnieć znacznie wcześniej: na miejscu rozebranego tuż przed pierwszą wojną światową Pałacu Karasia przy Krakowskim Przedmieściu powstał parking.
Podczas powojennej odbudowy w przypadku
kamienic odtwarzano głównie fasady, oczywiście
z pewnymi wyjątkami. Nikt natomiast nie próbował
przywrócić układu wnętrz: odbudowa była dobrą okazją do poprawienia warunków bytowych mieszkańców – stworzenia nowych układów przestrzennych
czy zwiększenia dopływu światła do budynków przez
zastąpienie małych podwórek dużymi wewnętrznymi dziedzińcami i zrezygnowanie z niektórych oficyn.
Bywało, że kreatywnego podejścia wymagały
też same fasady. Jednym z ciekawszych przykładów
stworzenia dzięki rekonstrukcji nowej jakości architektonicznej o wysokich walorach była odbudowa warszawskiej katedry Świętego Jana na Starym

other countries). What set the process of historic site
reconstruction in Poland apart, however, was the vast
scale of the rebuilding projects, which were undertaken apparently with great precision and faithfulness
to the past, but with an element of deliberate creation. In cases where the form of the building that was
lost did not fall within the aesthetic canon of those rebuilding it, this took the place of replication of the past
– even where there were credible visual sources.
One good example of this type of thinking is
the reconstruction of the built fabric of Nowy Świat
in Warsaw. Faithfulness to the many preserved visual sources dating from before the war extended only
to buildings first erected up to the third quarter of
the 19th century – there was reluctance to engage
with the “eclecticism” and Art Nouveau (Secession)
of the end of the 19th century, partly for political
reasons (the age of capitalism), and partly in view of
the personal sympathies of the architects raised in
the modernist era. Nowy Świat was not only unified
in the classicist spirit, but also “levelled” in terms of
height. All the tall buildings which had stood there
before the war, such as the Art Nouveau Savoy Hotel,
were reduced in height to the four floors ruled standard for the whole street. Krakowskie Przedmieście
was given similar treatment; the Wapiński and
Pod Messalką townhouses were also lowered. Moreover, the author of the conceptual reconstruction plans,
Jan Zachwatowicz, consistently applied the principle
of not recreating buildings which had ceased to exist
much earlier: a car park, for instance, was created
at Krakowskie Przedmieście on the site of the Karaś
Palace, which had been demolished on the eve of the
First World War.
In the case of townhouses, the primary aim of
the post‑war reconstruction campaign – with some
exceptions, of course – was to recreate the façades.
No one, however, attempted to restore the original interior plans: reconstruction presented a good opportunity to improve residents’ living conditions – to create new layouts and increase the amount of natural
light to the interiors by replacing their small courtyards with large internal spaces and in some cases
foregoing rear wings.
Some of the façades also required a creative approach. One of the more interesting examples of
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Mieście. Wielokrotnie przebudowywana, do wybuchu
powstania warszawskiego dotrwała z fasadą w stylu
angielskiego gotyku, zaprojektowaną przez Adama
Idźkowskiego. Ze względu na „obcość” tej stylistyki
dla architektury warszawskiej po wojnie nie zdecydowano się na jej odtworzenie. Świątynia otrzymała
zupełnie nową fasadę, którą Jan Zachwatowicz zaprojektował, wzorując się na formach architektonicznych typowych dla ceglanego gotyku mazowieckiego.
Wiele znakomitych przykładów kreatywnego podejścia do tkanki miasta w procesie odbudowy dostarcza także historia Gdańska. Wszędzie tam, gdzie
przed zniszczeniem miasta w 1945 roku istniały kamienice klasycystyczne lub z końca XIX stulecia, replikowano z drobnymi wariantami model gdańskiej
kamienicy szczytowej w formule nowożytnej z dekoracjami nawiązującymi do XVI i XVII wieku6. W Gdańsku złamano też zasadę nieodtwarzania budowli utraconych przed drugą wojną światową: zdecydowano
o zrekonstruowaniu tak zwanej kamienicy gotyckiej

creation of a valuable new architectural quality in
the reconstruction process was the rebuilding of
St John’s Cathedral in Warsaw’s Old Town. Altered
many times previously, at the time of the Warsaw Uprising it presented an English Gothic façade designed
by Adam Idźkowski. Given that this style was “foreign” to Warsaw architecture, the decision was taken
not to recreate it. The church was given an entirely
new face, designed by Zachwatowicz and inspired by
architectural forms typical of Mazovian brick Gothic.
The history of Gdańsk also supplies many superb
examples of a creative approach to the urban fabric in
the reconstruction process. Wherever there had been
classicist or fin‑de‑siècle townhouses prior to the destruction of the city in 1945, the decision was taken
to replicate slightly varying versions of the Early
Modern Gdańsk gable townhouse, with decoration
referencing 16th- and 17th‑century styles.6 Moreover, in Gdańsk the principle of not recreating buildings lost prior to the Second World War was ignored:

Gdańsk, zrujnowany ratusz
i Długi Targ, 1945
Gdańsk, ruined Town Hall
and Long Market, 1945
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Gdańsk, rebuilt Town Hall
and Long Market

the decision was taken to reconstruct the “Gothic
townhouse” on Piwna Street, whose stone façade had
been dismantled in 1823 and removed to Peacock Island near Potsdam, where it was inserted into the elevation of the Kavalierhaus. Since that time, a modest classicist house had stood on the Piwna Street site
in Gdańsk, but in the years 1969–1980 a house with
a façade copied from the Gdańsk‑Potsdam original
was erected, though not on precisely the same spot.7
Significantly, all those who wrote and spoke
about the rebuilding of Warsaw and other Polish cities at the time were well aware of this “falsification”
of history. Indeed, Zachwatowicz was even reported to have said, “I will rebuild the Old Town in Warsaw, but I shall never go there.” There was also widespread recognition that it was impossible to recreate
the historic fabric that had been lost without negative
side effects. The art historian Ksawery Piwocki wrote
in 1946 that, “Creating a congenial copy is simply impossible […]. The issue of whether I or anyone else
will be unable to distinguish the copy from the original has no bearing whatsoever on whether the sum –
and more importantly – also the quality of artistic
impressions and feelings, and the non‑aesthetic associations so often important from the societal perspective, is identical.” 8 Back in 1946 or 1947, nobody
really realised exactly what price we would have to
pay for this, but we are still paying it today.
Naturally, the reconstruction of Warsaw after the
Second World War was vital, and absolutely the right
decision. What was essential to the functioning of
the city and necessary for society was reconstructed.
It was important to prove to the world at large that
Hitler had not won by blowing the city up. It was important to allow people to rebuild their cultural identity and pride in the past. But this does not mean that
there were no negative consequences to the process.
A considerable proportion of Warsaw’s residents (and,
as it later transpired, also those of Gdańsk) were satisfied by the view that the most important element
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na ulicy Piwnej z kamienną fasadą, którą jeszcze
w 1823 roku zdemontowano i przeniesiono na Wyspę
Pawią pod Poczdamem, gdzie wmontowana została w elewację tak zwanego Kavalierhaus. Od tego
czasu na ulicy Piwnej w Gdańsku stał skromny klasycystyczny dom, a w latach 1969–1980, niedokładnie na tym samym miejscu, wzniesiono dom z fasadą skopiowaną z gdańsko‑poczdamskiego oryginału7.
Co istotne, wszyscy, którzy wówczas pisali i wypowiadali się o odbudowie Warszawy i innych polskich
miast, zdawali sobie sprawę z pewnego rodzaju zafałszowania historii. Jan Zachwatowicz miał wręcz
powiedzieć: „Odbuduję Stare Miasto w Warszawie,
ale nigdy nie będę tam chodził”. Powszechna była
też świadomość, że niemożliwe jest odzyskanie utraconych zabytków bez negatywnych skutków ubocznych. Historyk sztuki Ksawery Piwocki pisał w 1946
roku: „Stworzenie kongenialnej kopii jest po prostu
niemożliwe […]. Z tego, że ja czy ktokolwiek inny nie
rozróżnimy kopii od oryginału, nie wynika wcale, że
suma – a co ważniejsze – także jakość wrażeń i odczuć artystycznych, oraz skojarzeń pozaestetycznych,
tak często ważnych z punktu widzenia właśnie społecznego, jest identyczna” 8. Nikt jeszcze w 1946 czy
1947 roku nie zdawał sobie do końca sprawy z tego,
jaka będzie to cena, ale my tę cenę płacimy do dzisiaj.
Oczywiście odbudowa Warszawy po drugiej wojnie światowej była niezbędna i słuszna. Zrekonstruowano to, co było konieczne dla funkcjonowania miasta, potrzebne społeczeństwu. Trzeba było udowodnić całemu światu, że Hitler nie wygrał, wysadzając to
miasto w powietrze. Trzeba było pozwolić ludziom odbudować ich tożsamość kulturową i dumę z przeszłości. Nie znaczy to jednak, że proces ten nie przyniósł
też skutków negatywnych. Znaczna część mieszkańców Warszawy (i jak się później okazało, także Gdańska) uwierzyła, że najważniejszy element architektury zabytkowej stanowi fasada, a wszystko, co się za nią
kryje: układ wnętrz, bryła budynku – jest drugorzędne.
Ważne było, żeby budowla ładnie wyglądała od strony ulicy. Co więcej, uwierzono, że zabytek odbudowany jest tak samo wartościowy jak zachowany, co niejako potwierdziła decyzja UNESCO o wpisaniu Starego Miasta Warszawy do swojego rejestru.
Starówka warszawska, ale także zabudowa Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia, Miodowej

of historic architecture is the façade, and that everything else behind it – interior layout, and the overall
shape of the building – is secondary. What was important was that a building looked nice from the street
front. Moreover, they were also satisfied that a historic site rebuilt was just as precious as one preserved, which belief was to some extent reinforced by
the UNESCO decision to inscribe Warsaw’s Old Town
on its World Heritage List.
The Old Town, but also the built fabric of Nowy
Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa Street,
and large areas of Nowe Miasto (the New Town),
were essentially new architectural concoctions created on the basis of historical documentation, but in
the course of the design process the original shapes
of the buildings underwent numerous adjustments,
improvements, upgrades and omissions in order to
make the end work cohesive, harmonious, attractively
well‑proportioned, and expertly balanced in terms of
the colour schemes of the various elevations. And because the Stalinist period was a time when atheism
was being introduced, the decorations of the houses
were also subjected to ideological “correction”, with
figures of saints and the Virgin Mary featured on façades being replaced by secular allegories.
Another factor is that the architects of historic
Warsaw’s reconstruction were in thrall to the painting of the vedutista Bernardo Bellotto, also known
as Canaletto, whose canvases depicted faithful reproductions of the city’s architecture at the time of
the last Polish king, Stanisław August. And while
Canaletto had a tendency to beautify the views he
reproduced, this did not deter the architects from
recreating the buildings in their forms as familiar
from his paintings. Although he did not immortalise all Warsaw’s streets and buildings, the decision
was taken to rebuild even those for which there was
no source documentation regarding their appearance in the late 18th century. The architects behind
the rebuilding had the repertoire of Late Baroque
forms well practised and, charmed by the beauty of
the Italian vedutista’s visions, designed a string of
palaces and townhouses “in the spirit of Canaletto”.
As a result, Warsaw rebuilt after the wartime damage was more “Canalettonian” than it had ever been,
even in his lifetime.9
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i sporych partii Nowego Miasta były w istocie nowymi kreacjami architektonicznymi, stworzonymi
na podstawie dokumentacji historycznej, w których
jednak pierwotne kształty budynków poddane zostały w toku projektowania wielu poprawkom, ulepszeniom, uzupełnieniom lub ominięciom, tak aby dzieło końcowe było spójne, harmonijne, cieszące oko
dobrymi proporcjami i właściwie dobraną przez fachowca kolorystyką poszczególnych elewacji. A ponieważ w okresie stalinowskim wdrażano ateizm, korektom ideologicznym poddano też dekoracje domów,
zastępując figury świętych i Matki Boskiej na fasadach alegoriami ze sfery profanum.
Ponadto projektanci odbudowy zabytkowej Warszawy urzeczeni byli malarstwem weducisty Bernarda Belotta zwanego Canalettem, który wiernie odtwarzał na swoich obrazach architekturę miasta doby

In 1983 Witold Krassowski wrote:

Warszawa, zrujnowany
Zamek Królewski, 1939

The historic districts of Warsaw were reconstruct‑
ed not in response to the demands of historians,
but in order to give the city’s residents the ideal
image of the city of their youth that existed in their
memory, and to pass that image on to future gen‑
erations as one of the documents of Warsaw tra‑
dition and one of the elements of Warsaw’s past. 10

Warsaw, ruined Royal
Castle, 1939

The reconstructed city was nonetheless more
an idealised version of “the city of the Varsovians’
youth”; as Andrzej Tomaszewski wrote, it was Warsaw “as it should have been.11
The rebuilding of Warsaw was completed around
the second half of the 1950s, though of course there
were still individual projects underway in the 1960s.
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Warszawa, plac Zamkowy z widokiem
na odbudowaną Starówkę i Zamek Królewski
Warsaw, Castle Square with view
of rebuilt Old Town and Royal Castle

stanisławowskiej. I choć Canaletto miał skłonność
do upiększania odtwarzanych widoków, architektom
nie przeszkodziło to przywracać budowli w formach
znanych z jego obrazów. Mimo że malarz nie uwiecznił wszystkich ulic i budowli warszawskich, odbudować postanowiono i te, których wyglądu z czasów stanisławowskich nie znano. Architekci projektujący odbudowę mieli nieźle opanowany repertuar
form architektury późnobarokowej i uwiedzeni pięknem wizji włoskiego weducisty bez zahamowań projektowali kolejne pałacyki i kamienice warszawskie
„w duchu Canaletta”. W rezultacie Warszawa po odbudowie ze zniszczeń wojennych stała się bardziej
canalettowska niż kiedykolwiek była, nawet za życia
włoskiego weducisty9.
Witold Krassowski napisał w 1983 roku:

Zrekonstruowane miasto było jednak raczej wyidealizowaną wersją „miasta młodości warszawiaków” – jak napisał Andrzej Tomaszewski, Warszawą „taką, jaką być powinna” 11.
Proces odbudowy Warszawy zakończył się mniej
więcej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku,
choć oczywiście pojedyncze realizacje prowadzone
były jeszcze w latach sześćdziesiątych. Wraz z odwilżą nastały inne czasy, wróciła moda na modernizm, a zabytki wydawały się już wyłącznie domeną konserwatorów – z jednym wyjątkiem. Był nim
warszawski Zamek Królewski, wysadzony w powietrze przez Niemców jesienią 1944 roku. Plany jego
odbudowy snuto od początku, od 1946 roku, ale nie
było na nią zgody ze strony aparatu władzy. Minęły lata i kiedy w 1970 roku na czele partii stanął

Getty Images

Zabytkowe dzielnice Warszawy zrekonstruowano
nie wskutek żądań historyków, lecz by dać miesz‑
kańcom Warszawy istniejący w ich pamięci ideal‑
ny obraz miasta ich młodości i by obraz ten prze‑
kazać przyszłym pokoleniom jako jeden z doku‑
mentów warszawskiej tradycji i jeden z elementów
warszawskiej przeszłości 10.
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With the Thaw came new times, modernism came
back into vogue, and historic monuments now seemed
to be solely the domain of the conservators – with one
exception: the Royal Castle, which had been blown
up by the Germans in the autumn of 1944. There had
been plans for its reconstruction since 1946 and its beginning, but the apparatus of power had consistently
vetoed them. Years passed, and when in 1970 Edward
Gierek took the helm, society expected major changes.
The realisation of the desire to rebuild the Royal Castle as articulated in the narrative of Warsaw’s elites
proved a way for the authorities to convince the populace of their political independence from the Soviet Union – the Varsovians’ dream, and to a lesser degree the dream of all of Poland, had been fulfilled.
The Royal Castle began to rise from the ruins in 1971,
and is the only site in the world to have been inscribed
on the UNESCO World Heritage List (in 1980) before it
was rebuilt; work on the recreation of the Audience
Room was not finally completed until 1988. The rebuilding of the castle was a source of immense pride
for the Poles and was held to be the greatest architectural achievement of its time: Polish art historians going abroad gave talks on its reconstruction, and
guests from all over the world visiting Warsaw were

Drezno, ruiny
Frauenkirche, 1950
Dresden, ruined
Frauenkirche, 1950

Drezno, odbudowany
Frauenkirche
Dresden, rebuilt
Frauenkirche
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Politycy, a także inżynierowie dusz,
szczególnie w Europie Środkowej, zdali
sobie sprawę z faktu, że dziedzictwo
kulturowe może być bardzo pomocne
w kształtowaniu postaw społecznych
i stanowi dobre narzędzie budowania
polityki historycznej.
Edward Gierek, społeczeństwo oczekiwało dużych
zmian. Urzeczywistnienie obecnego w narracji elit
warszawskich pragnienia odbudowania Zamku Królewskiego stało się dla władzy sposobem na przekonanie obywateli o swojej politycznej niezależności
od Związku Radzieckiego – zostało zrealizowane marzenie warszawiaków, a poniekąd całej Polski. Zamek
Królewski zaczął podnosić się z ruin w 1971 roku i jest
jedynym obiektem na świecie, który został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (w 1980 r.),
zanim został odbudowany, jako że ostateczne ukończenie prac nad odtworzeniem Sali Ansamblowej nastąpiło w 1988 roku. Odbudowa zamku stała się dla
Polaków powodem do dumy i uznawana była za największe osiągnięcie z dziedziny architektury tego
czasu: polscy historycy sztuki wyjeżdżający za granicę opowiadali o jego rekonstrukcji, a goście z całego świata przyjeżdżający do Warszawy byli prowadzeni do Zamku Królewskiego, żeby obejrzeć wielki
sukces polskiej szkoły konserwacji.
Rekonstrukcja Zamku Królewskiego była wówczas traktowana jako znak końca pewnej epoki, ostatni akord prac rekonstrukcyjnych przy odbudowie stolicy. Ostatni rozdział w dziejach powojennej odbudowy zabytków okazał się jednak początkiem zupełnie
nowej historii. Wkrótce przyszedł rok 1989 i wraz
ze zmianą polityczną politycy, a także inżynierowie
dusz, szczególnie w Europie Środkowej, zdali sobie
sprawę z faktu, że dziedzictwo kulturowe może być

taken to the Royal Castle to see the great success of
the Polish school of conservation.
At the time, the reconstruction of the Royal Castle was treated as the signal of the end of a certain
era, the final chord in the work of reconstruction of
the capital. But the last chapter of the post‑war reconstruction of its historic fabric was to prove the beginning of an entirely new story. The year 1989 came
soon afterwards, and with the political transformations politicians and engineers of the soul, particularly in Central Europe, realised that cultural heritage can be very useful in shaping civic attitudes;
an effective instrument in building historical policy. Thus if that heritage was annihilated for one
reason or another, its “reclamation” can contribute
to the process of building a new identity. The reconstruction of lost historic sites was begun almost
at the same time in many countries across Central and Eastern Europe, and though the ideological aims differed in each case, the effect of the work
was similar. And thus Helmut Kohl’s decision to have
the Frauenkirche in Dresden rebuilt was a purely political decision which arose from the need to bring
closure to a particular chapter in the history of East
Germany: rather than opening up old wounds left
from the carpet bombing of Dresden, he proposed
a keystone of heritage that could be used in the reunification propaganda. The decision of the Moscow
authorities to rebuild the Church of the Saviour, demolished during the atheisation of the country and
the eradication of “superstitious Christian beliefs”
under Stalinism, was of a similar character. After
the disintegration of the Soviet Union, the reconstruction of that church proved to be a plane of identification for Russian society, which could now be
regrouped around the Orthodox Church. The same
brand of political and ideological consciousness is
perceptible in Ukraine: two vast monastery complexes destroyed in the Stalinist period have been
rebuilt in recent years.
The political motivation of Latvians and Lithuanians was different; after the collapse of the Soviet Union they had regained their independence, and
their priority was to reinstate monuments of importance for their national identity and identification.
The Latvians decided to recreate part of the fabric
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bardzo pomocne w kształtowaniu postaw społecznych i stanowi dobre narzędzie budowania polityki
historycznej. Jeżeli więc to dziedzictwo uległo zagładzie z takich czy innych przyczyn, jego „odzyskanie” może pomóc w procesie budowania nowej tożsamości. Rekonstrukcję utraconych zabytków podjęto
niemal równolegle w wielu krajach Europy Środkowo‑Wschodniej i choć za każdym razem cele ideologiczne były odmienne, to efekt działań zbliżony. I tak
decyzja Helmuta Kohla o odbudowie Frauenkirche
w Dreźnie miała charakter stricte polityczny i wynikała z potrzeby zamknięcia pewnego rozdziału w historii Niemiec Wschodnich: zamiast rozdrapywania
ran po bombardowaniu dywanowym Drezna zaproponowano taki zwornik dziedzictwa, który mógł zostać użyty w propagandzie zjednoczeniowej. Podobny charakter miała decyzja władz Moskwy o odbudowie cerkwi Zbawiciela, która rozebrana została
w ramach ateizacji kraju i niszczenia śladów po „zabobonach wiary chrześcijańskiej” w czasach stalinizmu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego okazało się, że odbudowa tej cerkwi może się stać płaszczyzną identyfikacji dla społeczeństwa rosyjskiego,
które miało być teraz koncentrowane wokół Kościoła prawosławnego. Tę samą świadomość polityczną
i ideologiczną można zauważyć na Ukrainie: w Kijowie odbudowano w ostatnich latach dwa wielkie zespoły monastyrów, które także utracono w czasach
stalinowskich.
Inne motywacje polityczne przyświecały Łotyszom i Litwinom, którzy po upadku Związku Radzieckiego odzyskali niepodległość i pragnęli przywrócić
ważne dla tożsamości i identyfikacji narodowej zabytki.
Łotysze zdecydowali się na odtworzenie części zespołu zabudowy rynku z ratuszem i Domem Czarnogłowych, jedną z najważniejszych budowli Rygi. Zabudowa rynku spłonęła w bombardowaniach w pierwszych
dniach wojny niemiecko‑rosyjskiej w czerwcu 1941
roku, a odbudowano ją na okrągły jubileusz osiemsetlecia założenia miasta, obchodzony w 2001 roku.
Litwini natomiast podjęli dużo bardziej kontrowersyjną „odbudowę” (cudzysłów przy tym słowie jest całkowicie uprawniony) Zamku Dolnego
(tzw. Zamek Zygmunta Augusta) w Wilnie, nieistniejącego już od ponad dwustu lat. Jego ruiny zostały
rozebrane na przełomie XVIII i XIX wieku, a wiedza
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Politicians and engineers of the soul,
particularly in Central Europe, realised
that cultural heritage can be very useful
in shaping civic attitudes; an effective
instrument in building historical policy.
of the main square in Riga, including the town hall
and the House of the Blackheads, one of the city’s
most important buildings. The buildings around
the square had been razed in bombardments during
the first days of the Russo‑German war, in June 1941,
and they were rebuilt to mark the octocentenary of
the city’s foundation, which was celebrated in 2001.
The Lithuanians undertook a more controversial “reconstruction” (and the use of inverted commas here is entirely justified) – that of the Lower
Castle (known as the Castle of Sigismund Augustus) in Vilnius, which had been absent from the landscape for over two hundred years. Its ruins had been
demolished at the turn of the 19th century, and all
the knowledge of its appearance was sourced from
three prints and archaeological digs. All that was
left of the original Vilnius castle was the gatehouse
cartouche dating from the days of the Vasa dynasty,
which featured the quarterly coat of arms of the Commonwealth of the Two Nations. Yet this was not used
in the reconstruction; a more politically correct one
was made, featuring only the Pahonia.
Possibly the most interesting example of reconstruction practices, however, is the reconstruction
of Berlin’s Royal Castle, which was begun as long
ago as 1990, though the foundation stone was not
laid until June 2013. The castle’s political ambiguity
is such that the issue of its reconstruction is a controversial one.
The political and ideological agenda behind all
the reconstructions described above were the primary – though not the only – reason for the decision to launch them. Another matter of importance
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Wilno, Zamek Dolny
Vilnius, the Lower Castle

na temat wyglądu budowli pochodziła z trzech rycin
i wykopalisk archeologicznych. Z wileńskiego zamku
zachował się kartusz nadbramny z czasów wazowskich, który zawierał czteropolowy herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie został on jednak użyty
w rekonstrukcji: wykonano natomiast herb poprawniejszy politycznie, bo wyłącznie z Pogonią.
Najciekawszym chyba przykładem praktyk rekonstrukcyjnych jest trwająca ciągle odbudowa Zamku
Królewskiego w Berlinie, która została podjęta już
w 1990 roku, ale dopiero w czerwcu 2013 roku wmurowano kamień węgielny. Polityczna niejednoznaczność zamku powoduje, że sporna jest kwestia jego
odbudowy.
Polityczno‑ideologiczne przesłanki leżące u podstaw wyżej przywołanych rekonstrukcji stanowiły prymarny, ale nie jedyny powód podjęcia decyzji
o ich rozpoczęciu. Ważne było także przywrócenie
istotnych, wpisanych w tradycję dominant pejzażu
miejskiego. Zniesienie z powierzchni ziemi ważnych
zabytków pozostawiło pustkę, uszczerbek w linii

was restoring significant traditional dominants to
the urban landscape. The razing of important historic sites had left vacuums, gaps in the skyline or in
the composition of a square or urban complex. Their
reinstatement helped to restore the beauty of particular urban compositions and reconcile the harmony of
arrangements created by past generations.
But in Poland the reclamation of freedom and democracy did not at once trigger a wave of calls for reconstruction of historic sites. The most important
ones, particularly those in Warsaw, had already been
restored, and the liberal democratic reforms did not
require ideological support in the form of continuation of the reconstruction processes. Nonetheless,
in the mid‑1990s the decision was taken to return
the northern flank of Teatralny Square to the city.
What prompted this decision was not ideology, but
above all the need to restore the form and beauty of
that urban space. As a result, a row of modern office
buildings was built to accommodate bank headquarters, the front elevations clad in façades reminiscent

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

zabudowy, kompozycji placu czy zespołu gmachów.
Ich przywrócenie pozwoliło odzyskać piękno danych
kompozycji miejskich, na nowo uzupełnić harmonię
stworzonego przez przeszłe pokolenia układu.
Tymczasem w Polsce odzyskanie wolności i demokracji nie wywołało zrazu fali apeli o rekonstrukcje
zabytków. Te najważniejsze, zwłaszcza w Warszawie,
zostały już przywrócone, a demokratyczno‑liberalne reformy nie wymagały wsparcia ideologicznego w kontynuacji procesów rekonstrukcji. Niemniej
w połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto decyzję
o przywróceniu miastu północnej pierzei zabudowy
placu Teatralnego. Nie stała za nią żadna ideologia,
a przede wszystkim potrzeba przywrócenia formy
i piękna temu zespołowi miejskiemu. W rezultacie
wzniesiono ciąg nowoczesnych gmachów biurowych
mieszczących centrale banków, którym od frontu
przydano elewacje przypominające istniejące w tym
miejscu przed wojną zabytki, a przede wszystkim powstał ratusz miejski przerobiony z dawnego pałacu
Jabłonowskich. Przywrócono też kościół Świętego
Andrzeja, odbudowany jednak tylko w połowie długości, ponieważ na miejscu prezbiterium stanął w latach
sześćdziesiątych wieżowiec mieszkalny. Parawanowa
struktura fasad wykonana została w nowoczesnych
technologiach, na bazie syntetycznych profili i natryskiwanego tynku, co odebrało elewacjom wszelkie pozory autentyzmu. Nie tylko pominięto wiele dekoracji i zmieniono proporcje podziałów, ale także zadecydowano, że gęstość ustawienia kondygnacji banku
będzie inna niż w przypadku ratusza. W rezultacie
udało się wprawdzie przywrócić pierwotny kształt
placu Teatralnego, dzięki czemu Teatr Wielki zyskał
lepsze proporcje, ale architektonicznie nowa pierzeja
dobrze wygląda jedynie z bardzo daleka. Jednocześnie ten sposób odbudowy utrwalił w świadomości
społecznej potrzebę swoistej „fasadozy”.
Idea odbudowy kolejnych warszawskich zabytków
wróciła, kiedy prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński w 2002 roku. Jedną z pierwszych jego inicjatyw było podjęcie odbudowy pałacu Saskiego i pałacu
Brühla, które nie zostały odtworzone w trakcie powojennej fali rekonstruowania zabytków, pomimo szerokiej dyskusji na ten temat. Miejsce po pałacach pozostało niezagospodarowane, zrekonstruowano jedynie
trzy środkowe arkady przyziemia kolumnady pałacu

of the historic buildings that had stood here before
the war. Most importantly, however, a town hall was
created out of a conversion of the former Jabłonowski
Palace. The Church of St Andrew was also rebuilt,
though only to half its original length, because in
the 1960s a residential tower block had been erected on the site of its choir. The screen‑style structure
of the façades was done using state‑of‑the‑art technologies based on synthetic elements and injected
concrete, which denuded the elevations of all veneer
of authenticity. Not only were many decorative details passed over and the proportions of the dividing
lines altered, but the decision was also taken to range
the floor heights in the bank buildings differently to
those in the town hall. While this restores the original shape of Teatralny Square, so improving the proportions of the Grand Theatre (Teatr Wielki), in architectural terms the new flank only looks good from
a considerable distance. At the same time this mode
of rebuilding has entrenched in the social consciousness the need for a kind of “façadosis”.
The idea of rebuilding more of Warsaw’s historic buildings returned when Lech Kaczyński became
mayor of Warsaw in 2002. One of his first initiatives
was to launch the reconstruction of the Saxon Palace
and the Brühl Palace, which had not been recreated
in the post‑war wave of monument reconstruction despite broad debate on the subject. The site of the palaces had remained undeveloped; only the three central arches of the ground‑floor level colonnade in
the Saxon Palace housing the Tomb of the Unknown
Soldier, designed by Zygmunt Stępiński, were reconstructed. The empty flank of Piłsudskiego Square remains for many an open wound in the structure of
the city, and the carefully tended ruin of the Tomb
of the Unknown Soldier only serves to underscore
that emptiness. The mayor’s appeal thus provoked
a huge and diverse response in the city. Both palaces had played important historic roles in their day –
during the Second Polish Republic the Saxon Palace
was the seat of the Chief of Staff of the Polish Army,
and the Brühl Palace the home of the Ministry of Foreign Affairs. The casting argument in the campaign
for the reconstruction of the two buildings, however, is their significance for the architectural structure
of this part of the city, and the reignition of the spirit
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Saskiego mieszczące Grób Nieznanego Żołnierza według projektu Zygmunta Stępińskiego. Pusta pierzeja placu Piłsudskiego jest dla wielu niezaleczoną raną
w strukturze miasta, a wypielęgnowana ruina Grobu
Nieznanego Żołnierza jeszcze ową pustkę podkreśla.
Dlatego apel prezydenta miasta spotkał się z ogromnym
i zróżnicowanym odzewem społecznym. Każdy z pałaców miał w swych dziejach ważny epizod historyczny –
w okresie II Rzeczypospolitej pałac Saski był siedzibą
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a pałac Brühla
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydaje się jednak,
że argumentem decydującym w staraniach o odbudowę obu gmachów jest ich znaczenie dla struktury architektonicznej tej części miasta i przywołanie ducha
walki o tożsamość Polaków, jaki towarzyszył wielkiemu
zrywowi polskiego społeczeństwa w pierwszych latach
powojennych w procesie odbudowy zabytków Warszawy. W ostatnich latach sprawa rekonstruowania pałacu
Brühla przycichła, ale odbudowa pałacu Saskiego nie
schodzi z agendy dyskusji publicystycznych i wciąż podejmowana jest przez warszawskich społeczników. Argumenty, że pałac Saski nie był arcydziełem architektury, miał kontrowersyjną historię, bo w latach 1862–
1915 mieścił dowództwo III Warszawskiego Okręgu
Wojskowego armii rosyjskiej, a dziś jego struktura byłaby niesłychanie trudna do zagospodarowania na potrzeby współczesnych instytucji, nie przekonują zwolenników rekonstrukcji. Brak też zrozumienia dla tezy,
że odbudowa pałacu Saskiego zniszczy bezpowrotnie
niezwykle wymowną formę Grobu Nieznanego Żołnierza – ostatniej, podniesionej do rangi symbolu ruiny
zaświadczającej o haniebnym działaniu niemieckich
nazistów, którzy wydali w 1944 roku wyrok na miasto.
Lech Kaczyński zaproponował także w tym czasie Polskiej Akademii Nauk, żeby podjęła odbudowę pałacu Karasia przy Krakowskim Przedmieściu.
O jego rozbiórce zadecydował przed pierwszą wojną
światową nowy właściciel budynku, a Jan Zachwatowicz, projektując odbudowę Krakowskiego Przedmieścia, nie odtworzył pałacu, ponieważ obiekt został utracony w wyniku normalnych procesów zachodzących w strukturze urbanistycznej miasta.
Do realizacji żadnego z tych projektów na razie nie
doszło, ponieważ nie znalazły finansowania i wsparcia u kolejnych władz miasta, co nie znaczy, że nie
wzbudzą zainteresowania w najbliższej przyszłości.

of struggle for the Polish identity that accompanied
the great drive by Polish society during the reconstruction of Warsaw’s historic buildings in the initial
post‑war years. The Brühl Palace reconstruction project has received less attention recently, but the rebuilding of the Saxon Palace has consistently been
at the forefront of media debate and is raised repeatedly by Warsaw social activists. The arguments that
the Saxon Palace was no architectural masterpiece,
that it had a controversial history because in the years
1862–1915 it housed the command of the Russian Army’s Warsaw Military District No. III, and that today
its structure would be extremely hard to adapt to
the needs of contemporary institutions, do not convince the advocates of its reconstruction. Neither is
there consensus on the thesis that the rebuilding of
the Saxon Palace would irrevocably destroy the eloquence of the Tomb of the Unknown Soldier in its
current form; today the last, symbolic ruin testifying to the heinous actions of the Nazi Germans, who
passed sentence on the city in 1944.
Also at this time Lech Kaczyński suggested to
the Polish Academy of Sciences that it undertake
the reconstruction of the Karaś Palace on Krakowskie Przedmieście. It was demolished before the First
World War by its new owner, and Jan Zachwatowicz’s plans for the reconstruction of Krakowskie
Przedmieście did not include the palace because its
loss had been the result of normal organic processes in the urban structure of the city. To date none
of these projects have been built because there has
been insufficient financial commitment and support
from the subsequent city authorities. This is not to
say, however, that they will not attract interest in
the near future.
Another project of interest from this perspective
is the construction of the new building for the National Fryderyk Chopin Institute, which was opened
to mark the Chopin Year in 2010. The previous building on this site had been a modest two‑storey townhouse dating from the middle of the 19th century, visually rather unattractive but of importance in terms
of the city’s history as a good example of architecture of its “secondary streets”. When the project to
build a home for the Chopin Institute was floated,
the decision was taken to demolish the townhouse.
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Interesująca z tej perspektywy jest również budowa nowego gmachu siedziby Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina, oddanego do użytku na jubileusz
chopinowski w 2010 roku. Wcześniej w tym miejscu
stała skromna dwupiętrowa kamienica z połowy XIX
wieku, nieatrakcyjna wizualnie, ale ważna z punktu
widzenia historii miasta, bo stanowiąca dobry przykład architektury ulic „drugiego planu”. Gdy powstał
projekt zbudowania siedziby instytutu chopinowskiego, kamienicę zdecydowano się rozebrać. Zareagowali na to warszawscy społecznicy, którzy domagali
się dla niej ratunku. Bezpowrotna rozbiórka tego budynku nie byłaby zasadniczą szkodą dla architektury Warszawy, jeśli umożliwiłaby wzniesienie interesującego architektonicznie obiektu korespondującego
ze stojącym tuż obok pałacykiem Ostrogskich, w którym mieści się muzeum chopinowskie. Z kolei ocalenie kamienicy byłoby słuszne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej, aczkolwiek zaszkodziłoby
koncepcji budowania instytutu. Ostatecznie jednak
stało się jeszcze inaczej: kamienicę rozebrano, a następnie wykonawcom projektu narzucono obowiązek
rekonstrukcji jej fasady w nowym budynku. Efektem
jest rekonstrukcja fasady domu, którego już nie ma,
doklejona do szklanego, w miarę neutralnego obiektu.
Jeszcze ciekawszym przykładem jest kamienica przy ulicy Foksal 13, otoczona kamienicami z lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku,
której właściciel zdecydował się w 1933 roku na usunięcie niemodnej już wówczas dekoracji w stylu renesansu francuskiego i zamówił u Zdzisława Mączeńskiego elewację modernistyczną. Ciąg owych
kamienic ocalał z zawieruchy wojennej, ale dotrwał
do naszych czasów w bardzo złym stanie. Nowy właściciel, planujący remont domu, wystąpił o zgodę
na rozebranie autentycznej, modernistycznej fasady
Mączeńskiego i przywrócenie dekoracji w stylu neorenesansu francuskiego, którą znamy tylko z jednego nieostrego czarno-białego zdjęcia. Po długich dyskusjach Generalny Konserwator Zabytków, na podstawie pozytywnej opinii Rady Konserwatorskiej,
wydał zgodę na takie działanie. Wartość autentycznego zabytku, jakim jest fasada modernistyczna,
ustąpi zatem historyzmowi i zostanie uczynione zadość potrzebie harmonii i jednolitości stylowej zespołów architektonicznych.

This provoked a reaction from Warsaw social activists, who demanded that it be spared. The irrevocable demolition of that building would not have been
a major loss to Warsaw’s architecture if it had facilitated the construction of an architecturally interesting structure corresponding with the adjacent Ostrogski Palace, which houses the Chopin Museum.
Salvaging the townhouse, on the other hand, would
have been a sound decision in terms of conservation doctrine, though it would have been detrimental to the plans for building the institute. Ultimately,
a third way was chosen: the townhouse was demolished, but one of the conditions of the design contract
was the inclusion of a reconstruction of its façade
within the new building. The effect is a reconstruction of the façade of a house that is no longer there,
affixed to the front of a rather neutral glass building.
A yet more interesting example is the townhouse
at 13 Foksal Street, flanked on both sides by townhouses dating from the 1880s and 1890s. In 1933 its
owner decided to remove the French Renaissance‑style decoration, which was no longer fashionable at that time, and commissioned a modernist
elevation from Zdzisław Mączeński. The whole row
of townhouses survived the war intact but is now in
very poor condition. The new owner, planning to renovate the house, applied for permission to strip it of its
authentic modernist façade by Mączeński and restore
the French neo‑Renaissance‑style decoration that we
know only from one blurred black‑and‑white photograph. After lengthy debates, the General Conservator of Monuments, on the basis of a positive opinion
from the Conservation Council, issued its consent
to such a move, so subordinating the value of the authentic historic feature that is the modernist façade
to historism and satisfying the need for stylistic harmony and unity within architectural complexes.
The striving for recovery of lost beauty is also
evident in construction initiatives in other Polish
cities. In Gdańsk in 1999 the decision was taken to
erect a row of townhouses with elevations modelled
on the existing pre‑war fabric of the southern flank
of Stągiewna Street, never a particularly prestigious location either in view of its architectural quality or in terms of its situation. The new elevations
only approximately replicate the previous forms, and
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Poznań, Zamek
Przemysła I
Poznań, Przemysł I’s
Royal Castle

Dążenie do odzyskiwania utraconego piękna obecne jest w inicjatywach budowlanych także innych
miast polskich. W Gdańsku w 1999 roku podjęto decyzję o postawieniu rzędu kamienic z elewacjami wzorowanymi na istniejącej zabudowie przedwojennej
południowej pierzei ulicy Stągiewnej, która nigdy
nie cieszyła się specjalnym prestiżem, ani ze względu na jakość architektury, ani na lokalizację. Nowe
elewacje tylko z grubsza powtarzają dawne formy,
a technika, jaką je wykonano, nie ma nic wspólnego
z dawnym rzemiosłem budowlanym. Posłużono się
prefabrykatami z włókien syntetycznych jedynie z daleka zachowującymi pozory autentyczności.
Natomiast odbudowa zamku Przemysła w Poznaniu to przykład działania o wyraźnym podtekście
ideologicznym. Odbudowa zamku króla polskiego
dawała szansę na przełamanie kompleksu związanego z istnieniem w tym mieście zamku cesarskiego zbudowanego przez Franza Heinricha Schwechtena na początku XX wieku. Przy jej projektowaniu
złamano właściwie wszystkie zasady wszelkich doktryn konserwatorskich. Dziełu odbudowy nie stanął
na przeszkodzie ani fakt, że zamek utracił swą formę
już kilkaset lat temu, ani to, że przekazy wizualne
dokumentujące jego formę są schematyczne, ogólne i niewiarygodne. Wykreowano malowniczą bryłę
z wieżą, krenelażami, schodkowymi szczytami i loggiami, nie przejmując się w realizacji ani technologią, ani zasadami dawnego rzemiosła budowlanego.
Widoczny z niemal każdego punktu Starego Miasta,
górujący nad nim zamek stanowi powszechny przedmiot kpin i zadziwienia przyjezdnych.
Rozpatrując kreatywne rekonstrukcje zabytków
w kontekście rozważań na temat miasta jako dzieła
sztuki, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.
Każda rekonstrukcja jest w mniejszym lub większym
stopniu nową kreacją, zwłaszcza jeśli dotyczy zespołów architektonicznych. Niezależnie od stopnia poszanowania doktryn konserwatorskich reprezentowanego
przez dane pokolenie architektów i konserwatorów głoszone zasady pełnią rolę drugoplanową, a na pierwszy
plan wysuwa się potrzeba tworzenia krajobrazu architektonicznego zgodnego z gustami estetycznymi epoki
i dominującą ideologią. Według tej reguły odbudowano
po pierwszej wojnie światowej Kalisz, Kazimierz Dolny,
a po drugiej Główne Miasto w Gdańsku, warszawską

the technique employed to make them has nothing in
common with the historical construction craft. They
are assembled from prefabricated segments made
with synthetic fibres, which only from a distance give
the appearance of authenticity.
The reconstruction of Przemysł I’s Royal Castle in Poznań, in turn, is an example of action with
a marked ideological subtext. The rebuilding of a castle which had belonged to a Polish king presented
a chance to break through the complex surrounding the existence in the city of an imperial castle
built by Franz Heinrich Schwechten at the beginning of the 20th century. In the design process virtually all the rules of all conservation doctrines were
broken. The reconstruction was not prevented either
by the fact that the castle had lost its original form
several hundred years previously, or by the issue that
the visual evidence documenting that form is schematic, sketchy and suspicious. What has been concocted is a picturesque solid with a tower, crenellations, stepped gables and loggias, with blithe disregard for both the technology and rules of historic
building craft. Visible from almost everywhere in
the Old Town, the castle that towers over it is the butt
of jokes and object of bemusement of visitors.
In considering creative reconstructions of historic buildings in the context of thinking on the city as
a work of art it is worth drawing attention to a few significant issues. Every reconstruction is to a greater or
lesser extent a new work, in particular in the case of
architectural complexes. Irrespective of the degree
to which any given generation of architects and conservators respects conservation doctrines, the principles they claim to avow play a secondary role, while
priority is given to the need to create an architectural landscape that suits the aesthetic tastes and dominant ideology of the age. It is in accordance with
this rule that Kalisz and Kazimierz Dolny were rebuilt after the First World War, and Gdańsk’s Main
City and Warsaw’s Old Town, Nowy Świat and Krakowskie Przedmieście as well as the fabric of a few
other streets of the capital’s old centre and the historic centres of many other Polish towns after the Second World War; this has also been the modus operandi
in the past twenty years. The modernist gallery linking the wings of the Castle of the Pomeranian Dukes
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Starówkę, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście wraz
z zabudową kilku innych ulic dawnego centrum stolicy, a także wiele innych zabytkowych centrów polskich
miast według tej reguły postępuje się także w ostatnich dwudziestu latach. Modernistyczny ganek łączący skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
który powstał w ramach odbudowy prowadzonej w latach 1958–1980, w ostatnich latach został przekształcony w duchu architektury „tradycyjnej” – dodano stromy
dach i profilowania wokół okien. To zresztą tendencja
ogólnoeuropejska, odbudowane po wojnie w formach
modernistycznych kamienice starówki we Frankfurcie
nad Menem uzyskały ostatnio nowe, utrzymane w historycznej tradycji fasady.
Niewątpliwie nastąpił rodzaj „zdemoralizowania”
w myśleniu o architekturze zabytkowej, triumf owej
„fasadozy”, czyli podkreślania prymarnej roli fasady kosztem znaczenia bryły, o wnętrzach nie wspominając. Według powszechnie podzielanego przekonania zrekonstruowany zabytek jest tym samym
zabytkiem co utracona budowla, tylko ładniejszym
i wykonanym z lepszych materiałów. Nie przywiązuje się wagi do wartości stricte materialnych budynku, traktując go w istocie przede wszystkim jak nośnik wartości niematerialnych. Ignoruje się w ogóle
autentyczną substancję zabytkową, autentyzm ręki
dawnego mistrza, umiejętności zatarcia tynku odręcznego czy wykucia detalu, zastępując kunszt rękodzieła odciskami z żywicy syntetycznej, poprószonymi barwnym natryskiwanym tynkiem. Przekonanie,
że historyczna forma budowli jest lepsza od prostoty
modernizmu czy pomysłów współczesnych architektów, doprowadza do podejmowania decyzji, w efekcie których słaba wykonawczo rekonstrukcja zastępuje rzetelne projekty konserwatorskie.
Warto też podkreślić, że polskie społeczeństwo
charakteryzuje brak zaufania do możliwości współczesnych architektów. Co prawda oni sami poniekąd
na to zasłużyli, co dobrze pokazuje świeżo ukończony
biurowiec u zbiegu Podwala i Senatorskiej w Warszawie, ale byłoby niesprawiedliwością twierdzić, że nie
mamy dobrych architektów, którzy potrafiliby zrealizować takie zadania jak na przykład uzupełnienie
zachodniej pierzei placu Piłsudskiego w Warszawie.
Dominuje jednak przekonanie, że lepiej odtworzyć
to, co było, niż ryzykować nowe.

in Szczecin, made as part of a reconstruction project
that ran from 1958 until 1980, has recently been remodelled in the spirit of “traditional” architecture –
a steeply sloping roof and moulding around the windows have been added. Indeed, this is a broader European trend; houses in Frankfurt am Main’s old town
rebuilt in modernist forms after the war have recently been restyled with new façades in the traditional
historic convention.
It is inarguably the case that a kind of “demoralisation” has befallen thinking on historic architecture, in
a triumph of the “façadosis” I mentioned – the emphasis of the role of the façade at the cost of the meaning
of the overall shape, not to mention the interiors. It is
a widely held conviction that a reconstructed monument is a monument of the same calibre as the building that was lost, only more attractive and made
from better materials. No significance is attached to
the purely material values of a building, which is essentially treated above all as a vehicle for intangible values. The authentic historic substance is passed
over entirely, likewise the authenticism of the hand of
a former master – the skill of concealing hand‑applied
plaster or of chiselling a detail; the artistry of manual crafts has been superseded by moulded synthetic
resin forms sprayed with dyed injected plaster renders.
The conviction that a historic form for a building is
better than the simplicity of modernism or the ideas
of contemporary architects leads to the taking of decisions which sacrifice honest conservation projects
in favour of poorly executed reconstructions.
It is also worth stressing that Polish society typically lacks confidence in the capabilities of contemporary architects. Granted, they have to some degree earned this, as evidenced in the newly completed office building at the intersection of Podwale and
Senatorska Streets in Warsaw, but it would be unjust to claim that we have no good architects capable
of tackling challenges such as filling in the western
flank of Piłsudskiego Square in Warsaw. The dominant conviction, however, is that it is better to recreate something that has already existed than risk
something new.
Polish history has demonstrated clearly that
a greater willingness to exploit monument reconstructions to reinforce social bonds and the sense
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Większą skłonność do wykorzystywania rekonstrukcji zabytków w celu wzmacniania więzi spo
łecznych i poczucia tożsamości zdradzają – jak dobrze
pokazuje polska historia – władze o poglądach konserwatywnych i sprecyzowanych celach ideologicznych,
dlatego w Polsce w najbliższej przyszłości należy spodziewać się ponownego otwarcia debaty na temat możliwych do zrealizowania projektów rekonstrukcyjnych
i nowych inicjatyw na tym polu. Warto, aby podejmując takie dyskusje, pamiętać o błędach popełnionych
przez poprzednie pokolenia i świadomie próbować
zdystansować się od gustu swojej epoki, bo im bliższy naszym gustom będzie efekt rekonstrukcji, tym
gorzej oceniony zostanie przez następne pokolenie12.

of identity is betrayed by authorities with conservative views and highly defined ideological aims, and
as such we can expect to see the debate on feasible
reconstruction projects and new initiatives in this
respect reopen in Poland in the immediate future.
It is important when initiating such discussions to
be mindful of the mistakes made by previous generations and to make deliberate efforts to maintain
distance from the tastes of our own age, for the closer the effect of a reconstruction to our own tastes,
the more critically it will be assessed by the next
generation.12
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W związku ze wzrostem wymiany
pomiędzy Europą a nowymi metropoliami
globalnego Południa coraz częściej
i coraz chętniej zaczęli dawać o sobie
znać urbaniści i architekci pochodzący
z obrzeży kontynentu, na przykład z Europy
Środkowej. Ich praca stanowi ciekawy
i wciąż jeszcze mało rozpoznany zapis
projekcji wyobrażeń o idealnym mieście,
a także świadectwo wyjątkowych kreacji
architektonicznych, które często stać miały
w opozycji do marnej sytuacji budownictwa
w ich rodzinnych stronach.

Due to the growing exchange between
Europe and the new metropolises of
the global South, planners and architects
from the peripheries of the continent,
for example from Central Europe, were
increasingly visible. Their work is
an interesting and still little‑known
record of the ideal city concept as well as
a testimony to remarkable architectural
creations, which were often conceived as
a counterpoint to the architectural misery
in these people’s native countries.

P

T

rzełom XIX i XX wieku to moment wyjściowy
do rozważań o wznoszeniu nowoczesnych utopijnych konstrukcji w dawnych koloniach europejskich.
W krajach zarządzanych wówczas przez Brytyjczyków
lub Francuzów odnaleźć można wiele przykładów bardzo szeroko zakrojonych inwestycji, które pozwalały
planistom europejskim na realizację nawet najśmielszych wizji. Europejska myśl urbanistyczna wkraczała w XX wiek świadoma końca pewnej epoki. Wielkie wizje rozwoju miast, które powstawały w dobie
rewolucji przemysłowej, w świetle nowych wyzwań
związanych z coraz szybszym przyrostem demograficznym okazywały się niewystarczające i coraz częściej poddawane były krytyce. W 1898 roku w głośnej
książce Miasta – ogrody jutra (wyd. pol. 2015) Ebenezer Howard zaatakował dotychczasowy model miasta

he turn of the 20th century is a starting point for
reflections on raising modern utopian structures
in former European colonies. In the countries then
governed by the British or the French you can find
numerous examples of large‑scale investments which
allowed European planners to implement their boldest visions. When European urban planning ideas entered the 20th century, there was an awareness that
a certain era had come to an end. In the face of new
challenges connected with accelerating demographic
growth, grand visions of urban development produced
during the industrial revolution proved inadequate
and were more and more often criticised. In 1898, in
his famous book Garden Cities of To‑morrow, Ebenezer Howard attacked the existing model of the city
with dense blocks of housing, proposing a new way of
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o gęstej kwartałowej zabudowie, proponując nowy
sposób myślenia o rozwoju urbanistycznym, w którym główną rolę miały odgrywać samodzielne jednostki położone na obrzeżach centrów, połączone
z nimi środkami transportu zbiorowego1. Tory kolejowe oraz kanały wodne miały umożliwić przemieszczanie się pomiędzy miejscem pracy (centrum) a miejscem zamieszkania, suburbium, gdzie tani grunt miał
gwarantować możliwość życia w lepszych warunkach,
we własnym domu z ogródkiem. Podmiejskie zespoły,
elementy tak zwanego miasta ogrodu, stanowić miały
odpowiedź na higieniczne i zdrowotne problemy metropolii, w których nierozwiązany pozostawał problem zachorowań na gruźlicę.
Zielona utopia opisana została przez Howarda piętnaście lat przed tym, jak z taśmy produkcyjnej w Warren pod Dietroit zjechał pierwszy Ford T – pierwszy
produkowany na masową skalę tani i dostępny samochód, który utorował szybki rozwój innej formy miasta ogrodu – satelity połączonego z centrum metropolii
drogą szybkiego ruchu. Równocześnie miastotwórczy
potencjał idei Howarda został dostrzeżony na europejskich peryferiach oraz wpłynął na kilka nowych kreacji urbanistycznych, które jeszcze przed wybuchem
pierwszej wojny światowej zostały zaplanowane w nowych metropoliach organizujących polityczne i gospodarcze życie kolonii. Na początku XX wieku Wielka Brytania wdrożyła do realizacji kilka planów nowych stolic. W 1912 roku rozpoczęto budowę New Delhi, stolicy
perły w koronie, Indii. Koncepcja nadwornego architekta sir Edwina Lutyensa zakładała powstanie monumentalnej osi prowadzącej do pałacu wicekróla. Gigantycznej kompozycji centralnej dzielnicy miasta miały
towarzyszyć nowe satelitarnie rozmieszczone przedmieścia, w których układzie wyrazistą rolę miała pełnić zieleń, a za podstawową jednostkę architektoniczną uznano jednorodzinne wille urzędników Imperium2.
Podobną kreację przewidziano dla stolicy Australii
Canberry oraz stolicy brytyjskich dominiów w Afryce
Południowej Pretorii. Nowe stolice były znakiem wysokiego standardu, który miał towarzyszyć życiu Europejczyków podejmujących pracę daleko od domu i często w tropikach. Wybuch pierwszej wojny światowej
zaburzył rozwój tych miast, ale go nie powstrzymał.
Miasta nadal rozwijały się jako gigantyczne urzędnicze centra, otoczone zielonymi suburbiami.

thinking about urban development, in which the crucial role was to be played by self‑sufficient units at the
outskirts of city centres, connected with them by public transport.1 Railways and canals were to facilitate
movement between one’s workplace (in the centre)
and place of residence in the suburbs, where cheap
land was to provide the possibility of living in better
conditions, in a detached house with a garden. Suburban settlements, elements of the so‑called garden
city, were to provide an answer to the sanitary and
health problems of the metropolis, where the problem of tuberculosis remained unresolved.
The green utopia was written by Howard fifteen
years before the first Model T left the production line
in Warren near Detroit; it was the first mass‑produced,
cheap and available car, paving the way for the development of a different form of the garden city – a satellite connected with the centre of the metropolis with
an expressway. In the same period, the urban potential of Howard’s idea was noticed in the European peripheries and influenced a number of new urban creations, planned before the outbreak of World War I
in new metropolises organising the political and economic life of European colonies. In the early 20th
century, Great Britain launched several projects for
building new capital cities. In 1912, the construction of
New Delhi, the capital of the Indian pearl in the crown,
began. The concept of the court architect Sir Edwin
Lutyens was centred around a monumental axis leading to the Viceroy’s palace. The gigantic central district
was to be accompanied by new satellite suburbs with
a prominent role given to green spaces, and villas of
imperial officers were chosen as the basic architectural unit.2 A similar structure was conceived for the new
Australian capital, Canberra, and that of the British
dominions in South Africa, Pretoria. The new capitals
were marked by a high standard, with which the government wanted to grace the lives of Europeans undertaking work far from home and often in tropical conditions. The outbreak of World War I disrupted, but
did not completely stop the development of these cities, which kept growing as huge administrative centres surrounded with green suburbia.
In the interwar period, the transfer of European
urban ideas to other continents did not wither away:
the ideas and visions of incipient modernism started
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W okresie międzywojennym transfer europejskich idei urbanistycznych na inne kontynenty nie
zamarł: zaczęto eksportować hasła i wizje budzącego
się do życia modernizmu. Republika Francuska planowała swoją przyszłą terytorialną ekspansję w Algierii:
na wielkich pustych terenach kolonii mieli zamieszkać w przyszłości Francuzi, jako że szybki przyrost
naturalny stawał się coraz większym wyzwaniem dla
gospodarki państwa. Przemysłowe centrum świata
szczególnie w latach trzydziestych swoją przyszłość
wiązało z Saharą, co dało asumpt do powstawania
gargantuicznych wizji miast podzielonych na strefy
i uczynienia podstawą rozwoju budownictwa mieszkaniowego potężnych, samodzielnych jednostek, których późniejszym ucieleśnieniem stała się Jednostka Marsylska. Nie jest przypadkiem, że tuż po ustanowieniu Karty ateńskiej (1933), modernistycznego
fundamentu nowoczesnego miasta, jej współautor Le
Corbusier jednym z pierwszych przykładów zastosowania jej zasad uczynił plan afrykańskiego miasta Nemours. Równocześnie jego wielkim i niezrealizowanym marzeniem było stworzenie modernistycznego
planu dla Algieru, gdzie ponad kazbahem, historycznym rdzeniem miasta, zaplanował most łączący rozpostarte na wzgórzach miasto linearne z otwierającym
się ku morzu centrum biurowym3. Stworzony z myślą
o Algierze plan Obus doczekał się kilku kolejnych wersji, spośród których ostatnia powstała już na zlecenie
faszystowskiego państwa Vichy. Plan jednak nie doczekał się realizacji, a wobec zmian społecznych oraz
demograficznych, które zaledwie dekadę po zakończeniu drugiej wojny światowej skłoniły Francję do podjęcia krwawego sporu o dominację w Algierii, szybko
stracił jakiekolwiek szanse na wdrożenie.
Niepowodzenie tej koncepcji nie przeszkodziło jednak Europejczykom przez cały okres międzywojenny, a także po zakończeniu wojny inwestować
na wielką skalę w kolonie. Na przykład niedaleko Algierii, we włoskich koloniach w Tunezji oraz w Abisynii z myślą o napływających tutaj z Italii przybyszach wznoszono nowe dzielnice oraz całe miasta,
wykorzystując w projektach koncepcje modernistyczne uzupełnione o motywy regionalne, a także
używając lokalnych materiałów. Jeszcze innym ciekawym przykładem miast wznoszonych od podstaw
na pustyni są nowe kreacje autorstwa napływających

to be exported. The French Republic planned its future territorial expansion in Algeria: the great wastelands of the colony were to be inhabited in the future
by the French, as the rapid demographic growth was
becoming an ever greater challenge for the country’s
economy. Especially in the 1930s, the industrial centre
of the world saw its future as connected with the Sahara, which led to gargantuan visions of cities divided into zones, with huge self‑sufficient units, later
embodied by the Marseille Unit, serving as the foundation for the development of housing. It is no accident that after the proclamation in 1933 of the Athens Charter, the modernist cornerstone of the modern
city, one of its authors, Le Corbusier, chose the African city Nemours as one of the places where the principles enshrined in the Charter were to be implemented for the first time. His great, but unfulfilled dream
was to create a modernist plan for Algiers, where
he wanted to span the Casbah, the historic core of
the city, with a bridge connecting a linear city nested in the hills with an office district opening towards
the sea.3 The plan of Obus originally conceived for Algiers found several implementations, the last of which
was commissioned by the Fascist Vichy state. But in
the Algerian capital itself the plan was not put into use,
and given the social and demographic changes, which
just a decade after the end of the Second World War
provoked France to start a bloody struggle for dominance in Algeria, lost any chances of being realised.
But the failure of this concept did not stop Europeans from large‑scale investments in the colonies throughout the interwar period and also after
the war. For example, in the Italian colonies in Tunisia and Abyssinia, not far from Algeria, with incomers from Italy in mind, new districts and whole cities
were built on the basis of modernist designs supplemented with regional motifs and using local materials. Another interesting example of cities raised
from scratch in the desert is the creations of European Jews arriving in Palestine governed by the British.
The White City in Tel Aviv is one of the most spectacular examples of transplanting the ideas of European modernism to colonial soil.4
It is worth noting that even before the outbreak of
the Second World War, architects from Central Europe increasingly often and more and more eagerly
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do zarządzanej przez Brytyjczyków Palestyny europejskich Żydów. Białe miasto w Tel Awiwie to jeden
z najbardziej spektakularnych przykładów przeszczepu idei europejskiego modernizmu4.
Warto zaznaczyć, że jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej w przenoszeniu idei urbanistycznych na inne kontynenty coraz częściej i chętniej brali
udział architekci z Europy Środkowej. Już podczas budowy Białego Miasta w Tel Awiwie dali o sobie znać
projektanci, którzy kończyli między innymi polskie
uczelnie architektoniczne. Jednym z nich był Lucjan
Korngold, który po kilku latach pracy w Palestynie postanowił jednak wrócić do Warszawy, skąd już niedługo w związku z wybuchem wojny musiał uciekać,
tym razem do Brazylii. Wzniesiony przez niego jeszcze
w latach czterdziestych Edificio CBI w São Paulo stanowił jeden z pierwszych przykładów modernistycznych
wysokościowców w tym mieście5. Tego typu historii
związanych z polskimi architektami, niekoniecznie
o żydowskich korzeniach, którzy ze względu na wojnę
znaleźli się w innej części świata, gdzie podjęli na nowo
praktykę projektową, było dużo więcej. W kontekście
Krakowa warto wspomnieć chociażby o aktywności Alfreda Düntucha, który w latach trzydziestych należał
do najchętniej zapraszanych autorów budynków mieszkalnych w tym mieście. Wojna wypchnęła go, podobnie
jak Korngloda, do Brazylii, gdzie dał się poznać między
innymi jako autor modernistycznego projektu fabryki
Mercedesa, która powstała na początku lat pięćdziesiątych w São Bernardo do Campo.
Druga wojna światowa przyspieszyła proces transferu technologii i idei architektonicznych poza Europę
i Amerykę Północną i nadała mu zupełnie nowy wymiar. Tuż po jej zakończeniu szybko zaczęły zmieniać się dotychczasowe relacje łączące niedawne
centrum i peryferie. Postępujący proces dekolonizacji sprawił, że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rodzące się w Afryce lub w Azji nowe państwa mogły samodzielnie określić dalszy model swojego rozwoju. Na wydarzenia w tej części świata miała
wpływ również rywalizacja pomiędzy powojennymi
supermocarstwami: Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, która nierzadko przeradzała się
w otwarty konflikt, a w niektórych przypadkach prowadziła nawet do podziału państw, najczęściej jednak
miała charakter wymiany handlowej lub naukowej

took part in transferring urban planning ideas to other
continents. Graduates of Polish architectural schools
were active in the construction of the White City in
Tel Aviv. One of them was Lucjan Korngold, who after
a few years of working in Palestine decided to return
to Warsaw, but he was soon forced to flee the Polish
capital, this time for Brazil, by the outbreak of the war.
Edificio CBI in São Paulo, which he built as early as
the 1940s, was one of the first examples of modernist
high‑rises in this city.5 Such stories featuring Polish
architects – not necessarily of Jewish origin – who
found themselves in different parts of the world because of the war and resumed architectural practice, were quite numerous. In the context of Krakow
we should name Alfred Düntuch, in the 1930s one of
the most sought‑after creators of residential houses in the city. Just as with Korngold, the war thrust
him to Brazil, where he made his mark as an author
of the modernist design of the Mercedes factory, built
in the early 1950s in São Bernardo do Campo.
The Second World War accelerated the process
of transferring architectural technologies and ideas
outside Europe and North America and gave it a new
dimension. As soon as the war ended, the relations
between the former centre and peripheries started
to change rapidly. Due to the process of decolonisation, new African and Asian states emerging in
the 1950s and 1960s could independently determine
their further development model. Events in this
part of the world were also influenced by the rivalry between the post‑war superpowers: the United
States and the Soviet Union. This rivalry often degenerated into an open conflict, and sometimes even
led to the division of states, but usually it assumed
the form of commercial or scientific exchange with
particular countries. Under this cooperation, besides installing military bases or engaging in exploitation of natural resources, representatives of
the two powers invested in the development of infrastructure, including the construction of cities,
building schools and hospitals or creating many
other facilities necessary for modern nation‑states.
In the case of the Eastern Bloc, not only the Soviet Union, but also its satellites such as Czechoslovakia or Poland were involved in cooperation with
the countries of the global South.
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z poszczególnymi krajami. W jej ramach, oprócz instalowania baz wojskowych lub angażowania się w projekty związane z eksploatacją surowców, przedstawiciele obu potęg inwestowali także w rozwój infrastruktury, w tym w budowę miast, rozwijanie szkolnictwa,
służby zdrowia i wiele innych działań niezbędnych
do stworzenia nowoczesnych państw narodowych.
W przypadku bloku wschodniego oprócz samego
Związku Radzieckiego w proces współpracy z krajami globalnego Południa zaangażowane były również jego satelity, takie jak Czechosłowacja lub Polska.
Po doświadczeniach związanych z wprowadzeniem, a później rozwojem socrealizmu po wschodniej stronie żelaznej kurtyny kraje tej części Europy
stanęły w połowie lat pięćdziesiątych przed możliwością ponownego sięgnięcia po język modernizmu.
Zmiana, która miała wyraźny kontekst polityczny
związany z odejściem od kultu jednostki, niosła również bardziej pragmatyczne przesłanie. Wraz z rozwojem przemysłu stalowego kraje takie jak Polska
mogły bowiem po raz pierwszy na wielką skalę podjąć próbę zmiany modeli architektonicznych i urbanistycznych na nowe, bliskie postulatom CIAM, oparte na prefabrykacji oraz inspirowane budownictwem
wielorodzinnym, realizowanym w modernistycznym
schemacie zabudowy rozproszonej. Szczególnie lata
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były okresem gwałtownej urbanizacji kraju opartej na koncepcjach modernistycznych i wielkich samodzielnych budynkach
wznoszonych z prefabrykatów.
Równocześnie polscy architekci stanęli przed
szansą implementacji swoich pomysłów poza granicami państwa, także w krajach, które dla Polaków
stanowiły dotychczas zupełnie nieznaną przestrzeń,
takich jak Algieria, Libia, Syria lub Ghana. To tutaj
w ramach zimnowojennej rywalizacji blok wschodni
znalazł bardzo bliskich partnerów politycznych i handlowych, a państwa takie jak Polska na wielką skalę
eksportowały zarówno gotowe produkty, na przykład
sprzęt wojskowy, jak i wiedzę. Transfer, który rozpoczął się w połowie lat pięćdziesiątych, trwał właściwie nieprzerwanie aż do upadku komunizmu, dając
krajom bloku wschodniego dostęp do dużych rynków
zbytu oraz do tanich źródeł energii, przede wszystkim
ropy naftowej. Po latach jednym z najbardziej trwałych przejawów tych relacji okazują się z jednej strony
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After the experiences with socialist realism imposed on the countries east of the Iron Curtain, in
the mid‑1950s they were again allowed to use the language of modernism. This change, which had a clear
political context connected with the disappearance
of Stalin’s cult of the personality, also carried a more
pragmatic message. Thanks to the development of
the steel industry, for the first time such countries
as Poland were capable of undertaking large‑scale
replacement of old architectural and planning models with new concepts close to the postulates of CIAM,
based on prefabrication and inspired by multi‑family
dispersed housing in the modernist vein. Especially
the 1960s and 1970s were a period of rapid urbanisation of the country based on modernist notions and
large prefabricated structures.
At the same time, Polish architects were offered
the opportunity to implement their ideas abroad, including in countries earlier completely unfamiliar to
Poles, such as Algeria, Libya, Syria or Ghana. Within
the Cold War rivalry, the Eastern Bloc found very close
political and trading partners here, and countries such
as Poland exported on a large scale both manufacturing products, e.g. military equipment, and knowledge.
The transfer, which started in the mid‑1950s, continued practically until the collapse of communism, giving Eastern Bloc countries access to large markets and
cheap energy sources, especially oil. Now, decades
later, among the most permanent products of these

Plan rozbudowy Zarii autorstwa
Stanisława Juchnowicza
Development plan for Zaria
designed by Stanisław
Juchnowicz
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wciąż żywe kontakty międzyludzkie, a z drugiej zrealizowane projekty, które architekci i inżynierowie
z dawnych demoludów wznosili przez cały ten okres
w krajach Południa. Szczególnie silne doświadczenia
w tym zakresie ma Polska, gdzie dla całej grupy projektantów praca na tak zwanych kontraktach stanowiła niemalże doświadczenie pokoleniowe. Trzeba zaznaczyć, że wielu z pierwszych polskich specjalistów
wysyłanych w dalekie podróże miało za sobą formujące doświadczenie lat powojennych, kiedy to dane im
było uczestniczyć w procesie odbudowy miast, które
tak jak Warszawa w wyniku działań wojennych niemal przestały istnieć lub tak jak w przypadku wielu
projektantów z Krakowa czy z Górnego Śląska stanęli przed szansą budowania prawie od podstaw całych
dużych organizmów miejskich. Szczególnie ciekawie
sytuacja ta wyglądała w Krakowie, gdzie od 1949 roku
budowana była Nowa Huta, największy w kraju zakład
produkujący stal, oraz towarzyszące mu stutysięczne
miasto. Prace pod kierunkiem głównego projektanta
Tadeusza Ptaszyckiego realizował zespół krakowskiego Miastoprojektu, gigantycznego biura projektowego,
który w krótkim czasie doprowadził do powstania dużego, samodzielnego miasta o kwartałowej zabudowie
i komunikacji skupionej wokół kilku zasadniczych alej
łączących się w jednym centralnym punkcie.
Wpisujący się w estetykę socrealizmu plan nawiązywał do urbanistycznych założeń doby baroku, równocześnie oferując stosunkowo wysoki standard życia
dzięki modułowi czteropiętrowych budynków mieszkalnych z usługami na parterach. Tworzące Nową
Hutę pokolenie architektów kierowało się ambicją
stworzenia nowego miasta, nowoczesnego ośrodka
wolnego od słabości przeludnionych i zdominowanych przez tradycyjną zabudowę polskich miast, które
w większości ukształtowane zostały jeszcze w XIX
wieku. Chęć przezwyciężenia błędów budownictwa
doby historyzmu oraz wola stworzenia miasta z dostępem do światła i świeżego powietrza legły u podstaw wizji idealnego miasta doby powojennej – Nowej
Huty. Co ciekawe, tuż po jej powstaniu autorzy projektu stali się świadkami głębokich zmian politycznych w kraju, które zniosły gorset socrealizmu, uderzając w ich dotychczasowe pomysły, ale także otwierając możliwości sięgania po nowe, modernistyczne
rozwiązania estetyczne.

relations are the still lively contacts between the people, along with projects implemented by architects
and engineers from former communist countries in
the global South. Poland was particularly active in
this field – “contract work”, as they called it, was an almost generational experience for a large group of designers. It should be noted that many among the first
Polish professionals sent to distant lands had a formative experience of the post‑war years under their belts –
they had taken part in the process of rebuilding cities
which, like Warsaw, almost ceased to exist after wartime bombings, and other planners, especially from
Krakow and Upper Silesia, were offered the chance to
construct large urban settlements almost from scratch.
Especially interesting was the situation in Krakow,
where in 1949 Nowa Huta, the largest steelworks in
the country and a city for 100,000 people, started to
be built. The work overseen by the chief designer Tadeusz Ptaszycki was done by the team from the local
Miastoprojekt, a huge architectural office, which in
a relatively short period raised a big, self‑sufficient city
based on the block development principle, with a number of thoroughfares converging in one central point.
The layout of Nowa Huta, based on the aesthetics of socialist realism, invoked the urban planning
notions from the baroque era, while offering a relatively high standard of living thanks to the model
of four‑storey residential buildings with services on
the ground floor. The generations of architects creating Nowa Huta were guided by an ambition to put up
a new city, a modern centre free from the weaknesses of overcrowded Polish cities dominated by traditional housing, most of them shaped in the 19th century. The desire to overcome the mistakes of the historicist era and to create a city with access to light
and fresh air laid the groundwork for the vision of
the ideal post‑war city – Nowa Huta. Interestingly,
right after its emergence the design’s authors witnessed profound political changes in the country, removing the straitjacket of socialist realism and undermining the ideas previously proposed by these
people, but also opening the possibilities of reaching
for new, modernist aesthetic solutions.
Moreover, the designers from Krakow’s Miastoprojekt were finally allowed to cross the Iron Curtain.
The first journey of this type was made by a number
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Ponadto w 1956 roku projektanci z krakowskiego Miastoprojektu po raz pierwszy mogli przekroczyć żelazną kurtynę. Pierwszą tego typu podróż
kilku z nich odbyło do Szwecji. Efektem tej wyprawy było powstanie Bloku Szwedzkiego, modernistycznego, wspartego na zapożyczonych z Jednostki Marsylskiej Le Corbusiera pilotis, projektu Marty
i Janusza Ingardenów. Wkrótce Nowa Huta stała się
poligonem krytycznych modernistycznych eksperymentów i miejscem powstania licznych nowoczesnych budynków i układów przestrzennych. Równocześnie z modernistyczną korektą Nowej Huty
jej projektanci zaangażowani zostali w prace nad
projektami dla miast w partnerskich postkolonialnych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednym z głównych powodów podjęcia przez państwo
tego typu współpracy był nieustający głód dewiz.
Polska i inne kraje bloku wschodniego odcięte były
od zachodnich programów pomocowych, takich jak
plan Marshalla, i operowały pieniądzem, który nie
przystawał do sztywno związanego z dolarem amerykańskim zachodniego systemu walutowego. Równocześnie państwo polskie zmuszone było do uczestniczenia w niekorzystnych porozumieniach handlowych, które czyniły jego gospodarkę silnie zależną
od sowieckiego hegemona. Związki z krajami Bliskiego Wschodu oraz Afryki otwierały możliwość
wyrwania się z tej pułapki, na przykład dzięki zakupowi ropy na podstawie umów barterowych. Każda
możliwość zdobycia zachodnich dewiz była niezwykle cenna i dlatego PRL stworzyła całą grupę centrali
handlu zagranicznego, które eksportowały poza Polskę towary i usługi, między innymi architektoniczne i budowlane. W szczytowym okresie współpracy
z jednym z najważniejszych partnerów Polski, czyli
rządzonym przez Saddama Husajna i partię BAAS Irakiem, który przypadł na lata osiemdziesiąte, w kraju
tym przebywało ponad dziesięć tysięcy Polaków.
Z Irakiem przez wiele lat związane było również krakowskie środowisko architektoniczne, którego drugim wielkim projektem po Nowej Hucie
w latach sześćdziesiątych stał się Bagdad6. Niedługo
po 1956 roku podjęte zostały prace nad nowym projektem zagospodarowania przestrzennego tej metropolii. Rozpisano konkurs międzynarodowy, a propozycje dla Bagdadu przygotowali między innymi Frank

of them to Sweden. The product of this expedition
was the modernist Swedish Bloc, supported on pilotis
borrowed from Le Corbusier’s Marseille Unit and designed by Marta and Janusz Ingarden. Nowa Huta
soon became a testing ground for critical modernist
experiments and a place where numerous modern
buildings and spatial layouts were created. Alongside
the modernist correction of Nowa Huta, its designers were hired for projects in partner cities of postcolonial Middle Eastern and African countries. One of
the main reasons for which the Polish government
undertook such collaboration was the permanent
lack of hard currency. Poland and other Eastern Bloc
countries were cut off from Western aid programmes
such as the Marshall Plan, and they used currencies
incompatible with the Western monetary system, rigidly linked to the US dollar. The Polish government
was also forced to participate in disadvantageous
trade agreements, making its economy strongly dependent on the Soviet hegemon. Working with Middle Eastern and African countries opened the possibility of escaping this trap, for example through
buying oil under barter agreements. The opportunity to acquire Western currency was extremely valuable, and led the communist government to create
a whole group of foreign trade consortiums, which
exported goods and services, including architectural
and construction services. In the late 1980s, the peak
period of cooperation with one of Poland’s most important partners – Iraq governed by Saddam Hussein
and the Ba’ath Party – more than 10,000 Poles were
based in this country.
The Krakow architectural community was also
connected with Iraq for many years, and in the 1960s
its second large project after Nowa Huta became
Baghdad.6 Soon after 1956, work on a new urban plan
for this city started. An international competition was
announced, and such people as Frank Lloyd Wright
and Walter Gropius sent their proposals. Eventually
preparing a new urban plan for the capital was entrusted to a team from the Krakow Miastoprojekt.
This was the largest project of this type undertaken
by this office. The urban planning doctrine developed
in Poland after the war assumed that the core of any
city should be formed by its historic centre. The strategic decision to rebuild Warsaw’s old city centre,
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Z Irakiem przez wiele lat związane było
krakowskie środowisko architektoniczne,
którego drugim wielkim projektem
po Nowej Hucie w latach sześćdziesiątych
stał się Bagdad.
Lloyd Wright i Walter Gropius. Ostatecznie prace nad
nowym planem dla stolicy Iraku powierzono zespołowi z krakowskiego Miastoprojektu. Plan dla Bagdadu
był największym przedsięwzięciem tego typu realizowanym przez zespół. Wypracowana po wojnie w Polsce doktryna urbanistyczna zakładała, że trzonem
miasta powinien być jego zespół historyczny. Strategiczna, podjęta już w 1945 roku decyzja o odbudowie warszawskiego śródmieścia miała dalekosiężne
skutki. Po odbudowie Warszawy przyszedł czas także
na odbudowę Poznania, Wrocławia, Gdańska oraz
wielu innych miast. Zazwyczaj w pobliżu odtwarzanej
z gruzów części historycznej wytyczany był zasadniczy trzon układu komunikacyjnego w postaci obwodnicy i połączonej z nią sieci dróg wylotowych, których
zadaniem była także obsługa poszczególnych, zarówno starych, jak i nowych, dzielnic. Uzupełnieniem
tkanki historycznej były kwartały lub budynki realizowane jeszcze w dobie socrealizmu, które w wielu
polskich miastach stanowią ważny element zabudowy
wzdłuż obwodnic otaczających dzielnice centralne.
Ich rozwinięciem była wznoszona już po 1956 roku zabudowa modernistyczna. Ten sposób działania i projektowania miasta, wsparty doświadczeniami związanymi z projektowaniem nowych kwartałów lub
dzielnic, jak Nowa Huta, został w drugiej połowie
lat pięćdziesiątych przeniesiony na Bliski Wschód.
Prace polskich urbanistów zazwyczaj kontynuowały sposób działania rozwinięty w Polsce. Trzonem
miasta wciąż pozostawał zespół historyczny, miejsce pracy i spotkań z wyraźnie wyeksponowaną rolą
ruchu pieszego. W jego otoczeniu miał powstać trzon
komunikacyjny łączący historyczne miasto z nowymi

taken immediately after the end of the war in 1945,
proved to have far‑reaching consequences. Rebuilding of Warsaw was followed by restoration of Poznań,
Wrocław, Gdańsk and many other cities. The usual
pattern was that close to the historic part raised from
the rubble the basic transport layout with a ring road
and a system of arteries leading to both old and new
districts was created. The gaps in the historical fabric
were filled with blocks of buildings put up in the socialist realism era, in many Polish cities still constituting an important element of housing alongside
the ring roads. After 1956 they were followed by modernist architecture. This method of designing cities,
supplemented with experiences acquired in the late
1950s during the work on new blocks or districts, such
as Nowa Huta, was transferred to the Middle East.
Polish planners usually employed the system previously developed in Poland. The historic complex remained the city’s core, providing a space for work and
meeting people, with a highlighted role of pedestrian
traffic. It was to be surrounded with a transport system connecting the historic city with new districts
designed according to the Athens Charter principles,
such as zoning.
The plan for Baghdad provided work for many of
the most important creators of Nowa Huta and other
representatives of the Krakow architectural community, for example those connected with the new
post‑war Department of Architecture at the Academy of Mining, and later of Krakow Polytechnic. Professor Tomasz Mańkowski from this university prepared the designs for the main districts for Baghdad,
proposing the introduction of high‑rise housing into
the city. Also working in Iraq were architects from
other Polish centres, which made this Middle Eastern metropolis an important point of reference for
Polish urban planning discourse in the middle and
late phase of communist Poland. The other country of
the region employing urban planners and architects
from Krakow was Syria. Poles were active in Afghanistan, too. Poland was also more and more present in
northern Africa, especially in Algeria and Libya. After
1960, Le Corbusier’s unfulfilled dream of a grand city
and port of Algiers practically remained outside any
French influence. The six years of bloody civil war in
Algeria not only ended in military defeat for France,
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dzielnicami projektowanymi według zasad zgodnych
z Kartą ateńską, takich jak strefowanie.
Plan dla Bagdadu dał zajęcie wielu najważniejszym autorom Nowej Huty oraz zaangażował także
innych przedstawicieli krakowskiego środowiska architektonicznego, na przykład projektantów związanych z utworzonym po wojnie nowym Wydziałem Architektury Akademii Górniczej, a później Politechniki
Krakowskiej. Związany z tą uczelnią profesor Tomasz
Mańkowski przygotował dla Bagdadu projekty głównych dzielnic, proponując wprowadzenie do miasta
wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Oprócz projektantów z Krakowa w Iraku pracowali także architekci z innych polskich ośrodków, dzięki czemu ta bliskowschodnia metropolia stała się ważnym punktem
odniesienia dla polskiego dyskursu urbanistycznego
w środkowej oraz późnej fazie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Drugim obok Iraku państwem
regionu, gdzie zaangażowani byli w tym samym czasie krakowscy urbaniści i architekci, była Syria. Polacy działali również w Afganistanie. Równocześnie
Polska coraz mocniej obecna była także w Afryce Północnej, przede wszystkim w Algierii i Libii. Niezrealizowany sen Le Corbusiera o wielkim mieście i porcie
Algieru po 1960 roku znalazł się właściwie poza jakimikolwiek wpływami Francuzów. Trwająca sześć lat
krwawa wojna domowa w Algierii nie tylko zakończyła się dla Francji klęską militarną, ale przede wszystkim stała się przyczyną głębokiej niechęci Algierczyków do dawnego okupanta oraz sprawiła, że po odzyskaniu niepodległości Algieria przez wiele dekad
pozostawała w stanie politycznego i psychologicznego konfliktu z Francją i Zachodem. Do opuszczonego z hukiem pierwszych testów francuskiej bomby
atomowej kraju szybko wkroczył Związek Radziecki,
który wsparł politycznie i ekonomicznie nową socjalistyczną republikę Afryki Północnej. Do dzisiaj jednym z centralnych elementów zabudowy Algieru jest
pomnik Chwały i Męczeństwa ukończony w 1982 roku
według projektu krakowskiego rzeźbiarza Mariana
Koniecznego. Obok warszawskiej Nike i rzeszowskiego pomnika Czynu Rewolucyjnego jest to bez wątpienia najbardziej spektakularne dzieło artysty. Zaproszenie Koniecznego do Algieru wiązało się z szerszą
wymianą pomiędzy krakowskim środowiskiem a tym
miastem i tą częścią świata.

The Krakow architectural community
was connected with Iraq for many
years, and in the 1960s its second
large project after Nowa Huta became
Baghdad.
but above all provoked profound hostility of the inhabitants towards the former occupier and plunged
independent Algeria into a political and psychological conflict with France and the West, which lasted
for several decades. When the French retreated from
the country, with the distant rumblings of the first
French nuclear test in the background, the Soviet
Union quickly filled the gap and provided political
and economic support for the new socialist republic in North Africa. And today one of the central elements of Algiers’s architecture is the Monument of
Glory and Martyrdom finished in 1982 and designed
by the Krakow sculptor Marian Konieczny. Besides
the Warsaw Nike and the Monument to Revolutionary Action in Rzeszów this is undoubtedly the artist’s most spectacular work. Inviting Konieczny to
Algiers was an element of a broader exchange between the Krakow artistic community and the Algerian capital and this part of the world.
While cooperation with socialist, strongly militarised North African republics such as Libya or Algeria,
building their identity on the conflict with the West,
could almost be regarded as natural, relations with
Western African countries, politically rather not inclined towards close connections with the Eastern
Bloc, seem more interesting. From the Polish perspective a very important partner in this part of
the African continent, from the 1950s onwards, was
Ghana.7 In the 1970s Nigeria joined the ranks of particularly significant partners; architects from Poland
founded a school of architecture in Zaria. This was
one of the most important achievements of a figure associated with Krakow, Stanisław Juchnowicz.
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Bagdad – fragment nowej zabu‑
dowy według Miastoprojektu
Baghdad – part of new develop‑
ment designed by Miastoprojekt

O ile związki z socjalistycznymi, silnie zmilitaryzowanymi i budującymi swoją tożsamość na konflikcie z Zachodem republikami Afryki Północnej, takimi
jak Libia lub Algieria, mogły być uznane za zjawisko
wręcz naturalne, o tyle ciekawsza wydaje się współpraca z państwami Afryki Zachodniej, których ustrój
niekoniecznie dążył do silnych związków z blokiem
wschodnim. Z perspektywy Polski bardzo ważnym
partnerem w tej części kontynentu afrykańskiego
już w latach pięćdziesiątych była Ghana7. Drugim
szczególnie istotnym partnerem stała się w latach
siedemdziesiątych Nigeria, gdzie Polacy stworzyli
od podstaw pierwszą i największą w tym kraju szkołę architektury. Nowa uczelnia w Zarii była jednym
z najważniejszych osiągnięć związanego z Krakowem Stanisława Juchnowicza.
Do Krakowa Juchnowicz trafił niedługo po wojnie, gdzie szybko związał się z tworzonym przez Tadeusza Ptaszyckiego zespołem będącym zalążkiem
przyszłego Miastoprojektu. Mając zaledwie dwadzieścia sześć lat, stał się jednym z najważniejszych projektantów uczestniczących w budowie Nowej Huty, opracowując poszczególne projekty dla kolejnych osiedli,
i przez wiele lat był prawą ręką Ptaszyckiego. Nie zajmował się bezpośrednio architekturą, którą studiował
podczas okupacji we Lwowie, jego pasją i życiowym

Juchnowicz came to Krakow right after the war,
and quickly joined the team founded by Tadeusz Ptaszycki, later to become Miastoprojekt. Just
26 years old, he became one of the most important
designers building Nowa Huta, working on the layout of several housing blocks, and for many years
served as Ptaszycki’s right‑hand man. He was not
directly involved in architecture, which he studied
under the Soviet occupation in Lviv, for urban planning soon became his passion and lifetime job. When
the basic core of the new city was ready, Juchnowicz
and the whole Miastoprojekt team started to be hired
for urban projects in other cities, also in the Middle East. In the case of the largest foreign commission, the plan for Baghdad, he was only a consultant,
but his role in later projects was much greater. It is
worth noting that Juchnowicz soon shifted towards
academic work at the university. Thanks to international contacts and prodding from Roman Ingarden,
father of Janusz, the architect, in the late 1950s first
Tomasz Mańkowski and then Juchnowicz travelled
to the United States as Ford scholars.
The US scholarship was made possible by the liberalisation in the Eastern Bloc, lasting at least until
the end of the 1950s. Mańkowski and Juchnowicz’s
Ford Scholarships allowed them to study at the
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Struktura projektowanego
centrum Bagdadu
Structure of the planned city
centre of Baghdad

zajęciem szybko stała się urbanistyka. Kiedy główna
część nowego miasta była gotowa, Juchnowicz, tak
jak cały zespół Miastoprojektu, został zaangażowany przy projektach urbanistycznych przygotowywanych z myślą o innych miastach, w tym także miastach Bliskiego Wschodu. W przypadku największego
zagranicznego zlecenia, planu dla Bagdadu, był jedynie konsultantem, ale już udział w kolejnych projektach miał zupełnie inny charakter. Warto zaznaczyć,
że Juchnowicz szybko zmienił główne miejsce pracy,
wiążąc się przede wszystkim z uczelnią. Międzynarodowe kontakty oraz inspiracja ze strony Romana Ingardena, ojca architekta Janusza, sprawiły, że pod koniec lat pięćdziesiątych, dzięki wsparciu stypendium
Forda, do Stanów Zjednoczonych wyjechali najpierw
Mańkowski, a następnie Juchnowicz.
Wyjazd na stypendium do USA stał się możliwy
dzięki odwilży w bloku wschodnim, trwającej przynajmniej do końca lat pięćdziesiątych. Mańkowski
i Juchnowicz studiowali na Uniwersytecie Pensylwanii i uczestniczyli w zajęciach między innymi samego Louisa Kahna. Dla Juchnowicza niezwykle
istotny okazał się zarówno kontakt z takimi postaciami jak przyszły autor budynku parlamentu Bangladeszu, jak i zetknięcie się z narastającym w USA
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

University of Pennsylvania and attend classes of such
architectural greats as Louis Kahn. Also very important for Juchnowicz was the contact with such figures as the future creator of the parliament building
in Bangladesh, as well as exposure to the heated discussion taking place in the late 1950s and early 1960s
on the shape of American cities and the dominance
of the car as the main means of transport. For Juchnowicz his year’s stay in the US was his second formative experience after building Nowa Huta, and
it allowed him to reformulate his way of perceiving
the city and the place of people in the urban space.
After returning to Poland he was even less involved in designing for Krakow than before, but
working abroad became a great new challenge.
In the early 1970s Juchnowicz received an offer to
work in Nigeria. Although at that time the country
was threatened with war, the architect decided to go
to Zaria with his family, and for eight years he ran
the school of architecture in this city.8 It was there
that he prepared a number of master plans for Nigerian cities, including Zaria itself. Like Miastoprojekt’s plan for Baghdad, Juchnowicz’s Nigerian work
indicates a continuation of the Polish urban planning ideas developed after the war. It should be noted
that he was not the first Polish architect to work in
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fermentem dotyczącym kształtu miast amerykańskich oraz dominacji samochodu jako głównego
środka transportu. Roczny pobyt w Stanach był dla
Juchnowicza drugim po budowie Nowej Huty wydarzeniem formującym, które pozwoliło mu przeformułować sposób widzenia miasta i miejsca człowieka w zurbanizowanej przestrzeni.
Po powrocie do Polski jego udział w tworzeniu projektów dla Krakowa nie był wielki, natomiast nowym
dużym wyzwaniem stała się praca za granicą. Na początku lat siedemdziesiątych Juchnowicz dostał propozycję wyjazdu do Nigerii. Pomimo że był to wówczas kraj zagrożony wojną, architekt postanowił wraz
z rodziną wyjechać do Zarii, gdzie przez osiem lat stał
na czele tamtejszej uczelni architektonicznej8. Przygotował tam przynajmniej kilka masterplanów dla miast
nigeryjskich, w tym dla samej Zarii. Podobnie jak plan
Miastoprojektu dla Bagdadu nigeryjskie prace Juchnowicza wskazują na kontynuację wykształconej po wojnie polskiej myśli urbanistycznej. Trzeba podkreślić,
że nie był on pierwszym polskim architektem pracującym w Nigerii. Jego najważniejszym poprzednikiem
był profesor Zbigniew Roman Dmochowski, architekt
i urbanista, który w czasie wojny trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w powstawaniu słynnej Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu, a następnie,
już po wojnie, do Nigerii. Tam jako pierwszy podjął badania dotyczące historii lokalnej architektury, które
zaowocowały pracą An Introduction to Traditional Ni‑
gerian Architecture (Wprowadzenie do tradycyjnej architektury nigeryjskiej) – przełomowym trzytomowym kompendium wiedzy o budownictwie tej części
Afryki9. Nigdy wcześniej, ale też i później nie powstało
opracowanie o podobnym charakterze. Jego trwałym
uzupełnieniem było utworzenie, również przez Dmochowskiego, nowej instytucji MOTNA (Museum of Traditional Nigerian Architecture – Muzeum Tradycyjnej
Architektury Nigeryjskiej), która współcześnie podlega Muzeum Narodowemu w Dżos. Skansen architektury nigeryjskiej prezentował główne hasła książki,
w tym tezę, że tradycyjne budownictwo Afryki niesie wiele ważnych treści, które twórczo i oryginalnie
mogą wpływać na rozwój architektury współczesnej.
Wykorzystanie lokalnej kultury i kontekstu stanowiło także ważny element prac Juchnowicza, który
w latach 1973–1981 był kierownikiem Departamentu

Nigeria. His most important predecessor was Professor Zbigniew Roman Dmochowski, architect and
planner, who during the war ended up in Great Britain, where he was involved in founding the famous
Polish School of Architecture in Liverpool, and after
the war went to Nigeria. He was the first person to
study the history of local architecture, which resulted in An Introduction to Traditional Nigerian Archi‑
tecture, a ground‑breaking three‑volume compendium of knowledge about architecture in this part of
Africa.9 It was the first and only work of this type.
He followed it up by founding a new institution called
MOTNA (Museum of Traditional Nigerian Architecture), currently a branch of the National Museum in
Jos. This open‑air museum of Nigerian architecture
was a presentation of the main claims of the book, including the proposition that traditional African construction carried a lot of important content, which
might influence the development of contemporary
architecture in a creative and original way.
Using local culture and context was also an important element in the works of Juchnowicz, who
from 1973 to 1980 was head of the Department of Regional Planning and Dean of the Department of Environmental Design in Zaria. He expanded the syllabus
of the university and turned it into the most important
academic centre of its type in Nigeria, and supervised
hundreds of Masters and PhD theses, whose authors
later became crucial figures at African architectural
schools and made a profound impact on spatial planning in several countries of the continent. The urban
space of Nigeria is usually seen through the clichéd
perspective of chaos, devastation of the natural environment and humanitarian disaster. Juchnowicz assumed a completely different approach in his designs,
in the 1970s preparing the layouts for several cities including Gaya and Zaria. In the latter case, following
the voice of his native tradition, he decided to clearly
delineate the space of the historic centre, which like in
Warsaw, Poznań or Gdańsk was to serve as the main
promenade and the zone of services and culture. North
of the centre he proposed constructing a proper new
centre, focused on the main square with the principal thoroughfare leading northwards towards the university campus, built earlier. The historic centre and
the modernist linear city were to constitute the basis

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Planowania Regionalnego oraz dziekanem Wydziału
Projektowania Środowiska w Zarii. W okresie gdy kierował uczelnią, rozwinął jej program i uczynił z niej
najważniejszy tego typu ośrodek naukowy w kraju,
był promotorem setek dyplomów i wielu doktoratów,
których autorzy stali się później ważnymi postaciami
na uczelniach architektonicznych Afryki oraz odcisnęli ślad na planowaniu przestrzennym w przynajmniej
kilku krajach tego kontynentu. Urbanistyka Nigerii
najczęściej postrzegana jest poprzez stereotyp chaosu,
dewastacji środowiska naturalnego i katastrofy humanitarnej. Juchnowicz przyjmował w swoich projektach
zgoła odmienną perspektywę, opracowując w latach
siedemdziesiątych plany dla kilku miast, między innymi Gai i Zarii. W przypadku tej drugiej, idąc za głosem rodzimej tradycji, postanowił wyraźnie wydzielić
przestrzeń historycznego centrum, które podobnie jak
w przypadku Warszawy, Poznania lub Gdańska miało
pełnić rolę głównego deptaka i strefy usługowo‑kulturalnej miasta. Na północ od centrum zaproponował budowę właściwego nowego centrum, z placem,
od którego odchodzić miała na północny zachód główna arteria miasta, wybiegająca w stronę wzniesionego
już wcześniej kampusu uniwersyteckiego. Historyczne centrum i kształtowane na wzór modernistyczny
miasto linearne miały stworzyć podstawę dla coraz
szybciej rozwijającego się ośrodka i uczynić Zarię miastem niemalże idealnym. Po przeszło czterech dekadach od powstania tego planu, wbrew wszelkim prognozom z lat siedemdziesiątych, populacja Nigerii powoli zbliżyła się do dwustu milionów mieszkańców,
co uczyniło z tego kraju jeden z najszybciej rozwijających się demograficznie punktów na mapie świata.
Zaria zdążyła zrealizować plan z nawiązką i zdołano
rozwinąć w niej jeszcze kilka innych dzielnic, które
nie wchodziły w zakres planu Juchnowicza.
Innym i być może największym wyzwaniem,
przed którym stanął krakowski projektant podczas
pobytu w Nigerii, było prestiżowe zlecenie związane z planem wzniesienia nowej stolicy kraju, Abudży.
Pomysł nowej stolicy powielał starszą o dwie dekady
koncepcję budowy nowej stolicy Brazylii. Podobnie
jak w przypadku z Ameryki Południowej nowa stolica Nigerii miała być zlokalizowana daleko do brzegu
oceanu, w głębi lądu i stanowić element nowego mitu
założycielskiego kraju i narodu. Symbolem Nigerii
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S. Juchnowicz, Zaria Master Plan, Zaria 1979

for the more and more rapidly developing metropolis
and make Zaria an almost ideal city. More than four
decades after the plan was conceived, contrary to all
predictions from the 1970s, the population of Nigeria
is slowly approaching the 200 million mark, which
makes it one of the fastest‑growing spots in the world
in demographic terms. Zaria succeeded in implementing the plan and went beyond it, with several districts
not intended by Juchnowicz having been added.
Another challenge – perhaps the greatest – which
the Krakow architect was faced during his stay in
Nigeria was the prestigious commission of raising
the country’s new capital, Abuja. The idea for the new
capital repeated the concepts of the new capital of Brazil from two decades before. As in the case from South
America, the new Nigerian capital was to be located
far from the ocean shore, deep inland, and become
an element of the new founding myth of the country
and nation. The symbol of Nigeria is the letter “Y”, its
three branches representing the three main ethnic
groups and cultures of Nigeria: Hausa, Yoruba and
Ibo. In 1976, when Juchnowicz started to work on
the layout of the new African metropolis, he decided
to use this theme. He claimed that this was suggested to him by his daughter. Like in Brasilia, the main
representative axis of the capital was to be combined
with the linear city pattern. In this respect Juchnowicz’s design followed the main ideas and concepts

Plan rozbudowy Zarii autorstwa
Stanisława Juchnowicza
Development plan for Zaria
designed by Stanisław
Juchnowicz

Polskie budownic‑
two w Zarii – Hubert
Dąbrowski
Polish architec‑
ture in Zaria – Hubert
Dąbrowski

„Architektura” 1981, nr 2 „Polscy architekci w świecie” / Architektura, 1981, no. 2: “Polish architects in the world”
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jest litera „Y”, której trzy ramiona reprezentują trzy
główne grupy etniczne i kultury Nigerii: Hausa, Joruba i Ibo. Kiedy w 1976 roku Juchnowicz przystępował do prac nad planami nowej metropolii Afryki, postanowił zastosować w nich właśnie ten motyw. Jak
sam twierdzi, podpowiedź otrzymał od córki. Plan
w kształcie litery „Y” miał też, podobnie jak w przypadku Brasilii, łączyć główną, reprezentacyjną oś stolicy ze schematem miasta linearnego. Pod tym względem projekt Juchnowicza wpisywał się w główne idee
i koncepcje europejskiego modernizmu spod znaku
CIAM. Miasto idealne dla trzech milionów mieszkańców skupionych wokół trzech głównych linii rozwoju to jedna z najciekawszych propozycji dla Afryki
stworzonych przez polskiego urbanistę. Kiedy rok
po jej powstaniu zaczęto przygotowywać wytyczne do realizacji, rząd Nigerii postanowił zaproponować Juchnowiczowi funkcję doradcy i członka zespołu oceniającego dalsze projekty. Sam projekt wyłoniono w drodze przetargu i powierzono jednemu
z amerykańskich konsorcjów projektowych. Ostateczny plan zmieniono, przesuwając lokalizację i skracając znacznie jedno z ramion oraz przekształcając
schemat w plan miasta linearnego. Kiedy projekt Abudży wkraczał w fazę realizacji, Juchnowicz wrócił
na stałe do Polski, kończył się rok 1981, a w jego rodzinnym kraju wkrótce wprowadzono stan wojenny.
Obecność polskich projektantów na Bliskim
Wschodzie i w Afryce trwała nieprzerwanie przynajmniej do początku lat dziewięćdziesiątych. Do czasu
upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej Polacy utrzymywali stałe i bardzo
intensywne kontakty między innymi z Irakiem, Libią,
Syrią, Algierią. Część z nich była żywa także i później.
Pod koniec lat pięćdziesiątych do Afryki wyjechał polski dziennikarz Ryszard Kapuściński, a po latach w jednym ze swoich tekstów napisał, że Europa przez dekady wysyłała na Czarny Ląd najgorszy
typ swoich obywateli, którzy odznaczali się pychą
i okrucieństwem oraz chełpili się rolą, jaką przyszło
im odgrywać w nowym miejscu10. Definiując spuściznę kolonializmu, Kapuściński dokonywał głębokiej krytyki roli Europejczyków w dziejach tej części
świata. Pisał ją z perspektywy Europejczyka, ale równocześnie mieszkańca tej drugiej, wschodniej części
swojego kontynentu, którą postrzegał jako kulturowo

of European modernism in the CIAM vein. An ideal
city for 3 million inhabitants organised around three
main lines of development is one of the most interesting proposals created by the Polish urban planner
for Africa. When, a year after its presentation, practical construction guidelines started to be prepared,
the Nigerian government offered Juchnowicz the role
of a consultant and member of the team assessing
subsequent designs. The actual design was entrusted to an American consortium. The ultimate plan
was modified, the location of the city shifted, one of
the “Y” branches slightly shortened, and the whole
layout turned into a linear city plan. When the Abuja
project entered the implementation phase, Juchnowicz returned to Poland. It was late 1981, and martial law was soon imposed by the government of his
native country.
The presence of Polish designers in the Middle
East and Africa was continued at least until the early
1990s. Before the collapse of the communist system
in Central and Eastern Europe, there were constant
and very intense contacts between Poles and such
countries as Iraq, Libya, Syria, and Algeria. Some of
these contacts were also maintained later.
In the late 1950s the Polish journalist Ryszard Kapuściński travelled to Africa, and years later he wrote
in one of his texts that for long time Europe had been
sending the worst type of its citizens to this continent – arrogant, cruel and boasting of the position
they played in the new place.10 Defining the legacy of
colonialism, Kapuściński harshly criticised the role
of Europeans in the history of this part of the world.
He wrote this critique from the perspective of a European, but also an inhabitant of the eastern part of
his continent, which he perceived as culturally predestined to stand between the former empires and
colonies, to be a translator, interpreter and negotiator. His works are probably the best‑known example
of this type of efforts. They overshadow the work of
many Polish architects and planners who, like him,
travelled from Poland – then breaking with Stalinism – to another continent and, observing its social
revolution and political decolonisation, were faced
with the challenge of acting as translators, interpreters, and negotiators. They also left behind works of
art, architecture and planning, as well as an idea of
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predestynowaną, by stanąć pomiędzy dawnymi dominiami a koloniami, być tłumaczem, interpretatorem i negocjatorem. Twórczość Kapuścińskiego jest
chyba najbardziej znanym przykładem tego typu działań. W ich cieniu pozostają prace wielu polskich architektów i urbanistów, którzy tak jak on udali się
ze zrywającej ze stalinizmem Polski na inny kontynent, gdzie obserwując rewolucję społeczną oraz polityczną dekolonizację, stanęli przed wyzwaniem stania się tłumaczami, interpretatorami, negocjatorami.
Pozostawili po sobie także dzieła sztuki, architektury
i urbanistyki oraz ideę kształtu miasta, która wyrosła
ze zgliszczy polskich miast epoki powojennej i rozkwitła na Wschodzie i na Południu w kolejnych dekadach.
Michał Wiśniewski – doktor historii sztuki, architekt, pra‑
cownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Mię‑
dzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, stypendysta
Fulbrighta. Autor wielu opracowań i artykułów, a także dwóch
monografii czołowych polskich architektów okresu międzywo‑
jennego: Ludwika Wojtyczki (2003) oraz Adolfa Szyszko‑Bohusza
(2013). Główny kurator wystawy Reakcja na modernizm. Archi‑
tektura Adolfa Szyszko‑Bohusza (Muzeum Narodowe w Krako‑
wie, 2013 / 2014) i współautor wystaw: Za‑mieszkanie 2012. Mia‑
sto ogrodów, miasto ogrodzeń (Muzeum Narodowe w Krakowie,
2012 / 2013), Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzyna‑
rodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Monument. Ar‑
chitektura Adolfa Szyszko‑Bohusza (Zachęta – Narodowa Galeria
Sztuki, 2014). Członek zarządu Fundacji Instytut Architektury.
1. Ebenezer Howard, Miasta‑ogrody jutra, tłum. Martyna Trykozko,
Warszawa – Gdańsk 2015.
2. Elizabeth Wilhide, Sir Edwin Lutyens: Designing in the English
Tradition, London 2012.
3. Mary McLeod, Le Corbusier and Algiers, „Oppositions 19 / 20”,
zima / wiosna 1980, s. 53–85.
4. Barbara E. Mann, A Place in History: Modernism, Tel Aviv, and
the Creation of Jewish Urban Space, Stanford 2006.
5. Grzegorz Rytel, Lucjan Korngold. Warszawa – São Paulo 1897–
1963, Warszawa 2014.
6. Łukasz Stanek, Miastoprojekt Goes Abroad: The Transfer of
Architectural Labour from Socialist Poland to Iraq (1958–1989),
„The Journal of Architecture” 2012, t. 17, nr 3, s. 361–386.
7. Ł. Stanek, Architects from Socialist Countries in Ghana (1957–
1967): Modern Architecture and Mondialisation, „Society of
Architectural Historians. Journal” 2015, t. 74, nr 4, s. 416–444.
8. Stanisław Juchnowicz, Stare i nowe (wybrane zagadnienia urba‑
nistyczne w Nigerii), w: Polacy w Nigerii, t. 3: Budowniczowie,
red. Zygmunt Łazowski, Jerzy Wójcik, Warszawa 2000, s. 24–41.
9. Lech Kłosiewicz, Dzieło profesora Zbigniewa Romana
Dmochowskiego „An Introduction to traditional Nigerian
Architecture” (Wprowadzenie do tradycyjnej architektury nigeryj‑
skiej), w: Polacy w Nigerii, op. cit., s. 42–48.
10. Ryszard Kapuściński, Wykłady wiedeńskie I, w: idem, Ten Inny,
Kraków 2006.

the shape of the city which had grown from the cinders of Polish post‑war towns and in the following
decades thrived in the East and the South.
Translated from the Polish by Tomasz Bieroń
Michał Wiśniewski – is an art historian and architect, lectur‑
er at the Krakow University of Economics, as well as a holder of
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ko‑Bohusz exhibition (National Museum in Krakow, 2013 / 2014),
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tecture Exhibition in Venice, 2014), and Monument. The Archi‑
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ry foundation and works at the International Cultural Centre.
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Sztuka dla każdego?
O sztuce publicznej
w przestrzeni miasta
Art for Everyone?
On Public Art
in the City Space
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Sztuka w przestrzeni publicznej nie
jest dedykowana wyłącznie odbiorcy
wyrobionemu estetycznie. Zdana jest
na przypadkowych widzów i różne reakcje,
które wynikają z faktu, że przestrzeń ta
nie jest neutralna i homogeniczna, ale
niejednorodna, niespójna i rozwarstwiona.
Traktowana może być więc jako obszar
debaty społecznej.

Art in the public space is not dedicated
solely to an aesthetically discriminating
recipient. It is forced to rely on chance
spectators and different reactions that
result from the fact that the space is
neither neutral nor homogenous, but rather
non‑uniform, incoherent and stratified.
Therefore, it might be treated as an area
of social debate.

Dzieło oswojone
Wielka piętnastometrowa sztuczna palma od trzynastu lat jest dominującym akcentem warszawskiego ronda Generała de Gaulle’a. Instalacja Joanny Rajkowskiej Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich,
wzbudzająca początkowo skrajne reakcje mieszkańców – od zachwytu po krytykę i odrzucenie, wielokrotnie analizowana przez krytyków, stanowiąca
przedmiot politycznych przepychanek i prawnych
kontrowersji ostatecznie stała się dziełem „oswojonym” i nowym symbolem stolicy1.
W procesie „oswajania” dzieła ujawnił się niezwykle złożony kontekst przestrzenny, społeczny i polityczny funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej. Sztuka tworzona dla publicznej sfery miasta uświadamia, że w tym przypadku prognozowana
jej uniwersalność oparta na konsensusie, że jest ona
„dla każdego”, nie sprawdza się. Co więcej, nie należy
się spodziewać, aby tego rodzaju sztuka mogła wyrazić wartości i treści zrozumiałe dla wszystkich, gdyż

A “familiarised” work
A huge, 15‑metre‑tall artificial palm has provided
the dominant accent on Warsaw’s roundabout named
after General de Gaulle for 13 years. Joanna Rajkowska’s installation Greetings from Jerusalem Avenue,
which initially provoked extreme reactions, ranging
from admiration to criticism and rejection among locals, was analysed repeatedly by critics, and became
an object of political squabbles and legal controversies, before finally becoming a “familiarised” work
and a new symbol of the capital.1
The process of the work becoming familiar revealed the extremely complex spatial, social, and political context of art functioning in the public space.
Art created for the public realm of the city makes
one aware that the conjectured universal quality of
art based on the consensus that it is “for everyone”
in this case fails. Moreover, one should not expect
that this type of art could express values and content
comprehensible for everyone, as its social context is
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W przestrzeni publicznej relacje między
dziełem a odbiorcą masowym są zupełnie
innego rodzaju niż te, które zachodzą
w przestrzeni muzeum czy galerii.
Odbiorca masowy nie ogląda bowiem
dzieła z wyboru czy z upodobania.
społeczny kontekst jej funkcjonowania jest szeroki,
niespójny oraz w dużej mierze nieprzewidywalny2.
Jak stwierdziła sama Rajkowska:
od momentu, w którym zrozumiałam mechanizm
działania projektów publicznych i zaakceptowa‑
łam go, pewne rzeczy stały się oczywiste. Forso‑
wanie jednego, twardego sposobu myślenia o tym,
czym jest taki projekt i jak ma działać w przestrze‑
ni publicznej, nie ma najmniejszego sensu. Działa
wbrew projektowi, wbrew autorowi, wbrew inten‑
cjom i rujnuje potencjalną siłę, jaką ma niekontro‑
lowana przestrzeń publiczna. Wydaje mi się, że naj‑
istotniejsze jest uruchomienie relacji i oddanie lu‑
dziom władzy3.
W przestrzeni publicznej relacje między dziełem
a odbiorcą masowym są zupełnie innego rodzaju niż
te, które zachodzą w przestrzeni muzeum czy galerii. Odbiorca masowy nie ogląda bowiem dzieła z wyboru czy z upodobania. Po prostu napotyka dzieło na swej drodze lub dostrzega je w otoczeniu, a to
może implikować całą gamę zachowań rozpiętych
pomiędzy takimi reakcjami jak odrzucenie, obojętność, akceptacja i zachwyt.
Kontestacja
Kiedy w 1994 roku Robert Rumas umieszczał na Długim Targu w Gdańsku swoje Termofory – worki foliowe wypełnione wodą, przykrywające leżące na chodniku dewocyjne figury Chrystusa i Matki Boskiej – nie

wide, incoherent, and to a great extent unpredictable.2 As Rajkowska herself stated,
From the moment when I understood and accepted
how public projects work, certain things became
obvious. Enforcement of a single, hard line of rea‑
soning about what such a project is and how it is to
operate in the public space doesn’t make any sense.
It acts against the project, against the author, and
against the intentions, ruining the potential power
that lies in uncontrolled public space. What I be‑
lieve to be most important is the triggering of re‑
lations and delivering the control to the people.3
In the public space, the relations between the work
and the mass audience are massively different from
those that operate in the space of a museum or gallery. The mass audience neither choose to see the work
nor have such a preference. They simply stumble on
the work on their path or notice it in the vicinity,
which may imply a broad array of behaviours spanning such reactions as rejection, indifference, acceptation, and delight.
Contestation
In 1994, when Robert Rumas placed his Hot Water Bot‑
tles – water‑filled plastic bags enwrapping devotional
figures of Christ and the Blessed Virgin Mary lying
on the pavement – in Gdańsk’s Długi Targ square, he
did not expect that passers‑by would react so quickly.
Within just minutes, people ripped the bags open, and
salvaged the figures to carry them away to the office
of the Gdańsk bishop, feeling obliged to “save” the figures from further blasphemy. Subjecting the superficiality of Polish Catholicism to criticism, Rumas purposefully provoked random passers‑by to react to his
art, to experience it “here and now”. He significantly shifted the gravity from the artistic object itself
(which was destroyed, by the way) to its reception.
It was the very reaction of the public that was decisive for the artistic success of the Hot Water Bottles.4
In the case of Igor Mitoraj’s sculptures put up
in the Main Market Square of Krakow in 2003–04,
meanwhile the controversies that they inspired and
the harsh reactions of some people in the city came
as an absolute shock to the organisers and the artist.
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spodziewał się aż tak szybkiej reakcji przechodniów.
Zaledwie w ciągu kilkunastu minut ludzie rozpruli
worki, wydobyli spod nich figury i zanieśli je do gdańskiej kurii w poczuciu obowiązku „ratowania” figur
przed dalszym bluźnierstwem. Rumas, poddając krytyce powierzchowność polskiego katolicyzmu, celowo
sprowokował przypadkowe osoby do reakcji na swoją
sztukę. Do doświadczenia jej „tu i teraz”. W znaczący sposób przesunął akcent z samego obiektu artystycznego (który notabene został zniszczony) na jego
odbiór. To właśnie reakcja publiczności przesądziła
o sukcesie artystycznym Termoforów4.
Natomiast w przypadku rzeźb Igora Mitoraja, wystawionych na krakowskim Rynku na przełomie 2003
i 2004 roku, kontrowersje, jakie wzbudziły, i ostre reakcje części krakowian były dla organizatorów i artysty zupełnym zaskoczeniem. Odlane w brązie figury
herosów o nagich ciałach, utrzymane w kanonie rzeźby antycznej, wydawały się „bezpieczne” mimo stosowanej przez artystę postmodernistycznej stylizacji, niecieszącej się uznaniem części krytyków5. Jednak dla niektórych mieszkańców prezentowane akty
męskie okazały się nieprzyzwoite. Wołano, że Rynek
obstawiono penisami, a do krakowskiej prokuratury
wpłynęło zawiadomienie o szerzeniu przez artystę
treści pornograficznych. Prokuratura nie wszczęła
postępowania, uznając, że w sztuce wybitnego artysty dosłowność anatomiczna nie nosi znamion pornografii. Kolejne wystawy rzeźb Mitoraja, w Poznaniu
i Warszawie, stały się swoistym, oficjalnie wspieranym przez ówczesne władze państwowe, tournée artysty nieobecnego przez lata w polskim obiegu sztuki współczesnej. Tak mocno zaznaczona obecność
sztuki Mitoraja w przestrzeni publicznej ujawniła
jeszcze jedną kontrowersję dotyczącą przemilczanej, a wyraźnej homoerotycznej wymowy jego neoklasycznych rzeźb. Jak zwrócił uwagę Paweł Leszkowicz, kwestia homoseksualizmu oraz praw gejów
i lesbijek jest jednym z najbardziej drażliwych tematów debaty publicznej, a polska homofobia dotyka również sztuki w sferze publicznej6. Leszkowicz
porównuje efekty ekspozycji rzeźb Mitoraja i zainicjowanej w tym samym roku artystycznej akcji Niech
nas zobaczą, podczas której w Warszawie, Krakowie,
Sosnowcu oraz Trójmieście na bilbordach pojawiły się zdjęcia Karoliny Breguły ukazujące gejowskie
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In the public space, the relations between
the work and the mass audience are
massively different from those that
operate in the space of a museum or
gallery. The mass audience neither
choose to see the work nor have such
a preference.
Cast in bronze, the naked torsos of heroes, maintained
in the canon of antique sculpture, seemed “safe” despite the post‑modernist styling applied by the artist
and failing to satisfy some critics.5 Yet for some locals,
the presented male nudes proved indecent. The Main
Market Square had been surrounded by penises, came
the cries, and the Krakow public prosecutor was notified about the spreading of pornography. His office
took no steps, however, recognising that anatomic
perfection in the works of an eminent artist poses no
grounds for pornography. Supported by state authorities, the following exhibitions of Mitoraj’s sculptures
in Poznań and Warsaw turned into a kind of tour of
the artist, absent for four years from the Polish circulation of contemporary art. Set so strongly in the public
space, the presence of Mitoraj’s art revealed yet another controversy concerning the supressed and clearly
homoerotic expression of his neoclassical sculptures.
As Paweł Leszkowicz noted, the questions of homosexuality and gay and lesbian rights is one of the most
controversial subjects in the public debate, and Polish homophobia also has a bearing on art in the public sphere.6 Leszkowicz compares the results of exhibiting Mitoraj’s sculptures and the artistic campaign
Let Them See Us, initiated in the same year, which entailed Karolina Breguła’s photographs portraying gay
and lesbian couples in everyday situations being presented on billboards in Warsaw, Krakow, Sosnowiec
and the Tri‑City. The billboards proved too radical in
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i lesbijskie pary w codziennych sytuacjach. Bilbordy
okazały się zbyt radykalne w swoim prostym i niezawoalowanym przekazie. Przetrwały zaledwie kilkanaście dni, zniszczone przez wandali i oprotestowane
przez władze lokalne, które sprzeciwiły się Kampanii przeciw Homofobii. Natomiast emanujące ukrytym homoseksualnym podtekstem rzeźby Mitoraja pozwoliły na wyłom w skostniałej w poprawności polskiej sferze publicznej i dokonały swoistego
przełomu kulturowego.
Z kolei Tęcza Julity Wójcik to przykład obiektu artystycznego, któremu w przestrzeni publicznej
przypisane zostały treści niezamierzone przez twórczynię. Artystka postawiła Tęczę w 2011 roku przed
budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli
w ramach projektu artystycznego Fossils and Gardens,
który towarzyszył polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej. Dla artystki motyw tęczy miał być wizualnym symbolem treści uniwersalnych: przymierza, miłości, pokoju oraz nadziei. Następnie w 2012
roku praca została przeniesiona na plac Zbawiciela
w Warszawie. W nowym kontekście przestrzennym
i społecznym zaczęła obrastać w nowe treści wbrew
intencjom autorki, aby dzieło pozostawało wolne
od narzuconych mu znaczeń, pełniąc rolę w głównej mierze estetyczną. Tęcza stała się nagle katalizatorem tłumionych frustracji społecznych i uprzedzeń.
Uznana za symbol społeczności LGBT, była przedmiotem zażartej polemiki, protestów oraz ataków narodowców, homofobów, klerykałów. Siedmiokrotnie podpalana i za każdym razem rekonstruowana,
została ostatecznie zdemontowana w sierpniu 2015
roku. Tak gwałtowne reakcje społeczne spowodowały, że i sama artystka zaczęła z czasem utożsamiać się
ze społecznie narzuconym znaczeniem swojej pracy
i bronić jej jako artystycznej wypowiedzi przeciwko
nienawiści i wykluczaniu innych.
Kwestię „innego”, „obcego”, „nietutejszego” z całą
siłą ujawnił projekt publiczny Minaret (2009–2011)
Joanny Rajkowskiej. Artystka zaproponowała przekształcenie nieczynnego komina przedwojennej fabryki papieru, której budynki znajdują się nieopodal centrum Poznania przy ulicy Estkowskiego
i współcześnie pełnią różne funkcje. Projekt polegał na zwieńczeniu komina formą charakterystyczną dla architektury islamu. Proponując dodatkową

their simple, straightforward message. They lasted
but several days, destroyed by vandals and protested
against by local authorities who opposed the Campaign Against Homophobia. On the other hand, Mitoraj’s sculptures, emanating with veiled sexual undertones, made a breach in the Polish public zone,
fossilised in its correctness, and a particular cultural breakthrough.
Julita Wójcik’s Rainbow, meanwhile, is an example of an artistic object that – when in the public
space – was assigned meanings unintended by the artist, who first set Rainbow in front of the building of
the European Parliament in Brussels in 2011, as part
of the Fossils and Gardens artistic project accompanying the Polish presidency in the European Council.
The artist considered the motif of the rainbow a visual symbol of universal messages: covenant, love, peace,
and hope. The work was subsequently transferred to
Plac Zbawiciela (Saviour Square) in Warsaw. In its new
spatial and social context, Rainbow began to accrue
new connotations, against the author’s intentions that
the piece remained free from imposed meanings, playing mostly an aesthetic role. Suddenly, Rainbow became the catalyst of suppressed civil frustrations and
prejudice. Considered a symbol of the LGBT community,
it was the object of fierce debate, protests, and attacks
by nationalists, homophobes, and clericalists. Set on
fire on seven occasions, and reconstructed each time,
it was finally disassembled in August 2015. Such violent civil reactions made even the artist herself identify with the socially imposed meaning of her work and,
with time, defend it as an artistic expression against
hatred and exclusion of others.
The issue of “the other”, “alien”, and “foreign” was
revealed with full force in Joanna Rajkowska’s public
project Minaret (2009–2011). The artist proposed to
transform a defunct chimney of a pre‑war paper factory, whose buildings stand not far away from the centre of Poznań, in Estkowskiego Street, and currently
play a variety of functions. The project was to crown
the chimney with a form characteristic of the architecture of Islam. Proposing an additional spatial dominant in the panorama of the city and defining a new
panoramic axis, the artist wanted to activate the locals,
provoke them to a different perception of this fragment
of the city, which needed a renewed cognition and new

przestrzenną dominantę w panoramie miasta i wyznaczając nowe osie widokowe, artystka chciała uaktywnić mieszkańców, sprowokować ich do innego
postrzegania tego fragmentu miasta, które trzeba
ponownie poznać, zrozumieć i oswoić jako miejsce.
Dla Rajkowskiej ważny był nie tylko przestrzenny,
ale i społeczny kontekst projektowanego minaretu.
Jak uzasadniała w jego opisie, „Minaret pyta raczej,
gdzie my – Polacy – jesteśmy w procesie otwierania
się na obcych, innych, tutejszych. Dlaczego stawiamy znak równości między islamem a terroryzmem,
skąd bierze się nasz lęk przed islamem i jaki obraz
muzułmanina zdołaliśmy wykreować” 7. Projekt wywołał burzliwą dyskusję społeczną i opór urzędników miejskich. Przeciwne realizacji minaretu było
Stowarzyszenie Architektów Polskich, zarzucając
instalacji „obcość kulturową” i brak istotnych „walorów artystycznych związanych z wydarzeniami
kulturalnymi miasta” 8. Z kolei licząca około tysiąca
osób poznańska społeczność muzułmańska początkowo odnosiła się do projektu z dużą rezerwą, obawiając się, że może to skomplikować ich obecność
w mieście i wpłynąć negatywnie na nastawienie innych mieszkańców. Natomiast kręgi feministyczne
zarzuciły Rajkowskiej promowanie islamu jako religii opresyjnej wobec kobiet9. Chociaż koncepcja nie
została zrealizowana i artystka uznała to za pełną
porażkę, to jednak Ewa Rewers słusznie uważa ożywioną polemikę i liczne kontrowersje za nieodzowny komponent tego projektu:
Projekt publiczny (jak nazywa Minaret Rajkowska) tym odróżnia się od innych realizacji artystycznych, że „publiczny” nie jest w nim jedynie nazwą
gatunkową lub / i określeniem lokalizacji, lecz warunkiem konstytutywnym, tworzywem, którego potrzebuje artysta na równi z kamieniem, światłem, betonem, placem, dzielnicą, dziedzińcem itp. Publiczna
dyskusja, wraz z jej zapisem, nie jest zatem reakcją na Minaret, lecz jednym z „surowców”, z których
nadal – publicznie – projektuje się coś, czego ostateczną postać trudno przewidzieć10.
Akceptacja i partycypacja społeczna
Takim właśnie „publicznym tworzywem” posłużył się Paweł Althamer w projekcie Bródno 200011.
W 2000 roku, chcąc uświetnić początek nowego

Dzięki uprzejmości Fundacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, galerii Żak | Branicka Berlin, l’étrangère Londyn
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millenium, artysta przekonał mieszkańców swojego bloku na osiedlu Bródno, aby 27 lutego o okreś
lonej godzinie zapalili lub zgasili światło w swoich
mieszkaniach. Tak aby na elewacji bloku pojawił się
na trzydzieści minut napis „2000”. W projekt zaangażowało się około dwustu rodzin – sąsiadów artysty. Zainicjowaną przez Althamera akcję potraktowali jako wspólnie celebrowane osiedlowe święto.
Zakres i sposób publicznego partycypowania
może jednak okazać się zupełnie nieprzewidywalny. Rajkowska tę właśnie nieprzewidywalność reakcji odbiorcy wobec dzieła w przestrzeni publicznej
przyjmuje za najważniejszy element konstytuujący
jej prace. Dokładnie taką strategię obrała w projekcie
Dotleniacz (2006–2007), tymczasowo zainstalowanym na placu Grzybowskim w Warszawie. Zaaranżowany przez nią staw – otoczony zielenią, ławkami,
wyposażony w urządzenia ozonujące powietrze – był
tylko „gestem inicjującym”, interwencją podważającą zastany przestrzenny schemat i otwartą na społeczną partycypację bez jakiejkolwiek dalszej artystycznej kontroli. Okoliczni mieszkańcy odnieśli
się do sadzawki z entuzjazmem. Stała się ona miejscem spotkań i sąsiedzkiej integracji. Spontaniczna
społeczna akceptacja Dotleniacza była zaskakująca
ze względu na kontekst miejsca. Okolice placu Grzybowskiego to obecnie miejsce, które utraciło swoją
dawną spójną tożsamość związaną z przedwojenną i okupacyjną historią tej części Warszawy12. Do‑
tleniacz stał się nagle elementem spajającym rozbitą na nieprzystające części przestrzeń. Mieszkańcy
nawet skonsolidowali się, aby „zawalczyć” o Dotle‑
niacz. Zwrócili się z prośbą do władz miasta o pozostawienie stawu na stałe, odnajdując w nim istotny czynnik integrujący i nadający nowy, znaczący
wyraz otaczającej staw przestrzeni.
Dialog z pamięcią
Rajkowska w Dotleniaczu, podobnie zresztą jak w Po‑
zdrowieniach z Alej Jerozolimskich, podejmuje dialog
z pamięcią miejsca. Oba projekty powstały w miejscach związanych z obecnością społeczności żydowskiej. Plac Grzybowski w czasie drugiej wojny
światowej znalazł się w obrębie getta, a Palma, usytuowana przy Alejach Jerozolimskich, odnosi się
do etymologii nazwy ulicy upamiętniającej Nową
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understanding, and to be familiarised as a space. What
Rajkowska found important was not only the spatial
but also the social context of the designed minaret.
As she justified in her description of it, “Minaret rather asks where we Poles are in the process of opening
to aliens, others, locals. Why do we equate Islam and
terrorism, where does our fear of Islam come from,
and what picture of a Muslim have we managed to
create?” 7 The project resulted in a turbulent discussion within the community and the resistance of municipal public servants. The Association of Polish Architects (SARP) opposed the construction, charging
the installation with “cultural alien‑ness” and lack of
significant “artistic values connected to cultural events
in the city”.8 In turn, the Poznań Muslim community, around 1000 people strong, initially approached
the concept with plenty of reserve, afraid that it may
complicate their presence in the city and have a negative influence on the attitude of its other residents.
Feminist circles in turn accused Rajkowska of promotion of Islam as a religion that oppresses women.9 Although the concept was never implemented, which
the artist considered her utmost defeat, Ewa Rewers
rightly considered the lively disputes and numerous
controversies a necessary component of the project:
The public project (as Rajkowska calls Minaret)
differs from other artistic projects in “public”, being
not solely the name of the genre and / or reference to
its location, but a constitutive condition, the material that the artist needs on a par with the stone, light,
concrete, district, courtyard, etc. Thus, the public discussion together with its record is not a reaction to
Minaret, but one of its “materials”, from which something, whose final form is still difficult to foresee, is
being designed publicly.10
Social participation and acceptance
It was precisely this “public material” that was used by
Paweł Althamer in his project Bródno 2000.11 Eager
to commemorate the beginning of the new millennium in 2000, the artist convinced the people in his
block of flats in Bródno residential estate to turn
the lights in their flats on or off at a certain time on
27 February so that the inscription “2000” could be
read on the façade of the block. The project involved
around 200 families: the artist’s neighbours. They

Joanna Rajkowska, Minaret,
postindustrialny komin prze‑
kształcony w minaret, skrzy‑
żowanie ul. Estkowskiego
i ul. Garbary, Poznań, wizuali‑
zacja (projekt niezrealizowany,
2009–2011)
Joanna Rajkowska, Minaret,
unused smokestack transformed
into minaret, at the crossing
of Estkowskiego and Garbary
Street in Poznań, visualisation
(unrealised project, 2009–2011)
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Zakres i sposób publicznego
partycypowania mogą okazać się
zupełnie nieprzewidywalne. Rajkowska
tę właśnie nieprzewidywalność reakcji
odbiorcy wobec dzieła w przestrzeni
publicznej przyjmuje za najważniejszy
element konstytuujący jej prace.
Jerozolimę – osadę żydowską założoną w 1772 roku
przez księcia Augusta Kazimierza Sułkowskiego
za rogatkami ówczesnej Warszawy. W obu projektach artystka podjęła próbę uświadomienia mieszkańcom, czym dla Warszawy jest próżnia, jaką stworzyła nieobecność społeczności żydowskiej. Zachęciła do refleksji nad mechanizmami pamięci zbiorowej.
Próbę dialogu z pamięcią i historią podjął Krzysztof Wodiczko, przeprowadzając projekcję wideo
na pomniku Adama Mickiewicza w Warszawie 30
stycznia 2008 roku w czterdziestą rocznicę demonstracji studenckich przeciwko zdjęciu przez cenzurę
komunistyczną przedstawienia Dziadów w reżyserii
Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym. Swoje
działania w przestrzeni miast, które zaczął tworzyć od początku lat osiemdziesiątych 13, sam artysta
określał jako „projekcje pamięci” 14. Poruszał w nich
temat zmagania się z trudnymi, czasem wręcz traumatycznymi przeżyciami i wspomnieniami jednostki uwikłanej w złożony kontekst historyczny, społeczny i polityczny. Tym razem „ożywiony” projekcją
pomnik wieszcza narodowego przemówił fragmentami III części Dziadów i „Wielkiej improwizacji”
w „dialogu” z wyświetloną na ekran z mgły postacią Gomułki wygłaszającego przemówienie. Artystyczna akcja miała być w zamierzeniu artysty podtrzymaniem i uaktualnieniem wagi wydarzeń marcowych 1968 roku. Katarzyna Bojarska zarzuca mu
jednak, że „projekcja ta nie miała siły, poza mitem

treated the action initiated by Althamer as an estate
event worth celebrating together.
The scope and the manner of public participation may, however, prove absolutely unforeseeable.
Rajkowska considers this very unforeseeable nature
of the reaction of the recipient towards a work in
the public space the most important constituent element of her works. This is the very strategy she
chose for her project Oxygenator (2006–2007), installed temporarily in Warsaw’s Plac Grzybowski square. The pond she arranged, surrounded by
greenery and benches, and equipped with installation for pumping ozone into the air, was no more
than “an initiating gesture”, an intervention challenging the legacy spatial design and open to social
participation without any further artistic supervision. Local residents were highly enthusiastic about
the pond. They made it the place of meetings and integration among neighbours. The spontaneous social acceptance of Oxygenator was surprising due
to the context of the space. Today, the neighbourhood around the square is an area that has lost its
former coherent identity connected to the pre‑war
and wartime history of this area of Warsaw.12 Ox‑
ygenator suddenly provided an element that melded together the broken and too incompatible parts.
The locals even consolidated to “fight” for Oxygen‑
ator. They petitioned the city authorities to make
the pond permanent, considering it a significant integrating factor and lending a new, meaningful expression to the surrounding space.
Dialogue with memory
In Oxygenator, like in Greetings from Jerusalem Av‑
enue, Rajkowska enters a dialogue with the memory of the place. Both the projects were set up in locations connected to the presence of Jewish communities. During the Second World War, Plac Grzybowski
found itself within the ghetto, and “the palm”, situated in Aleje Jerozolimskie, makes a toponymic reference to the etymology of the name of the street
commemorating Nowa Jerozolima: a Jewish settlement set up by Prince August Kazimierz Sułkowski
behind the toll‑bars of his contemporary Warsaw
in 1772. In both the projects, the artist attempted
to make the locals aware what the void created by
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nie dotknęła żadnych żywych obszarów. Komunikacja z widzami odbywała się na płaszczyźnie prostych
skojarzeń czy aluzji i pozostała zaledwie wydarzeniem jubileuszowo‑okolicznościowym” 15.
Do kwestii współczesnej komercjalizacji pamięci,
traktowania jej w kategoriach produktu marketingowego odnosi się praca Mirosława Bałki Auschwitz
wieliczka. Impulsem do jej stworzenia stała się oferta turystyczna reklamująca parogodzinną wycieczkę,
podczas której można zwiedzić „za jednym zamachem” były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Auschwitz i kopalnię soli w Wieliczce. Rzeźba, zrealizowana w ramach pierwszej edycji krakowskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych ArtBoom w 2009
roku, nie spotkała się z pozytywnym odbiorem przez
mieszkańców krakowskiego Podgórza. Dewastowana, zanieczyszczana przez przechodniów, wzbudziła
również opór radnych dzielnicy, którzy doprowadzili
do usunięcia rzeźby z placu Niepodległości. Obecna,
również tymczasowa lokalizacja w pobliżu Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK budzi nie mniejsze kontrowersje, a rzeźba wciąż narażona jest na dewastacje. Jak zauważa Magda Ujma:
Jeżeli posługiwać się kryteriami dzieła‑sztuki
‑w‑galerii, można powiedzieć, że Mirosław Bałka
stworzył znakomitą realizację. Problem jednak
w tym, że miasto nie jest galeryjnym, wypranym
ze znaczeń white cube. Krzyżują się tutaj rozma‑
ite narracje, zderzają się ze sobą rozmaite, często
sprzeczne interesy. Przestrzeń publiczna znajduje
się w nieustannym procesie bycia stwarzaną, ne‑
gocjowaną przez jej użytkowników. Dzieło Bałki
tego faktu nie uwzględnia16.
Sztuka potencjalnej możliwości
Dla drobnych „interwencji” Krystiana Truth Czaplickiego przestrzeń miasta stanowi nierozerwalny kontekst. Swoje efemeryczne Urbanirony (2007) i Huby
(2008) – minimalistyczne formy, na pierwszy rzut
oka prawie niedostrzegalne – podrzucał i dyskretnie dolepiał na wrocławskich fasadach kamienic, elewacjach bloków oraz ogrodzeniach. Intencją artysty
było, aby nabierały one znaczenia poprzez włączenie
ich w przestrzenną narrację miejsca, w której tworzyły „pęknięcia rzeczywistości” 17. Miały zwracać

The scope and the manner of public
participation may prove absolutely
unforeseeable. Rajkowska considers
this very unforeseeable nature of the
reaction of the recipient towards a work
in the public space the most important
constituent element of her works.
the absence of the Jewish community is for Warsaw.
She encouraged reflection on mechanisms of collective memory.
An attempt at a dialogue with memory and history
was made by Krzysztof Wodiczko, who projected videos on the monument to Adam Mickiewicz in Warsaw
on 30 January 2008, on the 40th anniversary of student demonstrations against the communist censorship that took Forefathers’ Eve directed by Kazimierz
Dejmek off the stage of the National Theatre. The artist defined his actions in the space of the city, which
he started doing early in the 1980s,13 as “projections
of memory.” 14 Using them, he touched upon the subject of grappling with difficult and sometimes downright traumatic experiences and memories of an individual entangled in a complex historical, social, and
political context. This time, the monument to the poet‑prophet “animated” with the projection spoke
out with passages from the third part of Forefathers’
Eve and its Great Improvisation in “a dialogue” with
the figure of Gomułka delivering his speech beamed
onto a screen made of water mist. The artist intended his action to uphold and refresh the significance of
the events from March 1968. Yet Katarzyna Bojarska
argues that his “projection had no force, and, apart
from the myth, touched no living areas. Communication with the passers‑by continued on the plane
of simple associations or allusions, and remained no
more than a jubilee and occasional event”.15
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Krystian Truth Czaplicki, Huby,
Londyn, 2008
Krystian Truth Czaplicki, Huby,
London, 2008

uwagę widza na formę, funkcje, znaczenie wybranego fragmentu miasta oraz testować jego możliwości postrzegania i reakcji na krajobraz miejskiego środowiska. „Nie zakładam reakcji – mówi artysta – jaką ma wzbudzić moja praca u widzów. Zawsze
robię ją najpierw dla siebie. Odbiór traktuję jako element zaskoczenia” 18.
Odmienną od dotychczasowo praktykowanych
strategii obrała Rajkowska w Pasażu Róży (2014–2015)
w Łodzi. Nasyciła ten publiczny projekt ładunkiem
bardzo osobistych przeżyć związanych z nowotworową chorobą oczu swojej córki Róży. Całe elewacje kamienic w przejściu pomiędzy ulicą Piotrkowską 3 a równoległą do niej ulicą Zachodnią pokryła drobnymi, nieregularnie pociętymi taflami luster
tworzących gigantyczną mozaikę. Obraz odbijającego się w nich otoczenia i przechodzących ludzi jest

The question of the contemporary commercialisation of remembrance and its treatment in the categories of a marketing product is tackled in Auschwitzwieliczka, a work by Mirosław Bałka. The impulse to create it came from an advertisement for
tourists promoting a trip lasting several hours that
offered a visit in “a single go” to the former German
Nazi concentration camp in Auschwitz and the salt
mine in Wieliczka. The sculpture, produced as part
of the first edition of the Krakow ArtBoom Visual Arts Festival in 2009, did not receive a positive
welcome from the people of Krakow’s district of
Podgórze. Vandalised and defiled by passers‑by, it
also elicited resistance from the district’s councillors, who had it removed from Plac Niepodległości
[literally: Independence Square]. Its current placement, close to MOCAK Museum of Contemporary Art,
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fragmentaryczny, „potrzaskany” i nieprecyzyjny.
W zamierzeniu artystki ma on się odnosić do siatkówki oka, niedowidzenia i procesu odzyskiwania wzroku.
Ta indywidualna, bardzo osobista warstwa znaczeń
wpisana jest w namacalny i czytelny wymiar architektoniczny. Pasaż staje się przestrzenią o niezwykłych walorach estetycznych i wizualnych. Słoneczne światło ślizga się, załamuje i migoce na lustrzanych
taflach, dając wrażenie dematerializacji architektury.
Artystka tłumaczy w jednym z wywiadów:
Piotrkowska 3 stała się dla naszego teamu, bo reali‑
zacja postępowała kolektywnie, obszarem chorego
ciała, chorych oczu, które widzą pomimo wszyst‑
ko. Był więc to obszar prawdziwej potencjonalno‑
ści. Kontekst miejsca nie był bardzo istotny, bo wi‑
dzenie jest fenomenem tak uniwersalnym, że da się

raises no less controversy, and the sculpture is still in
jeopardy of being destroyed. As Magda Ujma noted:
Should one use the criteria of a work‑of‑art‑in‑a‑gal‑
lery, one could say that Mirosław Bałka’s accom‑
plishment is perfect. Yet the problem is that a city
is not the “white cube” of the gallery washed clean
of meanings. This is where various narratives
cross, and different, frequently contradictory, in‑
terests clash. Public space lies within the inces‑
sant process of being created, and negotiated by
its users. A fact Bałka’s work does not account for.16
Art of a certain potential
For Krystian “Truth” Czaplicki’s petty “interventions”, the space of the city is an inseparable context.
He planted and discreetly attached his ephemeral

Krystian Truth Czaplicki, Huby,
Bordeaux, 2010
Krystian Truth Czaplicki, Huby,
Bordeaux, 2010
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Urbanirony (2007) and Huby (2008) – minimalist
forms that are next to imperceptible at first glance
– to Wrocław townhouse façades, external walls of
city blocks, and fencing. The artist intended them
to acquire meaning by being included in the spatial
narrative of the place, where they created “cracks of
reality”.17 Their intention was to draw viewers’ atMiejskie narracje
W założeniach festiwalu ArtBoom, począwszy tention to the form, function, and meaning of a seod pierwszej jego edycji, wskazuje się na przestrzeń lected fragment of the city, and test their ability to
publiczną Krakowa, która ma być tworzywem dla ar- perceive and react to the landscape of the urban entystycznych działań i miejscem żywego dialogu arty- vironment. “I do not imagine the reaction,” the artist
stów z widzami. Punktem wyjścia jest idea sztuki si‑ says, “that my works are to stimulate in the recipient.
te‑specific, której istotą jest kreacja artystyczna wy- I always do it primarily for myself. I treat the recepnikająca z kontekstu danego miejsca, lokalizacji, jego
tion as an element of surprise.” 18
topografii, historii i pamięci. Taka złożona „energia
In her Rosa’s Passage (2014–15) in Łódź, Rajkowmiejsca” ma być zaczynem artboomowych projek- ska assumed a strategy different from the ones she
tów. Każda edycja osnuta została wokół wybranego
had previously chosen. She saturated this public
tematu. Ostatnia, z 2015 roku, dotyczyła Przemiany project with a load of highly personal experiences
wsi w miasto i prowokowała do artystycznej reflek- connected to the cancer in the eyes of her daughsji nad chłopomańską przeszłością Krakowa, regula- ter, Róża. She covered the whole walls of buildings
cją urbanistyczną miasta z lat 1910–1915, polegającą in the passage between Piotrkowska (at No. 3) and
na włączeniu okolicznych wsi, oraz jego obecną eko- the street parallel to it (Zachodnia) in irregularly cut
logiczną przyszłością. W ramach tej edycji Krakowia- mirrors, whose surfaces formed a gigantic mosaic.
nie mogli oglądać między innymi pracę Piotra Lutyń- The image of the area and the passing people they reskiego Żywa latarnia, w której autor przywoływał flect is fragmentary, “shattered” and imprecise. It is
tradycję wiejskich przydrożnych kapliczek, instala- the artist’s intention to make it refer to the retina of
cję malarską na dworcu PKP Leona Tarasewicza Wa‑ the eye, problems with vision, and the process of reliły – Kraków – Waliły, odwołującą się do ludowych
gaining sight. This individual and highly personal
pasiaków, Przyzbę – wspólny koncept Grupy Cen- layer of sense is inscribed into an architectural ditrala, Małgorzaty Kuciewicz i Simone’a De Jacobisa. mension, tangible and apparent. The passage turns
W ramach festiwalu większość działań artystycz- into a space of extraordinary aesthetic and visunych jest tymczasowa, ale część pozostaje na stałe, al values. The sunlight slides, refracts, and glitters
tworząc nowe przestrzenne narracje, które wpisu- on mirror surfaces, giving an impression of archiją się w istniejące już historyczne warstwy znaczeń. tecture dematerialisation. In an interview, the artWejściem w artystyczny dialog z historyczną ist explained:
tkanką miasta był projekt Ideal City – Invisible Ci‑
ties zorganizowany w Zamościu, a następnie w PoczFor our team, as the production was done collec‑
damie w 2006 roku20. Obie edycje stawiały pytanie,
tively, Piotrkowska 3 became an area of a sick body,
czy dla współczesnych twórców koncepcja miasta
sick eyes that can see against all the odds. There‑
idealnego jest pociągająca estetycznie i w jakim stopfore, it was an area of true potentiality. The con‑
niu odczytywane jest jej „drugie dno” – znaczeniowe,
text of the place was not very significant, as vi‑
uwikłane w historie utopii społeczno‑politycznych
sion is such a universal phenomenon that it can
i ich niepokojąco bliskie związki z totalitaryzmem.
be discussed anywhere. For the residents of “the
W przypadku Zamościa plan został nakreślony na zapassage” it is probably going to be quite a com‑
mówienie kanclerza i hetmana wielkiego koronneplex experience. What did I want to give the res‑
go Jana Zamoyskiego w 1580 roku przez włoskiego
idents? Precisely as much as they can take from
o nim mówić wszędzie. Dla mieszkańców „Pasażu”
będzie to pewnie dość złożone doświadczenie. Co
chciałam dać mieszkańcom? Dokładnie tyle, ile są
w stanie z tego wziąć. Pasaż to stan pewnej moż‑
liwości, który mogą, ale nie muszą wykorzystać19.
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architekta Bernarda Moranda, który stworzył układ
architektoniczny, inspirując się ideą miasta idealnego. Natomiast urbanistyczny kształt Poczdamu
nie ma z nią tak bezpośredniego związku, jedynie
pośrednie inspiracje czytelne są w barokowej rozbudowie miasta przeprowadzonej przez Fryderyka
Wilhelma I. W Zamościu zabytkowa przestrzeń została oddana kuratorom projektu i artystom, którzy
stworzyli prace site‑specific, odnosząc się w wybranych miejscach do uwarunkowań architektonicznych i historycznych. Realizacje, miedzy innymi Mirosława Bałki, Colina Ardleya, Moniki Sosnowskiej,
Kaia Schiemenza, Teresy Murak i Lucasa Lengleta,
usytuowane zarówno w głównych punktach miasta,
jak i w zaułkach, tworzyły dla zwiedzających swoistą przestrzenną narrację wpisującą się w tę idealną strukturę. Mieszkańcy zareagowali bardzo pozytywnie na obecność sztuki w ich otoczeniu, poczuli się współgospodarzami wystawy. Jak pisze Kaja
Pawełek w recenzji projektu: „Gdy weszłam na podwórko, gdzie ukryło się Kolumbarium – wieża‑gołębnik Lucasa Lengleta z ciemnoczerwonej cegły –
mieszkańcy z ciekawością przyglądali się kolejnym
widzom, jednocześnie zachwalając, że »ich« projekt
jest najlepszy” 21.
Sztuka dla „nas” i dla „nich”
Sztuka w przestrzeni publicznej nie jest dedykowana wyłącznie odbiorcy wyrobionemu estetycznie.
Zdana jest na przypadkowych widzów i różne reakcje, które wynikają z faktu, że przestrzeń ta nie jest
neutralna i homogeniczna, ale niejednorodna, niespójna i rozwarstwiona. Traktowana jest jako obszar debaty społecznej. Dlatego też i sztuka, która
pojawia się w tym obszarze, uznawana jest za sposób
na zabieranie „głosu” w sprawie. Z perspektywy teorii demokracji deliberatywnej (niezależne koncepcje
Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa) sztuka zostaje włączona w dyskusję, dialog, deliberację po to, by
kształtować opinię publiczną w nadziei na społeczny konsensus22. Natomiast inaczej widzi mechanizm
działania sztuki publicznej Chantal Mouffe. Badaczka rozpatruje ją z perspektywy agonistycznego modelu polityki demokratycznej, w którym obszar publiczny postrzega się jako „hegemonicznie ustrukturowany” 23. Można w nim rozpoznać określone

it. The Passage is a state of certain potential that
they may but do not have to use.19
City narratives
Right from its first edition, the premises of the ArtBoom Festival pointed to the public space of Krakow,
which was to provide the material for artistic activity and space for a living dialogue between the artists and the public. The starting point was the idea of
site‑specific art, whose essence is artistic creation resulting from the context of the given space, location,
topography, history, and memory. Such complex “energy of the space” is to be the nucleus of ArtBoom projects. Each edition was centred on a selected subject.
The most recent one (2015) concerned transformation
of a village into a city and provoked artistic reflection
on the past of Krakow enamoured in everything peasant, the spatial regulations of the city and its area from
1910–15, which incorporated the surrounding villages
into Krakow, and its current environmentally friendly future. This edition let the people of Krakow see,
among other works, Piotr Lutyński’s A Living Lan‑
tern, in which he recalled the tradition of rural roadside chapels, Leon Tarasewicz’s painting installation
Waliły – Kraków – Waliły in the railway station, referring to striped folk costumes, and Doorstep: a joint
concept of Grupa Centrala, Małgorzata Kuciewicz,
and Simone De Jacobis. Most of the artistic pursuits
during the festival are temporary, yet some stay permanently, building new spatial narratives that build
upon the already extant historical layers of meanings.
The Ideal City – Invisible Cities project, organised in Zamość and later in Potsdam in 2006, was to
enter an artistic dialogue with the historical tissue
of the city.20 Both rounds of the project ask the question whether the concept of an ideal city is aesthetically compelling for contemporary artists, and to
what degree its “other face” – the semantic one, entangled in the history of social and political utopias
and their alarmingly close links to totalitarianism – is
visible. In the case of Zamość, the plan was drawn to
the commission of Chancellor and Great Commander
of the Crown, Jan Zamoyski, in 1580 by an Italian architect, Bernardo Morando, who designed its layout
inspired by the concept of the ideal city. There is no
such direct link to the idea in the design and layout of
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Piotr Lutyński, Żywa latarnia,
Art Boom Festival 2015
Piotr Lutyński, The Living Lantern,
Art Boom Festival 2015

Michał Ramus

Potsdam, as there are only indirect inspirations legible in the baroque extension of the city, conducted by
Frederick William I. In Zamość, the historical space
was delivered to project curators and artists who created site‑specific projects referring in selected places
to the historical architectural environment. Works by
such artists as Mirosław Bałka, Colin Ardley, Monika Sosnowska, Kai Schiemenz, Teresa Murak, and
Lucas Lenglet found their home both in crucial points
of the city and in its hidden corners, providing visitors with a particular spatial narrative melded into
this ideal structure. Locals reacted enthusiastically
to the presence of art in their environment, and felt
that they too were hosts of the exhibition. As Kaja
Pawełek wrote in her review of the project, “when I
entered the backyard where Lucas Lenglet’s Colum‑
barium – a tower‑dovecot of dark‑red brick – was hiding, the residents eyed the successive visitors with
curiosity, at the same time advertising ‘their’ project as the best”.21
Art for “us” and for “them”
Art in the public space is not dedicated solely to an aesthetically discriminating recipient. It is forced to rely
on chance spectators and different reactions that result from the fact that the space is neither neutral nor
homogenous, but rather non‑uniform, incoherent and
stratified. Treated as an area of social debate. Which
is why art that emerges in this realm is considered
a way of “taking the floor” in a case. From the perspective of the theory of deliberative democracy (independent concepts of John Rawls and Jürgen Habermas), art becomes included in discussion, dialogue,
and argument to shape the public opinion in the hope
of consensus within the society.22 On the other hand,
Chantal Mouffe perceives the mechanism of operation of public art differently. She investigates it from
the perspective of the agonistic model of democratic politics, where the public area is perceived as “hegemonically structured”.23 Within it, it is possible to
recognise a specific “us”, but in differentiation from
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„my”, ale w odróżnieniu od jakiegoś „oni”. Obie strony są oponentami, ale nie wrogami. Chociaż uznają
swoje prawa do dzielenia wspólnego obszaru, to jest
on polem walki i co najważniejsze – wielopłaszczyznową przestrzenią konfrontowania trudnych do pogodzenia dyskursów24.
Rajkowska przekonuje:
Sztuka, której wytycza się zamknięty teren, jest jak
zwierzę na wybiegu – może dobiec tylko do płotu,
wiec nie ukąsi. Tu właśnie tkwi podstawowa róż‑
nica między oddziaływaniem sztuki publicznej
i sztuki opatrzonej tabliczką „uwaga, sztuka!”. Jeśli
działania artysty niepostrzeżenie wykraczają poza
przynależny jej teren, jakim jest galeria, muzeum
czy nawet park rzeźby, i zaczynają w niepokojący
sposób mieszać się z rzeczywistością, kiedy grani‑
ce jej oddziaływania zaczynają być rozmyte, wtedy
sztuka zaczyna być niebezpieczna25.

a “them”. The two parties are opponents, but not enemies. Although they recognise their rights to share
a common area, it is the field of battle, and even more
importantly, a multi‑layer space for confronting discourses that are difficult to align.24
Rajkowska argues that,
Art that has an enclosed ground staked out for it
is like an animal in a pen: it can run up only to
the fence, so it’s not going to bite. This is where
the fundamental difference between the impact
of public art and art equipped with a plaque read‑
ing “Warning! Art!” lies. If the actions of an artist
imperceptibly exceed the bounds within which it
belongs, i.e. a gallery, museum, and even a sculp‑
ture park, and – when the borders of its impact be‑
come fuzzy or obscure – begin to mix worrying‑
ly with reality, then art begins to be dangerous.25
Translated from the Polish by Piotr Krasnowolski

Monika Rydiger – historyczka sztuki i krytyczka sztuki, ab‑
solwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humani‑
stycznych z zakresu historii sztuki, kuratorka w Galerii Między‑
narodowego Centrum Kultury. Autorka tekstów poświęconych
rzeźbie i architekturze współczesnej. Członkini Polskiej Sekcji
AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki).
1. Wybór tekstów, wywiadów i głosów w sprawie Palmy dostępny
na stronie internetowej artystki http://www.rajkowska.
com / pl / projektyp / 9 (dostęp: 29 I 2016).
2. Zob. Wojciech Szymański, Joanna Rajkowska: widoczna
i nie‑widzialna, „Herito” 2014, nr 15, s. 126–139.
3. Rozmowa artystki z kuratorką Kają Pawełek. Zob. Dotleniacz.
Projekt publiczny, http://www.rajkowska.com / pl / projektyp / 64
(dostęp: 15 XII 2015).
4. Zob. Agata Rogoś, Zróbcie miejsce dla sztuki, w: Działania arty‑
styczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne,
red. Karolina Grabowicz, Gdańsk 2006, s. 8–9.
5. Zob. Monika Branicka, Igor Wielki, „Kontrateksty”, 19 IV 2004,
http://www.kontrateksty.pl / index.php?action=show&type=new‑
s&newsgroup=16&id=120 (dostęp: 29 I 2016).
6. Paweł Leszkowicz, Sztuka a seksualna przebudowa polskiej prze‑
strzeni publicznej. Igor Mitoraj i Niech nas zobaczą, „Obieg”,
18 V 2005, http://www.obieg.pl / teksty / 5771 (dostęp: 17 XII 2015).
7. Zob. strona internetowa Rajkowskiej, Minaret. Projekt publiczny
[niezrealizowany], http://www.rajkowska.com / pl / projektyp / 85
(dostęp: 20 XII 2015).
8. Zob. Joanna Rajkowska w rozmowie z Łukaszem Zalesińskim,
http://www.rajkowska.com / pl / teksty / 113 (dostęp: 20 XII 2015).
9. Zob. Adam Kruk, Minaret pod ostrzałem. Rozmowa z Joanną
Rajkowską, „Dwutygodnik” 2011, nr 61, http://www.dwutygo‑
dnik.com / artykul / 2453‑minaret‑pod‑ostrzalem.html (dostęp:
27 I 2016).

Monika Rydiger – art historian and art critic, graduate of
the Jagiellonian University, doctor of humanities in art histo‑
ry, curator at the International Cultural Centre Gallery. She is
the author of texts on contemporary sculpture and architecture,
and a member of the Polish Section of AICA (the International
Art Critics’ Association).
1. Selection of texts, interviews, and opinions concerning
the Palm available on the artist’s website http://www.rajkowska.
com / pl / projektyp / 9 (accessed: 29 January 2016).
2. See: Wojciech Szymański, “Joanna Rajkowska: Visible and
Un‑seeable”, Herito, 2014, no. 15, pp. 126–139.
3. The artist talking to curator Kaja Pawełek, see: “Dotleniacz.
Projekt publiczny”, http://www.rajkowska.com / pl / projek‑
typ / 64 (accessed: 15 December 2015).
4. See: Agata Rogoś, “Zróbcie miejsce dla sztuki”, in: Działania
artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i
społeczne, ed. Karolina Grabowicz, Gdańsk 2006, pp. 8–9.
5. See: Monika Branicka, “Igor Wielki”, Kontrateksty, 19 April 2004,
http://www.kontrateksty.pl / index.php?action=show&type=news
&newsgroup=16&id=120 (accessed: 29 January 2016).
6. Paweł Leszkowicz, “Sztuka a seksualna przebudowa polsk‑
iej przestrzeni publicznej. Igor Mitoraj i Niech nas zobaczą”,
Obieg, 18 May 2005, http://www.obieg.pl / teksty / 5771 (accessed:
17 December 2015).
7. See: Rajkowska’s website, “Minaret. Public project (not real‑
ised)”, http://www.rajkowska.com / pl / projektyp / 85 (accessed:
20 December 2015).
8. See: Rajkowska interviewed by Łukasz Zalesiński, http://www.
rajkowska.com / pl / teksty / 113 (accessed: 20 December 2015).
9. See: Adam Kruk, “Minaret pod ostrzałem. Rozmowa z Joanną
Rajkowską”, Dwutygodnik, 2011, no. 61, http://www.dwutygod‑
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Falsyfikowanie miasta –
modernizm i awangarda
Falsifying the City:
Modernism
and the Avant-garde
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Środkowoeuropejskie miasto nie istnieje,
tak jak nie istnieje jedna definicja Europy
Środkowej, a wszystkie próby odpowiedzi
są „wymijające, nieokreślone, ogólnikowe”.
Może dlatego że modernistyczne
i awangardowe miasta, powstające tutaj,
tworzą „jedno wielkie skrzyżowanie”?

The Central European city does not exist,
just as there is no single definition of
Central Europe, and all attempts to create
it are “evasive, undefined, vague”. Perhaps
this is because modernist and avant‑garde
cities created in this region form “one big
junction”?

M

T

yślenie o mieście środkowoeuropejskim w kontekście rozwoju nowoczesnej literatury ma
dwie tradycje czy – jak można by powiedzieć – dwie
wersje tej samej tradycji. Obie wywodzą się wprost
z przemian w kulturze drugiej połowy XIX wieku, obie
łączą się z budowaniem nowej idei miasta, a w końcu
z powstawaniem miast jako takich, obu wreszcie bliskie jest nieodłączne dla nowoczesności pytanie o kryzys reprezentacji – w tym przypadku o relację materialnej powłoki miasta z miejskimi narracjami. Jedną
z tych tradycji mógłbym nazwać modernistyczną: to
tradycja wierna romantycznej i symbolistycznej wizji
miasta jako zagubionego wszechświata, ucieleśniającego wielkość i małość ludzkich poszukiwań, pogrążonego w odradzających się bez przerwy ruinach
(o czym pisali – w szerszych kontekstach – André Breton czy Albert Béguin). W tym rozumieniu miasto
jest ciągle żywe poprzez nieustanny rozkład. Dotarcie
do jego istoty okazuje się niemożliwe, co trafnie obrazują bezradne próby zaznaczenia swojej podmiotowości przez bohaterów prozy Franza Kafki czy Brunona
Schulza. Inaczej w przypadku drugiej tradycji, którą

here are two traditions in thinking of the Central European city in the context of literary development – or perhaps two versions of the same tradition. Both stem directly from the cultural changes in
the second half of the 20th century; both are connected with building a new idea of the city, and with emergence of certain cities as such; finally, both are closely
linked with the question of the crisis of representation,
which is inseparable from modernity – in this case
the question concerns the relation between the material layer of the city and urban narratives. One of these
traditions could be called modernist: it is faithful to
the romantic and symbolist vision of the city as a lost
universe, embodying the greatness and the smallness
of human pursuits, submerged in constantly reborn
ruins (which is something that – in broader contexts –
André Breton or Albert Béguin wrote about). From
this perspective, the city is always alive owing to its
incessant decay. Reaching its essence proves impossible, which has been aptly illustrated by the futile attempts of marking one’s own presence by the heroes
of Franz Kafka’s or Bruno Schulz’s prose. The other
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chciałbym nazwać awangardową. Tutaj do głosu dochodzi przekonanie o konieczności stworzenia miasta
ex nihilo, w sojuszu z rozpędzonymi technologiami –
jak to się dzieje w futuryzmie czy konstruktywizmie,
lub z siłami podświadomości – jak w surrealizmie.
Miasto awangardowe zatem wyróżniać będzie konkretność, materialność, wręcz przedmiotowość, przy
jednoczesnym odrzuceniu modernistycznych mitów
spowitych mgłą i dymami z kominów i oddaniu pierwszeństwa maszynerii nowego ładu.
Bardzo często jednak obie perspektywy będą się
na siebie nakładać w sposób niemożliwy do oddzielenia. Wspólnym mianownikiem dla obu tych nowoczes
nych ujęć miasta jest bowiem przeczucie, że nie może
być ono tym, czym stara się być w oczach jego mieszkańców, a więc takie przeczucie, które uniezależnia
wizerunek i legendę miasta od jego określonych fizycznych kształtów. Korzystając z idei falsyfikowalności
interpretacji rozwijanej przez Umberta Eco, mógłbym
owo przeczucie nazwać nowoczesną tendencją do falsyfikowania miasta. Przypomnijmy, że Eco twierdził,
że niemożliwe jest dotarcie do najlepszej (a więc najpełniejszej, najprawdziwszej i najbliższej oryginalnemu zamysłowi) interpretacji, natomiast z całą pewnością da się stwierdzić, która interpretacja jest zła, czyli
wykraczająca poza horyzont zakreślony przez intencję autora, dzieła i czytelnika. Relacją miasta i opisujących je narracji rządzi analogiczny mechanizm. Nie
sposób stwierdzić, która – na przykład awangardowa
czy modernistyczna – wizja miasta opisuje je bardziej
przekonująco i w większym stopniu dociera do sedna
jego tożsamości. Wiadomo natomiast, że złą, bo nieuzwględniającą ciągłych zmian, ruchów i wewnętrznych napięć miasta interpretacją jest próba schwytania go w siatkę mapy. Co za tym idzie, jako że opozycja
mapy i terytorium w nowoczesnych literackich ujęciach musiała być skazana na porażkę, rozwinęły się
przeciwstawne, choć współbrzmiące ze sobą perspektywy, awangardowa i modernistyczna, obydwie nieufne wobec wszelkich uogólnień i równie nieuchwytne jak sama Europa Środkowa.
Josef Kroutvor w klasycznym eseju Europa Środko‑
wa: anegdota i historia zapisał kilka zdań, które – mniej
lub bardziej metaforycznie – zacieśniają relację między miastem a jego literackim wyobrażeniem, według
autora ponad wszystko charakterystyczną dla ducha

tradition, which I would like to call avant‑garde, is different. What comes to the fore here is a conviction that
it is necessary to create the city ex nihilo, in an alliance with breakneck‑speed technologies – as happens
in futurism or constructivism – or with the forces of
the subconscious – as in surrealism. What, therefore,
distinguishes the avant‑garde city is its concreteness,
materiality, its status as an object; at the same time in
this tradition modernist myths shrouded in mist and
smoke spewing out of chimneys are rejected in favour
of the machinery of the new order.
Very often, however, the two perspectives overlap to such an extent that they become impossible to
separate. For the common denominator for both of
these modern takes on the city is a feeling that the city
cannot be what it attempts to be in the eyes of its inhabitants, therefore it is also a feeling that detaches the image and legends of a city from its defined
physical shape. Using the concept of fake interpretation developed by Umberto Eco, I could call this feeling a modern tendency to falsify the city. Let us remember that according to Eco it is impossible to reach
the best interpretation (that is the fullest, the truest,
and the closest to the original intention), while it is
beyond doubt possible to state which interpretation is
invalid, that is which one goes beyond the horizon outlined by the author’s, the work’s and the reader’s intention. The relationship between the city and the narratives which describe it is governed by an analogous
mechanism. It is impossible to ascertain which – for
instance, an avant‑garde or a modernist – vision of
the city defines it more convincingly and to a greater extent reaches the essence of its identity. It is clear,
however, that an invalid interpretation is an attempt
to capture the city in the network of the map, since
this approach does not factor in the constant changes, movements and internal tensions that take place
in the city. Consequently, as the opposition between
the map and the territory had to fail in modern literary
takes on the city, contrasting, and yet corresponding
perspectives have developed, namely an avant‑garde
and a modernist one, both of them sceptical of any
generalisations and as elusive as Central Europe itself.
Josef Kroutvor, in his essay Central Europe: Anec‑
dote and History, wrote a few sentences that – more
or less metaphorically – tighten the relation between
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Mitteleuropy. Ów duch miałby się zawierać w „cząst- the city and its literary depiction, which according
kowych konfrontacjach”, „strukturze labiryntu”, „me- to the author is characteristic above all of the spirit
lancholijnej grotesce”, przy jednoczesnym celebro- of Mitteleuropa. The spirit lies in “partial confronwaniu „małej codzienności” 1. Kategorie te Kroutvor tations”, “labyrinth‑like structure”, and “melancholwpisuje więc zarówno w model funkcjonowania środ- ic grotesqueness”, combined with simultaneous celkowoeuropejskiej rzeczywistości, rozpiętej pomiędzy ebration of “small everydayness”.1 Kroutvor applies
konstelacjami nie tyle narodów, społeczeństw czy these categories to both the model of functioning of
państw, ile odrębnych, samodzielnie funkcjonujących
Central European reality, stretched between constelmiast, jak i w fikcyjny świat ich literackich reprezen- lations of not so much nations, societies, or states, as
tacji. W twierdzeniu, że kulturę tego regionu o „nie- separate, independently functioning cities, on the one
ostrym i irracjonalnym” 2 statusie trzeba wyznaczyć hand, and to the fictitious world of their representa„poprzez jej centra kulturalne” 3, dość łatwo można
tions on the other. It is quite easy to find a utopian dedostrzec utopijne pragnienie budowy alternatywnej
sire for building an alternative space between the abprzestrzeni pomiędzy abstrakcyjnością idei miasta
straction of the idea of the city and concrete dimena konkretnymi wymiarami jego niepowtarzalnej tek- sions of its unique texture – characteristic for both
stury, charakterystyczne zarówno dla perspektywy the modernist and the avant‑garde perspective – in
modernistycznej, jak i awangardowej. Kroutvorowi the statement that the culture of this region with its
bliższa jest ta pierwsza: przykładem dwupłaszczyzno- “unclear and irrational” 2 status must be established
wego myślenia o mieście jest dla niego choćby Franz “by its cultural centres”.3 The modernist perspective
Kafka, nieodłącznie związany swoją biografią z samym is closer to Kroutvor: an example of such two‑layered
centrum Europy Środkowej z jednej strony i modelu- thinking is Franz Kafka, whose biography is insepający jego nieuchwytność w swoim dziele – z drugiej. rable from the very centre of Europe on the one hand,
Metafora mrocznego i niedającego się ujarzmić miasta
and who on the other hand embodied its elusiveness
w powieściach autora Przemiany współbrzmi z Krout in his output. The metaphor of a dark, unharnessable
vorowską koncepcją labiryntu w jego modernistycz- city in the novels of the author of The Metamorpho‑
nym wymiarze. Błądzenie po korytarzach sądu, zaka- sis corresponds with Kroutvor’s idea of the labyrinth
markach statku w Ameryce czy w poszukiwaniu drogi in its modernist dimension. Wandering in the cordo zamku przynależy do nowego porządku myślenia
ridors of a court, the recesses of a ship in America,
o mieście, którego początków moglibyśmy szukać w la- or in search of the way to the castle belong to a new
tach sześćdziesiątych XIX wieku u Baudelaire’a w Pa‑ order of thinking of the city whose beginnings could
ryskim splinie, między „błyskami gazowych latarni” 4 be traced back to the 1860s in Baudelaire’s Le Spleen
de Paris “under the gas lamps” 4 and “the rumbling
i „turkotem zapóźnionych dorożek” 5.
Warto jednak podkreślić, że to flâneurowanie
of some belated and decrepit cabs”.5
po zagubionych uliczkach metropolii, nawet jeśli okaIt is worth stressing, however, that this flânerie
zuje się ona zbudowana nie z reprezentacyjnych alej along the lost alleys of the metropolis, even if it turns
out to be made out of not grand avenues and refined
i wytwornych bulwarów, lecz z zakamarków, ślepych
zaułków i zamkniętych placyków, ma w sobie nieprzy- boulevards, but nooks and crannies and cul‑de‑sacs
jemny, acz wykwintny przejaw zachodnioeuropejskie- and enclosed little squares, is an unpleasant, but exgo sznytu, którego brak, jak twierdzi autor, swojskim, quisite manifestation of West European style that, according to Kroutvor, is nowhere to be found among
przyziemnym zapachom piwa, kapusty i wędzonych
kiełbas, typowym dla Pragi, Brna, Koszyc, Budapesz- the local down‑to‑earth smells of beer, cabbage and
tu czy Lipska. Dlatego modernistyczne miasto Euro- smoked sausage – typical of Prague, Brno, Košice, Budapest and Leipzig. This is why a modernist city in
py Środkowej musi mieć „prawie całkiem jednakowe
domy, wysokie, szare, przez ubogą ludność zamieszka- Central Europe must have “houses almost exactly alike,
ne domy czynszowe”, w których oknach wystają „męż- high, gray tenements inhabited by poor people”, where
czyźni w koszulach palący papierosy” 6. Kafkowskie “men in shirt‑sleeves” are smoking in the windows of
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miasto, dla którego centralnym miejscem są bezimien- houses.6 The Kafkaesque city where the centre is locatne urzędy, banki, tramwaje i równie bezimienny stół
ed in nameless offices, banks, trams and on an equally
w jeszcze bardziej bezimiennej piwiarni, w oczywi- nameless table in an even more nameless beerhouse
sty sposób znajduje uzupełnienie w modernistycz- must clearly be complemented by the modernist city of
nym mieście Brunona Schulza, gdzie „rynek był pusty Bruno Schulz, where the “Market Square was empty
i żółty od żaru, wymieciony z kurzu gorącymi wiatra- and white hot, swept by hot winds like a biblical demi, jak biblijna pustynia”, a spod „kłamliwej glazury” sert”, and where from beneath “the deceptive varnish”
wyglądało „prawdziwe oblicze domów” 7. Przestrzeń emerged “the true face of the houses”.7 The space of
ruin, schyłku i niepokoju budowana jest przy użyciu ruins, decadence and unrest is built by means of rusbrunatnych barw i nocnych mar: „Już wówczas miasto
set tones and nightmares: “Already for some time our
nasze popadało w coraz bardziej chroniczną szarość town had been sinking into the perpetual grayness
zmierzchu, porastało na krawędziach liszajem cienia, of dusk, had become affected at the edges by a rash
of shadows, by fluffy mildew, and by moss the dull
puszystą pleśnią i mchem koloru żelaza” 8.
U Schulza ścierają się modernistyczne i awangar- color of iron”.8
dowe tendencje – sprawia on, że to, co zmitologizowaIn Schulz’s writing the modernist and avant‑garde
ne i zawieszone w sferze barwnych wspomnień, po- tendencies clash – what is mythologised and suspended
trafi się przyoblec w kostium detalu. Relacja między, in the sphere of tinted colours can put on a costume of
umownie i po Houellebecqowsku mówiąc, mapą i te- detail. The relationship between, to use Houellebecq’s
rytorium obliczona jest właśnie na wypełnianie szcze- terms, the map and the territory is calculated so as to
lin dzielących świat materialnie istniejący od opo- fill in the gaps separating the materially existing world
wiadania o mieście. Jak wcześniej wspomniałem, from the stories about the city. As I have mentioned
w nowoczesnym ujęciu ma ona nowy wymiar, z jed- above, the relationship has a new dimension in the modnej bowiem strony kwestionuje materialność teryto- ern take, since on the one hand it questions the materium, z drugiej zaś niezmienność mapy, tworząc hy- riality of the territory, and on the other the unchangeability of the map, thus creating a hybrid suspended in
brydę zawieszoną pomiędzy realnym miastem a jego
literackim awatarem. Nieskończona liczba korytarzy, between the real city and its literary avatar. Kafka’s indrzwi i pokoi u Kafki współbrzmi z niepokojącym, numerable corridors, doors and rooms correspond with
„dwuznacznym i wątpliwym” 9 charakterem Schul- the disturbing “equivocal and doubtful” 9 character of
zowskiej ulicy Krokodyli, która pozwala na przejście
Schulz’s Street of Crocodiles which allows one to cross
(czy raczej: przemknięcie się) z wizerunku miasta (or rather stealthily sneak) from the image of the city –
„w niezróżnicowanych kompleksach, w zwartych blo- “an undifferentiated mass […], a dense complex of blocks
kach i masach domów” ku dzielnicy osobnej, odmien- and houses” 10 to a separate district, different not so
nej nie tyle w urbanistycznych szczegółach – sceneria
much in terms of urbanist details – the ruined scenery
ruin i „płaskich ludzi, domów i pojazdów” towarzy- and the “one‑dimensional […] houses, the people, and
szy narratorowi bezustannie – ile w nieprawdopodo- the vehicles” always accompanies the author – as in
bieństwie zaistnienia „rzeczywistości cienkiej jak pa- the improbability of the existence of “reality as thin as
pier” 10. Ulice, którymi podążał codziennie Józef K., paper”.11 The streets that Josef K. traversed every day
nie mogły się od siebie odróżniać, inaczej bowiem niż
could not differ from one another, as unlike the Street
ulica Krokodyli nie miały swojej „drugiej strony”, choć of Crocodiles they did not have their “other side”, alta ostatnia – o czym za moment – nie miała również though the latter – as I will mention in a moment – did
strony „pierwszej”. Przypomnijmy słynny cytat, któ- not have its “first” side either. Let us repeat the famous
rym kończy się to opowiadanie Schulza:
lines that end this story by Schulz:
Ulica Krokodyli była koncesją naszego miasta
na rzecz nowoczesności i zepsucia wielkomiejskie‑
go. Widocznie nie stać było nas na nic innego jak

The Street of Crocodiles was a concession of our
city to modernity and metropolitan corruption. Ob‑
viously, we were unable to afford anything better
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na papierową imitację, jak na fotomontaż złożo‑
ny z wycinków zleżałych, zeszłorocznych gazet11.

than a paper imitation, a montage of illustrations
cut out from last year’s moldering newspapers.12

Pomijając metaforyczny wydźwięk tych zdań, wyraźnie można dostrzec problem, jaki przed modernistycznym, postsymbolistycznym miastem stawia nowoczesność. Jego imitacyjny charakter wcale nie jest
wymuszony zmianami społecznymi, rozwojem technologii i architektury, wreszcie osadzeniem burżuazji
w roli gwaranta bezpieczeństwa ekonomicznego – musi
raczej zostać wpisany w konflikt z nieodpowiednim ujęciem miasta w słowo i obraz. Nowoczesność, jak paradoksalnie sugeruje Schulzowski narrator, ma korzenie
w niezgodzie na radykalne umaszynowienie miasta.
Ucieczką nie jest mapa, w swojej pogoni za zmieniającym się światem jeszcze bardziej anachroniczna od opisywanego przez siebie terytorium. Zgodnie z regułami
deziluzji ulica Krokodyli jako synonim „dobrej zmiany”, która miała wykraczać poza standardowe, rytualne modele miasta modernistycznego dzięki wzmocnionej samoświadomości – wyrażonej w sfalsyfikowaniu
swojego materialnego istnienia – ponosi porażkę jako
nieziszczalny projekt. Daje się zamknąć w kleszczach
pokrętnej logiki, plasującej nowoczesność po stronie
osobistego lub zbiorowego doświadczenia (w tym czynnego uczestnictwa w powoływaniu do życia nowej cywilizacji), które nie ma adekwatnych narzędzi opisu
(formuła „zleżałego fotomontażu” wyjaśnia to dobitnie).
Podobny zabieg demaskacji, obalającej mity modernistycznych narracji o mieście Mitteleuropy,
a w tym samym czasie powołującej do życia miasto
alternatywne, które „wypiera” pierwowzór, można
zaobserwować w jednej z wczesnych próz poetyckich
Zbigniewa Herberta, W szafie. Zacytujmy ją w całości:

If we put aside the metaphorical meaning of these
sentences, we can clearly see in them a problem with
which modernity confronted the modernist, post
symbolist city. Its imitative character is not forced by social changes, technological or architectural development,
or, finally, placing the bourgeoisie in the role of the guarantor of economic safety, but rather must be related to
the conflict with unsuitable formulation of the city in
words and images. Modernity, as Schulz’s narrator paradoxically suggests, has its roots in the lack of acceptance for radical mechanisation of the city. Escape cannot
be found in the map, which in its pursuit of the changing world is even more anachronistic than the territory it describes. In accordance with the principles of disillusionment, the Street of Crocodiles as a synonym of
a “good change” which was to exceed standard, ritual models of the modernist city by means of reinforced
self‑awareness – expressed in falsifying its own material
existence – fails as an indestructible object. It lets itself
be locked in the grip of twisted logic, placing modernity
on the side of individual or collective experience (including active participation in calling into being a new civilisation), which does not have adequate tools for description (the “moldering montage” phrase aptly explains it).
A similar operation of exposure, debunking
myths of modernist narratives about the city in Mitteleuropa, and at the same time calling into being
an alternative city which “ousts” its prototype, can
be observed in one of Zbigniew Herbert’s early poetical prose works, In the Cupboard (W szafie). Let us
quote it in its entirety:

Zawsze podejrzewałem, że to miasto jest falsyfi‑
katem. Ale dopiero w zamglone południe wcze‑
snej wiosny, kiedy powietrze pachnie krochmalem,
odkryłem, na czym polega oszustwo. Mieszkamy
we wnętrzu szafy, na samym dnie zapomnienia,
wśród połamanych lasek i zatrzaśniętych pudełek.
Sześć brązowych ścian, nogawki chmur nad głową
i to, co do niedawna uważaliśmy za katedrę – a jest
smukłą butelką zwietrzałych perfum.
O, biedne noce, kiedy modlimy się do przelatują‑
cej komety mola12.

I always suspected that the city was a falsification.
But it was only on a foggy afternoon in the early
spring, when the air smells of starch, that I discov‑
ered the nature of the fraud. We are living inside
a cupboard, in the lowest depths of oblivion, among
broken poles and shut boxes. Six brown walls,
the trouser legs of clouds above our heads, and what
until recently we took for a cathedral but which is re‑
ally a swarthy bottle of evaporated perfume.
O poor nights, when we pray to the passing comet
of a moth.13

135

136

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Pejzaże
The City as a Work of Art / Landscapes

Herbert’s city is a falsification. As in the case of
Schulz’s district with the Street of Crocodiles, it is
not the city that pretends that it is not a city – it is
us, its inhabitants, who pretend that we don’t know
that. We are the city’s prisoners because we have got
ourselves stuck on the flypaper of our imaginings,
which, however, have not offered anything beyond
the bare minimum. At the moment of demystification,
everything that surrounds us turns out to be merely an ersatz of the unreachable, a by‑product of our
exuberant desires. Thanks to this disillusionment –
Herbertowskie miasto to falsyfikat. Tak jak w przy- both modernist and avant‑garde at the same time –
padku Schulzowskiego dystryktu z ulicą Krokodyli to
not only our way of looking at the city changes, but
nie miasto udaje, że nie jest miastem, tylko my, miesz- so does the city itself. However, it is no great feat to
kańcy, udajemy, że o tym nie wiemy. Jesteśmy więź- realise the truth about the city; the real achievement
niami miasta, bo daliśmy się złapać na lep wyobrażeń, is realising that there is no escape from it, because
które wszakże nie przedstawiały sobą nic ponad nie- faith in the false image has erased, to use Schulz’s
zbędne minimum. W chwili demistyfikacji wszyst- image again, all the map’s tollgates. The Central Euko, co nas otacza, okazuje się jedynie namiastką nie- ropeanness encoded in Herbert’s work – the closed,
osiągalnego, produktem ubocznym naszych wybuja- “close” cupboard filled with many concrete problems
łych pragnień. Dzięki tej deziluzji – modernistycznej
gives it a no less allegorical dimension than the cauli awangardowej zarazem – zmianie ulega nie tylko
dron (of cultures) – is not only a one‑liner to elevate
sposób patrzenia na miasto, ale i ono samo. Nie jest jed- the tone. The problem lies in the need to constantly
nak sztuką uświadomić sobie prawdę o mieście; praw- grow mature enough to leave the closet – as it turns
dziwą sztuką jest zdać sobie sprawę, że nie ma z niego
out the handy metaphor proves useful not only in genucieczki, bo wiara w fałszywy wizerunek zamazała, der studies and queer theory – the closet as a mirage
tu posłużę się obrazem Schulzowskim, wszystkie ro- of the city that we maintain to satisfy our own local,
gatki mapy. Środkowoeuropejskość wpisana w utwór and for this reason all the more gnawing complexes,
Herberta – zamknięta, „duszna” i zapełniona wieloma
an exit that becomes inaccessible.
konkretnymi problemami szafa nadaje mu nie mniej
The vision of a closed and invisible city (which is
alegoryczny wymiar niż tygiel (kultur) – nie jest je- like Kroutvor’s labyrinth) sends a clear signal: there is
dynie grepsem dla podbicia tonu. Problem tkwi w ko- nothing real in the microcosm; there is only a reflecnieczności ciągłego dojrzewania do wyjścia z szafy – tion of the inhabitants’ desires and habits that are projak się okazuje, ta poręczna metafora przydaje się nie jected onto it. Herbert, in an avant‑garde (rather than
tylko w teoriach gender i queer – a więc mirażu mia- anything else) gesture, often reaches for the trope
sta, jaki utrzymujemy dla zaspokojenia własnych lo- of diminution in order to emphasise materiality as
kalnych, ale tym bardziej dokuczliwych kompleksów, the dominant quality of space. By this token, everywyjścia, które staje się niedostępne.
thing in the city that could seem elevated and mysWizja miasta zamkniętego i niewidzialnego (ni- terious – and this gesture is decidedly antimodernist,
czym labirynt u Kroutvora) wysyła jednoznaczny sy- aiming at Kafka’s or Schulz’s cities – in reality turns
gnał: w mikrokosmosie miasta nie ma nic prawdziwe- out to be completely banal and loses its magical power.
go, stanowi ono wyłącznie odblask rzutowanych na nie It is impossible to take a city which has so frighteningpragnień i przyzwyczajeń mieszkańców. Herbert, ly tangible a dimension seriously; it is nothing more
w geście już znacznie bardziej awangardowym niż than a sign, a barely visible point, a dusty box at one’s
jakimkolwiek innym, często sięga po chwyt pomniej- fingertips, a heap of broken poles. It is worth quoting
szenia, by podkreślić materialność jako dominujący from Kroutvor’s essay here:

W mikrokosmosie miasta nie ma nic

prawdziwego, stanowi ono wyłącznie

odblask rzutowanych na nie pragnień
i przyzwyczajeń mieszkańców.
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walor przestrzeni. Tym samym wszystko w mieście, co
mogłoby wydawać się wzniosłe i tajemnicze – i jest to
gest zdecydowanie antymodernistyczny, skierowany
przeciw miastom Kafki czy Schulza – w rzeczywistości okazuje się całkowicie banalne i traci swą magiczną
moc. Nie sposób traktować poważnie miasta, które ma
tak zatrważająco namacalny wymiar, nie jest niczym
więcej niż tylko znakiem, słabo widocznym punktem,
zakurzonym pudełkiem dostępnym na wyciągnięcie
ręki, stertą spróchniałych desek. Warto przytoczyć tu
fragment eseju Kroutvora:
Literatura środkowoeuropejska transponuje struk‑
turę rzeczywistości w formy literackie […]. Mate‑
riał i rękopis odznaczają się wielością mniej lub
bardziej istotnych detali. Mikrostruktura świata
małych ludzi ma swój podział wewnętrzny, życie
toczy się między przepierzeniami. Wszystko dzie‑
je się wewnątrz, w neurotycznie pokawałkowanej
przestrzeni13.
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There is nothing real in the microcosm;
there is only a reflection of
the inhabitants’ desires and habits
that are projected onto it.
Central European literature transposes the struc‑
ture of reality into literary forms […]. The material
and the manuscript are characterised by a plurality
of more or less vital details. The microstructure of
the world of small people has its internal division;
life goes on in between partitions. Everything hap‑
pens inside, in the neurotically fragmented space.14

With these statements, the Czech art historian leans
towards Herbert’s way of seeing the city. The analoCzeski historyk sztuki wychyla się tymi stwier- gy in the two visions: “life in between partitions” and
dzeniami w stronę Herbertowskiego widzenia miasta. “living inside a cupboard” is striking also because it
Analogiczność wizji „życia między przepierzeniami” renders the idea of the city as a falsification a specific
i „mieszkania we wnętrzu szafy” jest uderzająca rów- modus vivendi in the heart of Europe. The point is not
nież dlatego, że z idei falsyfikowalności miasta czyni
only “fragmentation of space” into countries, nations,
specyficzny modus vivendi w sercu Europy. Chodzi
cities, but also intervention into the very urban tissue.
nie tylko o „pokawałkowanie przestrzeni” na kraje, From the status of a symbol of freedom and independnarody i miasta, ale nawet na ingerencję w samą tkan- ence of the individual, the city slides down to the role
kę miejską. Miasto z symbolu wolności i niezależności
of a lumber room known from The Trial as the destinajednostki zsuwa się w tym ujęciu do roli rupieciarni tion of all the corridors burrowing into office edifices.
Overcoming such a vision of urban space was someznanej z kart Procesu jako punkt dojścia wszystkich
thing attempted by the avant‑garde of the first decades
korytarzy drążących gmachy urzędów.
Przełamanie takiej wizji przestrzeni miejskiej
of the 20th century, especially futurism and construcbyło celem wczesnej awangardy pierwszych dekad tivism. The rebellious slogans taken over from ItalXX wieku, szczególnie tej spod znaku futuryzmu ian and Russian artists resulted in a vision of an imi konstruktywizmu. Przejęte od włoskich i rosyj- proved version of the city in the literature of Polish
skich twórców buntownicze hasła przyniosły wizję futurists under the banner of Zwrotnica (The Switch),
ulepszonej wersji miasta w literaturze polskich futu- Blok and other avant‑garde magazines from the 1920s.
rystów związanych ze „Zwrotnicą”, „Blokiem” i in- Extolment of “modern capitals”, “greedy railway stanymi czasopismami awangardowymi lat dwudzie- tions”, bridges that stride the rivers like giant gymstych. Opiewanie „nowoczesnych stolic”, „nienasy- nasts”,15 one of the main postulates expressed by Filipconych dworców kolejowych”, „mostów podobnych po Tommaso Marinetti in The Founding and Manifesto
do gimnastyków‑olbrzymów” 14, jeden z głównych
of Futurism (1909), was reforged in the history of Polpostulatów wygłoszonych przez Filippa Tomma- ish literature by Tadeusz Peiper into the slogan “Misa Marinettiego w Akcie założycielskim i manifeście
asto. Masa. Maszyna” (City. Mass. Machine), which
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futuryzmu (1909), zostanie w historii polskiej literatury przekute przez Tadeusza Peipera w hasło
„Miasto. Masa. Maszyna”, użyte jako tytuł manifestu Awangardy Krakowskiej w 1922 roku. Przypomnijmy, że w tym tekście Peiper sławił miasto jako
„realizację nowego piękna, wcielenie w życie nowych
praw estetycznych”, przestrzeń, w której „istnieje
organizm, nieobarczony nudnym i coraz mniej znośnym ładem geometrii: masa‑społeczeństwo. […] Cudowny, najbardziej organiczny organizm” 15. Miasto jako żywa istota, napędzana działaniem urządzeń i maszyn, wydostaje się z zakamarków i piwnic
wprost na oświetlone aleje, po których mkną tramwaje i autobusy. Co ciekawe, futuryści również określają miasto poprzez rejestrowanie detali, ale ukazują je w dynamicznym, nierzadko absurdalnie wykrzywionym procesie. Tytus Czyżewski w jednym
z wczesnych wierszy pisze:
Idą ulicą domy
Śpiewające
Dom zielony
Smutny
Dom biały
skacze z radością…16

was used as the title of the manifesto of the Krakow
Avant‑garde in 1922. In the text, Peiper praised the city
as “a realisation of new beauty, implementation of new
aesthetic laws”, a space where “there exists an organism unburdened with the boring and increasingly unbearable order of geometry: mass society. […] The wonderful and the most organic organism”.16 The city as
a living organism, fuelled by the working of appliances and machines, emerges out of recesses and cellars
straight into lamp‑lit avenues where trams and buses
speed. Interestingly, the futurists also defined the city
by registering details; however, they depicted them
in a dynamic, often absurdly skewed process. Tytus
Czyżewski wrote in one of his early poems:
Down the street go houses
Singing
A green house
Sad A white house/ jumps for joy […]17

Of course, the kind of metropolises that were meant
by Marinetti or the Burliuk Brothers in their manifestos were hard to come by in the Central European
context, and consequently here postulates turned out
to be less blusterous. In the 1924 manifesto marking
the beginning of the avant‑garde movement in RomaOczywiście w środkowoeuropejskich realiach nia, Ion Vinea exhorted in a highly expressive manner:
trudno było o metropolie z manifestów Marinettie- “Our cities, roads, bridges, factories that will be built,
go czy braci Burluków, dlatego i postulaty okazały się the spirit, rhythm and style that will accompany them,
mniej buńczuczne. W manifeście z 1924 roku, który must not copy Byzantinism or folk style, they must not
wyznacza początek ruchu awangardowego w Rumu- be mired in anachronisms” 18. Vinea repeats slogans
nii, Ion Vinea w pełnym ekspresji geście nawołuje: which had gained currency in Europe over a decade
„Nasze miasta, drogi, mosty, fabryki, które powsta- earlier, and he does so to nobilitate the changes taking
ną, duch, rytm i styl, które będą im towarzyszyć, nie
place in Bucharest, full of “vibrating magnetic artermogą podrabiać bizantynizmu czy ludowości, nie
ies”.19 The city is being made before the readers’ very
mogą być pogrążone w anachronizmach” 17. Vinea
eyes, writers witness its first steps, architecture – unpowtarza hasła, które w obiegu europejskim krążą derstood as real artistic intervention in the reality –
od kilkunastu co najmniej lat, czyni to jednak po to, comes to the fore of revolutionary slogans. In his text
by dowartościować zmiany zachodzące w Bukaresz- entitled Architecture, Ilarie Voronca, the main theocie, pełnym „rozedrganych magnetycznych arterii” 18. retician of the Romanian avant‑garde, glorifies conMiasto tworzy się na oczach czytelników, pisarze
structivism, which as he says is different from previtowarzyszą jego pierwszym krokom, architektura – ous movements due to the “character of life manifestrozumiana jako rzeczywista ingerencja artystycz- ing itself in space”,20 which character would answer
na w rzeczywistość – wysuwa się na pierwszy plan
the needs of the moment: “Constructivism needs cities
rewolucyjnych haseł. Ilarie Voronca, główny teore- and streets […]. Today’s life demands for itself that new
tyk rumuńskiej awangardy, w tekście Architektura
cities are built. Buildings must no longer be chaotically

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

zachwala konstruktywizm, różniący się od poprzed- scattered on the verges of soggy paths. They must be
nich kierunków „charakterem życia manifestującego
erected en masse, the constructivist way […]”.21
się w przestrzeni” 19, który to charakter miałby być
These postulates, widely present in theoretical
odpowiedzią na potrzeby chwili: „Konstruktywizm periodicals of the Romanian, Hungarian or Czech
avant‑garde, do not find much realisation in literpotrzebuje miast i ulic […]. Dzisiejsze życie domaga
ary works, however. The disparity between literasię dla siebie budowania nowych miast. Budynki nie
ture and reality of the real world has special meanmogą być dalej chaotycznie rozrzucane na skrajach
rozmiękłych ścieżek. Muszą być stawiane masowo, ing in the avant‑garde. For the avant‑garde artists
konstruktywistycznie […]” 20.
with futurist roots the city presented not only matePostulaty te, szeroko obecne w pismach teoretycz- rial for writerly processing, but also an entirely connych awangardzistów rumuńskich, węgierskich czy crete space for performative activities. Here we enter
the utopia of an alternative reality which from sheets
czeskich, nie znajdują obfitych realizacji w dziełach
literackich. Rozdźwięk pomiędzy literaturą a rzeczy- of paper and canvases was to infiltrate construction
wistością świata realnego w awangardzie ma szcze- sites, as in the case of the leader of the Hungarian
gólne znaczenie. Dla awangardzistów o futurystycz- avant‑garde, Lajos Kassák. Inspired by Russian connych korzeniach miasto przedstawiało sobą nie tylko
structivism and the works of El Lissitzky and Alexmateriał do pisarskiej obróbki, ale także całkiem kon- ander Rodchenko, in the late 1910s and early 1920s
kretną przestrzeń do działań performatywnych. Oto Kassák devised the concept of “picture‑poems” and
wkraczamy w utopię alternatywnej rzeczywistości, “picture‑architecture”, that is, respectively, poetical
która z kartek i płócien ma przeniknąć na budowy, and visual works which were to constitute the vanjak w przypadku lidera węgierskiej awangardy Lajosa
guard of changes in the cityscape. His visions of geoKassáka. Inspirowany rosyjskim konstruktywizmem metric solids in the elementary colours, in their simi pracami El Lissitzky’ego oraz Aleksandra Rodczen- plicity resembling matchboxes which were meant
ki, Kassák na przełomie pierwszej i drugiej dekady to fill the centres of emerging metropolises, bring
XX wieku przygotowuje koncepcje „obrazowierszy” to mind Kroutvor’s words about Central Europe as
i „obrazoarchitektury”, a więc odpowiednio prac po- “hypertrophy of the banal” and a “mundane labyetyckich i plastycznych, mających stanowić forpocz- rinth”,22 but also refer us to the concept of a falsified
tę zmian w miejskim krajobrazie. Wizje brył geome- city. In this perspective it is not clear whether the real
trycznych w podstawowych kolorach, o prostocie
city is the one that exists in the inner world of a literprzypominającej pudełka od zapałek, które zapełnia- ary work – its “authenticity” being based on the conłyby centra budujących się metropolii, przypominają
structivist concept giving it the status of the prototype
słowa Kroutvora o Europie Środkowej jako „hipertro- of buildings, bridges, roads – or whether it is rather
fii banału” i „przyziemnym labiryncie” 21, ale też od- the one the literary work refers us to, although only
syłają nas do koncepcji falsyfikowania miasta. W tym partly, as the referent exists only on the level of design.
ujęciu nie wiadomo, czy prawdziwym miastem jest
It could be said, therefore, that – just like the modto, które istnieje w świecie przedstawionym dzieła – ernist city – the avant‑garde city does not exist at all.
jego „autentyczność” podbudowana jest konstrukty- Only the images and words that describe it exist; there
wistyczną koncepcją, która nadaje mu status proto- is also interpretation blurring the difference between
typu budynków, mostów, dróg – czy może raczej to, the map and the territory. Perhaps it is a wooden chest,
do którego odsyła, choć w pełni odesłać nie może, bo
a dresser, a bed, a closet, and perhaps partly all of
istnieje jedynie w sferze projektowania.
the above, like the “partial confrontation” in Kroutvor’s
Można zatem powiedzieć, że podobnie jak mia- essay, who openly states elsewhere that “the history of
sto modernistyczne również miasto awangardowe
Central Europe happens in a closed room”.23 The artw ogóle nie istnieje. Istnieją jedynie obrazy i słowa, ists who in the early 20th century introduce modern apktóre je opisują, istnieje interpretacja, zamazująca róż- proaches to the city firstly analyse it in great detail, exnicę między mapą a terytorium. Być może jest miasto
posing the seeming immovability of the urban structure,
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drewnianą skrzynią, może kredensem, może łóżkiem,
szafą, a może wszystkim po trochu, niczym „cząstkowa konfrontacja” z eseju Kroutvora, który gdzie indziej
stwierdza wprost, że „historia Europy Środkowej dzieje się w zamkniętym pokoju” 22. Twórcy, wprowadzający u progu XX wieku nowoczesne ujęcia miasta, najpierw rozbierają je na czynniki pierwsze, demaskując
pozorną niewzruszoność miejskiej struktury, po czym
budują nowy byt z fragmentów, byt, który zyskuje status metamiasta, znaku istniejącego w świecie tekstowym. W trakcie tego procesu równoczesnemu przemieszczeniu poddane zostają nie tylko poszczególne
elementy organizmu miejskiego, ale także składowe
pojęcia „miasto”. Kluczowa w zmienionej rzeczywistości relacja zasadza się na dychotomicznej zależności
pomiędzy otwarciem a zamknięciem. Miasto sprawia
wrażenie uwięzionego w systemie kolejnych przestrzeni pozbawionych wyjścia pułapek. W pewnym sensie
zostaje sprowadzone do roli swojej własnej karykatury, strywializowane i zdemityzowane, choć tą zaskakującą utratą przypisywanej mu formy wzbudza jednocześnie lęk, jak gdyby wymykało się kontroli zdrowego rozsądku. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie,
by odseparować niedostępny desygnat miasta od jego
określenia. Zbudować miasto z nogawek spodni i flakonika perfum, zamknąć je w szafie, żeby nie uciekło,
a klucz schować tak głęboko, by nikt się nie dowiedział
gdzie. Sprowadzić do roli znajomego przedmiotu, zreifikować, odsączyć zeń wszystko, czego nie rozumiemy.
Taka perspektywa pozostawia z miasta jedynie pustą
nazwę, eliminuje jego dystynktywne własności, pozbawia autonomii. Redukuje jego znaczenie do postaci
dziecięcej zabawki, którą można włożyć między bajki.
W tym pragnieniu przebłyskuje podskórna tęsknota za miastem dobrze nazwanym, a więc takim, które
raz na zawsze możemy określić, ukonkretnić, powołać do życia, które opiera się demistyfikacjom. Miastem nieruchomym, miastem hieratycznym, miastem
nieodwołalnym, miastem zakotwiczonym, miastem
ujarzmionym. Zgodnie z regułą falsyfikowalności miasta pragnienie to nigdy jednak nie zostanie zaspokojone, ponieważ środkowoeuropejskie miasto nie istnieje,
tak jak nie istnieje jedna definicja Europy Środkowej,
a wszystkie próby odpowiedzi są „wymijające, nieokreś
lone, ogólnikowe” 23. Może dlatego że modernistyczne
i awangardowe miasta, powstające tutaj, tworzą „jedno

after which they build a new being out of fragments,
a being that gains the status of a meta‑city, a sign existing in the textual world. During this process, not only
the constitutive elements of the city‑organism are transposed, but so are the components of the term “city”.
The key relation in this altered reality rests in the dichotomy between opening and closing. The city gives
an impression of being imprisoned in a system of consecutive spaces, traps with no ways out. In a sense it
is reduced to the role of its own caricature, trivialised
and demythicised, although due to this surprising loss
of the form ascribed to it at the same time it evokes
fear, as if it had eluded the control of common sense.
What is more, nothing stands in the way of separating
the unreachable signified of the city from its signifier.
To build a city out of trouser legs and a bottle of perfume, to close it in a cupboard, so that it does not escape,
to hide the key so deeply that no one finds out about it.
To reduce it to the role of a known object, to reify it, to
drain out of it everything that we do not understand.
Such a perspective turns the city into an empty name,
eliminates its distinctive qualities, deprives it of its autonomy. It reduces its meaning to a child’s toy that can
be put in a fairy tale.
What surfaces in this desire is a subcutaneous nostalgia for a well‑named city, that is a city that we can
define once and for all, call it into being, a city that
resists demystification. It is an immovable city, hieratic, irrevocable, anchored, tamed. In accordance
with the concept of a fake city, this desire will never
be satisfied, however, because the Central European
city does not exist, just as there is no single definition
of Central Europe, and all attempts to create it are
“evasive, undefined, vague”.24 Perhaps this is because
modernist and avant‑garde cities created in this region form “one big junction”?25 As in the story of a fictitious city from a text by Johann Nepomuk Nestroy
quoted by Kroutvor: “Piktukowo lies somewhere in
Central Europe, but there’s no point in looking for in
on a map – we all know very well what this means”.26
Translated from the Polish by Ewa Kowal
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wielkie skrzyżowanie” 24? Jak w przywoływanej przez
Kroutvora historii fikcyjnego miasta z tekstu Johanna
Nepomuka Nestroya: „Piktukowo leży gdzieś w Europie Środkowej, ale nie ma sensu szukać go na mapie –
wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi” 25.
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Mińsk – słoneczne
miasto marzeń
Minsk: The Sun
City of Dreams

Wszystkie zdjęcia w artykule pochodzą z projektu
Artura Klinaua Mińsk – słoneczne miasto marzeń.
All photos in this article come from Artur Klinau’s
project Minsk: The Sun City of Dreams.
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Przyjeżdżając po raz pierwszy
do Mińska, Europejczyk z Zachodu nie
może nie ulec jego osobliwemu, acz
nieodpartemu urokowi. Turystów urzeka
przede wszystkim – dość niecodzienna
na kontynencie – imperialna estetyka
miasta. Szerokie ulice i aleje, pałace
o niezwykłych, bogatych zdobieniach
i wielkie parki w centrum stanowiły
w innych miastach Europy luksus, na który
stać było tylko wysoko urodzonych
i najzamożniejszych.

On his first visit to Minsk, a Western
European cannot help but be fascinated by
the city’s strange yet actually irresistible
charm. What strikes the tourist is
the imperial city aesthetics, a phenomenon
which is quite rare in Europe. The wide
streets and avenues, lots of palaces,
adorned with slightly odd but still lavish
decoration and numerous vast parks in
the city centre are really a kind of luxury
for European cities, which could only be
afforded by very rich and aristocratic ones.

M

H

imo monumentalnej formy Mińsk nie odstrasza chłodem ani nie przytłacza, ponieważ nosi subtelny rys prowincjonalnego sentymentalizmu. Trudno byłoby wskazać w architekturze
Europy coś bardziej niezwykłego niż sentymentalny styl imperialny. Przestrzeń imperialnego miasta,
która z definicji powinna trzymać jednostkę na dystans, w Mińsku jest nieoczekiwanie rozdzielona,
a przez to bliższa człowiekowi. Podobnie jak w Krainie Czarów Lewisa Carrolla potężne konstrukcje architektoniczne kurczą się do rozmiarów domku dla
lalek, a potem pęcznieją, by przybrać wprost kolosalne proporcje. Pejzaż ciągle się zmienia. Piękne, bogato zdobione sklepione przejście wiedzie na obdrapane podwórze, gdzie nietynkowane ściany są ozdobione nie balkonami, lecz rzędami maleńkich boksów.
Dwieście metrów dalej – kolejny monumentalny łuk

owever, Minsk in its monumental form does
not look absolutely cold, hostile or domineering but is touched by some delicate air of provincial
sentimentalism. For European architecture nothing
could be more out of the ordinary than sentimental empire style. Imperial city space, which by definition should keep the individual at a distance, in
Minsk is all of a sudden split, to become close to and
congruous with humans. Just like in Lewis Carroll’s
Wonderland, mighty architectural structures shrink
to the size of a doll’s house and then mushroom to
elephantine proportions again. The scenery keeps
changing all the time. A gorgeous, splendidly decorated arch leads you into a shabby‑looking inner yard
with lines of tiny little booths instead of balconies as
the only decoration on its unplastered walls. Another two hundred metres – and another monumental
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Mińsk jest umarłym miastem albo miastem
umarłych, czy też raczej miastem umarłych
miast. W ciągu dziejów powstawał,
by potem zniknąć z powierzchni ziemi,
nie jeden, lecz wiele Mińsków.
wskazuje wyjście z tego przygnębiającego miejsca
na ogromny plac, gdzie przechodnie wyglądają przy
stojących wzdłuż chodnika gigantycznych korynckich kolumnach niczym liliputy. Nieustannie zmieniają się rytmy, style i nastroje, raz po raz wkraczamy w nowe, niedorzeczne strefy, które przywodzą
na myśl Franza Kafkę, Eliasa Canettiego czy Daniiła Charmsa – i w których można poczuć się jak postać z ich prozy.
W Europie jest zaledwie kilka miast utrzymanych
w stylu imperialnym. To Paryż, Berlin, Sankt Petersburg, Wiedeń, Rzym i wreszcie… Mińsk. O ile Paryż,
Wiedeń lub Berlin były niegdyś głównymi ośrodkami władzy cesarskiej bądź skupiskami głównych trendów politycznych, gospodarczych lub też kulturalnych, o tyle Mińsk nigdy nie osiągnął takiej rangi ani
też – choćby w nikłym stopniu – nie miał prestiżu cesarskiego miasta. Musiało upłynąć blisko sto lat, by
to prowincjonalne miasteczko, niemal niedostrzegalne na mapie Europy, przeobraziło się w olbrzymią
dwumilionową megapolis, wytworną, ale też cokolwiek osobliwą. Cudowną tę przemianę zawdzięczał
Mińsk mistycznemu genius loci – logicznemu rozwinięciu mitologemu, który wywodzi się sprzed wieków.
„Miasto sczezłych bohaterów”, „miasto umarłych
poetów”, „miasto geniuszów, którzy przenieśli się
w zaświaty”, „miasto cmentarz” — każdy z nas wielokrotnie słyszał podobne określenia Mińska. Można
by je odrzucić jako poetyckie metafory, gdyby nie
to, że są całkowicie adekwatne. Mińsk istotnie jest
umarłym miastem albo miastem umarłych, czy też
raczej miastem umarłych miast. W ciągu dziejów
powstawał, by potem zniknąć z powierzchni ziemi,

arch shows you the way out of this feast of wretchedness into another huge square, where gigantic Corinthian columns will march along the pavement, making passers‑by look like Lilliputians. Rhythms, aesthetics, psychological moods constantly changing,
the city space develops plenty of irrational and illogical zones, which remind you of Franz Kafka, Elias
Conetti or Daniil Kharms and even make you feel as
if you were a character from their books.
There are only a few imperial-style cities in Europe: Paris, Berlin, St Petersburg, Vienna, Rome and
then… Minsk! But Paris, Berlin or Vienna used to be
either major imperial cities or centres of great political, economic or cultural trends, whereas Minsk has
never been a more or less noticeable centre of any of
these processes, to say nothing of an empire, even
a second‑rated one. It took less than a century for
a small provincial town, hardly visible on the map
of Europe, to turn into an enormous by European
standards two‑million megalopolis, wearing lavish,
even if slightly weird robes. The miraculous transfiguration was entailed by some mystical genius loci.
It logically arose from a mythologeme, which can be
traced centuries back.
“A city of perished heroes”, “a city of dead poets”,
“a city of deceased geniuses”, “a graveyard of a city” –
all of us have heard such definitions of Minsk more
than once. One could discard them as a poetic metaphor, were they not so utterly true. Indeed, Minsk is
a dead city or the city of the dead, or rather the city of
dead cities. Throughout its history, the site has seen
more than one Minsk come into being and vanish off
the face of the earth. At different times, it used to be Orthodox, Roman Catholic, Uniate or Greek Catholic, Judaic, Orthodox again, then Soviet, Sarmatian, baroque,
imperial and a provincial centre. What makes Minsk so
special is its amazing line of incarnations. Every time
it rose from the ashes, Minsk broke with the past tradition to be revived as a totally different city with new
aesthetics, life style, mythology and even ethnic and
religious composition. It looked like several waves of
nomads would settle here, build their towns and then
move on, taking their towns with them, leaving behind
but the trash of cultural layers, energies concentrated somewhere deep inside and their ancestors’ remnants cast all over the surface of what was once a town.
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nie jeden, lecz wiele Mińsków. W różnych epokach
był to ośrodek ortodoksyjny, rzymskokatolicki, unicki lub greckokatolicki, judaistyczny, raz jeszcze ortodoksyjny, ponadto radziecki, sarmacki, barokowy,
carski i prowincjonalny. Szczególny charakter Mińska wynika z niepowtarzalności kolejnych jego wcieleń. Ilekroć powstawał z popiołów, zrywał z minioną
tradycją, by odrodzić się jako całkowicie nowe miasto, z nową estetyką, stylem życia, mitologią, a nawet
nową strukturą etniczno‑wyznaniową. Wyglądało to
tak, jakby coraz to nowe fale koczowników osiedlały się tu, budowały miasta, po czym odjeżdżały, zabierając swoje miasta w drogę, porzucając na opustoszałym miejscu strzępy kultur, skupiska energii
i szczątki swoich przodków.
Jest to charakterystyczne nie tylko dla Mińska,
ale też dla wielu innych miast i miasteczek Białorusi.
Różnią się one liczbą i walorami estetycznymi swoich kolejnych wcieleń. Część zniknęła bezpowrotnie,
nie odrodzi się już nigdy. Inne znów odnowiono, lecz
w sposób, jaki mi w ogóle nie odpowiada.
Z perspektywy dziejów śmierć i odrodzenie
tworzą algorytm całego obszaru, który w obecnym
wcieleniu nosi nazwę Białoruś. Na szczęście, a może
na nieszczęście (co wyklaruje się dopiero za kilka stuleci) mieści się ona raczej na granicy dwóch wielkich
kultur, aniżeli w obrębie jednej albo drugiej. Uzasadniało to zarówno jej niechybny koniec w czasie,
gdy napierały na siebie fale ze Wschodu i Zachodu,
jak i jej wskrzeszenie, kiedy okresy pokoju wymagały spokojnej przystani. Zapewne dlatego reinkarnacja albo odrodzenie stanowią klucz do zrozumienia
dziejów Białorusi, a także są magicznym symbolem
jej przeznaczenia.
Każde normalne europejskie miasto bądź miasteczko rozwija się, dodając to, co nowe, do tego, co odwieczne. W ten sposób ewoluuje, przy równoczesnym
nakładaniu się na siebie rozmaitych kultur. Nawet jeżeli nowe nacje opanowują dawne, to przejmując dziedzictwo poprzedników, dodają coś od siebie. Mińsk,
który dość symptomatycznie rozpoczął swe pisane
dzieje masakrą nad brzegami Niemigi, zmienił się
w „miasto miast umarłych”, „upadłych cywilizacji”,
„sczezłych herosów” i ich ludów. A jednak właśnie dlatego stał się miejscem wymarzonym na Idealne Miasto Komunistycznej Utopii. Mistycznym zrządzeniem
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Minsk is a dead city or the city of
the dead, or rather the city of dead cities.
Throughout its history, the site has seen
more than one Minsk come into being
and vanish off the face of the earth.
This is typical not only of Minsk but also of many
other Belarusian towns and cities. They differ by
the number and aesthetic value of their reincarnations. Some disappeared, never to be revived again.
Others were restored, but in such a fashion that
I would rather they had not.
In terms of history, death and resurrection make
the algorithm for the whole of the territory that in
its present reincarnation is called Belarus. Luckily or unluckily (this can only be clear in a few centuries), it is situated on the borderline between two
great civilisations, rather than within the domain
of either one. This accounted for both its inevitable
death, when the waves from the East and the West
would beat against each other, and resurrection when
the times of peace required ports and quiet havens.
Perhaps this is why reincarnation or revival has become the key to understanding Belarusian history
and a magical symbol of Belarusian destiny.
Every normal European town or city develops by
adding what is new to what has long been existent.
This way it evolves, varied cultural layers overlapping
all the time. Even if new nations took over old ones,
they adopted the previous dwellers’ legacies to add
something of their own. As for Minsk, which significantly enough commenced its recorded history with
a bloodbath on the Niamiha banks, it has turned into
“a city of dead cities”, “failed civilisations”, “perished
heroes” and their nations. Yet this was precisely what
made an ideal place for an Ideal City of the Communist Utopia. It was predetermined by its mystical
fate that the happy Sun City of Soviet Dreams was to
arise here only. The undertaking would have failed in
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losu szczęśliwe Słoneczne Miasto Radzieckich Marzeń nie mogło powstać nigdzie indziej. Podobne
przedsięwzięcie z pewnością nie powiodłoby się w będącej sercem imperium Moskwie, w Leningradzie ani
w żadnym innym mieście. Weźmy na przykład Moskwę. Kilka pokoleń radzieckich architektów starało
się przeobrazić ją w Słoneczne Miasto Marzeń, lecz
cóż – nadal pozostaje wielkim eklektycznym konglomeratem. Słoneczne Miasto Marzeń mogło urzeczywistnić się jedynie w Mińsku, bo do tego celu niezbędne jest cmentarzysko martwych miast, gdzie zasmucone słońce rozświetla Sny Umarłych.
Każde miasto ma własny herb, hymn i flagę. Podobnie każdą społeczną utopię symbolizuje jej Idealne Miasto. Każda utopia jest próbą uszczęśliwienia
wszystkich. Utopijne Idealne Miasto ma reprezentować estetykę Szczęścia według zamysłu twórców
Utopii. W państwie robotników i chłopów estetyka
Szczęścia była kojarzona z tym, czego pozbawiono
klasy prześladowane. Ich wyobrażenia o cudownym
życiu w dostatku zakładały, że człowiek przyszłości
komunistycznej powinien mieszkać nie w slumsach,
tylko w majestatycznych pałacach, wśród olśniewających parków, fontann i posągów. Miały one symbolizować piękno i harmonię człowieka komunistycznej przyszłości. Place miały być połączone szerokimi
ulicami, obsadzonymi zielonymi drzewami i kwiatami egzotycznymi. W centralnych punktach Idealnego Miasta zaplanowano wspaniałe place, na których
szczęśliwi obywatele mieli spotykać się na ekscytujących paradach i uroczystościach. Taką właśnie
koncepcję Słonecznego Miasta Marzeń realizowano
w powojennym wcieleniu Mińska.
Główną arterią Mińska stał się prospekt Stalina,
potem Lenina (dziś Niepodległości). Jest to jedna
z najdłuższych dróg szybkiego ruchu w Europie – jej
długość w różnych okresach wahała się między 12 a 18
kilometrów. Wzdłuż osi miasta rozplanowano kaskadowo wiele gigantycznych placów: Lenina (dziś Niepodległości), Stalina (obecnie Kastrycznickaja), Zwycięstwa, Jakuba Kołasa, Michaiła Kalinina… Po obu
stronach głównego ciągu komunikacyjnego mieszczą
się niezliczone słynne pałace, zaprojektowane przez
najlepszych ówczesnych radzieckich architektów.
Jedyne w swoim rodzaju gmachy, które można by
określić „pałacami powszechnymi”, właściwie nie

Moscow, which was the heart of the empire, or Leningrad or any other town or city. Take Moscow, for
example. For generations Soviet architects endeavoured to turn it into the Sun City of Dreams, yet, it
still remains an enormous eclectic conglomerate. It is
in Minsk only that the Sun City of Dreams could become a reality, for it needs a vast graveyard of dead
cities, where the mournful Sun lights the Dreams
of the Dead.
Every state has its coat of arms, anthem and flag as
its symbols. So does every social utopia have its Ideal
City as its symbol. Any utopia is an attempt to make
everyone happy. Its Ideal City is to represent the aesthetic of Happiness as figured out by the founders
of the Utopia. In the state of workers and peasants
the aesthetics of Happiness was associated with what
the oppressed classes had been deprived of. Their idea
of wonderful life and well‑being presupposed that
the man of the communist future, instead of slums
was to reside in magnificent palaces with beautiful parks, fountains and perfect statues. These were
to represent the beauty of the harmonious man of
the communist future. The palaces were to be linked
with one another via wide streets, lined with green
trees and exotic flowers. The Ideal City was to have
grand squares at its key places, where happy citizens would come together for exciting celebrations
and parades. It is this very concept of the Sun City of
Dreams that has been carried out in Minsk’s post‑war
reincarnation.
Stalin – Lenin (now Independence) Avenue has
become the city’s main throughway. It is one of
the longest in Europe, from 12 to 18 kilometres in
length at different times. There are a number of gigantic squares going along the city’s axis in a cascade: Lenin (now Independence) Square, Stalin (now
Kastryčnickaja) Square, Victory Square, Jakub Kołas
Square, Kalinin Square… The main throughway is
lined with endless rows of the famous Minsk palaces, designed by the best Soviet architects of the time.
The unique edifices, which could be defined as
“popular palaces”, are not in fact palaces proper. Borrowing from the classical palace its lavish exterior decoration, inside they remained just ordinary
blocks of flats. Each of the palaces had a little park
in the backyard as a rule, with statues, sometimes
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Niekończące się szeregi płaskich pałaców,
które nie są niczym więcej niż tylko scenerią
jakiegoś fantastycznego spektaklu, to
frapujący, surrealistyczny widok. Wystarczy
jednak postąpić choćby kilka kroków, aby
znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości.
są pałacami w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.
Pełne zapożyczeń z klasycznej architektury pałacowej, bogato zdobione fasady kryją prozaiczne bloki.
Z reguły każdy pałac miał na podwórzu mały park
z posągiem, nierzadko też z fontanną, a nawet estradą. Styl mińskich pałaców można byłoby określić „stalinowskim empire’em”, który jest właściwie
dekadencki – i różni się od lapidarnego klasycznego
empire’u beztroskim wykorzystaniem tradycyjnych
znaków architektonicznych. Budowniczowie Wielkiej Utopii uważali, że ich estetyka Szczęścia powinna obejmować najwybitniejsze dokonania kultury
przedkomunistycznej. Nic więc dziwnego, że semantyka stalinowskiego empire’u to w istocie splot stylistyk klasycznej architektury, kolaż, w którym motywy greckie, rzymskie, a nawet egipskie sąsiadują
z renesansowymi i barokowymi.
„Pałace powszechne” to, krótko mówiąc, znaki mające symbolizować pałac w jego tradycyjnym pojęciu.
I dlatego właśnie są niepowtarzalne. Gmachy te sprawiają tylko wrażenie budowli pałacowych, wystawne
dekoracje fasad są bowiem sztucznie przymocowane
do konstruktywistycznych ścian. Jak gdyby narysowany po jednej stronie kartki ich dekadencki splendor
znika, kiedy się ją odwróci. Niekończące się szeregi
płaskich pałaców, które nie są niczym więcej niż tylko
scenerią jakiegoś fantastycznego spektaklu, to frapujący, surrealistyczny widok. Wystarczy jednak postąpić choćby kilka kroków, aby znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Porządek joński i koryncki,
imponujące gzymsy czy monumentalne łuki znikają

fountains and even open‑air stages. In a way the style
of Minsk palaces can be described as “Stalin’s empire”, which is actually decadent, differing from
the laconic classical empire style by indiscriminate
use of architectural signs of the past. The builders of
the Great Utopia had no doubt that their aesthetics of
Happiness should comprise all the highest achievements of pre‑communist culture. No wonder then
that Stalin’s empire style in its semantics covers
the whole scope of classical architecture, applying
ancient Greek, Roman and even Egyptian models
alongside baroque and Renaissance motifs.
The “popular palaces” are simply signs to symbolise palaces. This is what makes them so unique.
The edifices actually make an illusion of palaces,
where the sumptuous façade decorations are artificially fastened to constructivist walls. As if drawn
on one side of a sheet, the decadent splendour is gone
once you turn the page over. The infinite rows of flat
palaces, which are actually nothing other than scenery for some grand performance, make a fascinating surreal sight. But as soon as you step sideways,
you find yourself in a completely different reality.
The Corinthian and Ionic orders, imposing cornices and monumental arches evaporate in a wink of
an eye. What remains is grey unplastered walls, piteous balconies with laundry hanging on the washing
lines and monotonous barracks‑like black windows.
This is what the naked truth is all about. Some people, who resemble Brueghel’s characters rather than
happy residents of the Sun City of Dreams, are trudging through there, burdened with their little dramas.
Among these backyard parks the dramas sound louder than on the other side of the wall, where they are
muffled by the march of Roman columns, Egyptian
obelisks, Greek urns and vases and some stone divinities of the communist mythology, which proclaimed
general happiness.
There are only a few palaces that do not fit into
the definition of “flat palaces”, such as the Palace of
the Post Office, the Palace of the Government, the Palace of the KGB, the National Bank Palace, the Trade
Unions Palace, the Palace of the Party’s Central Committee, the Palace of the Republic, the Circus Palace,
the Academy of Sciences Palace and maybe just one
or two more.
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w mgnieniu oka. Pozostają tylko szare nietynkowane ściany, smętne balkony obwieszone praniem i monotonne czernią koszarowe okna. Tak wygląda naga
prawda. Przypominający raczej postaci z Breughla niż
radosnych mieszkańców Słonecznego Miasta ludzie
mozolnie brną przez życie, obarczeni swoimi małymi dramatami. Wśród przydomowych parków dramat wyraża się dobitniej niż po drugiej stronie muru,
gdzie tłumią go rzymskie kolumnady, egipskie obeliski, greckie urny, wazy i głoszące powszechną radość
kamienne bóstwa komunistycznej mitologii.
Bardzo niewiele pałaców nie odpowiada określeniu „płaski”, na przykład Pałac Poczty, Rządu, KGB,
Narodowego Banku, Związków Zawodowych, Komitetu Centralnego Partii, Republiki, Cyrku, Akademii
Nauk – i pewnie jeszcze parę.
Eklektyczne pałace Mińska nieraz przybierają
surrealistyczne i hiperironiczne formy, jakich mogliby im pozazdrościć ojcowie postmodernizmu. Przywołajmy tu choćby pałac Telewizji przy ulicy Komunistycznej (Kamunistycznaja). Utrzymana w stylu
staroegipskim imponująca kolumnada przywiera
do zwykłej konstruktywistycznej fasady, nad którą –
niepewnie, wstydliwie – wyrasta renesansowy fronton. Lub spójrzmy na budynek Belbusinessbanku przy
ulicy Marksa, na pierwszy rzut oka prawie niezauważalny. Jego konstruktywistyczną fasadę zdobi kilka
rzędów smukłych i subtelnych kolumn korynckich.
Jest to ostatnia rzecz, której można by się tu spodziewać. Co więcej, ów okaz doskonale nielogicznej architektury zdobią – wieńczące frontowe drzwi w iście
barokowych rytmach – kamienne kwiaty.
W miarę oddalania się od głównej autostrady
napotkamy coraz więcej przykładów architektury
do cna wyzutej z logiki, absurdalnej. Artysta, który
stworzył to arcydzieło, najwyraźniej skupił się na cyzelowaniu środkowej części kompozycji, pozostawiając resztę w szkicowej formie z zaledwie kilkoma ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, które podsunęła
mu chyba podświadomość. Zamiast płaskiej, aczkolwiek wciąż spójnej scenerii pojawiają się teraz osobne elementy. „Muropodobne” pałace ustępują miejsce
pałacom, które z braku właściwszego słowa nazwałbym „oknopodobnymi”. Budynki, które nie stwarzają
już iluzji pałacu, noszą zaledwie pewne jego symboliczne rysy. Mogą to być na przykład bogato zdobione
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The infinite rows of flat palaces, which
are actually nothing other than scenery
for some grand performance, make
a fascinating surreal sight. But as soon
as you step sideways, you find yourself
in a completely different reality.
In their eclectic style, Minsk palaces sometimes
take on so surreal and hyperironical forms as to be
envied by the fathers of postmodernism. Take, for
instance, the Television Palace in Kamunistyčnaja
(Communist) Street. The imposing colonnade in ancient Egyptian style is stuck to an ordinary constructivist façade, out of which a Renaissance pediment
grows quite hesitantly, as if it were ashamed of something. Or have a look at the Belbusinessbank building in Marx Street, hardly noticeable at first sight.
Its constructivist façade is decorated with several
tiers of thin and delicate Corinthian columns. Really, it is the last thing to have been expected here.
To crown it all, this sample of absolutely illogical architecture is adorned with stone flowers enwreathing the front door in some baroque rhythm.
The further you go from the main throughway,
the more frequent are samples of irrational and illogical architecture. The painter who was creating
this masterpiece seems to have worked thoroughly
at the central part of the composition, leaving the rest
in the form of a sketch with just a few random expressionist strokes, prompted by his subconscious.
In place of the flat but still integral scenery now come
separate fragments. The “wall‑like” palaces give way
to what can be called “window‑like” palaces. No longer producing an illusion of a palace, the buildings are
now merely labelled with some symbolic sign to represent a palace. The label can take the shape of a few
ornate windows, a pediment or some columns, often
stuck to unplastered walls, where they are really out
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okna, fronton, czy też kilka kolumn, zazwyczaj doklejonych do nietynkowanego muru – co budzi tylko głęboką konsternację. Podobne rozwiązania znajdziemy
zresztą również na tyłach pałaców „muropodobnych”.
Wszystko to sprawia wrażenie olbrzymiej scenografii jakiegoś dziwacznego filmu albo przedstawienia. Rzeczywistość zastępują dekoracje. Słoneczne
Miasto Marzeń okazuje się tylko jednowymiarową
imitacją, w której słońce zrobione jest z pomalowanej
na jaskrawożółto dykty. Nieprzeliczone w przestrzeni
między pałacami posągi doskonałych istot ludzkich,
sportowców, kopie rzeźb greckich, wioślarki, pionierzy przy niedźwiedziach, jelenie i inna dzika fauna,
symbolizująca zjednoczenie z naturą w Raju Komunistycznym, to w istocie zwykłe modele z gipsu. Co
dla prawdziwych niedoskonałych istot ludzkich jest
pretekstem, aby je bezcześcić, łamać im ręce i nosy,
oblewać je farbą i wypisywać na nich rozmaite niecenzuralne słowa.
Nie istnieje utopia, która może się urzeczywistnić.
Projekt budowy Idealnego Miasta Komunistycznego

of place. By the way, you can see the same kind of labels on the back side of the “wall‑like” palaces as well.
It all gives you an impression of grand‑style scenery for some strange production. The sets substitute
for reality. The Sun City of Dreams in fact turns out
to be a flat imitation, where the sun is but a plywood
circle, painted bright yellow. Abundant in spaces between the palaces, the statues of perfect people, including athletes, replicas of Greek sculptures, girls
carrying oars, pioneers alongside bears, deer and
other wildlife as symbols of coming at one with nature in the Communist Paradise, are actually mere
plaster models. This is a good excuse for real imperfect people profaning them, breaking off their arms
and noses, covering them in paint and writing foul
words on them.
No utopia can become real. So the project to build
an Ideal City of Communist Happiness in fact has
turned into the Sun City of Dreams, flat scenery for
a pastoral play in absurdist style. But this may have
been exactly what the playwrights intended to do.
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Szczęścia przekształcił się więc w Słoneczne Miasto
Marzeń, płaską dekorację do sielanki w stylu absurdystycznym. Ale może właśnie takie było zamierzenie
dramaturgów. W końcu prawdziwe Słoneczne Miasto Marzeń miało zostać zbudowane dalej na wschód,
w Moskwie, jako ośrodek imperium. Mińsk był tylko
jego bramą frontową. Widownia, dla której zaprojektowano owe znakomite dekoracje, nie mogła się nie
zorientować, że wszystko to jest sztuczne. Bo prawdziwą widownią byli turyści wchodzący do imperium
przez monumentalny łuk triumfalny, nie zaś mieszkańcy pięknych „muropodobnych” czy „oknopodobnych” pałaców. Mijając imperialny łuk triumfalny, to
jest Miasto Jednej Ulicy ciągnących się kilometrami pałacowych murów, turysta miał paść na kolana
przed majestatem imperium. Być może zabrzmi to paradoksalnie, lecz Mińsk jako łuk triumfalny stał się
bardziej imponującym symbolem estetyki imperium
aniżeli samo centrum. Moskwie nie udało się zwalczyć swojej mentalności, by mogła reprezentować najwyższy ołtarz Imperium Radzieckiego.

After all, the true Sun City of Dreams was to be constructed further eastwards, in Moscow as the imperial centre. Minsk was only its front gate. The audience that the splendid scenery was designed for could
not have noticed it was all imitation. For the real audience were tourists entering the Empire through
its monumental triumphal arch, not people living
in the beautiful“wall‑like” or “window‑like” palaces. Passing the imperial triumphal arch, i.e.
the One‑Street City of two palace walls stretching
for kilometres, the tourist was supposed to kneel in
the face of the Empire’s grandeur. It may seem a paradox, but Minsk as the triumphal arch became the Empire’s more impressive aesthetic symbol than the centre itself. Moscow failed to overcome the resistance
of its mentality in order to represent the highest altar
of the Soviet Empire.
Minsk as the Sun City of Dreams that has emerged
among Belarusian woods and bogs is a practical
outcome of the project aimed to create an Ideal
City of the Great Communist Utopia. The fact that

Artur Klinau

Artur Klinau

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Mińsk jako Słoneczne Miasto Marzeń, które wynurzyło się z białoruskich lasów i trzęsawisk, to
praktyczny efekt przedsięwzięcia mającego na celu
stworzenie Idealnego Miasta Wielkiej Utopii Komunistycznej. Fakt, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w myśl absurdystycznej estetyki i poetyki – i zmieniło Mińsk w imitację Słonecznego Miasta
Marzeń – w żadnym wypadku nie ujmuje mu niepowtarzalności. Obecne wcielenie Mińska domyka poniekąd pewien mitologiczno‑poetycki dyskurs. Duch
miasta zamieszkuje teraz w ciele, które mimo pozoru materialności okazuje się mirażem, Cieniem Imperium, miastem sztucznego słońca i wspaniałych dekoracji teatralnych. Cudowne place i obszerne ulice
z rzędami płaskich pałaców to tylko wielka scena
przygotowana do wystawienia dziwacznej sztuki. Ani
białoruski, ani rosyjski, ani polski, ani też niemiecki,
ów uniwersalny dramat skupia się na ludzkich marzeniach i niemożności ich spełnienia, na Mieście Szczęścia i niepodobieństwie wejścia do niego. To mit Syzyfa i mit Ikara, to rzecz o słońcu, które niesie życie
wszelkiemu stworzeniu i symbolizuje śmierć.
Mińsk z tysiącletnią historią kwestionuje pewne
wartości. Co jest lepsze: niepowtarzalność czy harmonia nawarstwień kulturowych? Co byłoby korzystniejsze: narodziwszy się raz, toczyć zwykłe życie typowego europejskiego miasta, przytulnego i przyjaznego mieszkańcom, ale zwyczajnego – czy też
odradzając się wciąż i upadając, zmienić się w kuriozalny architektoniczny konglomerat, który wymyka się wszelkiej kategoryzacji? Co jest cenniejsze:
normalność czy piętno geniuszu, choćby i najbardziej nienormalne? Ostrożna drobnomieszczańska
stateczność czy pragnienie stworzenia wspaniałej romantycznej utopii, która w ostatecznym rozrachunku
przybiera kształt absurdystycznego Cienia Imperium,
zwanego Słonecznym Miastem Marzeń?
Marzenie to nie śmierć…
Z angielskiego przełożył Paweł Łopatka
Artur Klinau – artysta konceptualny, pisarz i fotografik, pre‑
zes Białoruskiego Stowarzyszenia Sztuki Współczesnej i wy‑
dawca magazynu „pARTisan”. Autor albumu fotograficznego
poświęconego Mińsku, a także książki wspomnieniowej Mińsk.
Przewodnik po Mieście Słońca. Mieszka i tworzy w Mińsku.

the project has been carried out within absurdist aesthetics and poetics and turned Minsk into an imitation of the Sun City of Dreams does not by any means
take away from its uniqueness. Minsk’s present reincarnation has in a way completed a certain mythological and poetic discourse. The ghost of the city
is now dwelling in a body that in spite of seeming
materially real turns out to be a ghost, a Shadow of
the Empire, a city of an artificial sun and splendid
theatrical sets. All the marvellous squares and wide
streets lined up with the flat palaces are only a big
stage prepared for acting out some weird play. Neither Belarusian nor Russian, neither Polish nor German, the universal play centres on human dreams and
the impossibility to make them come true, the City
of Happiness and the impossibility to get there. It is
the myth of Sisyphus and the myth of Icarus, it is
about the Sun, which brings life to all creatures and
symbolises death.
Minsk, with its ten centuries’ long history, questions certain values. Which is better, uniqueness or
warmth of cultural layers? Which alternative would
be preferable: having been born once, to live a normal life of a typical European town, becoming cosy
and dweller‑friendly, but ordinary, or having been
reborn and ruined over and over again, to turn into
a bizarre architectural conglomerate, which is beyond any comparison? Which is more valuable: being
normal or bearing a mark of genius, however pathological it may be? Mediocre philistine calm or an aspiration to create a great romantic utopia, which has
in the end taken shape of the absurdist Shadow of
the Empire, named the Sun City of Dreams?
A dream is not death…
Artur Klinau – conceptual artist, writer and photographer,
president of the Belarussian Association for Contemporary
Art and editor of pARTisan magazine. He is the author of a photo
album about Minsk, as we as memoire Minsk: A Guide to the City
of the Sun. He lives and works in Minsk.
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Bratysława –
miasto bez planu
Bratislava:
A City without a Plan
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Bratysława jest przykładem miasta,
na które znaczny wpływ wywarły idee
modernizmu – ponad dwie trzecie jej
obszaru zbudowano w duchu nowoczesnej
urbanistyki. Nowoczesne koncepcje
urbanistyczne i architektoniczne nie
współgrały jednak z realizacją planów
rozwoju miasta. Ową rozbieżność między
planowaniem a realizacją w dużej mierze
spowodowały brak ciągłości rozwoju
społecznego miasta oraz rywalizacja
między lokalnymi wyobrażeniami o jego
rozbudowie a brawurowymi pomysłami
dotyczącymi wyglądu stolicy autorstwa
decyzyjnych przedstawicieli kraju.

Bratislava is a city where the idea of
modernism made a considerable impact –
over two‑thirds of the space is built
in the spirit of modern city planning.
Modern urbanistic and architectural
concepts did not correspond, however,
to the execution of urban planning. This
discrepancy between plan and execution
largely caused a lack of continuity in
the social development of the city, as well
as a rivalry between local conceptions
of its expansion and the bold ideas
of the country’s decision‑making
representatives for the appearance of
the capital city.

P

T

ierwszy plan regulacyjny miasta pochodzi z 1850
roku, faktyczny początek planowania urbanistycznego Bratysławy przypada jednak na lata dwudzieste XX wieku. Wtedy to powstała pierwsza komisja urbanistyczno‑architektoniczna, stworzono
odpowiednie narzędzia nadzoru i uchwalono nowy
plan regulacyjny. W tym czasie pojawiły się także
projekty zmian niektórych dzielnic Bratysławy – nabrzeża Dunaju i nowego centrum na wschodnich
obrzeżach zabytkowego Starego Miasta. Bratysławę rozbudowywano w duchu funkcjonalizmu, jednak nowoczesne zmiany wpisano w tradycyjną zabudowę – w sieć ulic, placów lub pojedynczych budynków. Nowe koncepcje urbanistyczne wykorzystano

he first regulatory city plan hails from 1850, yet
the real beginning of Bratislava’s urban planning
came in the 1920s. This was when the first urbanists / architectural commission arose, the relevant supervisory tools were created, and the city’s new regulatory plan was established. This period also saw
designs to alter some quarters of Bratislava – the Danube bank and the new centre on the eastern fringes
of the heritage Old Town. Bratislava was expanded
in the spirit of functionalism, yet modern changes
were blended into the traditional constructions – into
the network of streets, squares, and individual buildings. Only on the outskirts of the city were new urbanistic concepts applied in a comprehensive fashion.
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Nie sposób postrzegać Bratysławy
jako miasta o spójnej koncepcji
urbanistycznej – jest ona miastem
fragmentarycznym, w którym nawet
najpełniej zrealizowane koncepcje
nijak się miały do projektanckiego
pierwowzoru. Z tej przyczyny interpretacja
Bratysławy jako „miasta bez planu”
jest nader uzasadniona.
kompleksowo jedynie na peryferiach ówczesnego
miasta. Radykalizm nowoczesnych inicjatyw przejawiał się chociażby w charakterze przeprowadzanych
zmian: nowa zabudowa objętościowo była ponaddwukrotnie większa od dawnej, wyznaczano więc
nowe ulice i zwiększano szerokość tych pierwotnych,
a także – podług nowoczesnych regulacji – parcelowano rozległe tereny niezabudowane. W ten sposób w Bratysławie powstały zarówno zwarte osiedla, jak i samodzielne dzielnice willowe. Powyższe
tendencje miał wreszcie przekształcić w kompleksową wizję kolejny plan regulacyjny, na który w 1929
roku rozpisano konkurs międzynarodowy. Realizacja pomysłu, który przedłożyli autorzy zwycięskiego projektu (Alois Dryák, Juraj Tvarožek), nie doszła
jednak do skutku. Natomiast na charakter urbanistyczny miasta bezpośrednio wpłynęły inne projekty, które w latach trzydziestych i czterdziestych XX
wieku ministerstwa wyłaniały na mocy konkursów
(Miasto Uniwersyteckie, 1929; Hala Targowo‑Wystawiennicza nad Dunajem, 1940; Dzielnica Rządowa, 1943). Po raz kolejny pomysły zrealizowano zaledwie częściowo, choć – co ciekawe – niektóre ich
założenia wykorzystano w trakcie rozbudowy Bratysławy czterdzieści lat później1.

The radicalism of modern initiatives manifested itself
in the character of the changes that were initiated:
the new constructions spanned over twice as much
space as the old ones, which meant that new streets
were established and the original ones were widened;
sprawling tracts of unutilised land were also parcelled
off according to modern regulations. Thus compact
housing estates and independent villa districts were
created in Bratislava. These tendencies were ultimately meant to combine into a comprehensive vision
for a new regulatory plan, for which an international competition was announced in 1929. The idea put
forward by the creators of the winning design (Alois
Dryák and Juraj Tvarožek) was not executed, however. The urbanistic scheme of the city was directly affected by other designs which emerged in the 1930s
and ‘40s through a ministry competition (the University Town, 1929; the Danube Fair and Exhibition
Hall, 1940; the Government District, 1943). Once again,
the designs were executed only in part, although, curiously enough, some of their premises re‑emerged in
the expansion of Bratislava forty years later.1
In assessing the phenomena and processes that
determined the development of Bratislava in the previous century, we most often recall the postwar
urban planning, which, on the one hand, spawned
the construction of vast residential housing estates
on the outskirts of the city, and on the other caused
massive changes in its historical centre. We might add
that, in the postwar period, concepts were borrowed
from the early twentieth century. However, they were
either carried out piecemeal, or, after 1990, in an entirely different fashion, inspired by a critical stance
toward the heritage of modernism.
The above urbanistic and architectural aspirations continue to be legible in the city space, and even
regularly determine it. Comprehensive designs were
never fully executed. With its large number of unexecuted concepts, we cannot perceive Bratislava
as having a coherent city plan – it remains a fragmentary city, in which even the best‑rendered concepts have little in common with their original design. For this reason, the interpretation of Bratislava
as a “city without a plan” remains justified.2
Let us try to outline this problem more precisely, investigating three spatial management models in
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Przy ocenie zjawisk i procesów determinujących
rozwój Bratysławy w ubiegłym stuleciu najczęściej
przywołuje się powojenne realizacje urbanistyczne,
które z jednej strony przyniosły rozległą rozbudowę
osiedli mieszkaniowych na peryferiach miasta, z drugiej zaś spowodowały zmiany na dużą skalę w jego
historycznym centrum. Warto dodać, że w okresie powojennym nawiązano do koncepcji z pierwszej połowy XX wieku. Zrealizowano je jednak albo
tylko częściowo, albo po 1990 roku zupełnie inaczej –
na fali ówczesnej krytycznej refleksji nad dziedzictwem modernizmu.
Wspomniane urbanistyczne i architektoniczne zamierzenia nie dość że są nadal czytelne w przestrzeni
miasta, to stale ją determinują. Projekty, które miały
charakter kompleksowy, nigdy – bez wyjątku – nie zostały w pełni wprowadzone w życie. Z tego względu
nie sposób postrzegać Bratysławy jako miasta o spójnej koncepcji urbanistycznej – jest ona miastem fragmentarycznym, w którym nawet najpełniej zrealizowane koncepcje nijak się miały do projektanckiego
pierwowzoru. Z tej przyczyny interpretacja Bratysławy jako „miasta bez planu” jest nader uzasadniona2.
Spróbujemy opisać ten problem nieco dokładniej
na przykładzie trzech wybranych modeli zagospodarowania przestrzeni w Bratysławie. Po pierwsze,
nabrzeża Dunaju będącego przestrzenią reprezentacyjną, którą pomimo zmieniających się planów urbanistycznych niezmiennie charakteryzuje zwarta zabudowa. Po drugie, równie reprezentacyjnego Podzamcza, gdzie oryginalną zabytkową zabudowę z XIX
wieku na początku tego stulecia zastąpiono nową, nawiązującą do pierwotnej. Między dawną a dzisiejszą
formą istnieje jednak kilka „warstw” niezrealizowanych koncepcji, które odzwierciedlają społeczne preferencje mieszkańców tej ekskluzywnej dzielnicy,
a także urbanistyczno‑architektoniczny paradygmat
ubiegłego wieku. Po trzecie wreszcie, modelu stopniowej przeróbki heterogenicznej zabudowy na peryferiach miasta i propagowania idei „osi poprzecznej”, wytyczonej przez samodzielne obiekty architektoniczne. Wszystkie trzy modele ilustrują zarówno
współgranie pomysłów urbanistycznych, jak i konflikty między różnymi wyobrażeniami o modernizacji Bratysławy i symbolicznych funkcjach poszczególnych części miasta.
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We cannot perceive Bratislava as having
a coherent city plan – it remains a
fragmentary city, in which even the bestrendered concepts have little in common
with their original design. For this reason,
the interpretation of Bratislava as a “city
without a plan” remains justified.
Bratislava. Firstly, the bank of the Danube, a prominent space which, despite Bratislava’s shifting urban
layout, has invariably maintained a compact construction. Secondly, the equally prominent Podhradie,
whose original nineteenth‑century construction was
replaced at the beginning of the present century by
one that alluded to the original. Between the old and
the present form there are, however, several “layers”
of unexecuted concepts that reflect the social preferences of this exclusive district, as well as the urbanistic / architectural paradigm of the previous century.
Thirdly, we have a model whereby a heterogeneous
development on the outskirts of the city is gradually rebuilt, following the idea of the “perpendicular
axis” marked out by isolated pieces of architecture.
All three models illustrate both the harmony and
the conflicts between various concepts for modernising Bratislava, and the symbolic functions of the various parts of the city.
The dilemma of the prominent public place:
the bank of the Danube
It has not been exclusively natural factors that have
affected the bank of the Danube in Bratislava – a place
on the border of countries and geopolitical structures – but above all, political ones, in particular
through the shifting of state borders. We ought also
to recall technical aspects, i.e. the city’s flood protection. The management of the Danube bank was,
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Rozbudowa promenady na
nabrzeżu Dunaju w Bratysławie
Development of the Danube
river bank promenade
in Bratislava

Dylemat reprezentacyjnej przestrzeni
publicznej: nabrzeże Dunaju
Na wygląd nabrzeża Dunaju w Bratysławie – mieście na granicy państw i układów geopolitycznych –
nie wpłynęły wyłącznie aspekty przyrodnicze, ale
przede wszystkim polityczne, zwłaszcza zmieniające
się granice państwowe. Warto wspomnieć również
o aspektach technicznych, czyli o ochronie miasta
przed powodzią. Zagospodarowanie nabrzeża Dunaju stanowiło wreszcie jedno z najbardziej złożonych
wyzwań urbanistyki i architektury, z którymi przyszło zmierzyć się Bratysławie w XX wieku. Ważną
ideą w tle była również organizacja reprezentacyjnej przestrzeni miasta.
Pierwsze próby regulacji Dunaju przypadają
na lata osiemdziesiąte XIX stulecia, kiedy wzdłuż
rzeki wykonano nasyp i bezpośrednio połączono
nabrzeże z historycznym centrum Bratysławy. Pomysł użytkowania nasypu zrodził się jednak dopiero pod koniec wieku, gdy w okolicach symbolicznego miejsca, gdzie odbywały się koronacje królewskie i które nadal stanowi główne wejście od strony

finally, one of the most complex urbanistic and architectural challenges Bratislava tackled in the twentieth century. This was set against a backdrop of an important concept: organising a prominent city space.
The first attempts to regulate the flow of the Danube occurred in the 1890s, when an embankment was
created along the river and the bank was directly connected to the historical centre of Bratislava. The idea
of building an embankment did not emerge, however,
until the end of the century, when, in a symbolic place
of royal coronations – still the main entrance from
the riverside to the historic part of the city – several prominent palaces were built. This gave the space
the form of a square; at the same time, a short promenade was created here. Opportunities to develop
the bank and the promenade appeared alongside
the filling of a tributary of the river and the levelling of its bank. At this time, a transportation route
was also established parallel to the bank, an important part of which was the tram line (built in 1895).
From the early twentieth century, a compact row
of buildings was planned for the riverbank, based
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rzeki do historycznej części miasta, powstało kilka
reprezentacyjnych pałaców. Dzięki nim przestrzeń
uzyskała formę placu – jednocześnie powstała tu
też krótka promenada. Możliwości rozwoju urbanistycznego nabrzeża i promenady pojawiły się wraz
z zasypaniem kolejnej odnogi rzeki i wyrównaniem
jej brzegu. Wtedy także ustalono równoległą do nabrzeża trasę komunikacyjną, której ważną częścią
od 1895 roku była linia tramwajowa. Od początku XX
wieku planowano wzdłuż nabrzeża zwartą zabudowę – jej podstawę stanowiły wówczas ważne budynki
użyteczności publicznej, na przykład Siedziba Sztabu Wojskowego (Josef Rittner, 1913), Średnia Szkoła
Przemysłowa (Gyula Kolbenheyer, 1904) i Muzeum
Rolnictwa (Milan Michal Harminc, 1927). Wraz z mostem Franciszka Józefa aż do połowy XX wieku budynki zamykały wschodnią część promenady, która
prowadziła z centrum miasta do Hali Targowo‑Wystawienniczej nad Dunajem3.
Zachodnią część nabrzeża tworzył szereg dwui trzypiętrowych budynków mieszkalnych. Promenada, która była usytuowana przed budynkami,

around some key public buildings, such as the Military Staff Headquarters (Josef Rittner, 1913), the Industrial High School (Gyula Kolbenheyer, 1904), and
the Agricultural Museum (Milan Michal Harminc,
1927). Until the mid‑twentieth century, the Franz Joseph Bridge and a row of buildings closed the eastern
side of the promenade, which led from the centre of
town to the Fair and Exhibition Hall on the Danube.3
The western part of the riverbank was created by
a row of two- and three‑storey residential buildings.
The promenade situated in front of the buildings led
to a viewing terrace with a streetlamp. This part of
the riverbank was meant to be accessible to all – show
pavilions were planned for the green areas. In the latter half of the 1940s, the Fair and Exhibition Hall on
the Danube was meant to be transported here from
the opposite end of the promenade. After the relocation of the hall, the eastern part of the bank was to
be filled with the compact development of the new
town centre, which was being considered alongside
the new regulatory city plan. This part of the riverbank was supposed to be closed off by a boulevard
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Wędrujący pomnik Milana
Rastislava Štefánika
The wandering monument
of Milan Rastislav Štefánik

prowadziła na taras widokowy z latarnią. Ta część nabrzeża miała się stać powszechnie dostępna – na terenach zielonych planowano stworzyć pawilony wystawowe. W drugiej połowie lat czterdziestych zamierzano tu zresztą przenieść z dunajskiego nabrzeża
Halę Targowo‑Wystawienniczą, dotychczas usytuowaną na przeciwległym końcu promenady. Po przeniesieniu hali wschodnią część nabrzeża miała wypełnić zwarta zabudowa nowego centrum miasta, której powstanie rozważano przy okazji nowego planu
regulacyjnego. Tę część nabrzeża miał zresztą zamykać bulwar prowadzący do nowej stacji kolejowej.
Chociaż koncepcja nie została w tym czasie zrealizowana, zainspirowała projekty nowego centrum
Bratysławy w drugiej połowie XX wieku. W latach

leading to a new railway station. Although this concept was not carried through at the time, it inspired
designs for a new Bratislava centre in the second half
of the twentieth century. In the 1980s it was reflected in spatial management ideas – a central square
and a compact row of buildings along the promenade
– which have determined the urbanistic development
of this part of town to this day. The remarkable resilience of the idea of a compact row of buildings along
the coast is also confirmed by current architectural projects in the eastern part, where, since the early
twenty‑first century, residential buildings have gradually filled the former location of the show pavilion,
now situated on the other side of the river.
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osiemdziesiątych znalazła swoje odzwierciedlenie
w ówczesnych pomysłach zagospodarowania przestrzennego – centralnego placu i zwartego szeregu
budynków wzdłuż promenady – co zresztą determinuje rozwój urbanistyczny tej części miasta do dzisiaj. Nadzwyczajną żywotność idei zwartej zabudowy wzdłuż nabrzeża potwierdzają również aktualne
realizacje architektoniczne w jego wschodniej części,
gdzie od początku XXI wieku domy mieszkalne stopniowo wypełniają dawne miejsce pawilonu wystawowego, usytuowanego dziś na drugim brzegu rzeki.
Tło ideologiczne, a także symboliczne znaczenie
zabudowy nabrzeża ilustruje przykład odsłonięcia
i usunięcia dwóch pomników. Mowa tu o pomniku
Marii Teresy (odsłoniętym w 1897 roku, zburzonym
w 1922 roku), nawiązującym do okresu państwowości austro‑węgierskiej, usytuowanym w centralnym
punkcie nabrzeża, oraz o pomniku czechosłowackiego polityka i uczonego Słowaka Milana Rastislava Štefánika, który zastąpił monument cesarzowej w 1938 roku. Pomnik Štefanika, wraz z czeskim
lwem umieszczonym na pylonie, w 1940 roku usunięto, przemieszczano następnie wzdłuż nabrzeża,
i wreszcie umieszczono przed Słowackim Teatrem
Narodowym. Przemieszczanie się monumentu legitymizowało znaczenie poszczególnych części nabrzeża,
choć dzisiejsze umieszczenie pomnika na terenie komercyjnego centrum handlowego zatarło jego pierwotny wymiar ideologiczny. Swoje miejsce – w rzeczywistym, a także wirtualnym sensie – zmieniały
również budynki reprezentacyjne. Na przykład budynek Rady Narodowej pierwotnie miał się znaleźć
w zachodniej części dunajskiego nabrzeża, w końcu
stanął obok Zamku Bratysławskiego. Również Teatr
Narodowy przeniósł siedzibę ze wschodniej części
nabrzeża do zabytkowego centrum miasta.
Jedyne w swoim rodzaju:
Podzamcze stworzone na nowo
Wzgórze zamkowe – wraz z zamkiem usytuowanym
w jego centralnej części i zabudową południowego
zbocza od strony rzeki – w Bratysławie jest miejscem wyjątkowym. Stanowi pocztówkową dominantę miasta, jest także oficjalnym symbolem stolicy i kraju. Rozwój urbanistyczny tej części Bratysławy od końca XIX wieku aż do dzisiaj reaguje

The ideological backdrop and the symbolic significance of the riverbank constructions are illustrated by the case of the unveiling and removal of
two monuments. These are the Maria Teresa (unveiled in 1897, demolished in 1922) monument, alluding to the Austro‑Hungarian period and situated on
the central point of the riverbank, and the monument
to Czechoslovak diplomat Milan Rastislav Štefánik,
replacing the monument to the Austro‑Hungarian
Emperor in 1938. The Štefánik monument was set on
a pylon with a Czech lion, and removed in 1940, to be
shifted down the riverbank, eventually ending up in
front of the Slovak National Theatre in 1988–2008.
The shifting of the monument was indeed legitimised
by the significance of various parts of the riverbank,
yet the present‑day relocation of the piece to the site
of a commercial shopping centre effaced its original
ideological intent. The more landmark buildings also
changed their locations, in both a real and a virtual
sense. For example: the National Council building was
originally meant to be located in the western part of
the Danube riverbank, but ended up near Bratislava
Castle. The headquarters of the National Theatre also
moved from the eastern part of the bank to the historical centre of town.
One of a kind: Podhradie recreated
Castle Hill, including the castle in its central part
and the constructions on the southern slope, facing the river, is a singular place in Bratislava. It is
the city’s postcard emblem, and the official symbol
of the city and the country. The urbanistic development of this part of the capital from the late nineteenth century to the present day has responded to
the key paradigms of modern architecture and city
planning, though, by the same token, it reveals a lack
of tools for building supervision, and a reluctance to
consult with specialists on this subject.
The building development on the southern side of
Podhradie was limited by the sculpting of the grounds,
the spatial and symbolic ties to the castle, and the placement of a major arterial road nearby, running from
the city to the west. These factors meant that the slope
is covered by long, narrow plots set perpendicular to
the river. The main road cuts through the buildings,
with a network of side streets at right angles. Here
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Nabrzeże Dunaju i Zamek
Bratysławski, propozycja regu‑
lacji autorstwa Aloisa Balána i
Jiříego Grossmanna, 1926
Danube river bank and the
Bratislava castle, regulation pro‑
posal by Alois Balán and Jiří
Grossmann, 1926

na główne paradygmaty nowoczesnej architektury
i urbanistyki, choć jednocześnie odsłania brak odpowiednich narzędzi nadzoru budowlanego, a także
niechęć do zasięgania opinii w tej kwestii w środowisku specjalistów.
Rozwój zabudowy południowej strony Podzamcza ograniczały ukształtowanie terenu, przestrzenne
i symboliczne związki z zamkiem oraz usytuowanie
niedaleko sporej arterii komunikacyjnej prowadzącej z miasta na zachód. Powyższe czynniki sprawiły, że teren zbocza pokrywają wąskie i długie parcele skierowane prostopadle do rzeki. Główną drogę
przeprowadzono przez środek zabudowy, a sieć bocznych ulic prostopadle do drogi głównej. Tu powstały tradycyjne domy jednorodzinne, jedno-, dwu- lub
trzypiętrowe, z widokiem na Dunaj z jednej i Zamek
Bratysławski z drugiej strony.
Historia planowanej przebudowy Podzamcza
sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku i bezpośrednio wiąże się z ewolucją poglądów na usunięcie lub zachowanie ruiny zamku i jego rekonstrukcję.
W tym czasie środowisko ekspertów zdominował
jednoznaczny osąd, że Podzamcze jest integralnie
związane z zamkiem. Z tej przyczyny wysokość zabudowy została ograniczona – zamek jako dominanta przestrzeni miał być zachowany przynajmniej jako ruina. W latach czterdziestych XX wieku
spojrzenie na te kwestie uległo radykalnej zmianie. Zgodnie z planem regulacyjnym, powstałym

we find traditional one-, two-, and three‑storey single‑family homes, with a view of the Danube on one
side, and of Bratislava Castle on the other.
The history of the planned reconstruction of
Podhradie stretches back to the 1920s, and is directly tied to the evolution of views on the removal or preservation of the castle’s ruins and on its reconstruction. At this time, the categorical opinion
developed in expert communities that Podhradie
was an integral part of the castle. For this reason,
the height of the neighbouring constructions was
restricted – the castle was to remain the space’s
dominant feature, at least as a ruin. In the 1940s
views on this subject changed radically. According
to a regulatory plan created in the totalitarian period of the First Slovak Republic, Podhradie was to
become a university district. Conceived through
numerous competition designs in 1941, this district
was meant to replace the original Podhradie construction, including the castle ruins. The monumental form reflected the symbolic significance of
the place and the whole of the new district. These
proposals to utterly demolish the original construction did not come to fruition, but they did lead to
the land being appropriated, and set an important
precedent in the urbanistic development of this part
of the city. Some of the buildings were destroyed
as a result of the expansion of the arterial road on
the Danube bank in the late 1940s. Interestingly

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

w czasie istnienia totalitarnej Pierwszej Republiki
Słowackiej, Podzamcze miało się stać dzielnicą uniwersytecką. Osiedle uniwersyteckie, co stwierdzić
można na podstawie licznych projektów konkursowych z 1941 roku, miało zastąpić pierwotną zabudowę Podzamcza, a także ruiny zamku. Monumentalna forma reprezentacyjna odzwierciedlała symboliczne znaczenie tego miejsca i całej nowej dzielnicy.
Ówczesne rozważania o całkowitej likwidacji pierwotnej zabudowy nie doszły do skutku, doprowadziły natomiast do wywłaszczenia gruntów i stały się
ważnym precedensem w urbanistycznym rozwoju
tej części miasta. Zburzenie części domów w wyniku poszerzania arterii komunikacyjnej na nabrzeżu
Dunaju nastąpiło już pod koniec lat czterdziestych
XX wieku. Co ciekawe, ani w konkursach architektonicznych z 1955 roku, ani w projektach budowy
dzielnicy mieszkalnej z 1957 nie wzięto pod uwagę
zachowania historycznej tkanki Podzamcza. Planowano ją zastąpić wolno stojącymi budynkami lub
szeroką promenadą łączącą Podzamcze z Dunajem,
ale projekt osiedla mieszkaniowego realizowano jedynie częściowo – na jego podstawie powstały trzy
nowe domy mieszkalne. Proces likwidacji tkanki
historycznej Podzamcza przyśpieszyła budowa nowego mostu na Dunaju. Pod koniec lat sześćdziesiątych zabytkowe Podzamcze przestało istnieć – stało
się laboratorium testowania możliwości nowoczes
nej architektury. Autorytarny reżim socjalistycznej Czechosłowacji zainicjował powstanie szeregu
charakterystycznych, monumentalnych i samodzielnych budynków reprezentacyjnych, w tym Akademii Sztuk Pięknych, Państwowego Konserwatorium
i budynku Słowackiej Rady Narodowej. Po roku 1989,
kiedy nastąpiły zmiany w prawie własności, projekty budowlane realizowane na terenie Podzamcza nabrały charakteru utylitarnego – planowano ograniczyć mieszkalną funkcję tej części miasta. Zwycięski projekt międzynarodowego konkursu EUROPAN 4
w 1996 roku wprawdzie nadal traktował Podzamcze
jako przestrzeń samodzielnych, monumentalnych
obiektów, ale w tym samym konkursie pojawiły się
również propozycje rekonstrukcji pierwotnej tkanki zabytkowej4. Zmianę pomysłu na formę zabudowy przyniósł kolejny konkurs dopiero w 2002 roku.
Zwycięska koncepcja przedstawiała Podzamcze jako
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enough, the preservation of the historical fabric of
Podhradie was taken into account neither in the architectural competitions of 1955, nor in the designs
for building a residential district in 1957. There were
plans to replace it with free‑standing buildings or
a wide promenade that would join Podhradie with
the Danube; the residential district design was only
executed in part, however, serving as the basis for
three new housing developments. The process of
liquidating the historical fabric of Podhradie was
hastened by the construction of a new bridge over
the Danube. By the end of the 1960s, the historical Podhradie had ceased to exist – it had become
a laboratory for testing the capabilities of modern
architecture. The authoritarian regime of socialist Czechoslovakia initiated a range of characteristic, monumental, and free‑standing buildings, including the Academy of Fine Arts, the State Conservatory, and the Slovak National Council building.
After 1989, when ownership laws changed, construction projects on the Podhradie grounds took
on a utilitarian character – the residential function of this part of town was systematically limited.
The winning design from the EUROPAN 4 international competition in 1996 still reflected Podhradie
as a space of independent, monumental structures,
but the same competition yielded proposals to reconstruct the original historical fabric.4 A changed
proposal for the form of the construction only came

Dzielnica uniwersytecka
na Wzgórzu Zamkowym,
praca konkursowa Ernesta
i Attilia La Padula, 1941
University quarter on Bratislava
Castle Hill, competition
entry by Ernesto and Attilio
La Padula, 1941
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Bratysława jest miastem częściowo
realizowanych planów urbanistycznych
i nieplanowanych realizacji. Struktura
miejska ma jednak zdolność
samoregulacji – dlatego też nieplanowane
działania są w tym samym stopniu
naturalne i tak samo nieuniknione jak
plany regulacyjne i wizje urbanistyczne.
osiedle domów mieszkalnych, czym zamknęła długotrwały proces forsowania kompleksowych wizji
architektonicznych dla tej części miasta.
Odpowiedzią na wizjonerskie koncepcje był powrót do pragmatyzmu w zagospodarowaniu przestrzeni Podzamcza (autorzy projektu: pracownie architektoniczne Aurex i Bogár – Králik – Urban, 2006).
Powstała zwarta zabudowa usytuowana stosunkowo
blisko komunikacyjnej arterii wokół mostu. Z jednej
strony Podzamcze wróciło częściowo do dawnej historycznej tkanki, z drugiej zaś w zestawieniu z socmodernistyczną arterią komunikacyjną straciło swój
dawny charakter.
Abstrakcyjna wizja a planowanie miasta:
Bratysława północno‑wschodnia
Niegdysiejsze północno‑wschodnie peryferia Bratysławy, ciągnące się od dzisiejszego placu Amerykańskiego (Americké námestie) po Główny Dworzec
Kolejowy, przez długie lata były traktowane jako potencjalne nowe centrum stolicy. Jeszcze na początku ubiegłego wieku obszar ten stanowił mieszaninę słabo zabudowanych stref przemysłowych, terenów wojskowych i gęstego szeregu parterowych
domów mieszkalnych. Potencjał rozwojowy tego obszaru i jego dobra lokalizacja sprawiły, że po powstaniu Pierwszej Republiki Czechosłowackiej pojawił

with another competition in 2002. The winning concept presented Podhradie as a residential district,
which closed the long process of forcing comprehensive architectural visions upon this part of the city.
A response to these visionary concepts was a return to pragmatism in managing the Podhradie space
(designers: architectural design studios Aurex, Bogár
– Králik – Urban, 2006). The resulting compact development, was situated relatively near to the arterial
road around the bridge. On the one hand, Podhradie
had partly returned to the old historical fabric; on
the other, paired with a socialist modernist artery of
transportation and executed in much larger scale, it
completely lost its former character.
An abstract vision and city planning:
north‑eastern Bratislava
The onetime north‑eastern outskirts of Bratislava,
stretching from today’s American Square (Americké
námestie) to the Main Railway Station, were for many
years seen as a potential new centre of the capital.
At the dawn of the twentieth century, the area was
a blend of poorly developed industrial zones, military
grounds, and a dense row of single‑storey residential
buildings. The development potential of this area and
its prime location meant that, following the creation
of the First Czechoslovak Republic, a project was conceived to transform these outskirts into a commercial, cultural, and administration centre.
The first regulation of 1926 set the maximum
height of the developments at seventeen metres.
Even if this regulation plan, and the subsequent one
of 1934, were executed only in part, the vitality of
the concept to limit the height of buildings was confirmed by the development of the district following
World War Two, still adhering to the premises set
in the 1920s.
Simultaneously, there was another standpoint on
the development of this part of town. This was put
forward in a project to reconstruct Liberty Square
and its environs (Regulačná a zastavovacia úprava
námestia Slobody a okolia), which the city authorities
confirmed in 1929. The space was meant to be “sliced”
by a twenty‑four‑metre‑wide boulevard, beginning
on Liberty Square, cutting through the new central
square and running toward the city park. The old
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się projekt przekształcenia tych peryferii w handlowe, kulturalne i administracyjne centrum miasta.
Już pierwsza regulacja z 1926 roku określiła maksymalną wysokość zabudowy na siedemnaście metrów. Nawet jeśli ten, a także późniejszy plan regulacyjny z 1934 roku zrealizowano jedynie częściowo, żywotność koncepcji ograniczenia wysokości
obiektów potwierdził rozwój dzielnicy po drugiej
wojnie światowej, kiedy wciąż przestrzegano zasad
z lat dwudziestych.
Równolegle istniał inny pogląd na rozwój tej części miasta. Przedstawiono go w projekcie przebudowy placu Wolności i okolic (Regulačná a zastavovacia úprava námestia Slobody a okolia), który władze
miasta zatwierdziły w 1929 roku. Przestrzeń miał
„przeciąć” szeroki na dwadzieścia cztery metry bulwar, zaczynający się na placu Wolności i przechodzący przez nowy plac centralny w kierunku parku
miejskiego. Na park miejski planowano przekształcić dawny ogród pałacu Aspremonta, z którego często
korzystali studenci pobliskiego uniwersytetu. Koncepcja ta nie została jednak zrealizowana.
Owa idea „osi poprzecznej” pozostaje konkurencyjnym zamierzeniem w stosunku do tradycyjnego
zagospodarowania tej przestrzeni. Funkcjonuje jako
główny element nowego centrum stolicy i do dzisiaj
jest brana pod uwagę w projektach architektonicznych. Co więcej, stała się także przedmiotem konkursów urbanistycznych. Kolejny międzynarodowy
projekt konkursowy Dzielnicy Rządowej w rejonie
placu Wolności nie został zrealizowany, ale jego wyniki zainicjowały powstanie monumentalnego dziesięciopiętrowca – Pałacu Poczty (autorzy projektu:
Eugen Kramár, Štefan Lukačovič, 1948). Pałac Poczty
zamknął plac Wolności z północno‑wschodniej strony, a jego lokalizacja i monumentalizm poświadczyły
ówczesną żywotność idei „osi poprzecznej”. Koncepcję wprawdzie określono tym mianem dopiero w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy jej propagowaniem zajął się urbanista Emanuel Hruška, ale realizowano ją długofalowo – także w trakcie budowy
gmachu Radia Słowackiego (autorzy projektu: Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kissling, 1984),
który powstał w ramach realizacji pierwszego etapu
projektu nowego centrum miasta. Pierwotna drobna zabudowa została wtedy zburzona, zwiększono

Bratislava is a city of partly
executed city plans and unplanned
constructions. The urban structure
does, however, have a self-regulating
ability – this explains how unplanned
projects are natural and inevitable to
the same degree as regulatory plans
and urbanistic visions.
garden of the Aspremont Palace, partly used by students of the nearby university, was to be turned into
a city park. This concept was never carried through.
However, the idea of the “perpendicular axis” –
a development of independent architectural structures – remains an alternative to the traditional
management of this space. It functions as a key element of the capital’s new centre, and is reflected in
architectural designs to this day. Moreover, it has
been the subject of city planning competitions. Another international competition project of the District Council in the Liberty Square region was not
carried out, but its results sparked the creation
of a monumental ten‑storey building – the Postal
Palace (designers: E. Kramár, S. Lukačovič, 1948).
The Postal Palace building capped off Liberty Square
from the north‑eastern side, and its placement and
monumental size bore testimony to the vitality of
the “perpendicular axis” concept, though this name
was established only in the mid‑1950s, when it was
promoted by city planner Emanuel Hruška. It was
executed in a long‑term fashion, however, which
included the construction of the Slovak Radio station (designers: Š. Svetko, Š. Ďurkovič, B. Kissling,
1984), created in executing the first step of the design for the new city centre. The first minor development was then demolished, and the width of
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Panorama północno-wschodniej części miasta z 1940 r. z konturami
monumentalnych budynków wzniesionych w drugiej połowie XX w.
View of the northeast part of the city in 1940 with the contours
of monumental construction undertaken in the second half of
the 20th century
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Schemat niezrealizowanych monumentalnych
projektów w północno-wschodniej Bratysławie
Scheme of unrealised monumental projects
in northeast Bratislava
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do dziewięćdziesięciu metrów – czyli ponad trzykrotnie w porównaniu z regulacją z okresu międzywojennego – szerokość lokalnych ulic5. Masywny
gmach otrzymał dzięki temu odpowiednią otwartą przestrzeń, która podkreśliła jego monumentalny charakter. Zabudowę planowano rozwijać w podobny sposób w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Niebawem jednak urbaniści porzucili ideę
„osi poprzecznej” i w wyniku odejścia od tego pomysłu powstał eksperymentalny wieżowiec w sąsiedztwie gmachu Radia Słowackiego.
Koncepcję „osi poprzecznej” zakwestionowano także na początku XXI wieku w trakcie realizacji siedziby Narodowego Banku Słowackiego (autorzy projektu: Martin Kusý, Pavol Paňák, 2001). Budynek potwierdził symboliczne znaczenie tej części
miasta, choć efektu monumentalności gmachu nie
osiągnięto dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu przestrzeni, tak jak to się działo w epoce modernizmu, ale poprzez wysokość obiektu. Podobny trend
był zresztą widoczny pod koniec lat dziewięćdziesiątych – na przykład w niezrealizowanych projektach
nowego Ratusza Staromiejskiego, który pierwotnie
miał stanąć w sąsiedztwie banku. Nadal zresztą istnieją koncepcje architektoniczne dla tej części miasta,
które postulują tworzenie samodzielnych obiektów
w sieci ulic. W ten sposób odchodzi się od poprzednich planów urbanistycznych i kompleksowych wizji
rozbudowy Bratysławy.
Planować miasto czy odejść od jego planowania?
Jak wspomnieliśmy we wstępie, co zresztą potwierdziły opisy poszczególnych modeli zagospodarowania przestrzennego, Bratysława jest miastem
częściowo realizowanych planów urbanistycznych
i nieplanowanych realizacji. Struktura miejska ma
jednak zdolność samoregulacji – dlatego też nieplanowane działania są w tym samym stopniu naturalne i tak samo nieuniknione jak plany regulacyjne i wizje urbanistyczne. Nawet jeśli jest jasne, że
większość projektów i planów pozostaje w niedokończonej formie, okazuje się, że koncepcje, które
im przyświecają, są starszej daty. Równocześnie
należy przypomnieć, że niektóre pomysły rozwoju
miasta nigdy nie były ani oficjalnie, ani powszechnie zaakceptowane. Fakt, że przetrwały, potwierdza ich żywotność w przestrzeni miasta. Przykład

the local streets was expanded to ninety metres –
over three times greater than the regulations established in the interwar period.5 As such, the massive building acquired the open space it needed, emphasising its monumental character. There were
plans to continue the development in a similar fashion in the 1980s. Yet soon thereafter, city planners
abandoned the concept of the “perpendicular axis,”
which led to the experimental tower building that
neighbours the Slovak Radio station.
The concept of the “perpendicular axis” was also
called into question in the early twenty‑first century during the construction of the National Slovak Bank (designers: M. Kusý, P. Paňák, 2001). This
building confirmed the symbolic significance of this
part of town, though its monumental effect arose less
from managing the space correctly, as was the case
in the modernist epoch, than from the height of
the structure. A similar trend is visible in the late
1990s – for example, in the unexecuted designs for
the new Old Town Hall, initially meant to neighbour
the bank. There still exist architectural concepts for
this part of town that propose creating independent
structures in the network of streets. Thus the previous city plans and comprehensive visions for the expansion of Bratislava were abandoned.
Should we plan the city or abandon its planning?
As we recalled in the introduction, and have
seen confirmed in these descriptions of various
land‑use models, Bratislava is a city of partly executed city plans and unplanned constructions.
The urban structure does, however, have a self‑regulating ability – this explains how unplanned projects are natural and inevitable to the same degree
as regulatory plans and urbanistic visions. Even if
it is evident that the majority of designs and plans
remain unfinished, we see that the concepts informing them draw from the past. At the same
time, we ought to recall that some city development ideas were never official or widely accepted. The fact that they survived confirms their vitality in the city space. The case of Bratislava also
demonstrates that we can find conflicts between
various, and often contradictory urbanistic ideas
in the structure of a city. The conflicts generate
a state of constant indecision. The consciousness of
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Bratysławy ponadto ilustruje, że w strukturze miasta często dochodzi do konfliktów między różnymi – niejednokrotnie przeciwstawnymi – pomysłami urbanistycznymi. Konflikty generują zaś sytuację permanentnego niezdecydowania. Świadomość
prawdopodobieństwa, że kompleksowe rozwiązania
urbanistyczne wdroży się zaledwie częściowo, stanowi czynnik, który zasadniczo wpływa nie tylko
na wygląd miasta, ale także na myślenie o jego urbanistycznym planowaniu6.
Ze słowackiego przełożyła Magdalena Bystrzak
Henrieta MoravčÍková, Katarína Andrášiová, Matúš
Dulla, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková,
Peter Szalay – pracownicy Instytutu Budownictwa i Archi‑
tektury Słowackiej Akademii Nauk tworzący grupę badaw‑
czą specjalizującą się w historii i teorii dwudziestowiecznej
architektury oraz ochronie zabytków nowoczesnej architektu‑
ry. Opublikowali dziesiątki artykułów i kilka monografii oraz
zorganizowali wiele wystaw poświęconych dwudziestowiecz‑
nej i współczesnej architekturze. Obecnie prowadzą badania
dotyczące konfliktów i współoddziaływań w historii koncep‑
cji planistycznych w XX wieku oraz struktur urbanistycznych
środkowoeuropejskich miast ze specjalnym naciskiem na sto‑
licę Słowacji – Bratysławę.
1. Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Katarína Andrášiová, Nina
Bartošová et al., Moderná Bratislava 1918–1939, Bratislava 2015,
s. 240.
2. Podobną problematykę porusza na przykład Henrieta
Moravčíková w: Bratislava: A city with no character?,
„Architektúra & Urbanizmus”, 2010, t. 44, nr 1–2, s. 34–51.
Na podobne zjawisko w kontekście Zagrzebia zwrócili uwagę
chociażby Eve Blau, Ivan Rupnik w: Project Zagreb. Transition as
Condition, Strategy, Practice, Barcelona 2007.
3. H. Moravčíková, Bratislava, w: Capital Cities in the Aftermarch
of Empires, red. Emily Grunzburger Makaš, Tanja Damljanovič
Conley, London – New York 2010, s. 174–188.
4. Michal Bogár, International Competition EUROPAN 4,
„Architektúra & Urbanizmus” 1997, t. 31, nr 2–3, s. 77–89.
5. Maria Topolčanská, Building of the Slovak Radio in Bratislava,
„Architektúra & Urbanizmus” 2008, t. 42, nr 3–4, s. 217–224.
6. K. Andrášiová, Matúš Dulla, K. Haberlandová, H. Moravčíková,
L. Pastoreková, P. Szalay, Planning the Unplanned City:
Modern Urban Conceptions in a Traditional Urban Structure,
„Architektúra & Urbanizmus” 2015, t. 49, nr 3–4, s. 83–103.

the probability that complex city‑planning solutions
will be executed only in part is a factor that fundamentally affects not only the appearance of the city,
but also how we consider its planning.6
Translated from the Polish by Søren Gauger
Henrieta MoravčÍková, Katarína Andrášiová, Matúš
Dulla, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková,
Peter Szalay – are members of the Institute of Construction
and Architecture at the Slovak Academy of Science and con‑
stitute a research team specialising in the history and theory
of 20th-century architecture and modern architecture monu‑
ment protection. They have published dozens of articles, several
monographs and organised many exhibitions on 20th-century
and contemporary architecture. Currently they are working on
research on conflicts and coexistences of the architectural and
town‑planning conceptions of the 20th century and the urban
structure of the Central European city with a special focus on
the capital of Slovakia – Bratislava.
1. Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Katarína Andrášiová, Nina
Bartošová et al., Moderná Bratislava 1918–1939, Bratislava 2015,
p. 240.
2. Such issues are raised, for example, by Henrieta Moravčíková,
“Bratislava: A City with No Character?”, Architektúra &
Urbanizmus, 2010, vol. 44, no. 1–2, pp. 34–51. Similar phenomena
in the context of Zagreb are noted in, among others, Eve Blau,
Ivan Rupnik, Project Zagreb: Transition as Condition, Strategy,
Practice, Barcelona 2007.
3. H. Moravčíková, Bratislava, in: Capital Cities in the Aftermath
of Empires, ed. Emily Grunzburger Makaš, Tanja Damljanovič
Conley, London – New York 2010, pp. 174–188.
4. Michal Bogár, “International Competition EUROPAN 4”,
Architektúra & urbanizmus 31, 1997, Parts 2–3, pp. 77–89.
5. Maria Topolčanská, “Building of the Slovak Radio in Bratislava,”
Architektúra & urbanizmus, 2008, vol. 31, no. 3–4, pp. 217–224.
6. K. Andrášiová, Matúš Dulla, K. Haberlandová, H. Moravčíková,
Laura Pastoreková, P. Szalay, “Planning the Unplanned City:
Modern Urban Conceptions in a Traditional Urban Structure”,
Architektúra & urbanizmus, 2015, vol. 49, no. 3–4, pp. 83–103.
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Ewa Chojecka

Bielsko i Max Fabiani –
wymazywanie
i przywracanie pamięci
Bielsko and Max Fabiani:
Erasing and Restoring
Memory
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Projekt Fabianiego, powstały pod sam koniec
XIX wieku, stawiał sobie za cel nie tylko
nadanie ładu i funkcjonalności istniejącej,
żywiołowo narosłej tkance urbanistycznej
miasta, ale postulował jeszcze dwie inne
ważne sprawy: wyznaczenie perspektywy
„miasta na wyrost” – jego przyszłego
rozwoju i rozprzestrzenienia się, ponadto
zaś utworzenie całości o walorach
artystycznych dzieła sztuki.

Fabiani’s project, created at the very
end of the 19th century, aimed not only
at imposing an order and functionality on
the existing, spontaneously accumulated
urban fabric, but also at two other
important matters: setting a perspective
for the city’s further development and
expansion, as well as composing a whole
possessing the qualities of a work of art.

P

T

oczucie identyfikacji z miejscem, świadomość
trwałego zakorzenienia bywają wśród mieszkańców dzisiejszych naszych miast bardzo różne. Są bowiem ośrodki cieszące się – wzorem Krakowa – nieprzerwaną ciągłością historycznej pamięci, są inne,
naznaczone zerwaną, nawet zanegowaną tradycją,
pamięcią wręcz zakazaną. Do tych ostatnich zaliczają się nie tylko miasta Ziem Zachodnich, ale także te
z rozległego zachodniego pogranicza, w tym i Bielsko – miasto będące najdalej na wschód wysuniętym ośrodkiem historycznego Księstwa Cieszyńskiego, potem Śląska zwanego austriackim, sąsiadujące
o miedzę z małopolską Białą, od 1951 roku zespolone z nią w jeden organizm miejski jako Bielsko‑Biała.
Zbiegają się tutaj konfliktogenne sytuacje dwojakiego rodzaju: jednymi są odrębności historyczno‑kulturowe śląskie i małopolsko‑galicyjskie, drugimi – rezultaty przełomów dziejowych XX wieku naznaczone wydarzeniami obydwu wojen światowych,

he sense of identification with the place, the
awareness of permanent rooting, takes diverse
forms among inhabitants of our contemporary cities.
For there are urban centres, such as Krakow, enjoying a continuity of historical memory, and there are
places marked by a broken or even denied tradition,
a forbidden memory. The latter group includes not
only the cities in the west of Poland, but also the large
southern borderlands, such as Bielsko – the easternmost city of the historical Duchy of Cieszyn and later
of the so‑called Austrian Silesia, a close neighbour of
Biała in Małopolska and since 1951 forming one conurbation called Bielsko‑Biała.
Two situations engendering conflict converge here: historical and cultural differences between Małopolska and Galicia and the results of
the 20th‑century historical watersheds, that is both
world wars, and above all the post‑war policy of communist Poland, which for decades imposed the dictate
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nade wszystko zaś polityką powojenną władz PRL,
stosującą przez dziesięciolecia dyktat jednorodności
narodowej z zanegowaniem miejscowej wieloetniczności i wielojęzyczności, do których dołączył zanik
wielokonfesyjności. Wytracono te wartości, które
były istotną komponentą dziedzictwa kulturowego
poprzednich stuleci, jak każdego pogranicza. Polifonia lokalnego świata austriacko‑śląsko‑galicyjskiego
ustąpić musiała hasłom narodowej monokultury, wyłączności jednego języka i jednego punktu widzenia.
Bielsko nie doznało podczas działań wojennych znaczących zniszczeń substancji architektoniczno‑urbanistycznej, natomiast dokonała się tam niemal całkowita
wymiana składu mieszkańców. Ucieczki, wypędzenia,
przesiedlenia. Nowo przybyli, w tym i ci wypędzeni
z Kresów, długo nie odnajdywali się w miejscowych
strukturach tradycji i tworzyli własne, przeszłość Bielska nie była ich przeszłością. W dodatku otoczeni byli
propagandowymi stereotypami nienawiści do byłych
klasowych i narodowych niemieckich wrogów. Wiele
z tego pokutuje do dziś. Pojęcia twórczego pogranicza,
tej panoramy histoire croisée, złożonej i wielobarwnej,
polifonicznej, nie miały wtedy racji bytu.
Tymczasem już u schyłku PRL, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, narastać zaczyna swoisty renesans miejscowych tradycji i pamięci (co nie
znaczy powrotu do przeszłości). Współcześnie zjawisko to nabiera nowych barw. Pojawiają się nowe prace
badawcze, nowe przemyślenia1. W tym nurcie mieści
się też moja pierwsza monografia architektury miasta z 1987 roku2 i następna, poszerzona edycja wydana kilka lat później (1994)3. Porównanie obydwóch:
siermiężnej pierwszej i należytej oprawy edytorskiej
tej drugiej jest niemym świadectwem dokonanego
wtedy skoku cywilizacyjnego także w tej dziedzinie.
W przytoczonych opracowaniach przypomniany został i opisany niezwykły projekt urbanistyczny
autorstwa Maxa Fabianiego, pojmującego koncepcję
miasta także jako kreację artystyczną4. Jeśli do sprawy tej powracamy dzisiaj ponownie, to dlatego że ówcześnie formułowane tezy i oceny nabrały do teraz
głębszego wymiaru, poszerzyła się skala naszych ówczesnych refleksji – o czym za chwilę.
Projekt Fabianiego, powstały pod sam koniec XIX
wieku, stawiał sobie za cel nie tylko nadanie ładu
i funkcjonalności istniejącej, żywiołowo narosłej

of national homogeneity while denying the local multi‑ethnicity and multilingualism, on top of which
the pre‑war multi‑religiousness disappeared. These
values, which formed an important component of
the cultural heritage of the previous century, typical of every borderland, were lost. The polyphony of
the local Austrian‑Silesia‑Galician world had to give
way to slogans of a national monoculture, total hegemony of one language and one point of view.
Bielsko did not suffer significant losses of its architectural and urban fabric during the war, but an almost complete exchange of population took place
there. Escapes, displacements, resettlements. The new
arrivals, including those banished from the Eastern
borderlands, for a long time could not find their place
in the local structures of tradition. They created their
own structures; the past of Bielsko was not their past.
To make matters worse, they were surrounded with
propaganda clichés of hatred towards their former
class and national German enemies. Much of this still
lingers. The concepts of creative borderlands, this
panorama of histoire croisée, complex, multi‑coloured
and polyphonic, were not highly regarded then.
But in the declining years of the communist regime, in the 1980s, we increasingly observed a renaissance of local traditions and memories (which does
not mean a return to the past). In present times this
development assumes new shapes. New studies and
new reflections appear.1 This category also includes
my first monograph on Bielsko’s architecture from
19872 and the expanded edition from a few years later
(1994).3 If we compare the shoddy first edition with
the elegant second book, it will give us a measure of
the cultural leap we made in this area too.
These studies recalled and described the unusual
urban project of Max Fabiani, who saw the concept of
a city also as an artistic creation.4 If today we come
back to this matter again, it is because the claims and
assessments formulated at that time acquired a more
profound aspect now, as the scope of our reflection is
expanded – I will return to that in a moment.
Fabiani’s project, created at the very end of the
19th century, aimed not only at imposing an order
and functionality on the existing, spontaneously accumulated urban fabric, but also at two other important matters: setting a perspective for the city’s

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

tkance urbanistycznej miasta, ale postulował jeszcze dwie inne ważne sprawy: wyznaczenie perspektywy „miasta na wyrost” – jego przyszłego rozwoju
i rozprzestrzenienia się, ponadto zaś utworzenie całości o walorach artystycznych dzieła sztuki. Projektując nowy kształt placu Garncarskiego, mówi o jego
przyszłym „florenckim pięknie”.
Pamiętać trzeba, że koncepcje te nie odnosiły się
do wielkiej metropolii, ale do małego peryferyjnego
miasta. Bielsko było pogranicznym założeniem o średniowiecznym rodowodzie, skupionym na rzemiośle
tkackim, które z czasem przeistoczył się w manufakturę, z niej z kolei wyrósł w XIX stuleciu znaczący ośrodek przemysłu tekstylnego (głównie wełnianego). Zabudowa miejska już u schyłku XVIII wieku
przekracza granice murów średniowiecznych, narastają przedmieścia: Górne, Dolne, Żywieckie, zakładany jest tak zwany ewangelicki Syjon, wznoszone nowe kompleksy architektury industrialnej, ciągi
zabudowy kamienic mieszkalnych, reprezentacyjne
budowle municypalne, szkoły, teatr, banki i szpitale,
w większości utrzymane w języku stylistyki wiedeńskiego historyzmu i wiedeńskiej secesji5.
Pod koniec stulecia zaistniała potrzeba, aby nowo
powstałe miasto uładzić urbanistycznie i nadać mu
kompozycyjną spójność. Zwrócono się zatem do ekspertów wiedeńskich, głównych urbanistów, Camilla Sittego i Franza von Grubera, którzy przygotowali
w 1898 roku wstępne opracowanie problemu i wytyczne praktycznych realizacji. Dodajmy, że dla dalszych
losów projektu nie bez znaczenia były osobiste poglądy Sittego, który wyznawał zasadę ochrony zastanej
substancji zabytkowej i spójności między praktyczną funkcjonalnością miasta a jego artystycznym obliczem6. Dalsze prace nad programem powierzono młodemu wtedy Maxowi Fabianiemu, przedstawicielowi
nowego nurtu architektury wiedeńskiej, współpracownikowi awangardowego wtenczas Ottona Wagnera7.
Sam Fabiani zdobył podówczas uznanie swymi projektami urbanistycznymi opracowanymi i realizowanymi
w słoweńskiej Lublanie zniszczonej trzęsieniem ziemi.
W Bielsku wprawdzie katastrofy nie było, ale zadanie nie było łatwe z innych powodów: warunki
terenowe, znaczne wzniesienia i spadki gruntu bardzo utrudniające prowadzenie arterii komunikacyjnych. Do tego dochodziła już istniejąca, chaotyczna

further development and expansion, as well as composing a whole possessing the qualities of a work of
art. At one point, when designing the new shape of
Garncarski Square, he speaks about its future “Florentine beauty”.
We must remember that these concepts did not
refer to a great metropolis, but to a small provincial city.
Bielsko was a borderland settlement of medieval origin, focused on the craft of weaving, which later turned
into a manufactory, and in the 19th century a major
centre of the textile industry (mostly wool) which
emerged from that. In the late 18th century the buildings jumped over the medieval city walls, the suburbs
Górne, Dolne, Żywieckie were growing, the so‑called
Evangelic Zion was founded, and new complexes of
industrial architecture were raised, as well as rows of
townhouses, imposing municipal buildings, schools,
a theatre, banks and hospitals, most of them in the style
of Vienna Historicism or Vienna Art Nouveau.5
Towards the end of the 19th century, people saw
a need to impose an urban order and compositional
coherence on the city. Experts from Vienna – its chief
planners Camillo Sitte and Franz von Gruber – were
approached, and in 1898 they prepared a preliminary
study of the problem and guidelines for practical implementation. Sitte’s personal views had a major impact on the future of the project. He strongly advocated the protection of the existing historical substance
and compatibility between the practical functionality of the city and its artistic shape.6 Further work on
the programme was entrusted to the young Max Fabiani, a representative of a new current in Vienna architecture and associate of the then avant‑garde Otto
Wagner.7 Fabiani himself was much admired for his
urban project designed and implemented in Ljubljana, Slovenia, after the destructive earthquake.
There was no such disaster in Bielsko, but the task
was difficult for different reasons: the lay of the land,
the hilly terrain much complicating the problem of
building a system of thoroughfares. Added to this
was the existing, chaotic grid of streets. Even a cursory glance at Fabiani’s drafts shows the scale of
the problem.
Fabiani’s project was published and made available to the public in 1899.8 It foresaw reconstructing
the street grid, broadening the streets, constructing

179

180

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Portrety
The City as a Work of Art / Portraits

Schemat siatki ulic i obwod‑
nic do planu regulacji
urbanistycznej, sygnowany
Max Fabiani, 1899
Diagram of the street grid
and ring roads within the plan
of urban adjustment, sign.
M. Fabiani, 1899
M. Fabiani, Nove meje
v arhitekturi, red. M. Pozzetto,
Venezia – Trieste 1988, s. 45
M. Fabiani, Nove meje v arhitekturi,
ed. M. Pozzetto, Venezia – Trieste,
1988, p. 45

Szczegółowy plan miasta
z układem ulic według pro‑
jektu Maxa Fabianiego
A detailed city plan with
the street layout, designed
by Max Fabiani
M. Fabiani, Projekt für die
Regulierung..., 1899, Archiwum
Państwowe Bielsko-Biała
M. Fabiani, Projekt für
die Regulierung..., 1899,
State A rchives Bielsko-Biała

sieć wytyczonych wcześniej ulic. Nawet pobieżny
rzut oka na załączone dwa plany Fabianiego ukazuje ów problem.
Projekt Fabianiego opublikowany został i podany do publicznej wiadomości w 1899 roku8. Zakładał
przebudowę siatki ulic, poszerzenie wielu z nich, budowę chodników, niwelacje, prostowanie zbędnych
krzywizn, porządkowanie zabudowy. Wiemy także,
że nie odbyło się to bez protestów i sprzeciwów. Wiele
spraw trzeba było załatwiać w drodze kompromisów.

pavements, levelling the terrain, straightening unnecessary curves, and ordering the city layout.
We also know that there were many protests and
objections. A number of matters had to be settled
by compromise. The project proposed building new
thoroughfares and whole new districts in the future,
and also, importantly, prepared the layout in such
a way that it corresponded with the Galician neighbour Biała. The idea of fusing them in the future already existed.
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Projekt wyznaczał też na przyszłość nowe arterie komunikacyjne, całe przyszłe dzielnice oraz, co ważne,
przygotowywał układ miasta, tak aby korespondował z sąsiednią galicyjską Białą. Już wówczas istniała myśl ich przyszłego zespolenia.
Na wzór wiedeński Fabiani uwzględniał jako
rdzeń miasta jego średniowieczny rynek, ale równocześnie uznał, że ze względu na drogi komunikacyjne
należy punkt ciężkości przesunąć nieco na zewnątrz
starego układu, na podzamkowy plac Garncarski
(obecnie Chrobrego), skąd wyprowadził odśrodkowo trakty uliczne, aby je następnie łączyć dwiema
obwodnicami, znowu bardzo podobnie jak w Wiedniu. Na placu Garncarskim miał ponadto stanąć reprezentacyjny budynek ratusza, co nie doczekało się
realizacji. Natomiast wyznaczona wtedy sieć arterii
drogowych pozwalała przyszłościowo na dalszy niemalże nieograniczony rozrost przestrzenny miasta.
Dzieło Fabianiego w Bielsku to jedna z najwcześ
niejszych realizacji nowoczesnych układów urbanistycznych. Wkrótce potem wprowadzono je w Krakowie (1909–1910) i Warszawie (1916)9.
Jeszcze w okresie międzywojennym plany Fabianiego były znane i cenione, brane pod uwagę choćby
przy projektowaniu nowoczesnej zabudowy byłego
ogrodu zamkowego (park Sułkowskiego). Inaczej działo się po 1945 roku, kiedy po wojnie nastąpił przewrót
ustrojowy, nadeszły wielkie migracje ludnościowe, wywłaszczenia i wysiedlenia, radykalna przemiana systemu gospodarczego, upaństwowienie przemysłu, wprowadzono odmienne struktury administracyjno‑prawne, w końcu to, co zbiorowym terminem określane jest
jako sowietyzacja, spektakularnie unaoczniona w nazewnictwie ulic. Dodajmy, że w powojennych dekadach
miasto niezmiernie się rozrosło, wzbogaciło o nowe
dzielnice i osiedla, jednakże nie było to kontynuacją
projektów Fabianiego. Imię jego poszło w niepamięć.
Renesans wiedzy o jego dziele nastąpił w nowym
kontekście kulturowym i ideowym ostatnich dziesięcioleci. Przygotowany został badaniami źródłowymi i opracowaniami faktograficznymi. Obecnie
budujemy na tym „drugą historię”, opartą na przemyśleniach humanistyki interdyscyplinarnej, która
stawia nowe pytania o kulturę pamięci, szerokiego pojmowania „miejsca pamięci”. Przywracana jest
perspektywa postrzegająca pogranicza – także to

Following the Vienna example, Fabiani treated
the medieval Market Square as the core of the city,
but he also decided that to improve communications, the centre of gravity should be slightly shifted
outside the old centre, to Garncarski (now Chrobry)
Square at the foot of the Castle, with new tracts radially leading out to two ring roads, again much like
in Vienna. An imposing townhouse was to appear
on Garncarski Square, but this plan came to nothing. But the network of traffic arteries designed then
allowed for almost unlimited spatial expansion of
the city in the future.
Fabiani’s work in Bielsko is one of the earliest implementations of modern urban layouts. Afterwards
they were soon introduced in Krakow (1909–1910)
and Warsaw (1916).9
In the interwar period, Fabiani’s urban plans were
known and admired, taken into account, for example,
when designing the new shape of the former castle
garden (Sułkowski Park). Things were different after
1945, when the end of the war brought a change to
the political system, great migrations, expropriations
and resettlements, a radical transformation of the economic system, nationalisation of industry, new administrational and legal structures, and finally what is collectively termed Sovietisation, spectacularly visible
in street names. We should add that in the post‑war
decades the city expanded hugely, with new districts
and housing estates added, but it was not a continuation of Fabiani’s project. His name fell into oblivion.
The renaissance of knowledge about his work
took place in the new cultural and ideological contexts of the last decades. Source studies and research
prepared the ground for it. We are now building on
it a “second history” based on the reflections of interdisciplinary human studies, asking new questions about the culture of memory, about broad conceptions of “places of memory”. Scholars retrieved
the perspective perceiving borderlands, including
the ones around Bielsko, as legitimately transnational and multilingual phenomena, where history is composed of mutual interactions, according to
Klaus Zernack’s claim that “histories of nations are
not monads”.10
Most relevant for our subject are the reflections
of Moritz Csaky, who sees the Habsburg monarchy
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Widok projektowanego placu
Garncarskiego z ratuszem
i fontanną
View of the planned Garncarski
Square with a town hall and
a fountain
M. Fabiani, Projekt für die
Regulierung..., 1899, Archiwum
Państwowe Bielsko-Biała
M. Fabiani, Projekt für
die Regulierung..., 1899,
State A rchives Bielsko-Biała

bielskie – jako zjawiska w uprawniony sposób transnarodowe i wielojęzyczne, gdzie historia jest fenomenem wzajemnych oddziaływań, zgodnie z myślą
Klausa Zernacka, że „historie narodów nie są monadami” 10. Dla naszego tematu najważniejszą aktualność mają przemyślenia Moritza Csakyego, pojmującego monarchię habsburską (i dalekiego od jej
gloryfikowania) przełomu XIX i XX wieku jako pluralistyczne zjawisko owej histoire croisée, nasyconej narracją o heterogenicznych transnarodowych
regionach 11.
Nakreślony przezeń portret intelektualny tamtego czasu jest tym samym, w którym odnajduje się
nasz Max Fabiani: osadzony w owej formacji środkowej Europy, jakoś nie do końca zdefiniowanej, za to
wielobarwnej i polifonicznej; Fabiani będący u siebie w Gorycji i Lublanie, Wiedniu i Trieście, Bielsku
i Fiume, poliglota władający biegle kilkoma językami, mieszkaniec i obywatel ówczesnej Europy środka. Ten jego świat rozpadł się w wyniku pierwszej
wojny światowej. Zastąpiły go inne priorytety, zatarły jego pamięć dwa totalitaryzmy XX wieku. Bielsko
doznało w tym ciągu spraw przerwania pamięci kulturowej, osadzone zostało w odmiennych systemach

(and is very far from glorifying it) from the turn of
the 20th century as a pluralistic example of histoire
croisée, saturated with a narrative about heterogenic transnational regions.11
Max Fabiani fits very well into the intellectual portrait of this time painted by Csaky: Fabiani as grounded in Central European reality, somehow not quite
defined, but multi‑coloured and polyphonic; Fabiani
being at home in Gorizia and Ljubljana, Vienna and
Trieste, Bielsko and Fiume, a polyglot fluent in several
languages, a resident and citizen of the Mitteleuropa of
the time. This world of his fell apart as a result of the
First World War. It was replaced by other priorities,
two 20th‑century totalitarianisms erased its memory. In this course of events Bielsko’s cultural memory was broken, the city was set in authoritarian systems of historical policy.12 Currently it is attempting,
not without difficulty, to define its identity anew, picking up these old “discarded stones” with the hope that
perhaps they might come useful again.
Fabiani’s concepts and personality, as seen today,
are probably regarded by some as a nostalgic curiosity. But we may assume that they contain something
more: we find an affinity of attitudes. Just as it was
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autorytarnych polityki historycznej 12. Obecnie próbuje, nie bez trudności, zdefiniować swoją tożsamość
na nowo, podnosząc tamte dawne „kamienie odrzucone”, z myślą, że być może będą jeszcze potrzebne.
Koncepcje Fabianiego i jego osobowość oglądane
dzisiaj dla niektórych najpewniej mają jedynie wymiar nostalgicznej ciekawostki. Jednakże możemy
założyć, że zawierają coś więcej: odnajdujemy pokrewieństwo postaw. Podobnie jak czyniono to z górą sto
lat temu, nasza współczesna refleksja docenia wartość
transgraniczności heterogenicznych regionów, cenimy europejską polifoniczność językowo‑kulturową,
przez Czesława Miłosza poetycko nazwaną „tkanką łączną”, którą on sam próbuje zaklinać historię 13.

more than one hundred years ago, our contemporary
reflection appreciates the value of the cross‑border
nature of heterogenic regions, we value European linguistic and cultural polyphony, poetically called by
Czesław Miłosz “connective tissue”, with the help of
which he himself tries to beseech history.13

Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, założycielka i kierow‑
niczka Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Ka‑
towicach (w latach 1978–2003). Inicjatorka i redaktorka nauko‑
wa syntezy Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca
XX wieku (1. wyd. 2004 r.).
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1895–1960, Trieste 1988; M. Fabiani, Nove meje v arhitekturi,
ed. M. Pozzetto, Venezia – Triest 1988.
8. M. Fabiani, Erlauterungs‑Bericht zum
General‑Regulierungs‑Plane der Stadt Bielitz, Wien 1899.
9. E. Chojecka Miasto jako dzieło sztuki, op. cit., s. 83.
10. Por. na ten temat: Michael G. Müller, Historia transnarodowa,
historia wzajemnych oddziaływań i (po)dzielone miejsca pamięci.
Tradycje i wyzwania metodologiczne, w: Polsko‑niemieckie miej‑
sca pamięci, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr.
Maciej Górny, Kornelia Kończal, t. 4: Refleksje metodologiczne,
Warszawa 2013, s. 20.
11. Moritz Csaky, Pamięć transnarodowa – fenomen hybrydowy?
Kultura jako przestrzeń komunikacji, w: Polsko‑niemieckie miej‑
sca pamięci, op. cit., s. 30−46.
12. E. Chojecka, Bielsko i Biała – miejsca wielorakich pamięci, op. cit.,
s. 11–16.
13. E. Chojecka, Śląsk pozostaje nieodrobioną lekcją. Refleksje nad
Krzysztofa Czyżewskiego mitami pogranicza – z przeciwległej strony.
Wykład na XII Interdyscyplinarnej Konferencji „Medium mundi”,
Chorzów 30 IX 2015, „Gazeta Wyborcza” (Katowice), 16 X 2015, s. 8–9.

Translated from the Polish by Tomasz Bieroń
Ewa Chojecka – is a professor of art history, founder and head
of the Department of Art History at the University of Silesia in
Katowice (1978–2003). She is the initiator and academic editor
of the synthetic work Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza
do końca XX wieku (Art in Upper Silesia from the Middle Ages
to the end of the twentieth century, 1st ed. 2004).
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O pionierach
„papierowego miasta”
Who Wrote Trieste?
About the Pioneers
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Z jednej strony Triest jest źródłem
etycznego niepokoju i dramatu twórcy źle
urodzonego, który musi dzielić z miastem
jego „złamaną duszę”. Z drugiej – to
jednak akceptacja stanu faktycznego
ustanawia nowy początek i staje się
preludium moralnych poszukiwań, które
w konsekwencji czynią Triest miejscem
narodzin nowego pisarza, nowej filozofii
społecznego zaangażowania, oryginalnej
poetyki i literatury.

On the one hand, Trieste is the source
of ethical anxiety and drama of an ill‑born
writer, who has to share the city’s
“broken soul” with it. On the other hand,
the acceptance of things as they are
establishes a new order and becomes
a prelude to a moral quest, which turns
Trieste into the birthplace of a new writer,
of a new philosophy of social involvement,
of original politics and literature.

„Triest nie ma tradycji kulturalnych”
„Gdy tylko wyrośnie tu jakiś kwiat, od razu przerabiają go na sklep” 1 – skarżył się na obezwładniająco
kupiecką atmosferę rodzinnego miasta młody triesteński pisarz Scipio Slataper w pierwszym z serii
tak zwanych Lettere triestine (Listów triesteńskich),
opublikowanym 11 lutego 1909 roku we florenckim
czasopiśmie „La Voce” (Głos). List ów, czy raczej artykuł‑manifest, zatytułowany przez autora prowokacyjnym stwierdzeniem, że „Triest nie ma tradycji kulturalnych”, jest przede wszystkim litanią oskarżeń,
które ambitny i rozżalony triesteńczyk rzuca w stronę swych, z perspektywy toskańskiej stolicy, „zgnuśniałych” rodaków. Florencja przyciąga w tym czasie
wielu młodych intelektualistów „z drugiego brzegu
Adriatyku” 2, którzy często uciekając przed poborem
do austriackiej armii, przybywają do miasta na studia lub kursy, z zazdrością podziwiając atmosferę

“Trieste has no cultural traditions”
“Once a flower grows here, they immediately turn it
into a store.” 1 This is how Scipio Slataper, a young
writer from Trieste, complained about the overpoweringly mercantile atmosphere of his native city in
the first of his so‑called “Trieste letters”, published on
11 February 1909 in the collection La Voce (The Voice).
The letter, or rather a manifesto / article provocatively entitled “Trieste has no cultural traditions”, is primarily a litany of accusations hurled at his compatriots, perceived as “slothful” from the perspective of
the Tuscan capital, by the ambitious and frustrated
writer. At that time, Florence attracted many young intellectuals from “the other side of the Adriatic”,2 who,
often fleeing from conscription to the Austrian army,
came to the city to study here, while jealously admiring the atmosphere of the Tuscan centre, the cradle
of the language and culture of united Italy. Slataper
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toskańskiego ośrodka, kolebki języka i kultury zjednoczonej Italii. Slataper ubolewa najbardziej nad krytyczną – jego zdaniem – kondycją literatury rodzinnego miasta, wyzutej z ideałów i podporządkowanej
portowej koniunkturze:
Na początku dwudziestego wieku działały w Trie‑
ście trzy drukarnie: służyły […] do wydawania biu‑
letynów handlowych i zawiadomień […]. W 1810
powstaje z inicjatywy Domenica Rossettiego „Ga‑
binet Minerwy” […]. Przez parę lat organizuje kon‑
ferencje i wystawy artystyczne; potem musi prze‑
kształcić wszystkie wypromowane przez siebie
konkursy w turnieje haseł reklamowych3.
Zjednoczone Włochy wzbudzają też w młodym
triesteńczyku emocje patriotyczne – Triest, wówczas „wolne cesarskie miasto” monarchii habsburskiej, „z każdym przypływem i odpływem Adriatyku czuje bijące serce Italii […], oddalonej matki, zajętej swoimi sprawami” 4. Ale jednak, jako nieodrodny
syn swojego miasta i mimowolny spadkobierca jego
pragmatycznego ducha, Slataper okazuje się w swojej
diagnozie zaskakująco racjonalny. Gospodarcza prosperity Triestu przełomu wieków opiera się bowiem
na solidnym fundamencie środkowoeuropejskiego
zaplecza oraz na handlowych kontaktach z całym bez
mała światem. Triest może i pragnie Italii, musi jednak pragnąć także „kolei, która łączyłaby go z Niemcami […]. Ma świadomość znaczenia języka niemieckiego, odczuwając przymus zwalczania go; boi się słowiańskich banków, ale korzysta z nich jako klient” 5.
Last but not least, co być może dla włoskiego patrioty najtrudniejsze do zaakceptowania, nawet kultura
przenika do Triestu raczej z Grazu czy Wiednia niż
z Rzymu lub Florencji. Slataper zresztą sam wie o tym
najlepiej: w studium o twórczości Ibsena6 powołuje się na Giacoma Leopardiego równie chętnie jak
na Ottona Weiningera, wie też najpewniej, jaką popularnością cieszy się w jego mieście Freudowska psychoanaliza propagowana w Trieście przez Edoarda
Weissa, ucznia twórcy Psychopatologii życia codzien‑
nego. „Oto właśnie Triest. Złożony z tragedii” 7 – podsumowuje swą diagnozę pisarz, formułując następnie
myśl, która przez wielu krytyków uznana zostanie
za pierwszą otwartą deklarację programową nowej

most regretted the critical – as he saw it – condition of
literature in his native city, devoid of ideals and subordinated to maritime prosperity:
In the early 20th century three printing presses
were active in Trieste: they published trade bulle‑
tins and communications. […] In 1810, on the ini‑
tiative of Domenico Rossetti, the “Minerva Cabi‑
net” was founded. […] For a few years it organised
conferences and artistic exhibitions; then it had to
convert all artistic competitions it had promoted
into tournaments for the best advertising slogans.3
United Italy also aroused patriotic emotions in
the young writer – Trieste, then a “free imperial city”
of the Habsburg monarchy, “with every ebb and flow
of the Adriatic feels the beating heart of Italy, […] a remote mother, busy with her own affairs”.4 But still,
as a true son of his city and an involuntary heir to its
pragmatic spirit, Slataper proved strikingly rational
in his diagnosis. For the economic prosperity of Trieste at the turn of the century was based on the solid
foundation of the Central European hinterland and on
trade relations with almost the whole world. Perhaps
Trieste desires Italy, but it must also desire “a railway
connecting it to Germany. […] it is aware of the importance of the German language, feeling a compulsion
to combat it; it is afraid of Slovenian banks, but it uses
them as a client.” 5 Last but not least, which was perhaps the most difficult thing to accept for an Italian
patriot, even culture arrived in Trieste from Graz or
Vienna rather than Rome or Florence. In fact, Slataper
himself was very much aware of it: in his study of Ibsen’s work6 he invoked Otto Weininger as readily as
Giacomo Leopardi, and he probably knew how popular in his city was Freudian psychoanalysis, promoted
in Trieste by Edoardo Weiss, a student of Freud. “And
this is Trieste. Composed of tragedy,” 7 is how he sums
up his diagnosis, before formulating a thought later
recognised by many critics as the first open proclamation of a new Trieste literary tradition in the 20th
century: “Trieste is Triestan by nature: it has to care
about Triestan art. An art which with a joy of lucid
expression would recreate the restlessness and violence of our life.” 8 The critic Carlo Bo very aptly paraphrased the tasks set here for the new literature. In his
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triesteńskiej tradycji literackiej XX wieku: „Triest ma
triesteński charakter: musi zależeć mu na triesteńskiej sztuce. Sztuce, która z radością jasnej ekspresji odtwarzałaby niepokój i gwałtowność naszego
życia” 8. Niezwykle celnie sparafrazował zadania stawiane przed nową literaturą krytyk Carlo Bo. W jego
ujęciu głównym celem „nowej tradycji” miało być
„wymyślenie świata i wymyślenie języka” 9, a zatem
stworzenie takiego instrumentu wypowiedzi artystycznej, który ująłby rzeczywistość niewyrażoną
w pełni do tej pory.
Owo „wymyślanie” świata i języka, a innymi
słowy przepuszczanie portowej codzienności przez
filtr uwrażliwionej na tragizm triesteńskości wyobraźni, inauguruje Slataper w swojej najbardziej
znanej powieści Il mio Carso (Mój Kras) z 1912 roku.
Ogół tożsamościowych rozterek kulturowego i narodowościowego tygla u wybrzeży Adriatyku uosabia w niej autobiograficzny bohater Pennadoro (wł.
penna d’oro, czyli złote pióro, por. Slata‑per). Niczym
Baudelaire’owski „wieczny rekonwalescent”, na nowo
odkrywający walor świeżej, dziecinnej percepcji10,
schodzi on do miasta z krasowego płaskowyżu, kończąc tym samym prozdrowotny pobyt na łonie natury, przeżywany swoją drogą z gorliwością wyznawcy
kultu żywiołów. „Latarnie palą się jaskrawą czerwienią, wielkie prostokątne domy pochylają się groźnie.
[…] Tam wysoko jest wzgórze Kâl. Dlaczego wróciłem?” 11. Rzucone w przestrzeń miasta retoryczne pytanie o przynależność znajduje praktyczną odpowiedź w dokonującej się w jego następstwie wewnętrznej transformacji bohatera. Pierwsze kroki,
jakie stawia Pennadoro po zejściu do Triestu, szybko dostosowują się do rytmu ulicy, płynnie przywracając go do miejskiego krwiobiegu. Od tej chwili wyczulona na nowe bodźce świadomość triesteńskiego
flâneura będzie uważnie rejestrować kolejne elementy metropolitalnego labiryntu. Z ekspresjonistycznych scen życia ulicy, katastroficznych wizji, emocjonalnych monologów i onirycznych scenerii nocnego miasta buduje Slataper swój pierwszy portret
Triestu „złożonego z tragedii”. Zgodnie z postulatami z Listów triesteńskich nowa literatura miała wyrażać przede wszystkim gorączkową codzienność
triesteńczyków, ogół targających nimi sprzeczności.
Nic więc dziwnego, że malowniczy pejzaż tętniącej

interpretation, the main aim of the “new tradition” was
to “invent the world and invent the language”,9 that
is create an instrument of artistic expression which
would capture the reality not fully represented so far.
This “inventing” the world and language, or filtering seaside daily life through an imagination sensitive to the tragic nature of the city, was inaugurated
by Slataper in his best‑known novel, Il mio Carso (My
Karst) from 1912. The tangle of identity dilemmas in
this cultural and ethnic crucible on the Adriatic shore
was personified in it by the autobiographical figure
of Pennadoro (It. penna d’oro, that is gold pen, cf. Sla‑
ta‑per). Like Baudelaire’s “eternal convalescent”, rediscovering the virtues of a fresh, infantile perception,10 he descends to the city from the karst plateau,
thus ending his recuperative stay amidst nature, experienced, by the way, with the zeal of a worshipper of
the elements. “Streetlamps burn bright red, large rectangular houses lean dangerously. […] High up there
is the Kâl Hill. Why did I return?” 11 This rhetorical
question about belonging, thrown into the space of
the city, finds a practical answer in the transformation
of the protagonist starting in the aftermath. The first
steps of Pennadoro after descending to Trieste quickly adapt to the rhythm of the street, smoothly restoring him to the urban bloodstream. The awareness of
the Trieste flâneur, alert to new stimuli, will carefully
register the jumble of things in the metropolitan labyrinth. The expressionist street‑life scenes, catastrophic visions, emotional monologues and dreamlike scenery of the urban night serve Slataper for building his
first portrait of Trieste, “composed of tragedy”. In line
with the demands from the “Trieste letters”, the new
literature was meant to express above all the hectic
everyday lives of Trieste residents, with all the contradictions tugging at them. So it is not surprising
that Slataper presented the picturesque landscape of
the teeming metropolis as a mechanical monster of
unprecedented destructive potential:
To build the new port, we mined and blew up an en‑
tire mountain. The long months of fierce demoli‑
tion, which thudded up to the horizon and hit our
houses, full of windows, like an earthquake.12
Everyone works in a great fever of pain, which
wants to forget about itself. People produce houses
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Wynaleziony język nowej literatury
miał wyrażać istotę triesteńskości,

and lock themselves within their walls, so that they
do not have to see their bodies writhing sleeplessly
among the sheets. […] Do not stop even for a min‑
ute, oh, hard‑working Earth!13

Żeby wybudować nowy port, zaminowaliśmy i wy‑
sadziliśmy w powietrze całą górę. Długie miesiące
zawziętego demolowania, które dudniło aż po ho‑
ryzont i jak trzęsienie ziemi uderzało w nasze domy
pełne okien12.
Wszyscy pracują w wielkiej gorączce bólu, który
chce o sobie zapomnieć. I produkują domy, i za‑
mykają się w ich murach, by nie widzieć swoich
ciał, jak bezsennie przewracają się pośród prze‑
ścieradeł. […] Nie zatrzymuj się ani na minutę, pra‑
cowita Ziemio!13

Overpowered by the typical flâneur’s ennui and
an aristocratic sense of superiority towards the nameless crowd, Pennadoro delights in wandering through
the alleys of night‑time Trieste, the “filthy” harbour
taverns, shady cabarets and havens of carnal pleasures. “I feel disgust,” he admits to himself, but he walks
on, absorbing the spirit of Trieste, which both repels
and fascinates him. But the most interesting element
of “My Karst” is not the emotional dilemmas of Pennadoro, styling himself as a Paris dandy. For the invented language of the new literature was meant to
express the essence of Trieste, its unprecedented nature and potential, to lay the foundations for a new Trieste art. And such functions of this language may be
perceived in the final passages of the novel, reflecting the transformation of the protagonist, who turns
from a transgressive affirmation of his own self towards
an acceptance of himself as a member of the community. The active factor holding this acceptance together is a personified or even sanctified Trieste, co‑creator of the identity of a man / artist, its peculiar magnetism rooted primarily in the constant struggle of
conflicting forces:

Owładnięty typową flâneurską nudą i arystokratycznym poczuciem wyższości wobec bezimiennego
tłumu Pennadoro włóczy się z upodobaniem po zaułkach nocnego Triestu, „plugawych” tawernach portu,
szemranych kabaretach i przystaniach uciech cielesnych. „Czuję wstręt” – przyznaje sam przed sobą,
a jednak krąży dalej, chłonąc triesteńskość, która
odpycha go i równocześnie fascynuje. Najciekawszym elementem Mojego Krasu nie są jednak emocjonalne rozterki Pennadora, stylizującego się na paryskiego dandysa. Wynaleziony język nowej literatury
miał bowiem wyrażać istotę triesteńskości, jej bezprecedensowość i potencjał, kłaść fundament pod
nową triesteńską sztukę. Takie właśnie funkcje rozpoznać można w końcowych fragmentach powieści, w których uwidoczniona zostaje transformacja
bohatera, ewoluującego od transgresyjnej afirmacji

We love Trieste for the restless spirit it endowed
us with. Trieste liberates us from minor sufferings
and accepts us as its own, it fraternises us with
every homeland we fight for. It raised us as peo‑
ple of struggle and duty. And although thanks to
the fruit of African and Asian lands which fill its
warehouses with their product, thanks to its stock
market, where telegraphs from Turkey or Puerto
Rico slowly tap out the new foundations for wealth,
thanks to its stubborn will to live, its tormented and
resistant soul, the world will know what will can be;
we bless Trieste for ordering us to live without a mo‑
ment of peace and fame. We love and bless you, be‑
cause even if we have to die in your fire, we will be
happy. We will journey across the world, suffering
with you. For we love the new life which awaits us.
A tough and painful life.14

jej bezprecedensowość i potencjał,
kłaść fundament pod nową triesteńską
sztukę.
życiem metropolii Slataper decyduje się przedstawić
jako mechaniczne monstrum o niespotykanym potencjale destrukcyjnym:
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własnego ja ku akceptacji siebie jako członka wspólnoty. Aktywnym czynnikiem scalającym tę ostatnią
jest personifikowany, wręcz sakralizowany, Triest,
współ‑twórca tożsamości człowieka / artysty, którego nietypowy magnetyzm ma swoje źródło przede
wszystkim w nieustannie toczącej się w nim walce
sprzecznych sił:
My kochamy Triest za niespokojnego ducha, jakim
nas obdarzył. Triest wyzwala nas od naszych
drobnych cierpień i przyjmuje za swoich, brata
z każdą ojczyzną, o którą się walczy. Wychował
nas na ludzi walki i obowiązku. I chociaż dzięki
płodom ziemi z Afryki i Azji, które swoim towa‑
rem wypełniają jego magazyny, dzięki jego Gieł‑
dzie, gdzie telegrafy z Turcji czy Portoryko wystu‑
kują powoli nowe podstawy bogactwa, dzięki jego
uporczywej woli życia, jego duszy udręczonej i od‑
pornej świat pozna, czym może być wola; błogo‑
sławimy Triest za to, że żyć nam kazał bez chwili
spokoju i sławy. Kochamy cię i błogosławimy, bo
choćby nam przyszło umrzeć w twoim ogniu, bę‑
dziemy szczęśliwi. Wyruszymy w świat, cierpiąc
razem z tobą. Bo my kochamy nowe życie, które
nas czeka. Życie twarde i bolesne14.
Z jednej strony jest więc Triest źródłem etycznego niepokoju i dramatu twórcy źle urodzonego, który
musi dzielić z miastem jego „złamaną duszę”. Z drugiej to jednak akceptacja stanu faktycznego ustanawia nowy początek i staje się preludium moralnych
poszukiwań, które w konsekwencji czynią Slataperowski Triest miejscem narodzin nowego pisarza,
nowej filozofii społecznego zaangażowania, oryginalnej poetyki i literatury.
Miasto na kozetce
Kiedy flâneur Pennadoro kładzie się spać po kolejnej
nocnej przygodzie w porcie, do biura w Palazzo del
Tergesteo wyrusza właśnie Ettore Schmitz, żydowski urzędnik i aspirujący pisarz, znany lepiej jako
Italo Svevo, pod wybranym przez siebie pseudonimem literackim. Mimo że nie należy on do ścisłego grona przyjaciół czy adresatów odezwy Slatapera, jego twórczość równie głęboko bada poszczególne symptomy triesteńskiego „przypadku”. Choć

Invented language of the new literature
was meant to express the essence
of Trieste, its unprecedented nature
and potential, to lay the foundations
for a new Trieste art.
So on the one hand, Trieste is the source of ethical anxiety and drama of an ill‑born writer, who has
to share the city’s “broken soul” with it. On the other
hand, the acceptance of things as they are establishes
a new order and becomes a prelude to a moral quest,
which turns Slataper’s Trieste into the birthplace of
a new writer, of a new philosophy of social involvement, of original politics and literature.
The city on a psychoanalyst’s couch
When the flâneur Pennadoro goes to bed after yet another night‑time harbour adventure, on his way to the office in Palazzo del Tergesteo is Ettore Schmitz, a Jewish official and aspiring writer better known by his
penname Italo Svevo. Although he does not belong to
the close circle of Slataper’s friends or the targets of his
literary proclamation, his writings equally profoundly study the particular symptoms of the Trieste “case”.
For although Svevo’s prose, drawing on his experiences as a narrator,15 focuses mainly on drawing a painstakingly detailed psychological portrait of his protagonist “maladjusted to living” in the bourgeois reality (It.
inetto), at the same time it brings to life another original protagonist of Italian Modernism – Trieste. As Eugenio Montale notes, in early Svevo this city is a space
both topographically faithful and permeated with profound metaphysics: “The picture is broader, precise and
at the same time synthetic; defined to the point of pedantry, but also ambiguous and eluding comprehension;
a city of everyday bustle, but also a soulful city, a symbolic city no less than Joyce’s Dublin.” 16
It seems that Svevo almost evenly divides his attention between neurotics “at odds with life” and their

Triest, Piazza Carlo Goldoni
Trieste, Piazza Carlo Goldoni

Ricordo di Trieste, 1900, kolekcja prywatna / Ricordo di Trieste, 1900, private collection
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bowiem czerpiąca z osobistych doświadczeń proza
Sveva15 koncentruje się w głównej mierze na drobiazgowym szkicowaniu psychologicznego portretu bohatera „nieprzystosowanego do życia” w mieszczańskich realiach (wł. inetto), to jednak równolegle
powołuje ona do istnienia innego, oryginalnego protagonistę włoskiego modernizmu – Triest. Jak zauważa Eugenio Montale, miasto u wczesnego Sveva
to przestrzeń zarówno topograficznie dookreślona,
jak i nacechowana głęboką metafizyką: „Obraz szeroki, dokładny, a równocześnie syntetyczny; określony
aż do pedantyzmu, lecz także niejednoznaczny i wymykający się rozumieniu; miasto codziennego gwaru,
ale i miasto duszy, miasto symboliczne w stopniu nie
mniejszym niż Dublin Joyce’a” 16.
Wydaje się, że Svevo niemal równomiernie dzieli uwagę między opisywanych przez siebie, „skłóconych z życiem” neurotyków, a ich wiecznego antagonistę – triesteńskiego genius loci. Ten ostatni
to często antropomorfizowany demon przestrzeni,
triumfujący przeciwnik, eliminujący bohatera niezdolnego do adaptacji. Morski wiatr, scirocco, lub typowa triesteńska bora pełnią u Sveva funkcję pars pro
toto ducha miejsca: „Znowu ziewnął; nawet własne
myśli go nudziły. »Czuje się scirocco« – pomyślał” 17;
„Na ulicy wiał jeszcze wiatr, wydając te same dźwięki, regularne i triumfalne, które towarzyszyły rozstaniu z Angioliną” 18. Przede wszystkim jednak grozą
genius loci nasyca Svevo niewinne z pozoru, pocztówkowe weduty portowej panoramy. Zachwyt nad
malowniczością pejzażu ulatnia się stopniowo pod
wpływem przeczucia o szaleństwie malarza:
W dole widać było kawałek miasta. Kilkadziesiąt
stłoczonych obok siebie domów, dalej inne rozpro‑
szone na przeciwległym wzgórzu. W głębi kawa‑
łek niebieskiego morza z nieruchomymi łodzia‑
mi. To czyste niebo […], te domy rozrzucone jakby
przypadkowo przypominały mu oleodruk, które‑
go maszynowe wykonanie zmatowiło odcienie ko‑
lorów, wykrzywiło ideę malarza […]19;
Całowali się długo, mając u stóp miasto, martwe,
nieme, podobnie jak morze, które stąd wydawało
się tylko wielką połacią tajemniczej, niewyraźnej
barwy; w bezruchu i ciszy miasto, morze i wzgó‑
rza zdawały się jedną całością, jednolitą materią,

eternal antagonist – the genius loci of Trieste. The latter is the often humanised daemon of space, a triumphant opponent eliminating the protagonist unable to
adapt. The sea wind, scirocco, or the typical Trieste
bora stand in for the spirit of the place: “He yawned
again; even his own thoughts bored him. ‘There is sirocco about still’, he thought”;17 “The wind was still blowing in the street with the same even, triumphant sounds
as when Emilio had left Angiolina.” 18 But the thing
which Svevo most permeates with the horror of genius loci is the seemingly innocent postcard cityscapes of
the harbour panorama. Delight in the picturesqueness
of the landscape gradually evaporates with the premonition of the painter’s madness:
Below you could see a fragment of the city. Several
dozen houses huddled together, others scattered
father on the opposite hill. In the distance a piece
of the blue sea with immobile boats. The clear sky,
[…] the houses scattered as if haphazardly, remind‑
ed him of a chromolithograph, the machine subdu‑
ing the colours, distorting the painter’s idea […];19
They remained folded in a long embrace, with
the city at their feet, as silent and dead as the sea
which, at that height, seemed one vast expanse of
color, mysterious, undefined. Motionless there in
a silence, city, sea, and hills seemed to be all of one
piece, as if some artist had shaped and colored all
that matter according to his own strange fancy, and
dotted the intersecting lines with points of yellow
light which were really the street lanterns;20
The city made a drab and sad impression, the only
sign of vitality was the smoky steam hovering
above it, reaching up to the dense, puffy clouds,
so the clouds also seemed to be a product of fac‑
tory chimneys. And in the middle, in this beehive,
people chased for gold.21
The inside of the Trieste beehive pulsating with
a mysterious energy was for Svevo above all a seat
of the vibrant Habsburg financial circles. His writings very evocatively paint the reality of bourgeois life,
turning around financial interests and speculation.
Someone unable to move adroitly between the bourgeois salon, cafe, theatre and stock‑market building
would rapidly be pushed to the side‑lines by the city,
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ukształtowaną i zabarwioną przez jakiegoś dzi‑
wacznego artystę, podzieloną i pociętą liniami wy‑
znaczonymi przez żółte punkty – uliczne latarnie20;
Miasto robiło szare i smutne wrażenie, jedyną
oznaką jego żywotności była snująca się nad nim
dymna mgła, stykająca się w górze z gęstą, kłę‑
biastą chmurą, tak że i ta zdawała się produktem
kominów fabrycznych. A w środku, w tym ulu, lu‑
dzie uganiali się za złotem21.
Pulsujące tajemniczą energią wnętrze triesteńskiego ula to u Sveva przede wszystkim środowisko prężnej habsburskiej finansjery. Jego proza niezwykle sugestywnie nakreśla realia mieszczańskiego życia, toczącego się wokół spekulacji i interesów.
Ten, kto nie potrafi zręcznie przemieszczać się między burżuazyjnym salonem, kawiarnią, teatrem i budynkiem giełdy, szybko – jak to się dzieje w przypadku postaci Sveva – zostanie przez miasto wyrzucony na margines. „Aż do Triestu? […] Do Triestu,
bez kapelusza, bez marynarki i bez białej kawy?” 22 –
z właściwą sobie ironią sporządza typowy zestaw
triesteńskich rekwizytów najsłynniejszy bohater
Sveva Zeno Cosini. Zeno, a precyzyjniej ujmując, jego
świadomość23, to właściwie hybryda postaci i miejsca, triesteński „stan umysłu”, miejska rzeczywistość
odbita na planie umysłowości bohatera. Co więcej,
zgodnie z zamysłem narracji, w której Cosini sam
siebie poddaje psychoanalizie, powieść jest w istocie również drobiazgową wiwisekcją przestrzeni,
miastem rozciągniętym na kozetce u doktora Freuda. W zaciszu gabinetu Zeno przygląda się między
innymi przyczynom swojego pozamałżeńskiego romansu z młodą adeptką śpiewu Carlą. Proces pokonywania skrupułów moralnych płynnie przekształca w opis strategicznych manewrów w triesteńskich
dekoracjach:
O tym, że nie brakowało mi hamulców, świadczy
fakt, iż dotarłem do Carli nie za jednym zamachem,
ale etapami. Najpierw przez kilka dni dochodziłem
tylko do Ogrodu Miejskiego, i to ze szczerą inten‑
cją rozkoszowania się ową zielenią, taką świeżą dla
oka pośród domów i ulic, które ją otaczają. Potem,
gdy już straciłem nadzieję, by ją przypadkowo spo‑
tkać, wyszedłem z ogrodu i spacerowałem pod jej

as happens to Svevo’s character. “All the way to Trieste? […] To Trieste, without my jacket, without my
hat, without my coffee?” 22 This set of Trieste props
was composed, with characteristic irony, by Svevo’s
most famous character, Zeno Cosini. Zeno, or his consciousness, to be more precise,23 is actually a hybrid of
a person and a place, the Trieste “state of mind”, urban
reality reflected in the protagonist’s mind. What is
more, in line with the narrative concept, where Zeno
subjects himself to psychoanalysis, the novel is also
a meticulous vivisection of space, the city stretching
on Dr Freud’s couch. In the privacy of the psychoanalyst’s office, Zeno takes a look, among other things,
at the reasons for his extramarital affair with Carla,
a young apprentice singer. The process of overcoming moral scruples smoothly turns into a description
of strategic manoeuvres in a Trieste setting:
That my resistance was not totally lacking is
proved by the fact that I reached Carla not in one
outburst, but by degrees. First, for several days I
arrived only as far as the Public Garden, and with
the sincere intention of delighting in that green‑
ery that seems so pure in the midst of the gray‑
ness of the streets and houses that surround it.
Then, not having had the good luck to run into
her casually, as I had hoped, I left the Garden and
walked until I was directly under her windows. […]
For a long while I had been deprived not of love,
but of the thrill of rushing to it.24
For Zeno, Trieste is also the main laboratory of
Modernist epistemology – “dyeing” the panorama
of the bay by his own hand proves for him that perception has been made radically subjective and that
the division into the subject and object of cognition
has been relativised:
In the sky there was also a good deal of red, along
the outlines of the clouds to the west, but it was
a still‑pale red, diluted by the white rays of the di‑
rect sun. Dazzled, after a certain time, I shut my eyes
[…]: a brilliant red that had nothing to do with the lu‑
minous but pale red of the sky. I looked, I caressed
that color I had created. My great surprise came
when, after I opened my eyes, I saw that dazzling
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oknami. […] Od dawna brakowało mi nie tyle mi‑
łości, ile dróg prowadzących do niej24.
Triest jest ponadto dla Cosiniego podstawowym
laboratorium modernistycznej epistemologii – włas
noręczne „farbowanie” panoramy zatoki jest dla
niego dowodem skrajnej subiektywizacji percepcji
i relatywizacji granic między podmiotem a przedmiotem poznania:
Na niebie było także dużo czerwieni rzuconej
na brzegi chmur od zachodu, lecz była to czerwień
jeszcze blada, oświetlona prostymi jasnymi pro‑
mieniami słońca. Oślepiony, po upływie pewne‑
go czasu, zamknąłem oczy […]: olśniewająca czer‑
wień, która nie miała nic wspólnego ze świetlistą,
ale bladą czerwienią na niebie. Oglądałem, pieści‑
łem ten kolor stworzony przeze mnie. Jakże jed‑
nak zdumiałem się, gdy otworzywszy oczy, zoba‑
czyłem, że owa płomienna czerwień zalała całe
niebo i pokryła także szmaragdową zieleń, której
przez dłuższy czas nie mogłem odnaleźć. A więc
odkryłem sposób farbowania natury!25
Psychoterapeutyczny seans Zena kończy się jednak fiaskiem – triesteńskość (a zatem mieszczańskość par excellence) jest według Sveva nieuleczalną chorobą ludzkości, której populacja rośnie, a degeneracja nieuniknienie postępuje. Pozostaje jedynie
zasiąść w ulubionej kawiarni, sączyć kawę i czekać
na katastrofę26.
„Chłopiec nieokrzesany i żarłoczny”
Znaleźć się za rogiem ulicy oznaczało przenieść
się na inny kontynent. Były tam Włochy i tęsk‑
nota za Włochami, była Austria (może wcale nie
taka zła, jak uważano), był Daleki i Bliski Wschód
[…]. Przed powrotem do domu trafiało się zawsze
do małej żydowskiej cukierni na starym mieście
[…], w której sprzedawano najlepsze słodycze, jakie
kiedykolwiek jadłem27
– wspominał kosmopolityczną atmosferę rodzinnego
miasta urodzony w 1883 roku triesteńczyk Umberto
Saba. Otwarcie przyznawał skądinąd, że jako chłopak

red invade the whole sky and cover also the emer‑
ald green that for a long time I couldn’t then find
again. So I had discovered the way to color nature!25
But Zeno’s psychotherapeutic session ends in failure – the Trieste spirit (and the bourgeois spirit par
excellence) is, according to Svevo, an incurable disease of humanity, its population growing and its degeneration inevitably progressing. There is no choice
but to sit down in your favourite cafe, sip your coffee
and wait for the disaster.26
“An uncouth and voracious boy”
To turn a street corner meant moving to anoth‑
er continent. There was Italy and longing for Italy
there, there was Austria (perhaps not so bad as it
was thought to be), there was the Far and the Mid‑
dle East. […] Before returning home, you always
landed in a small Jewish pastry shop in the old
town, […] selling the best sweets I have ever eaten.27
This is how the cosmopolitan atmosphere of his
native Trieste was remembered by Umberto Saba,
born in 1883. He openly admitted that as a boy who
was by nature delicate, “idyllic”, with the “temperament of a classics scholar”, he did not feel at ease in
the romantic, dramatic and conflict‑ridden reality of
Trieste. Far from the homeland of his beloved Italian
bards, constantly challenged with problematic local
conditions, Saba knows that he is in the wrong place,
that Trieste’s “material and spiritual” landscape casts
a shadow over his “joy of life”.28 But he certainly realises that this profoundly felt incompatibility of dispositions is one of the main sources of his poetry, over
which, as he metaphorically puts it, stretches the “Trieste sky from the other shore”.29 Indeed, the consequences of this peculiar identity maladjustment are
reflected in the earliest poems by Saba. The Trieste
represented in them only emerges at a safely distant horizon, observed from an isolated, secluded place, which
it is necessary to find to achieve an adequate perspective for viewing reality and yourself. The poem “Trieste” from the collection Trieste e una donna (Trieste
and a woman) starts with a passage describing successive stages of moving away, escaping to the city limits:
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z natury delikatny, „idylliczny”, o „temperamencie
klasyka”, z trudem odnajdywał się w romantycznych,
dramatycznych i konfliktogennych realiach Triestu.
Oddalony od ojczyzny ukochanych włoskich wieszczów, zmuszony do nieustannej konfrontacji z problematycznymi uwarunkowaniami lokalnymi, Saba wie,
że jest nie na miejscu, że triesteński pejzaż „materialny i duchowy” kładzie się cieniem na jego „radości
życia” 28. Z drugiej strony ma niewątpliwie świadomość, że owa głęboko odczuwana niezgodność charakterów jest jednym z podstawowych źródeł jego
poezji, nad którą, jak to ujmuje metaforycznie, rozciąga się „triesteńskie niebo z drugiego brzegu” 29.
Istotnie, konsekwencje tego specyficznego tożsamościowego niedopasowania znajdują wyraz w liryce
Saby już od najwcześniejszych zbiorów. Przedstawiany w niej Triest wyłania się dopiero na bezpiecznie
oddalonym horyzoncie, obserwowany z odosobnionego, ustronnego miejsca, którego odnalezienie jest
dla podmiotu warunkiem niezbędnym do osiągnięcia odpowiedniej perspektywy oglądu rzeczywistości i samego siebie. Pochodzący z tomu Triest i kobie‑
ta (Trieste e una donna) wiersz Triest otwiera fragment obrazujący kolejne etapy oddalania się, ucieczki
na granice miasta:
Przemierzyłem całe miasto.
Potem wszedłem na wzniesienie,
najpierw zaludnione, dalej puste,
zamknięte murkiem:
jest to kąt w którym siedzę
samotnie […]30.
W takich warunkach wyostrza się nie tylko samoświadomość podmiotu, ale także percepcja przestrzeni i jej antagonistycznych właściwości: miasto
„wszędzie jest żywe”, jego duch to duch „dziwny”
i „burzliwy”, podczas gdy podmiot akcentuje raczej
swoje emocjonalne wyciszenie, wskazując na własne
życie „zamyślone i skryte”. W przeciwieństwie jednak do zdecydowanie wrogiego, destrukcyjnego genius loci z Jednego życia Sveva, Triest prezentowany
jest jako środowisko mimo wszystko oswojone i bliskie – duch miejsca, choć burzliwy, jest także „rodzimy”, a miasto rezerwuje dla podmiotu „własny kąt”
mający domowe, intymne konotacje. Z kameralnego

I crisscrossed the whole city.
then I ascended a hill,
first populated, then empty,
enclosed with a low wall:
it is a corner where I sit
alone […].30
In such conditions it is not only the self‑awareness
of the narrator that sharpens, but also the special perception of space and its antagonistic properties: the city
“everywhere is alive”, its spirit is “strange” and “turbulent”, while the narrator emphasises his emotional quietude, pointing to his “thoughtful and secretive”
life. But in contrast to the decidedly hostile, destructive genius loci in Svevo’s A Life, Trieste is presented here as a domesticated and cosy environment after
all – the spirit of the place, although turbulent, is also
“native”, and the city reserves for the poem’s narrator
“his own corner”, with homely, intimate connotations.
From the secluded retreat, and in a way from behind
the scenes of the city, you can notice the ambiguous
“rough charm” of Trieste, arousing feelings appropriate
for maternal‑filial relations. In the poem “Trieste” they
take the form of an indulgent, caring understanding:
Trieste possesses a rough
charm. If you like it,
it is like an uncouth and voracious boy, with blue
eyes, with hands too
large to offer you a flower […].
In another section, it is an almost organic sense
of dependence:
My city so harsh and full of appeal […]
I will say goodbye
to your rough charm,
I will kiss my already older
friends and stones – faithful heart – a child weeps
like that
over a bitter breast
when they want to tear it away from it forever.31
Although secluded meditation is for Saba the first
and necessary condition for creative transformation
of existential dilemmas, the next stage of shaping your
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ustronia i niejako zza kulis miasta dostrzec można
triesteński niejednoznaczny „chropawy wdzięk”,
wzbudzający uczucia właściwe relacjom macierzyńsko‑synowskim. W cytowanym Trieście to pobłażliwa, opiekuńcza wyrozumiałość:
Triest ma chropawy
wdzięk. Jeśli się podoba,
jest jak chłopiec nieokrzesany i żarłoczny,
z błękitnymi oczami, o dłoniach zbyt dużych
by ofiarować kwiat […].
W innym miejscu to organiczne wręcz poczucie
zależności:
miasto moje surowe i pełne uroku […]
Twój chropawy
wdzięk pożegnam, starych już przyjaciół
i kamienie ucałuję – wierne serce – tak płacze nad
gorzką piersią
dziecko, gdy oderwać ma się od niej na zawsze31.
Jakkolwiek odosobniona medytacja jest u Saby
pierwszym i niezbędnym warunkiem twórczego
przepracowania egzystencjalnego dysonansu, to jednak kolejnym etapem kształtowania poetyckiej tożsamości jest ponowne zejście do centrum, by przyjmując perspektywę przechodnia, krok po kroku „praktykować” miasto. W ten sposób podmiot otwiera się
na polifonię miejskiej przestrzeni, przekształcając się
w melancholijnego, „plebejskiego” flâneura, świadomie wybierając zaułki, w których koncentruje się codzienne życie mieszkańców portu:
Często wracając do domu wolę iść
ciemną ulicą starego miasta.
W kałużach odbijają się żółte
światła latarni, na ulicy tłumy.
Tu, wśród ludzi co krążą między
gospodą, domem i lupanarem,
gdzie towary i ludzie są jak odpadki

Ricordo di Trieste, 1900, kolekcja prywatna / Ricordo di Trieste, 1900, private collection
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wielkiego morskiego portu,
odnajduję, idąc, nieskończoną
pokorę32.
Przytoczone wcześniej porównanie Triestu
do „nieokrzesanego i żarłocznego chłopca” może
być w tym kontekście odczytywane jako odniesienie do niespotykanej żywotności miejskiego środowiska, wynikającej właśnie ze wspomnianych przez
Sabę cech atmosfery prężnego, wielokulturowego mel‑
ting pot. Częste w poezji Saby metafory młodzieńczej
świeżości i energii (prezentowane przeważnie w obrazach chłopców) mogą, abstrahując od ich możliwych
homoerotycznych konotacji33, nawiązywać również
do kondycji miasta w ciągłej, dynamicznej transformacji, które podobnie jak przedstawiani młodzieńcy, jest
niespokojne, pełne sprzeczności i niejako „dojrzewające” do osiągnięcia finalnej postaci. W wierszu Chłopiec
w wymianę spojrzeń między podmiotem a podziwianym za cielesne piękno młodym chłopakiem wprowadzony jest trzeci, łączący, element „meteorologiczny”;
przy czym zjawiska pogodowe zestawiane są tutaj i porównywane z urodą męskiej sylwetki:
W środku lata spada na nas
bora, dmie w otwartym polu
gdzie bawisz się, kwitnącą cerę
twarzy, nagie nogi ci smaga. Stoisz w polu jak wy‑
gnany Bóg
stoi na ziemi. I gdy podziwia się ciebie,
oczu nie spuszczasz, patrzysz hardo, jak wróg, pro‑
sto w twarz
[…]
Tymczasem zapada wieczór, obłoki
różowi, i temu co w twoim ciele nagie
swoją barwę ukradkiem narzuca.
Jego piękno z twoim się łączy […]34.
Młodzieńczo odważny, pewny siebie chłopak stanowi w wielu wierszach Saby swoiste pars pro toto
miasta; jego wzajemna relacja z podmiotem, podobnie jak w przypadku Triestu, podporządkowana jest
dynamice ucieczek i powrotów:
Ze stromizny pustej co do morza
wpada

poetic identity is descending to the centre again, to
adapt the perspective of a passer‑by and to “practise”
the city step by step. In this way the poem’s narrator
opens himself to the polyphony of urban space, transforming himself into a melancholy, “plebeian” flâneur,
deliberately choosing the corners where the everyday
life of the port’s residents is concentrated:
Returning home I often prefer
a dark street in the old town.
Reflected in the puddles are the yellow
lights of a lamp, crowds swarm in the street.
Here, among people shuttling between
the tavern, home and brothel
where goods and people are like the garbage
of the great seaport,
I find, walking, infinite
humility.32
The comparison of Trieste to an “uncouth and voracious boy” may be read in this context as invoking
the extraordinary vitality of the urban environment,
resulting from what Saba describes as an atmosphere
of a vibrant, multicultural melting pot. The metaphors,
frequently occurring in Saba’s poetry, of youthful
freshness and energy (usually presented in images of
boys) may, homoerotic connotations aside,33 also invoke the condition of the city in a permanent dynamic
transformation, a city which, like the youth, is restless,
full of contradictions and in a way “maturing” towards
its final shape. In the poem “Il giovanetto” (The boy),
inserted into an exchange of looks between the narrator and a young boy admired for his carnal beauty,
is a third, “meteorological” element; and the weather
phenomena are set against the beauty of a male figure:
In the middle of summer strikes
the bora, it blows in an open field
where you play, it lashes
at the blooming complexion of
your face, your bare legs. You stand in the field as
an exiled God stands on the ground. And when
you are admired,
you don’t turn your eyes downward, you look
haughtily, as an enemy, straight in the face
[…]
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[…] widać
Triestu białą panoramę.
Ty już je znałeś – mówisz – te
moje ulice, gdzie spotkać można najwyżej
[…] chłopca
który jeśli Boreasz dmie i wszystko
uskrzydla, dla ciebie zda się frunąć. Potem,
znowu zwyczajny, mija cię zuchwale35.
Atmosfera mitteleuropejskiej różnorodności etnicznej i kulturowej przywoływana jest w wielu wierszach poety także bezpośrednio. W Caffè Tergeste36
podkreślony został egalitarystyczny aspekt wieczornych, kawiarnianych rozrywek mieszkańców miasta.
Kawiarniana przestrzeń nabiera tutaj cech wyizolowanej platformy ponadnarodowego, międzyludzkiego porozumienia, gromadzącej w jednym miejscu zarówno odpoczywających po pracy robotników, jak
i studiującego rzeczywistość poetę:
Kawiarnio motłochu, gdzie kiedyś skrywałem
twarz moją, dziś z radością cię oglądam.
A ty Włochów i Słowian godzisz,
późną nocą, przy twoim bilardzie.
Wiersz Stare miasto, będący dynamicznym przeglądem towarzyszących przejściu boczną ulicą Triestu wrażeń zmysłowych, prezentuje plejadę zmarginalizowanych przez życie, wyłowionych z tłumu jednostek, odpadków wielkiego morskiego portu:
Tu dziewka i marynarz, złorzeczący
starzec, kobiety co się kłócą,
dragon przed smażalnią
siedzący
krzykliwa dziewczyna szalona
z miłości […].
Przytoczony fragment nie pozostaje jednak wyłącznie czystym zapisem zarejestrowanych bodźców, lecz staje się źródłem moralnej refleksji podmiotu o wyrażonych bezpośrednio odniesieniach
religijnych:
wszyscy są stworzeniami życia
i cierpienia;

Meanwhile the evening falls, turns clouds
pink, and sneakily imposes its colour
on what is naked in your body.
Its beauty merges with yours […].34
In many of Saba’s poems, the youthfully bold, confident boy stands in for the city; its mutual relation
with the narrator, like in the case of Trieste, is subordinated to the pattern of escapes and returns:
From the empty steepness tumbling
in the sea
[…] you may observe
Trieste’s white panorama.
You already knew them – you say – these
streets of mine where you can meet at most
[…] a boy
Who, when Boreas blows and gives wings
to all, seems to fly for you. Then,
ordinary again, he passes you brazenly.35
In many of Saba’s poems the atmosphere – typical
of Mitteleuropa – of ethnic and cultural diversity is
also invoked directly. In “Caffè Tergeste”,36 the poet
emphasises the egalitarian aspect of the evening coffeehouse pleasures enjoyed by residents. The coffeehouse space acquires the nature of an isolated platform for supranational human understanding, gathering in one place both workers resting after their toil
and the poet studying reality:
The cafe of the mob, where I once hid my face, today
I look at you with joy.
And you reconcile Italians and Slavs,
late at night, at your pool table.
The poem “Città vecchia” (Old town), a dynamic
review of sensual impressions accompanying a walk
down a Trieste side‑street, presents a galaxy of individuals side‑lined by life and now fished out from
the crowd,
Garbage of the great seaport:
Here a whore and a sailor, a cursing
old man, bickering women,
a dragoon sitting
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żyje w nich, jak we mnie, Pan.
Tu w towarzystwie prostych ludzi czuję,
że myśl moja tym czystsza
się staje, im lichsza ulica.
„Ciemne ulice”, „mroczne zakątki”, „liche osterie w opustoszałym porcie” 37 są dla melancholijnego podmiotu terenem poszukiwań wspólników w egzystencjalnym bólu, jak również przestrzenią katharsis czy objawienia tajemnicy:
Miłosna melancholio
mojego życia
[…]
kto zbierając twe owoce
lubi padające cienie, mroczne zakątki,
wędruje powoli wzdłuż murów,
nie widzi tego co wszyscy widzą,
to, czego nikt nie widzi – kocha38.

W mieście z papieru
Obraz miasta, wyłaniający się choćby z zaprezentowanych tu wyimków twórczości pionierów dwudziestowiecznej literatury triesteńskiej, zyskuje najwyraźniejsze kontury w interpretacji badacza i kontynuatora lokalnej tradycji Claudia Magrisa. W publikacji
Trieste. Un’identità di frontiera, poświęconej definiowanemu przez siebie fenomenowi triesteńskiej „tożsamości pogranicza”, Magris skupia się w szczególności na roli, jaką w kształtowaniu współczesnego wizerunku miasta odegrali tworzący w nim (i pod jego
wpływem) pisarze. Autor Dunaju spogląda na Triest
z dwóch pozornie wykluczających się perspektyw.
Z jednej strony zauważa i eksponuje specyfikę jego
geopolitycznego usytuowania, historii i kulturowego
zaplecza: miasto, które „jest granicą”, jest miejscem
o szczególnej władzy i wielopłaszczyznowym potencjale kreacyjnym. Dla odczuwających (z różną wrażliwością i na różne sposoby) jego tragizm twórców
staje się ono „sposobem życia i odczuwania, strukturą psychologiczną oraz poetycką” 39, czynnikiem
warunkującym charakter narracji, obsesyjnie przetwarzającej repertuar samonarzucających się „triesteńskich” motywów. Z drugiej jednak strony wskazuje Magris na równoległy, choć przeciwny kierunek

in front of a fried food stand
a loud girl crazy
from love […].
But this passage is not only a sheer record of registered stimuli; it also becomes a source of moral reflection with direct religious references:
All people are creatures of life
and suffering;
living in them, like in me, is the Lord.
Here in the company of ordinary people I feel
that the shoddier is the street
the purer is my thought.
For the melancholy narrator, the “dark streets”,
“murky corners”, “shoddy osterias in the deserted
port” 37 are a territory for finding partners in the existential pain, as well as the space of catharsis or revelation of a mystery:
O, the melancholy of love
in my life
[…]
someone who, while picking your fruit,
likes falling shadows, murky corners,
someone who slowly wanders along the walls,
cannot see what everyone sees,
but the thing that no one sees – he loves.38

In a city made of paper
The image of the city emerging from these sections
of the writings of the pioneers of 20th‑century Trieste literature achieves the clearest contours in the interpretation of the researcher and continuator of
the local tradition, Claudio Magris. In the publication Trieste. Un’identità di frontiera, on the phenomenon of Trieste’s “borderland identity” as he defines
it, Magris focuses especially on the role in shaping
the present image of the city played by writers creating in it (and under its impact). The author of Danube
looks at Trieste from two seemingly conflicting perspectives. On the one hand, he notes and emphasises the peculiarity of its geopolitical location, history and cultural hinterland: a city which “is a border”

Triest, Canal Grande
Trieste, Canal Grande
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oddziaływania, unaoczniając aktywną rolę artystów,
których sztuka nadaje miastu formę, kształtuje jego
obraz i percepcję:
Triest – pisze Magris – j e s t literaturą, jest swoją
własną literaturą. Svevo, Saba i Slataper są nie tyle
pisarzami, rodzącymi się w nim i wywodzącymi
się z niego, ile pisarzami tworzącymi go i kreują‑
cymi, dającymi mu oblicze, które w przeciwnym
razie jako takie być może wcale by nie istniało40.
Triest to zatem, według Magrisa, miasto piszące,
jak i pisane przez swoją literaturę, miejsce o złożonej
fakturze, sfera skomplikowanej cyrkulacji dwustronnych wpływów między rzeczywistym a wyobrażonym.
„Dorastać w Trieście znaczyło – i znaczy nadal – zauważać, iż żyje się w papierowym mieście, pod ochroną
literatury” 41 – deklaruje Magris w jednym z „triesteńskich” esejów. „Nieokrzesany chłopiec” zakłada maskę;
miasto „złożone z tragedii” zyskuje nową tożsamość.
Natalia Chwaja – urodzona w Krakowie, magister filologii
włoskiej UJ. Doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersy‑
tetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Marii
Maślanki‑Soro przygotowuje rozprawę doktorską na temat fi‑
gury miasta w twórczości Claudia Magrisa na tle dwudziesto‑
wiecznej tradycji literatury triesteńskiej. Od dwóch lat pracuje
na stanowisku asystenta w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ze studenta‑
mi italianistyki prowadzi zajęcia z języka i literatury włoskiej.
Autorka kilku artykułów naukowych, ostatnio także współor‑
ganizatorka międzynarodowej konferencji naukowej Horyzon‑
ty italianistyki – tradycja, współczesność i wyzwania badawcze
(Kraków, 14–16 kwietnia 2016).
1. Scipio Slataper, Trieste non ha tradizioni di coltura, w: Scrittori
triestini del Novecento. Antologia, red. Manilio Cecovini,
Marcello Fraulini, Oliviero Honoré Bianchi et al., Trieste 1991,
s. 766; tłum. własne – N.Ch.
2. Tak między innymi określał geograficzne położenie rodzinnego
miasta triesteński poeta Umberto Saba. Por. Umberto Saba, Tutte
le poesie, Milano 1998, s. 114.
3. S. Slataper, Trieste non ha tradizioni di coltura, op. cit., s. 766−767.
4. Ibidem, s. 767−768.
5. Ibidem, s. 768.
6. Por. S. Slataper, Ibsen, Firenze 1944.
7. S. Slataper, Trieste non ha tradizioni di coltura, op. cit., s. 768.
8. Ibidem.
9. Carlo Bo, Una grande proposta, w: Scrittori triestini del
Novecento, op. cit., s. XXXI.
10. Por. Charles Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum.
Joanna Guze, Gdańsk 1998, s. 19.

possesses a special power and a manifold creative potential. For artists perceiving (with various sensitivities and in various ways) its tragic nature it becomes
a “way of living and feeling, a psychological and poetic structure” 39 conditioning the narrative, which
obsessively processes the repertory of obvious “Trieste” themes. But on the other hand, Magris points to
a parallel, but opposite direction of impact, pinpointing the active role of artists whose art gives the city its
form, and shapes its image and perception. He writes,
Trieste is literature, its own literature. Svevo, Saba
and Slataper are not so much writers born in it and
originating from it, but writers who shape and cre‑
ate it, who give it an image which otherwise would
probably not exist as such.40
So according to Magris, Trieste is a city both writing its literature and written by it, a place with a complex texture, a sphere of a complicated circulation of
mutual influences between the real and the imagined. “To grow up in Trieste meant – and still means
– to notice that you live in a paper city, under the protection of literature,” 41 declares Magris in one of his
“Trieste essays”. An “uncouth boy” puts on a mask;
the city “composed of tragedy” gains a new identity.
Translated from the Polish by Tomasz Bieroń
Natalia Chwaja – born in Krakow, MA in Italian Studies at the
Jagiellonian University. PhD student at the Faculty of Philology
of the Jagiellonian University, where under the supervision of
prof. dr. Maria Buttermilk‑Soro she is writing a doctoral thesis
on the figure of the city in the work of Claudio Magris against
the tradition of 20th‑century Trieste literature. Since 2014 jun‑
ior lecturer at the Department of Italian Language and Culture,
Pedagogical University of Kraków, where she runs classes on
Italian language and literature with students of Italian philol‑
ogy. Author of several academic articles, recently also a co‑or‑
ganiser of the international academic conference Horizons of
Italian Studies – Tradition, the Present and Research Challeng‑
es (Krakow, 14–16 April 2016).

1. Scipio Slataper, “Trieste non ha tradizioni di coltura”, in: Scrittori
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2. This was one of the terms used by Umberto Saba, a poet from
Trieste, to describe the geographical location of his native city.
See Umberto Saba, Tutte le poesie, Milano 1998, p. 114.
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Łukasz Galusek

Skopje.
Od nowa
Skopje.
All Over Again
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Prócz niedoboru historii narody
bałkańskie cierpiały we własnych oczach
na niedostatek cywilizacji. Zapał, z jakim
przeszczepiały zachodnie wzorce, aby
zniwelować „zacofanie”, Aleksandyr
Kiosew nazwał samokolonizacją.
Przebudowa Skopja nasuwa podobne
skojarzenia. Widok wysokiej klasy
modernizmu ubieranego pośpiesznie
w styropianowo‑gipsowy klasyczny,
renesansowy lub barokowy kostium –
zastanawia. Po co Macedończykom
te fałszywe style?

W

1963 roku, po tragicznym trzęsieniu ziemi, Skopje narodziło się po raz drugi. Mimo podziału
świata żelazną kurtyną odbudowa miasta stała się znakiem międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności.
Polskim urbanistom, doświadczonym przy odbudowie
Warszawy, Skopje zawdzięcza nowy plan ogólny. Z kolei
plan śródmieścia był w sporej mierze dziełem japońskiego zespołu pod kierunkiem Kenzō Tangego. Do lat
osiemdziesiątych Skopje wypełniło się wysokiej klasy
architekturą modernistyczną zaprojektowaną przez
twórców macedońskich, jugosłowiańskich, europejskich i światowych. Dla miłośników dwudziestowiecznego brutalizmu mogłoby się stać prawdziwą mekką.
Gdyby nie to, że znika na naszych oczach. W jego miejsce w ciągu zaledwie kilku lat powstało nowe „historyczne” miasto. Jak rozumieć tę ucieczkę wstecz?

Besides the deficit of history, Balkan
nations suffered in their own eyes from
a deficit of civilisation. The fervour
with which they transplanted Western
models in order to overcome their
“backwardness” Alexander Kiossev called
“self-colonisation” The reconstruction
of Skopje produces similar associations.
The sight of high‑class modernism hastily
dressed in a styrofoam‑gypsum costume –
Renaissance or Baroque – gives pause for
thought. Why do Macedonians need these
false styles?

In

1963, after the tragic earthquake, Skopje was
born for the second time. Although the world
was divided by the Iron Curtain, reconstruction of
the city became a sign of interpersonal and international solidarity. Skopje owes its general layout to Polish
planners, with experience gained during the rebuilding of Warsaw. And the shape of the city centre is largely the work of a Japanese team led by Kenzō Tange.
By the 1980s Skopje was filled with high‑class modernist architecture designed by creators from Macedonia, Yugoslavia, Europe and the rest of the world.
It could have become a real mecca for enthusiasts of
20th‑century brutalism, if only it had not been vanishing before our eyes. In just a few years it was replaced
by a new, “historic” city. How should we understand
this escape into the past?
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Brutalistyczny Główny Urząd
Poczty i Telekomunikacji
(proj. Janko Konstantinov, 1974)
otrzymuje swój „historyczny”
kostium
The Brutalist PTT
Telecommunications Centre
(des. Janko Konstantinov, 1974)
is now receiving its “historical”
costume

Historia nie rozpieszczała Macedończyków.
Na skutek kruszenia się imperium tureckiego w XIX
wieku swoje państwa utworzyli Grecy, Serbowie,
Rumunii i Bułgarzy. Na początku XX wieku własne
państwo uzyskali też Albańczycy. Macedończycy takiego szczęścia nie mieli. Do 1918 roku Macedonia
była kością niezgody między Grecją, Bułgarią i Serbią. Ostatecznie znalazła się w granicach Królestwa
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Dopiero socjalistyczna Jugosławia stworzyła Macedończykom namiastkę własnego państwa. W 1944 roku powstała
Socjalistyczna Republika Macedonii. Na niepodległość Macedończycy musieli czekać do rozpadu Jugosławii. Ale rok 1991 nie był happy endem. Grecja
od początku nie uznaje prawa republiki do nazwy
Macedonia, wskutek czego na forum międzynarodowym występować musi ona pod deprecjonującą nazwą Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Z kolei Bułgarzy kwestionują odrębność języka macedońskiego i uznają go jedynie za dialekt bułgarskiego. A przecież w wielu definicjach narodu podkreśla się znaczenie nazwy jako cechy wyodrębniającej
oraz języka jako jednego z najważniejszych czynników narodotwórczych. Stolica również odgrywa bardzo ważną rolę – centrum ogniskującego życie narodu i jego wizytówki. Ale przewrażliwionemu młodemu narodowi jego własna stolica wydała się za mało
„macedońska”. Stara čaršija rozwinęła się po zajęciu
miasta przez Turków w 1392 roku. Swój orientalny
charakter zachowała do dziś. Z kolei dziewiętnastowieczne miasto wokół dworca kolejowego było typowo bałkańską wielokulturową społecznością kupców,
przedsiębiorców i rzemieślników. Dość powiedzieć,
że właśnie tu w 1910 roku urodziła się Matka Teresa,
Albanka i katoliczka, późniejsza misjonarka z Kalkuty. Dopiero powojenne industrializacja i urbanizacja
sprowadziły wielu Macedończyków ze wsi do miasta.
Zaskakujące jest jednak to, że miasto, odbudowane
takim wysiłkiem po trzęsieniu ziemi i przez lata będące wizytówką Macedonii, po uzyskaniu niepodległości przestało być powodem do dumy.
Dwudziestowieczne modernistyczne Skopje, zdaniem macedońskich decydentów, nie zawiera żadnej narodowej treści, żadnego istotnego ładunku pamięci. Jeśli już jakąś pamięć wyraża, to jedynie pamięć obcych – komunistów; względnie „niepamięć”

History was not very pleasant to the Macedonians.
When the Ottoman Empire started falling apart in
the 19th century, Greeks, Serbs, Romanians and Bulgarians formed their own states. In the early 20th
century, Albanians too acquired their own statehood.
Until 1918, Macedonia had been a bone of contention
between Greece, Bulgaria and Serbia. Finally it became part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. It was only the socialist Yugoslavia which offered a substitute of their own state to Macedonians.
In 1944, the Socialist Republic of Macedonia was established. They had to wait until the breakup of Yugoslavia for their independence. But 1991 was no happy
ending. Greece did not recognise the Republic’s right
to the name “Macedonia”, which meant that on the international stage it had to appear under the deprecating name the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Meanwhile, Bulgarians questioned the separate nature of the Macedonian language, recognising it only
as a dialect of Bulgarian. And as we know, many definitions of a nation highlight the significance of the name
as a distinguishing feature and the language as one of
the most important nation‑building factors. The capital also plays a very important role – as a centre focusing the life of the nation and its showcase. But after
1991 the oversensitive young nation regarded Skopje,
its capital, as not “Macedonian” enough. Stara čaršija
developed after 1392, when the city was captured by
the Turks. Its oriental character had remained intact.
And the 19th‑century city around the railway station was a typically Balkan multicultural community of merchants, businessmen and craftsmen. Suffice
it to say that it was here that Mother Teresa, an Albanian and a Catholic, and later a missionary in Calcutta,
was born in 1910. Only the post‑war industrialisation
and urbanisation brought many Macedonians from
the countryside to the city. It is surprising, however,
that a city rebuilt with such an immense effort after
the earthquake and for years a showcase of Macedonia ceased to be a source of pride after the country
gained independence.
According to Macedonian decision‑makers, the
20th‑century modernist Skopje does not carry any
national content, any significant baggage of memory. If it expresses any memory at all, it is a memory of
strangers, the communists; or perhaps it expresses

Aleksandra Gzik

208

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Portrety

Aleksandra Gzik

The City as a Work of Art / Portraits

Skopje w budowie
Skopje under construction

abstrakcyjnego, a tym samym nienależącego do nikogo modernizmu. Tymczasem Macedończycy łakną,
zdaniem polityków, symboli, treści, figur, narracji.
Pragną, jak każdy naród, być wspólnotą wyobrażoną
i opowiedzianą. Dlatego realizowany od 2008 roku
rządowy program Skopje 2014 ma im dać architekturę historyczną w formie i macedońską w treści. Ma
uczynić Skopje stolicą narodową.
Można by to wszystko za Erikiem Hobsbawmem nazwać wynajdywaniem tradycji. Jego zdaniem narody jako twory „stosunkowo niedawnej innowacji historycznej” chcą uchodzić za przeciwieństwo wszelkich nowinek, toteż dbają o zakorzenienie
w przeszłości. Przy czym osobliwość „wynalezionych
tradycji” polega na tym, że ich związek z przeszłością

the “oblivion” of the abstract modernism – and hence
not belonging to anyone. Meanwhile, politicians believe that Macedonians hanker for symbols, content,
figures, narratives. Like any other nation, they desire to be an imagined community and narrated community. Therefore, the government program Skopje
2014 commenced in 2008 is supposed to give them
an architecture historic in form and Macedonian in
content. It is supposed to make Skopje into a national capital.
Following Eric Hobsbawm, we could call it inventing tradition. Hobsbawm believes that as products of a “relatively recent historical innovation”, nations want to be regarded as the opposite to all things
new, so they cultivate their new roots in the past.
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jest w dużej mierze sztucznie wytwarzany. Tradycje
te odpowiadają na nowe sytuacje, ale w taki sposób,
że przybierają formę nawiązania do sytuacji dawnych albo nawet ustanawiają swą własną przeszłość1.
Ta ogólna prawidłowość na Bałkanach nabiera
dodatkowych kontekstów.
Naród i narodziny mają, jak wiadomo, ten sam źródłosłów. Pierwszy kontakt ze światem jest bolesny,
o czym wie każdy, kto słyszał płacz nowo narodzonego
dziecka. Być może podobnie jest z narodami. Bułgarski badacz Aleksandyr Kiosew mówi wprost o urazie,
jaki towarzyszy powstaniu narodu2. Urazie, o którym
naród chce jak najszybciej zapomnieć, toteż zdaniem
Kiosewa narodzenie narodu zawsze przedstawia się
jako odrodzenie. Nowoczesna i nowo powstała zbiorowość konstruuje sobie historyczną opowieść, która
pozwoli jej utożsamić się z czymś, z czym organicznie nie ma związku: z jakimś dawnym imperium bądź
dynastią. Daje to poczucie, że własny czas historyczny
nie zaczął się dopiero w momencie „urazu”, ale stanowi ciągłość, w której uraz samego powstania jest bolesnym, ale zaledwie epizodem. Dodatkowo na Bałkanach taki nowo narodzony naród szybko odkrywa swoją „znikomość”: małego narodu zdanego stale
na łaskę innych. Z braku pewności siebie (niektórzy
nazywają to dosadnie kompleksem niższości) wynika
projekcja wspaniałej przeszłości – dumna konstrukcja, która ma zrównoważyć małość teraźniejszości.
Wszystkie kultury bałkańskie noszą to piętno.
Na przykład pod koniec XVIII wieku Rumuni
w Siedmiogrodzie – usytuowani na samym dole drabiny społecznej: pod butem węgierskiej arystokracji i aparatu państwa habsburskiego – dopracowali
się historiografii, tak zwanej szkoły siedmiogrodzkiej, która udowadniała, że są oni bezpośrednimi potomkami rzymskich kolonistów, którzy osiedlili się
w Dacji. Że ich szlachetne pochodzenie stoi w całkowitym przeciwieństwie do pochodzenia Węgrów, będących mieszanką koczowniczych plemion przybyłych gdzieś z azjatyckiej rubieży kontynentu. W połowie XIX wieku jeden z historyków stwierdził nawet
całkowitą identyczność między Rzymianami a Rumunami. Jego zdaniem historia rumuńska zaczęła się
wraz z założeniem Rzymu, w 753 roku przed Chrystusem. Jeszcze na początku XX wieku poeta Octavian
Goga przypominał Rumunom wierszem, że „z rodu

And the peculiarity of “invented traditions” is that
their relationship with the past is to a large extent
artificially produced. These traditions respond to
new situations, but in such a way that they assume
the form of invoking old situations, or even establish
their own past.1
This general rule acquires additional contexts in
the Balkans.
As we know, nation and birth (nativity) have
the same root (natio and nascor). The first contact
with the world is painful, as everyone who has heard
the cry of a new‑born baby knows. Perhaps it is similar with nations. The Bulgarian researcher Alexander Kiossev speaks directly about the trauma accompanying the formation of a nation.2 A trauma which
the nation wants to forget as soon as possible, so as
Kiossev says, the birth of a nation is always presented
as a rebirth. A modern and newly established community constructs for itself a historical tale which will
allow it to identify with something with which it has
no organic connection: with some former empire or
dynasty. It gives people a sense that their historical
time did not start only at the moment of the “trauma”,
but forms a continuity in which the formative trauma
is just an episode, albeit painful. Moreover, in the Balkans such a newly born nation soon discovers its “insignificance”: the insignificance of a small nation constantly at the mercy of others. This lack of confidence
(some bluntly call it an inferiority complex) produces a projection of a wonderful past – a proud contrast
meant to offset the smallness of the present. All Balkan cultures bear this stigma.
In the late 18th century, for example, Romanians
in Transylvania – located at the very bottom of the social ladder: under the heel of Hungarian aristocracy and the Habsburg state apparatus – developed
a historiography, the so‑called Transylvanian School,
which proved that they were direct descendants of
Roman colonists who settled in Dacia. And that their
noble descent stood in direct contrast to the origin of
the Hungarians, a mix of nomadic tribes who came
from somewhere in the outer reaches of the Asian
continent. In the mid‑19th century, one historian
even managed to establish that the Romans and Romanians were one and the same. He claimed that
Romanian history had started with the foundation
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Pomnik Jeźdźca na koniu
na placu Macedonii
Warrior on a Horse statue
on Macedonia Square

są cesarskiego / I z kraju odległego / Bo krągła ziemia cała / Do nich niegdyś należała” 3.
Pod koniec XVIII wieku powstała również pierwsza nowożytna historia Bułgarii, Słowianobułgarska
historia. Jej autor, Paisij Chilendarski, uświadamiał
swoich rodaków zależnych politycznie od Turków
i kulturowo od Greków:
Czyż Bułgarzy nie mieli kiedyś własnego państwa?
Przez tyle lat rządzili się sami i byli sławni i podzi‑
wiani na świecie, i wielokrotnie brali daniny od po‑
tężnych Rzymian i od mądrych Greków. […] Z ca‑
łego słowiańskiego rodu najsławniejsi byli Buł‑
garzy, oni pierwsi mieli swych carów, oni pierwsi
mieli patriarchę, oni pierwsi się ochrzcili, oni za‑
władnęli największym obszarem4.

of Rome, in 753 BC. Even in the early 20th century, the poet Octavian Goga reminded Romanians in
verse that “they hark from an imperial family / and
from a distant country / for the entire round earth /
once belonged to them”.3
In the late 18th century the first modern history
of Bulgaria was published, entitled Istoriya Slavya‑
nobolgarskaya. Its author, Paisii Hilendarski, enlightened his countrymen, politically dependent on Turks
and culturally dependent on Greeks:
Did not the Bulgarians once possess their own
state? For so many years they ruled themselves and
they were famous and admired across the world,
and many a time they took tribute from the mighty
Romans and the wise Greeks. […] The Bulgarians
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Takim projekcjom łatwo dać się ponieść. A stąd
już tylko krok do protochronizmu, który na własnym
przykładzie zdefiniowali Rumunii. Sprowadza się on
do formuły „byliśmy pierwsi” i rekompensuje poczucie gorszości wobec reszty świata. Co ciekawe,
protochronizm nie był fantazją osiemnastowiecznych historyków dyletantów. Celowała w nim nauka
dwudziestowieczna: historia, archeologia, historia
sztuki, będące na usługach nacjonalizmu. Rumunii
twierdzili na przykład, że Dakowie skutecznie stawiali czoło Rzymianom i że wielu cesarzy rzymskich
wywodziło się z Daków. Tymczasem bowiem zrezygnowali z rzymskiego pochodzenia na rzecz Daków,
których prymat nad Rzymianami starali się udowodnić w wielu aspektach. Między innymi utrzymywali, iż dacki monoteizm, w czasie gdy w Grecji

were the most famous among the whole Slavic fam‑
ily, they were the first to have their tsars, they were
the first to have their Patriarch, they were the first to
get baptised, they conquered the largest territory.4
It is easy to get carried away by such projections.
And from here it is only one step to protochronism, defined by Romanians using their own example. It can
be reduced to the formula “we were the first” and it
compensates for the sense of being worse than the rest
of the world. Interestingly, protochronism was not
a fancy of 18th‑century amateur historians. Twentieth‑century scholarship excelled in it: history, archaeology, art history at the service of nationalism. Romanians claimed, for example, that the Dacians successfully defied the Romans and that many Roman

Nabrzeże Wardaru
Vardar riverfront

Porta Macedonia

Witold Skrypczak, Getty Images
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Główny Urząd Poczty
i Telekomunikacji widziany
z placu Macedonii
The PTT Telecommunications
Centre seen from
Macedonia Square

i Rzymie panowało wielobóstwo, był zapowiedzią
chrześcijaństwa. Inni nie mogli pozostać gorsi: Albańczycy uznali się za potomków Etrusków, Bułgarzy – Traków. Zagorzałymi promotorami tych teorii
byli ich komunistyczni przywódcy: Nicolae Ceauşescu, Enver Hodża czy Todor Żiwkow.
Brzmi to znajomo, gdy inspiratorzy przebudowy Skopja argumentują, że jej celem jest odtworzenie „rzeczywistej” tożsamości narodu zafałszowanej
przez komunistów i wrogów zewnętrznych. Skopje
2014 ma uwiarygodnić ciągłość istnienia „najstarszego” narodu na Bałkanach. Historycznej wspólnoty nie pochodzącej od Słowian, lecz od antycznych
Macedończyków, którymi władał Aleksander Wielki, twórca jednego z największych imperiów w dziejach ludzkości!

emperors were of Dacian origin. For in the meantime
Romanians renounced their alleged Roman descent
for the sake of the Dacians, whose manifold primacy over the Romans they attempted to prove. They
claimed, among other things, that Dacian monotheism, at a time when polytheism ruled in Greece and
Rome, was a harbinger of Christianity. Others could
not stand idly by: Albanians pronounced themselves
as descendants of the Etruscans and Bulgarians as
grandchildren of the Thracians. Their communist
leaders, Nicolae Ceauşescu, Enver Hoxha or Todor
Zhivkov, were promoters of these theories.
It sounds familiar when the advocates of the reconstruction of Skopje argue that their purpose is to
recreate the “real” identity of the nation falsified by
the communists and external enemies. Skopje 2014 is
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Prócz niedoboru historii narody bałkańskie cierpiały we własnych oczach na niedostatek cywilizacji.
Zapał, z jakim przeszczepiały zachodnie wzorce, aby
zniwelować „zacofanie”, podsunął Kiosewowi koncepcję kultur samokolonizujących się. W tych kulturach podbój odbywa się bez udziału kolonizatorów. Jak
na przykład w Rumunii, która dwa wieki temu postanowiła zerwać ze Wschodem i „odwrócić się” w stronę Zachodu. W tym celu „skopiowała” zachodni model
polityczny i kulturowy. Wzorowała się na Francji, starszej łacińskiej „siostrze” wielbionej bezgranicznie. Co
nie oznacza wcale, że w ślad za europejskimi formami równie prędko nastąpiła przemiana społeczeństwa
i jego mentalności. Tę niezborność własnej transformacji Rumunii nazwali „formami bez treści”.
Przebudowa Skopja nasuwa podobne skojarzenia.
Widok wysokiej klasy modernizmu ubieranego pośpiesznie w styropianowo‑gipsowy klasyczny, renesansowy lub barokowy kostium – zastanawia. Po co
Macedończykom te fałszywe style? Odpowiedź nie
jest prosta i być może na nią za wcześnie. Nieodparcie jednak nasuwa się pewna paralela.
W bośniackim Wyszegradzie, gdzie Ivo Andrić, jugosłowiański pisarz i laureat Nagrody Nobla, umieścił
akcję swej najsłynniejszej powieści Most na Drinie,
inny artysta, serbski reżyser Emir Kusturica, realizuje
właśnie projekt swojego życia – budowę „renesansowego” miasta, Andrićgradu. Hołd dla wielkiego pisarza wydaje się mimo wszystko drugorzędny. Kusturica wyraźnie sugeruje, że najważniejsze są porachunki z historią. Podbój średniowiecznej Serbii przez
Turków uniemożliwił jego krajowi rozwój zgodny
z rytmem epok europejskich. Gdyby nie to, Serbowie
z pewnością zbudowaliby renesansowe i barokowe
miasta, z których byliby dumni. (Wspanialsze, dodajmy, niż miasta, z których dumni są ich niedawni wrogowie – Chorwaci). Teraz reżyser spełnia swój narodowy obowiązek, zadość czyniąc niełaskawej historii, i wznosi pierwsze serbskie renesansowe miasto.
Przedsięwzięcie budzi mieszane uczucia, nie tylko
dlatego że zaciera bośniacki, muzułmański charakter
Wyszegradu, ale także w kontekście niedawnej wojny,
w której Serbowie niechlubnie się wsławili celowym
niszczeniem zabytków bośniackich i chorwackich.
Projekt Skopje 2014 działa podobnie, choć na pierwszy rzut oka mniej drastycznie: daje Macedonii

supposed to give credibility to the idea of continuity of the “oldest” nation in the Balkans. Of a historical community which is not derived from the Slavs,
but from the ancient Macedonians ruled over by Alexander the Great, maker of one of the greatest empires in the history of mankind!
Besides the deficit of history, Balkan nations suffered in their own eyes from a deficit of civilisation.
The fervour with which they transplanted Western
models in order to overcome their “backwardness”
inspired Kiossev with the concept of self‑colonising
cultures. In these cultures, conquest occurs without
the participation of colonisers. One example is Romania, which two centuries ago decided to break up with
the East and “turn” towards the West. With this aim
in view, it “copied” the Western political and cultural
model. It followed the example of France, its boundlessly venerated older Latin “sister”. But this certainly does not mean that European forms were as rapidly
followed by a transformation of society and its mentality. This incoherence of their own transformation was
labelled by Romanians as “forms without content”.
The reconstruction of Skopje produces similar associations. The sight of high‑class modernism hastily dressed in a styrofoam‑gypsum costume – Renaissance or Baroque – gives pause for thought. Why do
Macedonians need these false styles? The answer
is not simple, and perhaps it is too early to offer it.
But a certain parallel comes irresistibly to mind here.
In the Bosnian city of Višegrad, where Ivo Andrić,
Yugoslav writer and Nobel Prize winner, set the plot
of his most famous novel The Bridge on the Drina, another artist, the Serbian film director Emir Kusturica, is now pursuing the project of his life – the building of a “renaissance” city, Andrićgrad. The tribute
to the great writer seems of secondary importance
here. Kusturica is clearly suggesting that it is settling scores with history that plays the primary role.
The conquest of medieval Serbia by the Turks made
it impossible for his country to follow the course of
development harmonising with the rhythm of European eras. If it was not for that, Serbians would certainly have built Renaissance and Baroque cities of
which they would be proud. (Even more, we may add,
than the cities which their recent enemies, the Croats, are proud of.) Now the director is fulfilling his

215

216

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Portrety
The City as a Work of Art / Portraits

renesans, barok i klasycyzm, usuwając przy okazji
z pola widzenia turecką i komunistyczną przeszłość.
Największy sprzeciw poczynania Macedończyków budzą w Grecji. Odmawia się młodemu krajowi
nazwy i antycznej historii, sporne pozostaje również
terytorium, jako że historyczna Macedonia jest dziś
podzielona przede wszystkim między Republikę Macedonii, Bułgarię i Grecję. Sama zaś Grecja zdaje się
nie pamiętać swoich rozterek. Argument, że Europa
ukształtowała się na fundamencie dziedzictwa starożytnych Greków, toteż wspierając dążenia niepodległościowe Nowogreków, zwraca ona zaciągnięty
dług, okazał się skuteczny. Bez pomocy europejskich
mocarstw Turcja być może nie zostałaby pokonana
i nie powstałaby w 1830 roku wolna Grecja. Ale młody
naród nie był nawet pewien, jak powinien siebie nazwać: czy Grekami, jak nazywano go w Europie, czy
Hellenami, skoro czuł się spadkobiercą antyku, czy
może Romejami, czyli chrześcijańskimi Rzymianami wschodnimi, bo przecież współcześni Grecy byli
prawosławnymi chrześcijanami. Zdecydowano się
na Hellenów i Helladę, co sprawiło, że między starożytnością a współczesnym narodem powstała wielowiekowa luka kultury bizantyjskiej i okresu tureckiego. Tymczasem dla licznych Greków pozostających
poza granicami nowego państwa nie Ateny, lecz Konstantynopol był „wielką stolicą”, symbolem greckiej
tożsamości związanej z językiem i religią. Szukanie
ogniwa mogącego połączyć starożytnych pogańskich
Hellenów z prawosławnymi współczesnymi Grekami
zajęło trzy dekady. W 1860 roku Konstantinos Papparigopoulos ogłosił koncepcję ciągłości dziejów greckich i przywrócił znaczenie kultury Bizancjum jako
epoki syntezy i zjednoczenia politycznie rozproszonej greckości. Zaskarbił sobie tym miano „ojca nowoczesnej historiografii greckiej” 5.
Podobne rozterki mają dziś Macedończycy. Rozwiązują je z lepszym lub gorszym skutkiem. Z oceną
trzeba się jednak wstrzymać. Trzeba też uznać, że
falsyfikacja, mniej lub bardziej oczywista, może być
sposobem komunikowania swoich dążeń. Czyż publikacja pieśni Osjana nie była sygnałem dla Anglików,
dumnych spadkobierców rzymskiej Brytanii, że oto
Szkocja ma swojego Homera? Czy czeskie rękopisy,
królowodworski i zielonogórski, nie mały pokazać,
że kultura czeska nie jest gorsza od niemieckiej? Że

national duty and raising the first Serbian Renaissance city. The project arouses mixed feelings, not
only because it erases the Bosnian, Muslim nature
of Višegrad, but also in the context of the recent war,
when the Serbs were notorious for the deliberate destruction of Bosnian and Croat monuments.
The Skopje 2014 project works along similar lines,
although at first glance less drastically: it gives the Renaissance, Baroque and Classicism to Macedonia,
using the occasion to remove from sight the Turkish
and communist past.
The country where the course taken by the Macedonians raises the largest opposition is Greece.
The young Macedonian country is denied its name
and ancient history, and also its territory remains
disputed, since historical Macedonia is now divided
mostly between the Republic of Macedonia, Bulgaria and Greece. Greece itself seems to forget about its
own past dilemmas. The argument that Europe was
founded on the legacy of ancient Greece, so when supporting the early 19th‑century aspirations of the new
Greeks for independence it repays the debt it incurred,
has proven effective. Without the help of European
powers Turkey would perhaps not have been defeated
and free Greece would not have come into existence
in 1830. But the young nation was not even certain
what it should call itself: Greeks, as they were called
in Europe, or Hellenes, if they regarded themselves as
descendants of antiquity, or perhaps Romeians, that is
Christian eastern Romans, for modern Greeks were
Orthodox Christians. They went for Hellenes and Hellas, which meant that between antiquity and the modern nation there was a centuries‑long gap filled by
Byzantine culture and the Turkish period. Meanwhile,
for many Greeks outside the borders of the new state
it was not Athens, but Constantinople which was
the “great capital”, the symbol of Greek identity inextricably linked to the Greek language and religion.
The hunt for a link which could connect the ancient
pagan Hellenes with modern Orthodox Greeks took
three decades. In 1860, Constantine Papparigopoulos
announced the concept of the continuity of Greek history and restored the significance of Byzantine culture as an era of synthesis and unification of politically dispersed Greekness. This earned him the title of
the “father of modern Greek historiography.” 5
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były falsyfikatami, wkrótce wyszło na jaw, a mimo
to spełniły swe zadanie.
Skopje 2014 jest też pewnym przesłaniem – zarówno do narodu, jak i do sąsiadów. Jeśli budzi zastrzeżenia, to nie dlatego że Macedończycy przyznali
sobie prawo do „wynalezienia” własnej tradycji, lecz
dlatego że mogą jednocześnie zniszczyć ważną część
swojego dziedzictwa, nawet jeśli w tym momencie
woleliby się go wyprzeć.
Na temat Skopja i Wyszegradu pisaliśmy już w „Herito”: Łukasz
Galusek, Skopje – niedokończone miasto solidarności, „Herito”
2015, nr 17–18; Piotr Majewski, Czciciele kamieni. Projekt Skopje
2014, „Herito” 2014, nr 15; Maciej Czerwiński, Metafora: Wy‑
szegrad, „Herito” 2013, nr 10.
Łukasz Galusek – architekt i wydawca. Zajmuje się kulturą
i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy prze‑
strzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji Jože Ple‑
čnik – architekt i wizjoner (2006) oraz Rumunia. Przestrzeń, sztu‑
ka, kultura (2008), Pogranicze. O odradzaniu się kultury (Wro‑
cław 2012). Współkurator wystawy Kartograf złowrogiej historii.
Tara (von Neudorf) w Galerii MCK (wrzesień–listopad 2013). Pra‑
cuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
1. Eric Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w:
Tradycja wynaleziona, red. Eric Hobsbawm, Terence Ranger,
tłum. Mieczysław Godyń, Filip Godyń, Kraków 2008, s. 9–23.
2. Aleksandyr Kiosew, Uwagi o samo‑kolonizujących się kulturach,
tłum. Elżbieta Solak, „Dekada Literacka” 2000, nr 9–10, s. 14–15.
3. Cyt. za: Lucian Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, tłum. Joanna
Kornaś‑Warwas, Kraków 2016, s. 412.
4. Paisij Chilendarski, Słowianobułgarska historia, tłum.
Franciszek Korwin‑Szymanowski, Warszawa 1981, s. 14.
5. Zob. Ilias Wrazas, Dyskomfort (nowo)Greków, Wrocław 2010,
s. 45–121.

Macedonians are faced with similar dilemmas today.
They solve them with better or worse results. But we
must refrain from making assessments yet. We should
also recognise that falsifying the past, however obvious
it is, may serve as a method of communicating your aspirations. Was the publication of The Poems of Ossian
not a signal for the English, the proud heirs of Roman
Britain, that Scotland had its Homer? Were the Czech
manuscripts Rukopisy královédvorský a zelenohorský
not intended to show that Czech culture was not worse
than the German one? They were soon revealed to be
fake, but they fulfilled their task.
Skopje 2014 is also a kind of message, both to
the nation and to its neighbours. If it raises concerns, it is not because Macedonians gave themselves
the right to “invent” their own tradition, but because
they can also destroy an important part of their heritage, even though at this moment they would prefer to deny it.
We have already written on Skopje and Višegrad in Herito:
Łukasz Galusek, “Skopje: an Unfinished City of Solidarity”,
Herito, 2015, no. 17–18; Piotr Majewski, “Stone Worshippers.
The Skopje 2014 Project”, Herito, 2014, no. 15; Maciej Czerwiński, “Višegrad as a Metaphor”, Herito, 2013, no. 10.
Translated from the Polish by Tomasz Bieroń
Łukasz Galusek – is an architect and publisher. His areas of
interest are the culture and art of Central Europe, in particu‑
lar the relationship between space, memory and identity. He is
the co‑author of the book, Jože Plečnik – Architect and Visionary
(2006), Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura (Romania: Space,
art, culture, 2008), and Pogranicze. O odradzaniu się kultury
(The Borderland: On the revival of culture, 2012). He is the co‑cu‑
rator of the exhibition Tara (von Neudorf). Cartographer of Sin‑
ister History held in the ICC Gallery (September – November
2013). He works at the International Cultural Centre in Krakow.

1. Eric Hobsbawm, “Introduction: Inventing Traditions”, in:
The Invention of Tradition, ed. Eric Hobsbawm, Terence Ranger,
Cambridge 2004, pp. 1–14.
2. Alexander Kiossev, “Notes on the Self‑colonising Cultures”,
http://www.kultura.bg / media / my_html / biblioteka / bgvntgrd / 
e_ak.htm (accessed: 19 April 2016).
3. Lucian Boia, De ce este România altfel?, București 2013,
pp. 61–62 (translated from the Polish by Tomasz Bieroń).
4. Paisii Hilendarski, Istoriya Slavyanobolgarskaya, Warszawa
1981, p. 14 (translated from the Polish by Tomasz Bieroń).
5. See Ilias Wrazas, Dyskomfort (nowo)Greków, Wrocław 2010,
pp. 45–121.
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Aleksandra Gzik

Fragment pomnika
Jeźdźca na koniu
Detail of the Warrior
on a Horse statue

Fragment Porta Macedonia
Detail of the Porta
Macedonia

Post scriptum –
kolorowa rewolucja

Postscript:
A Colourful Revolution

Od

S

kwietnia Skopje jest nie tylko scenerią protestów obywatelskich, ale także ich medium. Na fasadach staro-nowych gmachów Macedończycy pozostawiają ślad swojego sprzeciwu. Owo
spontaniczne action painting stało się jednym z symboli obywatelskiego przebudzenia. Kolorowa rewolucja trwa.

ince April, Skopje has not only been a scene, but
also an instrument of civil protests. Macedonians
have left traces of their opposition on the facades of
old-new buildings. This spontaneous “action painting” has become one of the symbols of the civic awakening. The colourful revolution continues.

Aleksandra Gzik
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Katherine Lebow

Nowa Huta –
niedokończona
utopia Polski
Nowa Huta: Poland’s
Unfinished Utopia
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Nazywana w okresie propagandy
stalinowskiej „pierwszym socjalistycznym
miastem w Polsce”, Nowa Huta miała
przekształcić nie tylko fizyczny, ale też
psychologiczno‑społeczny pejzaż kraju.
Czy Nowa Huta była przedsięwzięciem
utopijnym? Dwie wizje utopii – autorstwa
Karla Poppera i Zygmunta Baumana –
proponują dość zaskakujące odpowiedzi.

W

1949 roku nadzór nad planowaniem i budową
nowego miasta graniczącego z Krakowem powierzono dynamicznemu młodemu architektowi Tadeuszowi Ptaszyckiemu. Nowa Huta miała się stać jednym z największych organizmów miejskich w Europie.
Pierwotnie zaplanowana na sto tysięcy mieszkańców
i budowana równolegle z ogromną Hutą im. Lenina,
mającą zatrudnić większość męskich żywicieli rodziny – Nowa Huta była i nadal pozostaje jednym z najbardziej kontestowanych symboli stalinizmu w Polsce.
Stalinizm, formacja ideowo‑polityczna, która sprawowała władzę w Europie Środkowo‑Wschodniej
od końca lat czterdziestych do połowy lat pięćdziesiątych, otwarcie zmierzała do całkowitej transformacji społecznego, politycznego i ekonomicznego krajobrazu regionu, wzorując się na wdrożonej przez Stalina w latach trzydziestych industrializacji Związku
Radzieckiego. Wiązało się to między innymi ze sprowadzeniem milionów ubogich i niepełnie wykorzystanych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich

Dubbed Poland’s “first socialist city”
in Stalinist propaganda, the new town
of Nowa Huta was meant to transform
not just Poland’s physical, but its
social and psychological landscape.
Was Nowa Huta a utopian project?
Two visions of utopia, those of Karl Popper
and Zygmunt Bauman, suggest some
surprising answers.

In

1949, an energetic young architect named
Tadeusz Ptaszycki was chosen to oversee the planning and construction of a major new
town outside Krakow, Poland. Nowa Huta – or “New
Foundry” – was to become one of the largest planned
cities in Europe. Projected for an initial population
of 100,000, and built simultaneously with the massive Lenin Steelworks that would employ a majority of its male breadwinners, Nowa Huta was, and
is, one of the most contested symbols of Stalinism
in Poland.
Stalinism, the political and ideological formation that held sway throughout East Central Europe from the late 1940s to the mid‑1950s, avowedly aimed at the wholesale transformation of the region’s social, political, and economic landscapes,
drawing on models from Stalin’s Soviet industrialisation drive of the 1930s. This involved, among
other things, bringing millions of impoverished
and underemployed rural Poles to the depopulated
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do wyludnionych miast i nowych ośrodków zatrudnienia tworzonych w ramach planu sześcioletniego
(1950–1955), służącego rozwojowi przemysłu. W myśl
wszechobecnej propagandy, która towarzyszyła jej budowie, Nowa Huta (wraz ze stanowiącą główną inwestycję planu Hutą im. Lenina) miała otworzyć przed
tysiącami Polaków nowe horyzonty: wznosząc nowe
miasto, „budowali socjalizm” — tworzyli lepsze życie
dla siebie i dla Polski. Nowa Huta miała tym samym
kształtować świadomych, postępowych „nowych
ludzi”, zarówno twórców, jak i beneficjentów bezprecedensowej socjalistycznej nowoczesności.
I rzeczywiście – na teren budowy Nowej Huty napłynęły tysiące młodych, biednych, niewykształconych mieszkańców wsi, wielu z nadzieją na osiedlenie się i zdobycie zatrudnienia w mieście. Jak gdyby
na przekór szaremu, uporządkowanemu pejzażowi,
który kojarzymy z epoką stalinizmu – nowo powstałe
miasto było barwne i nonkonformistyczne. Było miejscem, do którego pozbawieni przedtem decyzyjności
chłopi, nieletni i kobiety spieszyli manifestować swą
wiodącą rolę w „budowaniu socjalizmu” – nierzadko
w zaskakujący dla władzy sposób. Nowa Huta stała się
w istocie przestrzenią kontestacji sensu socjalistycznej idei; kontestacji, której następstwa dla polskiego komunizmu okazały się długotrwałe i znaczące.
Powróćmy jednak do Ptaszyckiego, który miał
do rozwiązania niełatwy problem: pomijając aspekt
propagandowy, jak powinno wyglądać nowe stalinowskie miasto? Oficjalne źródła przywoływały jako wzorzec i źródło inspiracji sowiecki Komsomolsk, lecz on
upierał się, że Nowa Huta musi odzwierciedlać polskie
tradycje; sugerując, by podporządkował jej estetykę realizmowi socjalistycznemu, nie uściślono, jaki kształt
powinna przybrać. Krótko rzecz ujmując, architekci nie
mieli żadnych konkretnych wskazówek co do wyglądu miasta, ani też tego, co powinno się w nim znaleźć.
Nie omieszkano zaś ich powiadomić, że partia będzie
dokładnie przyglądała się ich pracy. Przypominał im
o tym przesiadujący w kącie biura Miastoprojekt – państwowej firmy realizującej projekt Nowej Huty – milczący funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.
Wzorzec utopii
Ptaszycki regularnie jeździł do Warszawy, by omawiać postępy swej ekipy z funkcjonariuszami par-

cities and to new employment centres created by
the “Six‑Year Plan” (1950–1955) of industrial development. According to the flood of propaganda
that accompanied its construction, Nowa Huta (and
the Lenin Steelworks, which was the Plan’s premier
investment) would open new horizons for thousands
of Poles: building the new town, they would also be
“building socialism” – building a better life both for
themselves and for Poland. Nowa Huta would thereby forge enlightened, conscious “new men”, both
the builders and the beneficiaries of a new kind of
socialist modernity.
And, indeed, young, poor, rural, and uneducated
Poles flooded to Nowa Huta’s construction site in their
thousands, many hoping to secure long‑term housing
and employment in the city. Far from the grey and regimented landscape we associate with Stalinism, however, the fledgling city was colourful and anarchic. It was
a place where the formerly disenfranchised (peasants,
youth, women) hastened to assert their leading role in
“building socialism” – albeit rarely in the ways that authorities had anticipated. Nowa Huta became, in fact,
a place where the meaning of socialism itself would
be contested, with significant long‑term consequences for the Polish Communist project.
But let us return to Ptaszycki, who faced a dilemma: propaganda aside, what was a Stalinist new
town, a socialist city, like? Official sources referred
to the Soviet city of Komsomolsk as a model and inspiration, but also insisted that Nowa Huta would
reflect Polish traditions; socialist realism would determine its aesthetics, but what this meant in practice was far from obvious. In short, the architects
had been given no clear directives about how the city
should look or what it should contain. And yet, they
knew their plans would have to withstand close
scrutiny by the Party. Lest they should forget this,
the security officer who sat silently in the corner
of the office of Miastoprojekt, the state firm where
Nowa Huta’s plans would be developed, served as
a daily reminder.
Blueprint for utopia
Ptaszycki travelled regularly to Warsaw to discuss
the progress of his team’s plans with Party officials.
One day, he was summoned to make a presentation
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tyjnymi. Któregoś dnia wezwano go, by przedstawił
je prezydentowi Bolesławowi Bierutowi. Domyśliwszy się, że Bierut nie ma pojęcia o architektonicznych
szkicach ani planach, Ptaszycki pokazał mu kartonową makietę placu Centralnego, pomalowaną na żywe
kolory i pełną detali jak zabawka. Strategia powiodła
się – i po powrocie z Warszawy Ptaszycki oznajmił
kolegom, że Bierut aprobuje projekt. Prezydent podkreślił jednak, że w nowym mieście nie może znaleźć
się kościół, tylko ewentualnie jakaś „wieża”, która
„mogłaby kojarzyć się z kościołem”. Architekci zaprojektowali więc wysoką wieżę ratuszową, równocześnie wyznaczając po kryjomu dwie lokalizacje, gdzie
w przyszłości można byłoby wznieść świątynie.
Anegdota ta, przytoczona przez jednego ze współpracowników Ptaszyckiego, stanowi bogaty materiał
do refleksji nad dynamiką stalinowskiego planowania
i utopizmu. Czy Nowa Huta — mająca według oficjalnej
propagandy całkowicie przeobrazić otaczający ją krajobraz społeczno‑ekonomiczny – była przedsięwzięciem utopijnym? A jeśli tak, to w jakim sensie? Ważny
punkt odniesienia stanowią w tym kontekście dwie
wizje utopii – Karla Poppera i Zygmunta Baumana.
Jako że u podstaw Popperowskiego rozumienia
utopizmu leży metafora „wzorca”, rozważenie jego
hipotez w kontekście projektu miasta stalinowskiego – gdzie wzorzec w dosłownym sensie był rzecz
jasna na porządku dziennym – wydaje się jak najbardziej zasadne. Dla Poppera utopizm stanowił próbę
posłużenia się technê do opracowania kompleksowego, szczegółowego planu – czy też wzorca – budowy lepszego świata. Mimo jednak pozornie obiecujących początków wzorzec utopii w ujęciu Poppera
wyróżniało to, że siłą rzeczy przybrał cechy świętego tekstu. Popper konkludował, że myślenie utopijne zawsze zmierza do przemocy, bo z czasem dochodzi do napięć między tymi, którzy chcą modyfikować
wzorzec zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością,
a tymi, którzy każdą zmianę uważają za odstępstwo,
wymagające stłumienia za wszelką cenę.
Bez względu na to, czy i do jakiego stopnia przekonuje nas myślenie Poppera – nie ulega wątpliwości,
że jego ogólne założenia są nadal aktualne. W obecnej dobie sceptycznie odnosimy się do tego, co antropolog James C. Scott na przykład określa „spiskami
ku poprawie kondycji ludzkiej” i wiąże z zakrojonymi

to President Bolesław Bierut. Guessing that the president would have no idea what to make of architectural sketches and blueprints, Ptaszycki brought
along a cardboard model of Central Square, painted in bright colours and vivid details like a child’s
toy. The strategy worked; on returning from Warsaw, Ptaszycki announced that Bierut had approved
the plans. He had stressed, however, that no church
should be built in the new town – but rather, that
some kind of “tower” should be included in the plans,
because “it might remind people of a church.” The architects thus planned a tall tower for Nowa Huta’s
town hall. Among themselves, meanwhile, they designated two secret locations where churches might
be built at a later date.
This anecdote, related by one of Ptaszycki’s collaborators, provides rich material for reflection on
the dynamics of planning and utopianism under
Stalinism. Was Nowa Huta – which official propaganda claimed would utterly transform the surrounding
social and economic landscape – a “utopian” project?
If so, in what sense? Two visions of utopia, those of
Karl Popper and Zygmunt Bauman, offer heuristically suggestive models for addressing these questions.
Because Popper’s understanding of utopianism
had at its heart a metaphor of the “blueprint”, it seems
particularly apt to consider his theories when thinking about a planned city under Stalinism – where literal blueprints were, of course, the order of the day.
For Popper, utopianism was the attempt to use technê
to develop a complex, detailed building‑plan – a blueprint, if you like – for a better world. Despite such
seemingly benign beginnings, however, the distinctive feature of the utopian blueprint, for Popper,
was that it necessarily took on the characteristics of
a sacred text. Popper concluded that utopian thinking must inevitably lead to violence: over time, tensions would develop between those wished to modify the blueprint in accordance with changing historical realities, and those who would see any alteration
as heresy, to be stamped out by any means necessary.
Whether or not we accept Popper’s argument in
full, his broad conclusions retain a wide currency in
contemporary thought. Our age is sceptical of what
anthropologist James C. Scott, for instance, calls
“schemes to improve the human condition,” which he

223

Dni Sportu i Młodości zor‑
ganizowane przez Związek
Młodzieży Socjalistycznej,
Plac Centralny, 1965
The Days of Sport and Youth
organised by the Union
od Socialist Youth, Central
Square, 1965

Fot. Henryk Makarewicz, z kolekcji Fundacji Imago Mundi / Photo by Henryk Makarewicz, from the collection of the Imago Mundi Foundation
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Utopię można zbudować tylko według
ściśle wytyczonych planów, w przypadku
zaś Nowej Huty nieraz ulegała zaburzeniu
nawet przyjęta tym czasowość planowania
i działania.
na szeroką skalę projektami inżynierii społeczno‑gospodarczej, które w XX wieku spowodowały śmierć
tysięcy osób. Do takich spisków Scott – jak zresztą wielu komentatorów – zalicza nowe miasta, powołując się na różne przypadki: od smaganej wiatrem przepełnionej stolicy Brazylii po bloki mieszkalne w dzielnicy Gorbals w Glasgow, nazwanej
przez jednego z jej mieszkańców „segregatorem
na ludzi”. Pisząc o nowym mieście we Francji w latach sześćdziesiątych, marksistowski filozof Henri
Lefebvre uparcie twierdził, że „tekst [nowego] miasta jest na wskroś czytelny, ubogi w równym stopniu
jak klarowny, wbrew zamierzeniu architektów, aby
urozmaicić kwestie. Element zaskoczenia? Możliwości? Z tego miejsca, które miało przecież zmieścić
wszystko, zniknęły bez śladu”. Znowu pobrzmiewają tutaj echa Popperowskiego wzorca: architektowi
nie wolno odbiegać od wytycznych – improwizację,
adaptację, reakcję na warunki „w terenie” porzuca
się na rzecz abstrakcyjnych idei i surowych zasad.
A jednak metafora wzorca w znikomym tylko stopniu stosuje się do tego, co nam wiadomo – z archiwów
i przekazów ustnych – na temat planowania i realizacji Nowej Huty. Wróćmy do Ptaszyckiego i kierowanej przez niego ekipy architektów. Przybyły do Miastoprojektu tuż po zakończeniu prac związanych
z nadzorem odbudowy Wrocławia, Ptaszycki – były
mistrz Polski w chodzie i instruktor harcerski – wyróżniał się nie tylko niespożytą energią, ale też niezwykłym urokiem osobistym. Zawsze lubił ryzyko
i otaczał się zdolnymi ludźmi, współpracowników zaś
dobierał bez względu na ich pochodzenie czy poglądy polityczne — w okresie, gdy dawna przynależność

associates with those large‑scale projects of social and
economic engineering that littered the 20th century
with corpses. Among such “schemes,” Scott, like many
commentators, includes new towns – citing cases from
the outsized, windswept Brazilian capital of Brasília to
the Gorbals high‑rise tenements of Glasgow, described
by one inhabitant as “filing cabinets for people.” Writing of a French new town in the 1960s, the Marxist
philosopher Henri Lefebvre insisted that “the text of
the [new] town is totally legible, as impoverished as it
is clear, despite the architects’ efforts to vary the lines.
Surprise? Possibilities? From this place, which should
have been the home of all that is possible, they have
vanished without trace.” Here again are echoes of Popper’s “blueprint”: architects may not diverge from its
dictates; improvisation, adaptation, response to conditions “on the ground” – all are banished in favour of
abstract ideals and rigid principles.
And yet, the metaphor of the blueprint applies little to what we know, with the benefit of archival access and oral history, about Nowa Huta’s planning
and development. Let us return to Ptaszycki and his
team of architects. Fresh from supervising the reconstruction of Wrocław when he arrived at Miastoprojekt, Ptaszycki – a former champion athlete and Scout
leader – was a man of not only tremendous energy
but great personal charm. He was also a risk‑taker,
and surrounded himself with talent, hiring collaborators without regard to political record or social
background – at a time when having fought in the underground Home Army in the Seond World War, or
having studied in the West, could mean persecution and / or imprisonment. Protected by the powerful mediator figure of Ptaszycki, Miastoprojekt was
what sociologist Janine Wedel identifies as a środow‑
isko – a community based on traditional social, class,
and in this case, professional solidarities, psychologically protecting members from ideological pressures
on the outside. “There were no ideologues” at Miastoprojekt, insisted Bohdan Bukowski, a draughtsman who worked for Ptaszycki; for Stanisław Juchnowicz, another colleague, Miastoprojekt was “an
island of happiness in those hard times…where we
felt, to a certain extent, free.”
Meanwhile, infected by Ptaszycki’s energy and enthusiasm, the architects stayed up all night, sketched
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do Armii Krajowej czy studia uniwersyteckie na Zachodzie oznaczały prześladowanie, więzienie bądź
jedno i drugie. Protegowany przez wpływowego mediatora Ptaszyckiego, Miastoprojekt był – jak określa to socjolożka Janine Wedel – środowiskiem, czyli
wspólnotą opartą zarówno na tradycyjnym poczuciu więzi społecznych, klasowych, jak i w tym konkretnym przypadku zawodowych, chroniącą swoich członków przed naciskami ideologicznymi z zewnątrz. W Miastoprojekcie „nie było ideologów”, jak
twierdził Bohdan Bukowski, kreślarz, który pracował z Ptaszyckim, a zdaniem innego jego współpracownika Stanisława Juchnowicza Miastoprojekt był
„wyspą szczęśliwości w tamtych trudnych czasach […],
gdzie mieliśmy jakieś poczucie wolności”.
Tymczasem porwani zapałem i energią Ptaszyckiego architekci pracowali do białego rana, szkicując
w terenie plany na prowizorycznych deskach kreś
larskich, uszczęśliwieni, że choć raz w życiu mogą
stworzyć od podstaw całe miasto. W 1950 roku rozradowany Ptaszycki opowiadał w wywiadzie dla
„Sztandaru Młodych”, że wszystkie domy będą zradiofonizowane, a na każdej klatce schodowej znajdzie się telefon; mówił o przedszkolach, sklepach, domach kultury, halach sportowych, kinach, bibliotekach i teatrach – mających „dać człowiekowi pracy
pełnię form wypoczynku po zajęciach, by umożliwić
mu podniesienie sprawności fizycznej, zapewnić jak
najlepsze warunki zdrowotne, umożliwić jego rozwój
umysłowy”. Domy miały być wyposażone w windy
i wspólne pralnie, a w mieszkaniach zaplanowano
między innymi parkiety i spiżarki. W nadziei na ziszczenie swych zamierzeń Ptaszycki i jego koledzy godzili się na pewne sporadyczne interwencje władzy.
Znacznie jednak trudniej było im przystać na żądanie,
by Nowa Huta była „monumentalna”, ale też „zbudowana małym kosztem”. „Można mamić ludzi ideologią, ale odbieranie im marzeń o wygodnym domu
jest wręcz karygodne” – miał stwierdzić w prywatnej
rozmowie poirytowany Ptaszycki. I cóż, przegrywając w kolejnych bojach o redukcję kosztów, architekci musieli rezygnować z wielu swoich wizji.
Miastoprojekt ukończył ogólny plan Nowej Huty
w marcu 1951 roku, a ostateczna wersja została zatwierdzona przez Warszawę w 1952. Budowę rozpoczęto jednak już w 1949 roku – nie można było

Blueprints are first developed, and
only then is utopia built. In Nowa
Huta, the conventional temporality
of plans and actions was frequently
inverted.
plans on improvised drawing‑boards in the field, and
savoured the once‑in‑a‑lifetime opportunity to build
a city from scratch. In 1950, Ptaszycki enthused to
the magazine Sztandar Młodych about providing
built‑in radios in each apartment and a telephone
in every entry stairwell; preschools, shops, cultural
centers, sports halls, cinemas, libraries, and theatres;
“the complete range of recreational opportunities, to
allow [working people] to improve their physical fitness, ensure the best possible conditions for health,
enable their intellectual development.” Apartments
were to have parquet floors, elevators, and domestic
conveniences such as cooling cupboards and common
laundry areas. To achieve this, Ptaszycki and his colleagues were willing to accommodate Warsaw’s occasional intervention. Far more frustrating was that
Warsaw wanted Nowa Huta to be “monumental,” yet
built on the cheap. “You can fool people with ideology,”
Ptaszycki supposedly fumed in private, “but to take
away people’s dreams of a comfortable home is criminal.” Indeed, the architects were increasingly fighting
a losing battle with cost‑cutting, which would force
many of their visions into the filing cabinet.
Miastoprojekt completed Nowa Huta’s general
plan in March 1951; a final version was confirmed by
Warsaw in 1952. And yet, construction had already
begun in 1949; Nowa Huta’s symbolic significance
for “building socialism” meant that work could not
tarry, even for the architects. The first districts were
thus built using borrowed plans from Warsaw – just
one example of the piecemeal approach to planning
that were legion in Nowa Huta’s construction. Blueprints for the steelworks, for example, arrived from

Budowa Osiedla Szkolnego,
ok. 1955
Construction of the Szkolne
sstate, c. 1955

Fot. Henryk Makarewicz, z kolekcji Fundacji Imago Mundi / Photo by Henryk Makarewicz, from the collection of the Imago Mundi Foundation
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Nowa Huta pozostaje niedokończona.
Niepełność to naturalnie cecha każdego
krajobrazu – pejzaż ciągle ewoluuje
i jest właściwie bezkresny. Jednak
zaprojektowane miasto jest niekompletne
na innej zasadzie: niepełność
zaplanowanego organizmu po prostu
rzuca się w oczy.
zwlekać z pracą z uwagi na symboliczne znaczenie
miasta dla procesu „tworzenia socjalizmu”. Pierwsze
dzielnice zbudowano więc według planów zapożyczonych z Warszawy – to jeden z wielu przykładów
na to, w jakim chaosie powstawała Nowa Huta. Plany
huty stali na przykład przywożono z Moskwy… po kawałku, lecz prace musiały postępować nieprzerwanie. W miejscach, gdzie nowy plan zakładał budowę
innego obiektu, zasypywano gotowe już wykopy albo
burzono drogi. Według – podążającego tu za obiegowym poglądem – Poppera utopię można zbudować
tylko według ściśle wytyczonych planów, w przypadku zaś Nowej Huty nieraz ulegała zaburzeniu nawet
przyjęta tymczasowość planowania i działania.
Po śmierci Stalina w 1953 roku zainteresowanie
władzy nowym miastem zaczęło słabnąć. Budowanie nowohuckiej utopii okazało się kosztowne i w dosłownym, i w metaforycznym sensie — im więcej napotykano tam problemów (a było ich zatrzęsienie),
tym dotkliwiej odczuwalny stawał się olbrzymi rozdźwięk między obietnicą a rzeczywistością stalinowskiej nowoczesności. Już zatem w 1951 roku Nowa
Huta została przyłączona do Krakowa, miasta, które
w pierwotnym założeniu miała przeobrazić i przyćmić – w wyniku czego z „pierwszego socjalistycznego miasta” Polski zmieniła się w jej pierwszą socjalistyczną dzielnicę. W 1953 – zaledwie półtora roku

Moscow in dribs and drabs, but work had to go forward, with or without plans in hand; completed excavations or finished roads had to be torn out when
new plans stipulated the construction of another object on that spot. In Popper’s model, following conventional wisdom, blueprints are first developed, and
only then is utopia built. In Nowa Huta, the conventional temporality of plans and actions was frequently inverted.
Following Stalin’s death in 1953, Warsaw’s interest
in the new town waned. Building utopia had turned
out to be costly, both literally and metaphorically –
every time a problem was uncovered in Nowa Huta
(and there were many), the yawning gap between
the promise and reality of Stalinist modernity made
itself all too readily felt. Already in 1951, then, Nowa
Huta had been incorporated into Krakow, the city it
had originally been meant to overshadow and transform – making it, strictly speaking, no longer Poland’s
“first socialist city” but, rather, its first socialist district. Then, in 1953 – a mere year and a half after its
adoption – the general plan was eviscerated. The large
main theatre and House of Culture; the obelisk in Central Square; and the entire ensemble of administrative buildings (including the town hall tower, possibly reminiscent of a church steeple) were scrapped.
Arguably, now that Nowa Huta had been demoted
from municipal status, it no longer needed a town hall;
a church itself would have to wait another 24 years.
Meanwhile, extensive cost‑cutting in construction techniques meant ersatz materials and lowered
standards: stone façades were replaced with plaster; only one in three apartments would have a balcony; lifts were eliminated, as were parquet floors.
“In conception palaces,” regretted a critic, “and in reality a dormitory for the working class – unfulfilled
dreams of a beautiful city. That is Nowa Huta today.”
From planning to challenge
Pace one historian’s claim that “the plan was everything” under Stalinism, then, planning as conventionally understood was not much practiced in Nowa
Huta, that most Stalinist of planned cities. Much work
was unplanned in the sense of being spontaneous;
some plans (like the architects’ secret localisation of
Nowa Huta’s churches) never appeared on any blue-
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po przyjęciu – ogólny plan został wykastrowany. Zaniechano realizacji Teatru Wielkiego i Domu Kultury,
obelisku przy placu Centralnym i kompleksu administracyjnego z wieżą ratuszową mającą przypominać
kościół. Jak widać, pozbawionej statusu miasta Nowej
Hucie ratusz nie był już potrzebny, a na kościół przyszło jej czekać aż dwadzieścia cztery lata.
Tymczasem w wyniku znacznych cięć kosztów
technologii budowlanych wprowadzono gorsze jakościowo materiały i obniżono standardy – kamienne
elewacje zostały zastąpione gipsowymi, tylko jedno
na trzy mieszkania miało balkon, wyeliminowano
również windy i parkiety. „W założeniu pałace – narzekał jeden z krytyków – a w praktyce sypialnia dla
klasy pracującej: niespełnione marzenia o cudownym
mieście. Tak wygląda dzisiaj Nowa Huta”.
Od planowania do wyzwań
Wbrew zatem twierdzeniu historyka, jakoby w dobie
stalinizmu „plan był wszystkim”, w najbardziej stalinowskim z zaplanowanych organizmów miejskich,
Nowej Hucie, właściwie nie praktykowano planowania w jego powszechnym rozumieniu. Wiele prac
realizowano bez planu, spontanicznie, pewnych zamierzeń (jak kościoły, których lokalizację architekci utrzymywali w tajemnicy) w ogóle nie ujmowało się w projektach, nie mówiąc o rozmaitych nigdy
niewdrożonych planach. Plan, a tym bardziej wizja,
jest bytem nad wyraz delikatnym, kruchym w każdej
formacji politycznej. Niemniej według kulturoznawcy Władimira Papiernego nierealizowanie projektów,
niszczenie ukończonych już inwestycji i budowanie
w myśl dyrektyw, które nieustannie się zmieniają, to
zjawiska nieomal przypisane urbanistycznej kulturze
stalinizmu. Wskazuje to, że stalinowskiej przemocy
nie uzasadnia podany przez Poppera trop sztywnego,
niezmiennego wzorca – a szkoda, bo gdyby uzasadniał, pewnie zobaczylibyśmy naszą, jakże chaotyczną, rzeczywistość w nieco korzystniejszym świetle.
Nowa Huta pozostaje dziś niedokończona. Niepełność to naturalnie cecha każdego krajobrazu – pejzaż ciągle ewoluuje i jest właściwie bezkresny. Jednak zaprojektowane miasto jest niekompletne na innej
zasadzie niż bardziej, nazwijmy to tak, organiczne,
nieplanowane środowisko miejskie – niepełność zaplanowanego organizmu po prostu rzuca się w oczy.

Nowa Huta is unfinished.
Incompleteness, of course, is a feature
of any landscape – landscapes evolve
continually, and can be said to have
no end-point. But a planned city is
unfinished in a different way: a planned
city’s incompleteness draws attention
to itself.
print; and many, many blueprints were unrealised.
In any system, plans are fragile things, and visions
more so. Yet according to cultural theorist Vladimir
Paperny, unrealised designs, demolition of completed
structures, and construction according to constantly
changing directives were typical features of Stalinist building culture. This suggests that Stalinist violence cannot be explained through Popper’s trope of
a rigid and unchanging blueprint – sadly, perhaps, as
it could have provided us with a certain moral comfort about our own, very unplanned age.
Today, Nowa Huta is unfinished. Incompleteness, of course, is a feature of any landscape – landscapes evolve continually, and can be said to have no
end‑point. But a planned city is unfinished in a different way from a more seemingly organic, unplanned
urban environment; a planned city’s incompleteness
draws attention to itself. In the best of scenarios, such
incompleteness serves as a stimulus to civic debate,
as visible gaps in the landscape prompt inhabitants
to consider which visions of community are worth
pursuing and how to do so.
Such a conversation may be underway in post
Communist Nowa Huta where, after the first shocks of
transition, something unexpected happened: the new
town’s old districts began to seem interesting, unique,
even charming. Contrasted not only with the drea-

Budowa osiedla
Hutniczego, ok. 1955
Construction of
the Hutnicze estate, c. 1955

Fot. Henryk Makarewicz, z kolekcji Fundacji Imago Mundi / Photo by Henryk Makarewicz, from the collection of the Imago Mundi Foundation
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W optymalnym scenariuszu taka niepełność staje się ry, substandard, pre‑fab housing that had been such
bodźcem do debaty obywatelskiej, ponieważ ewident- a familiar part of the landscape in former Commune mankamenty krajobrazu inspirują mieszkańców nist countries from the 1960s onward, but also to
do rozważań nad tym, które wizje wspólnoty są godne
the chaotic, unregulated sprawl that has covered so
kontynuacji i jak ta kontynuacja powinna wyglądać.
much of the urban landscape since 1989, Nowa Huta’s
Podobny dialog toczy się w postkomunistycznej “planned‑ness” looked better and better. Nowa Huta
Nowej Hucie, gdzie po pierwszych wstrząsach trans- even became a bit bohemian, attracting young people and artists; long‑time residents, meanwhile, put
formacji obserwujemy rzecz zdumiewającą: oto stare
dzielnice nowego miasta zaczęły jawić się jako ciekawe, tremendous efforts into the district’s cultural revitniepowtarzalne, a nawet urocze. W przeciwieństwie
alisation.
nie tylko do ponurego, niskiej jakości budownictwa
For many residents, this more positive story was
z prefabrykatów, jakże znajomego od lat sześćdziesią- meant to combat the negative image Nowa Huta still
tych elementu krajobrazu byłych państw komunistycz- evokes for many Poles, its persistent reputation as
nych, ale też bezładnej zabudowy, która od 1989 roku a “Communist city without God.” Such counter‑narpokrywa połacie miejskiego pejzażu – „zaplanowanie” ratives have stressed Nowa Huta’s history of vibrant
Nowej Huty podoba się coraz bardziej. Nowa Huta staje
anti‑regime protest, including the 1960 “Struggle
się wręcz artystowska, przyciągając młodzież i twór- for the Cross” (a two‑day riot following the governców; tymczasem starzy mieszkańcy wkładają wiele
ment’s cancellation of permission to build a church)
trudu w kulturalne ożywienie dzielnicy.
and its key role in Solidarność and the pro‑democraWedług wielu mieszkańców korzystniejsza per- cy movement of the 1980s. Residents have also insistspektywa miałaby zwalczać negatywne skojarzenia, ed on their own right to determine Nowa Huta’s sejakie dzielnica budzi dotąd w Polakach, z otaczają- mantic geography, for example, protesting en masse
cą ją złą sławą „bezbożnego, komunistycznego mia- when Krakow’s city council voted to rename the dissta”. Tego rodzaju kontrnarracje akcentują nowohuc- trict’s Central Square for U.S. president Ronald Reakie dzieje żywiołowych manifestacji antyreżimowych, gan in 2004.
jak między innymi „walka o krzyż” w 1960 roku (dwuOver the last decade, then, residents of Nowa Huta
dniowe rozruchy po cofnięciu przez rząd zgody na bu- have increasingly expressed pride in their “little fadowę kościoła), a także jej kluczową rolę dla Solidarno- therland” and sought ways to preserve its genius loci.
ści i prodemokratycznego ruchu lat osiemdziesiątych. Ironically, after efforts by generations of protesters
Mieszkańcy chcą też samodzielnie wytyczać seman- to deface and destroy the enormous statue of Vladityczną geografię Nowej Huty na ich prawach, czego
mir Lenin on Nowa Huta’s Rose Avenue, some resiwyrazem jest na przykład zorganizowany w 2004 roku
dents say they wish the statue would be brought back
masowy protest wobec przemianowania placu Cen- – not in homage to Lenin, but as a reminder of Nowa
tralnego dzielnicy na plac im. Ronalda Reagana, które Huta’s past – and because the remaining pedestal,
przegłosowano w Radzie Miasta Krakowa.
now colonised by skateboarders, seems empty. OthW ostatnich dziesięciu latach mieszkańcy Nowej
ers suggest that Nowa Huta should finally build its
Huty coraz częściej wyrażają dumę ze swojej „małej unrealised city hall; Nowa Huta has many churches
ojczyzny” i rozmaitymi sposobami starają się chro- now, after all, but residents still await their chance
nić jej genius loci. Jak na ironię po podejmowanych for self‑government.
Utopian thinking, according to Zygmunt Bauman,
przez wiele pokoleń próbach oszpecenia i zniszczenia wielkiego pomnika Włodzimierza Lenina przy hinges upon a feeling of incompleteness: the better
nowohuckiej alei Róż część mieszkańców chętnie zo- world it envisions must be “felt as still unfinished
baczyłaby go tam znowu — nie jako wyraz czci dla
and requiring an additional effort to be brought
„wodza”, lecz jako pamiątkę przeszłości Nowej Huty, about.” In this sense, today’s Nowa Huta is a utopiale też dlatego że nieusunięty cokół, zawłaszczony an endeavor: the early visions of the town’s planners
przez deskorolkarzy, wydaje się dziwnie pusty. Inni and builders, only partially realised by an ambivalent
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zaś uważają, że Nowa Huta powinna wreszcie postawić sobie niezrealizowany nigdy ratusz; w dzielnicy
nie brak dziś kościołów, jednak mieszkańcy nadal
oczekują na szansę samorządzenia.
Myślenie utopijne – zdaniem Zygmunta Baumana –
zasadza się na poczuciu niepełności: lepszy świat, jaki
zakłada, powinien być „odczuwany jako wciąż niedokończony i wymagający dodatkowej siły sprawczej”.
W tym sensie dzisiejsza Nowa Huta stanowi dążenie
utopijne: wczesne wizje projektantów i budowniczych
miasta, urzeczywistnione zaledwie częściowo przez
ambiwalentny reżim, uważane są przez wielu zwolenników Nowej Huty za niespełnione wyzwanie, którego
nie zrealizuje się nigdy, chyba że – by przytoczyć Baumana – „przy wsparciu celowych wspólnych działań”.
Zapewne wyzwanie to rozrasta się wraz z przechodzeniem do gospodarki rynkowej, bo dzisiejsza
Nowa Huta jeszcze lepiej wpasowuje się w Baumanowską koncepcję „utopii”: nosząc znamiona przeszłości socjalistycznego państwa, wyraźnie reprezentuje „ustrój zasadniczo różny od istniejącego, a może
nawet będący jego przeciwieństwem”. Czy niedokończona utopia Nowej Huty pozostanie nieskończonym
natchnieniem dla krytyków obecnego porządku społeczno‑politycznego i dla tych, którzy stosują technê
w służbie człowiekowi – dopiero się okaże.
Artykuł opublikowany pierwotnie w magazynie Institut für die
Wissenschaften vom Menschen „IWMpost” 2013 / 2014, nr 112.

Z angielskiego przełożył Paweł Łopatka
Katherine Lebow – obroniła doktorat na Uniwersytecie Co‑
lumbia i obecnie prowadzi badania w ramach stypendium Elise
Richter w wiedeńskim Instytucie Studiów nad Holokaustem
im. Szymona Wiesenthala. Od października 2016 roku obejmie
katedrę historii w Christ Church na Uniwersytecie Oksfordz‑
kim. Jej zainteresowania dydaktyczne i naukowe obejmują hi‑
storię Europy Środkowo‑Wschodniej i XX‑wieczną historię Pol‑
ski. Jej pierwsza ksiażka Unfinished Utopia: Nowa Huta, Stali‑
nism, and Polish Society, 1949–56 (Niedokończona utopia. Nowa
Huta, stalinizm i polskie społeczeństwo 1949–1956, 2013) zo‑
stała uhonorowana Barbara Jelavich Prize Stowarzyszenia Stu‑
diów Słowiańskich, Wschodnioeuropejskich i Euroazjatyckich.
Obecnie zajmuje się autobiografią, świadectwem i transatlan‑
tyckimi naukami społecznymi ok. 1914–1950.

sponsoring regime, are felt by many of Nowa Huta’s
partisans as an ongoing challenge – and ones that
will never be fulfilled, in Bauman’s words, “unless
fostered by a deliberate collective action.”
That challenge has only intensified, arguably, with
the transition to market capitalism, since Nowa Huta
now conforms all the more to another of Bauman’s
conditions of “utopia”: in echoing the state socialist
past, it tangibly represents “a system essentially different from, if not antithetical to, the existing one.”
It remains to be seen whether Nowa Huta’s unfinished utopia can serve as ongoing inspiration for critics of the present social and political order, and for
putting technê in the service of human needs.
The article first appeared in the journal IWMpost, 2013/2014,
no. 112, published by Institut für die Wissenschaften vom
Menschen.

Katherine Lebow – obtained her PhD at Columbia Universi‑
ty and is an Elise Richter Fellow at the Vienna Wiesenthal In‑
stitute for Holocaust Studies and will serve as associate pro‑
fessor of history at Christ Church collage, Oxford University
from October 2016. Her teaching and research focus on the his‑
tory of East Central Europe and 20th‑century Poland. Lebow’s
first book, Unfinished Utopia: Nowa Huta, Stalinism, and Pol‑
ish Society, 1949–56 (2013), won the Barbara Jelavich Prize of
the Association for Slavic, East European, and Eurasian Stud‑
ies. Her current research focuses on autobiography, testimony,
and transatlantic social science c. 1914–1950.
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Irma Kozina

Górnośląskie osiedla
robotnicze jako totalne
dzieła sztuki
The Residential Workers’
Estates in Upper Silesia
as Total Works of Art
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Wykreowane przez architektów założenia
Giszowca, Nikiszowca czy Wilczego
Gardła były totalnymi dziełami sztuki,
a użytkująca je populacja stanowiła
swoisty sztafaż, funkcjonując na zasadach
narzuconych przez projektantów ściśle
spełniających wytyczne zleceniodawcy.

Architects’ designs of Giszowiec,
Nikiszowiec and Wilcze Gardło were total
works of art, and the population making
use of them provided a peculiar accessory,
operating along the lines imposed
by the designers who strictly obeyed
the principal’s guidelines.

Miasto jako dzieło sztuki
Potraktowanie miasta jako dzieła sztuki wiąże się z koniecznością dokonania fundamentalnych rozstrzyg
nięć związanych z definiowaniem istoty działań artystycznych. Ich podstawą staje się odrzucenie teorii,
w myśl której sztuka opiera się na mimesis (naśladowaniu przyrody), i przyjęcie założenia, że jej ejdetyczną cechą jest: 1) twórczość – kreowanie, projektowanie, konstruowanie, oraz występująca zazwyczaj równocześnie 2) ekspresja pojmowana jako wyrażanie1.
W takim ujęciu miasto staje się dziełem projektanta – demiurga, który tworzy jego części składowe
jako pewną całość konstytuującą „inteligentny projekt”
(Intelligent Design), gdzie wszelkie uzyskane komponenty są rezultatem interwencji myślącej siły sprawczej i nie wynikają z pojawienia się samoistnych i niesterownych procesów. Takie „inteligentne projekty
miejskie” realizowane są w środowiskach, w których
proces kształtowania przestrzeni ludzkiego współistnienia odbywa się z położeniem nacisku na konstruowanie struktury o charakterze urbis, a nie civitatis. Ci‑
vitas określana bywa jako wspólnota obywateli (swoistych aktorów współodpowiedzialnych za ustalanie

The city as a work of art
Recognition of a city as a work of art entails the need
to make fundamental decisions related to the definition of the essence of artistic pursuits. They are
founded on the rejection of the theory claiming art to
be based on mimesis (imitation of nature), and the assumption that its eidetic features include 1) creativity – creation, design, construction, and 2) expression construed as communication, usually present
simultaneously.1
Perceived in this way, the city becomes the work
of a designer‑demiurge, who creates its constituent
parts as a certain whole making up an “Intelligent
Design”, where all the components obtained result
from the intervention of a sentient driving force, and
not from the emergence of autonomous and uncontrollable processes. Such “intelligent urban designs”
are conducted in environments where the process of
shaping the space for the coexistence of humans emphasises the building of structures of an urbis rather than a civitatis nature. Civitas is defined as a community of citizens (particular actors participating
in the responsibility for setting the rules of synergic
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reguł synergicznego współbytowania członków pewnej zbiorowości), natomiast urbs jest materialną strukturą, w której owi obywatele funkcjonują. To rozróżnienie jest przydatne do analiz układów urbanistycznych tworzonych przez planistów XX wieku, kiedy
pewne szersze konteksty totalne (polityka patronackich przedsiębiorców, społeczno‑ekonomiczna organizacja państwowa) uwalniały obywateli od podejmowania samodzielnych wysiłków zmierzających
do polepszenia warunków egzystencjalnych czy też
pozyskiwania możliwości indywidualnego rozwoju
oraz urzeczywistnienia własnych celów życiowych.
Owe konteksty zewnętrzne powodowały, że mieszkańcy miast (tudzież osiedli stanowiących ich dzielnice)
stawali się pionkami w szerzej zakrojonych rozgrywkach politycznych i gospodarczych, pozbawianymi
podmiotowości i traktowanymi instrumentalnie przez
głównych „graczy”, kumulujących kapitał i władzę.
Pierwsze osiedla: państwo pruskie jako
f undator mieszkań robotniczych
Układy tego typu szczególnie uzewnętrzniły się
w zindustrializowanym regionie górnośląskim, gdzie
ekspansja przemysłu ciężkiego wymusiła konieczność zatrudniania ogromnej liczby taniej siły roboczej, wykorzystywanej do prac fizycznych wykonywanych pod dyktando wykwalifikowanej kadry
i zarządu przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych. We wczesnych dziejach górnośląskiego budownictwa mieszkaniowego jako dominanty
przestrzenne prym wiodły monumentalne założenia przemysłowe. W ich pobliżu powstawały osiedla
mieszkaniowe. Forma architektoniczna tych osiedli
początkowo nie dorównywała standardem budownictwu przemysłowemu. Jedną z pierwszych kolonii
robotniczych, wybudowanych z inicjatywy urzędników zarządzających pod koniec XVIII wieku „Königs
hütte” (hutą założoną przez króla pruskiego), było
przyzakładowe osiedle Królewska Huta (dziś na terenie Chorzowa). W pierwszym etapie wzniesiono tam
osiem domów pięciorodzinnych. Z powodu kłopotów
z zakwaterowaniem pracowników wkrótce wybudowano dziesięć dalszych pięcioraków2.
Inżynierowie, odpowiedzialni za inwestycje budowlane huty, Johannes Wedding i John Baildon, zrezygnowali z praktykowanego w innych założeniach

coexistence of members of a certain collective), while
urbis is a material structure, in which the citizens
function. This differentiation is useful for analyses of
urban developments designed by 20th‑century planners, when certain more extensive total contexts (the
policy of entrepreneur patronage, the social and economic state organisation) liberated citizens from undertaking individual efforts aimed at improving their
living conditions and struggle for individual development, and materialisation of their own existential
objectives. These external contexts made the residents of the cities (or the residential quarters that
were their districts) pawns in broader political and
economic games; devoid of autonomy and treated instrumentally by the main “players” cumulating capital and power.
First settlements: the Prussian state as
the founder of worker dwellings
Arrangements of this type became visible in the industrialised region of Upper Silesia, where the expansion of heavy industry required the employment
of large numbers of cheap workers used for physical labour, performed to the instructions of qualified staff and management of private and state enterprises. In the early history of residential construction
in Silesia, the monumental state arrangements came
first and foremost as dominants of the space. Developed in their vicinity were residential estates. Initially, the architectural form of these quarters did
not match the standard of industrial construction.
One of the first worker colonies built on the initiative
of the civil servants who managed the Königshütte
(the metalworks set up by the king of Prussia) late in
the 18th century was the estate attached to Królewska Huta (today part of Chorzów). The first stage comprised the construction of eight buildings, for five
families each. Due to problems with accommodating the staff, soon another ten five‑family buildings
were raised.2
Johannes Wedding and John Baildon, the engineers responsible for the construction investments of
the metalworks, discontinued the custom of leaving
the construction of the house to the workers’ own invention, practised in other industrial designs in Upper
Silesia, opting instead for the construction of solid
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przemysłowych Górnego Śląska zwyczaju pozostawiania budowy domu własnej inwencji robotnika i zdecydowali się na wznoszenie solidnych domów murowanych przy drogach wytyczonych wokół zabudowań
hutniczych. Ta decyzja była podyktowana korzystną
koniunkturą materiałów budowlanych. W pobliżu Królewskiej Huty nie brakowało odpadów drewnianych,
gliny i wapna, a tysiąc kamieni kosztowało zaledwie
trzy talary. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem był
dom budowany na planie prostokąta, kryty dachem namiotowym, tynkowany, z ortogonalnym fachwerkiem
i wypełnieniem z kamieni wiązanych zaprawą. Mieszkanie robotnika składało się wówczas z wielofunkcyjnej dużej izby z dostępem do kuchennego stanowiska
przy piecu i z mniejszego pomieszczenia użytkowanego jako sypialnia dzieci. Obszar kolonii robotniczej był
całkowicie wydzielony z sąsiadującej z nim gminy i odznaczał się dużą autonomią. Miał własny urząd fiskalny i urzędników pobierających podatki od dochodu robotnika oraz czynsze za wynajem mieszkania. Urząd
fiskalny dotował budowę szkół symultanicznych i kościołów, które wznoszono większym nakładem finansowym, dbając o ich formę estetyczną.
Stosunkowo wcześnie pojawiły się na Górnym Śląsku teorie związane z reformą osiedli robotniczych.
W lipcu 1904 roku wydano w Niemczech ogólnopaństwowe przepisy osiedleńcze, zobowiązujące zarządy
i właścicieli osiedli mieszkaniowych do zapewnienia
ich mieszkańcom wody pitnej, systemu odprowadzania nieczystości, oświetlenia ulic i stosownej liczby
szkół z mieszkaniami dla nauczycieli oraz baraków
szpitalnych dla zakaźnie chorych. Mniej więcej w tym
czasie działające na Śląsku przedsiębiorstwa przemysłowe zaczęły sprowadzać z wiodących ośrodków
niemieckich architektów i planistów sporządzających profesjonalne projekty założeń urbanistycznych.
Wiejska idylla: Giszowiec –
górnicza wieś ogród
Niemieccy urbaniści znali wydane w 1898 roku dzieło
stenografa parlamentu brytyjskiego Ebenezera Howarda zatytułowane The Garden Cities of To‑morrow
(wyd. pol. Miasta‑ogrody jutra, 2015)3. Zaprezentowane w nim idee wpłynęły na kształt architektoniczny
wielu przedmieść (egzemplifikacją teorii Howarda
stał się projekt osiedla Hellerau autorstwa Richarda

masonry houses by the roads around the premises
of the works. The decision was the result of the favourable pricing of construction materials. There
was no lack of waste wood, clay and mortar in the vicinity of Królewska Huta, and 1000 stones cost only
three thalers. The most common solution was a house
with a rectangular plan and pavilion roof, plastered,
with an orthogonal timber frame, and filled with
stones set in mortar. A worker’s flat consisted then of
a large multi‑function room with access to a kitchen
by the oven and a smaller room used as a children’s
bedroom. The area of a worker colony was separate
from the neighbouring commune, and featured a high
level of autonomy. It had its own fiscal authority and
officers charging tax on the worker wages and collecting rental charges for the flats. The fiscal department
subsidised the construction of simultaneous schools
and churches built at a greater financial outlay, with
attention paid to the aesthetic aspects.
Theories concerning the reform of worker quarters arrived in Upper Silesia relatively early. In July
1904, Germany issued federal settlement laws. These
obliged the owners and managements of settlements
to provide the residents with potable water, systems
for wastewater removal, lighting of the streets, and
an appropriate number of schools with quarters for
teachers, and hospital barracks for infectious patients.
At more or less the same time, the industrial enterprises operating in Silesia began to attract artists and
planners from leading German institutions to make
professional urban designs.
A bucolic idyll: Giszowiec:
miners’ garden village
German city planners knew The Garden Cities of
To‑morrow, a work of the British parliament stenographer, Ebenezer Howard, published in 1898.3 The ideas
it offered influenced the architecture of many suburbs (Howard’s theory was exemplified in Richard
Riemerschmid’s design of Hellerau quarter, constructed from 1906) and inspired the incorporation
of the German Garden City Association (Deutsche
Gartenstadtgesellschaft) in Berlin in 1902.4 Most designers considered the model proposed by Howard
a certain social utopia, and while designing a specific settlement, they would follow the concepts
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Riemerschmida, wznoszonego od 1906 r.) oraz zainspirowały utworzenie w Berlinie w 1902 roku Niemieckiego Towarzystwa Miłośników Miast Ogrodów (Deutsche Gartenstadtgesellschaft)4. Większość
projektantów traktowała zaproponowany przez Howarda model jako pewną utopię społeczną i przy projektowaniu konkretnego osiedla opierała się na koncepcjach rozwijanych przez Camilla Sittego, popularnego od czasu wydania przez niego w 1889 roku
publikacji Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen (Planowanie miasta według zasad artystycznych). Głównym kontynuatorem i propagatorem
idei Sittego był Karl Henrici, który współpracował
z nim przy wydawaniu ukazującego się od 1904 roku
pisma urbanistycznego „Der Städtebau”. Wokół tego
pisma skupiła się znaczna część teoretyków, którzy
już od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku podejmowali starania na rzecz popularyzacji osad o charakterze wiejskim, określanych jako „przedmieścia ogrodowe” (Gartenvorstädte)5. Henrici prezentował tę
formę jako szczególnie odpowiednią dla projektowania osiedli robotniczych znajdujących się na obrzeżach miast przemysłowych. Z taką tezą wystąpił między innymi w artykule zatytułowanym Arbeiterko‑
lonien opublikowanym w zbiorze tekstów wydanym
w 1906 roku przez Centralę Pomocy Socjalnej dla Robotników (Centralstelle der Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen), w którym wyłożono podstawowe zasady proponowanego przez tego urbanistę sposobu planowania osiedli robotniczych6.
W ścisłym związku z debatą toczoną przez środowiska architektoniczne skupione wokół Henriciego pozostają osiedla robotnicze Giszowiec i Nikiszowiec (dziś włączone do Katowic), będące swoistą konfrontacją dwóch dyskutowanych w tym kręgu form
mieszkania dla robotnika: domu wiejskiego i bloku
mieszkalnego. Zaprojektowali je dwaj współpracujący ze sobą kuzyni: Georg i Emil Zillmannowie z Berlina‑Charlottenburga. Zleceniodawcą architektów
było utworzone przez spadkobierców Georga Gieschego Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche’s
Erben. Mieszkańcami założeń byli robotnicy i urzędnicy kopalni „Giesche” (po 1945 r. „Wieczorek”).
Giszowiec (Gieschewald) był osiedlem obliczonym na sześćset rodzin. Został zaplanowany jako
typ przedmieścia ogrodowego o charakterze osady

developed by Camillo Sitte, popular from the time
he published Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen (City Building According to Artistic Prin‑
ciples) in 1889. The main continuator and promoter
of his ideas was Karl Henrici, who collaborated with
Sitte on Der Städtebau, an urban planning magazine
published from 1904. The periodical gathered a large
share of theoreticians who had made efforts to promote rural‑type settlements, defined as “garden suburbs” (Gartenvorstädte) since the 1890s.5 Henrici presented this form as especially suitable for designing
worker settlements situated on the outskirts of industrial cities. This was the claim he made among
others in an article entitled “Arbeiterkolonien”,
published in a collection of texts issued in 1906 by
the Organisation for Workers’ Welfare (Centralstelle
der Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen), which explained the fundamental principles of the method of
planning worker estates proposed by the city planning theoretician.6
Giszowiec and Nikiszowiec, today parts of Katowice, are worker settlements that are closely linked
to the debate continuing in architectural circles gathered around Henrici. They are a particular confrontation of the two forms of worker dwellings discussed
in this circle, namely, a rural house and a residential
block. They were designed by two cousins working together, Georg and Emil Zillmann from Berlin‑Charlottenburg. The architects received their commission
from the Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches
Erben set up by the heirs of Georg Giesche. Its residents were the workers and officials of Giesche mine
(since 1945: Wieczorek).
Giszowiec (Gieschewald) was a worker colony designed for 600 families. It was planned as a type of
a garden suburb retaining the nature of a rural settlement. The construction is believed to have commenced with the issuance of the permit to set up
the settlement, dated 23 June 1906. Designed within were an inn, schools, laundry, baths, grocery shop,
bakery, one-, two-, and four‑family houses, and hotels
for single workers. The architects designed more than
40 types of houses with different forms, roofs, and window and door layouts, making references to the traditional structures of Upper Silesia. The following note
by Uthemann has been preserved in the archives:
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wiejskiej. Za początek jego budowy uznaje się wydanie zezwolenia na założenie osiedla, noszącego datę
23 czerwca 1906 roku. W jego obrębie zaplanowano
gospodę, szkoły, pralnię, łaźnię, sklep spożywczy,
piekarnię, domy jedno-, dwu- i czterorodzinne oraz
hotele dla robotników samotnych. Architekci przygotowali ponad czterdzieści typów domów o odmiennych bryłach, dachach, rozkładach okien i drzwi, nawiązując przy tym do tradycji budowlanej Górnego
Śląska. W dokumentach archiwalnych zachowała się
adnotacja Uthemanna o treści:

At a time, I commissioned the Berlin architects
Messrs Zillmann to study all borderland houses of
dovetail‑style construction; subsequently, they ac‑
counted for my requirements concerning the resi‑
dential area of our worker houses and the police re‑
quirements concerning fire and construction safe‑
ty, to save this local peasant style from oblivion.
The intention could come into effect once the per‑
mit to use the ancient peasant shingle roof had
been granted. The authorities issued it on the con‑
dition that the shingle be fireproofed.7

Poleciłem w swoim czasie berlińskim architek‑
tom pp. Zillmannom studia starych pogranicz‑
nych domów o konstrukcji wieńcowej; następ‑
nie uwzględnili oni moje wymagania odnośnie
do powierzchni mieszkalnej naszych domów ro‑
botniczych i wymagania policyjne w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego, aby
ten rodzimy styl chłopski ocalić od zapomnienia.

The general plan of the design, set off by an external ring road, was envisaged as a large rectangle.
The complex of monumental architecture was centred around a rectangular square, with the function
of the market. This central square was surrounded
by a horseshoe street and a system of winding streets,
whose broader ends opened on the buildings providing the spatial dominants of the concept. Built

Giszowiec
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Ekspresja czerwonych bloków Nikiszowca
wydaje się sprzyjać interpretacji tego
założenia jako wyrazu niezależności
i samoświadomości zamieszkujących je
przedstawicieli proletariatu.
Przeprowadzenie tego zamiaru stało się możliwe
po otrzymaniu zezwolenia na zastosowanie stare‑
go chłopskiego dachu gontowego. Władze udzieli‑
ły go pod warunkiem zaimpregnowania gontów7.
Ogólny plan założenia, wydzielonego zewnętrzną obwodnicą, przewidziano jako rozległy prostokąt. Kompleks z zabudową monumentalną zgrupowano wokół czworobocznego placu pełniącego funkcję
targowiska. Ów centralny plac otoczono podkowiastą obwodnicą i systemem krętych ulic otwierających
się poszerzonymi wylotami w stronę obiektów stanowiących przestrzenne dominanty założenia. Przy zachodniej pierzei placu wybudowano sklepy, od północy siedzibę nadleśnictwa, od wschodu gospodę
i restaurację z salą teatralną i muszlą koncertową,
do której przylegał park. W pierzei południowej stanęły zabudowania szkoły z domami dla nauczycieli.
W ramach strefy mieszkalnej osady wzniesiono domy
dwurodzinne (stanowiące 83% całej zabudowy Giszowca), domy jednorodzinne zamieszkane przez lekarzy i wyższych urzędników, pralnię, łaźnię, rzeźnię,
pocztę z centralą telefoniczną, barak szpitalny i hotele dla pracowników bez rodzin, które miały własną
kantynę usytuowaną w odrębnym budynku. Wiele
budynków zakomponowano z podobnych elementów i utrzymano w stylu wiejskich domów o wysokich
dachach, z zamkniętymi wycinkiem koła lukarnami, o gładkich tynkowanych elewacjach artykułowanych prostokątami okien z zamykanymi zewnętrznie
okiennicami. Typowe mieszkanie robotnicze, o metrażu 38 lub 45 m2, składało się z przedsionka, kuchni i izby mieszkalnej. W kuchni znajdowało się zejście

on the western face of the square were shops, on
the northern side were the headquarters of the forestry authority, and the eastern wall consisted of
an inn and restaurant with a theatre hall and a concert shell, adjoined by a park. The southern side was
taken up by the premises of the school with houses for the teachers. The residential area consisted of two‑family houses (accounting for 83% of all
Giszowiec structures), single‑family homes inhabited by physicians and higher officers, a laundry, bath,
slaughterhouse, post office with a telephone switchboard, a hospital barrack, and hotels for single members of staff, who had their own canteen in a separate building. Many buildings were designed from
similar elements and maintained in the style of rural
houses with tall roofs, whose gable windows closed
in a section of a circle, with smooth plastered walls
articulated with the rectangles of windows equipped
with external blinds. A typical worker flat, covering
38 or 45m², consisted of a hall, kitchen, and the living room. The cellar was accessed from the kitchen, as – in the larger flats – was the room situated
in the attic. The plans of houses for officers, with
flats ranging from 72 to 104 m², had many different
layouts. All were provided with sheds for breeding
animals.
Standing somewhat aside, outside the main ring
road, was the villa of the director, which was more
monumental than other houses yet still a part of
Giszowiec. Its situation within the complex proves
that Uthemann treated the settlement as his particular domain, over which he extended his “paternalist” care and control. This claim is corroborated
by the documentation of the construction of the colony, whose programme, rules and regulations, and
all the architectural elements built during the first
phase (until 1910) were fully dependent on the individual decision of the director of the company’s
board. A watchman employed especially for the purpose reported to the management on the residents’
observance of the settlement’s rules and regulations.
Those who excelled in good behaviour and care for
their little farm were appropriately rewarded, while
the neglectful were punished with fines. The settlement survived to our days in vestigial form only, as
a vast share of it was demolished when the land was
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do piwnicy, a w przypadku mieszkań o powiększonym metrażu także wyjście do pokoju ulokowanego
na poddaszu. Plany domów urzędniczych, o metrażach od 72 do 104 m2, miały układy w wielu wariantach. Przy wszystkich domach były komórki przeznaczone do hodowli zwierząt domowych.
Nieco na uboczu, poza główną obwodnicą, znajdowała się należąca do Giszowca willa dyrektora, bardziej monumentalna niż inne domy. Jej usytuowanie w ramach kompleksu poświadcza traktowanie
owego osiedla przez Uthemanna jako swoistego dominium, nad którym rozciągał on swoją „paternalistyczną” opiekę i kontrolę. Taką tezę potwierdza dokumentacja budowy osiedla, którego program, regulamin oraz wszystkie elementy architektoniczne
w pierwszej, trwającej do 1910 roku, fazie wznoszenia
były całkowicie uzależnione od jednoosobowej decyzji dyrektora zarządu spółki. Specjalnie w tym celu
zatrudniony stójkowy składał do zarządu sprawozdania o przestrzeganiu przez mieszkańców regulaminu
osiedla. Mieszkańcy wyróżniający się dobrym sprawowaniem i dbałością o swoje małe gospodarstwo
byli stosownie nagradzani, niedbałych karano grzywną. Osiedle przetrwało do naszych czasów jedynie
w formie szczątkowej, jego znaczną część rozebrano,
przygotowując teren pod budowę bloków mieszkalnych wznoszonych od lat sześćdziesiątych XX wieku.
Ceglane blokowisko dla proletariatu:
perymetryczna zabudowa Nikiszowca
Drugie osiedle wzniesione przez spółkę spadkobierców
Georga Gieschego, Nikiszowiec (Nikischacht), nie było
objęte taką opieką przez Uthemanna. Zgoda na jego budowę nosi datę 19 czerwca 1908 roku. Tym razem Zillmannowie zaprojektowali układ złożony z trójkondygnacyjnych bloków mieszkalnych z czerwonej cegły
klinkierowej, połączonych przewiązkami i zaopatrzonych w okrągłołukowe wyjścia na szerokie dziedzińce wewnętrzne. Sześć czworobocznych bloków tworzy
układ podkowy. Do jednego z dłuższych boków podkowy, od strony północno‑zachodniej, przylega obszerny
trójkąt wypełniony dwoma blokami mieszkalno‑usługowymi (z restauracją), zamykającymi się w powtarzające jego kształt mniejsze trójkąty, oraz pięciobok zespołu usługowego ze sklepami, łaźnią, pralnią, hotelem
robotniczym i mieszkaniami. Od północnego zachodu

The appearance of the red blocks
of Nikiszowiec seems to favour the
interpretation that the complex became
an expression of independence and selfawareness of the proletarians inhabiting it.
cleared for the construction of residential blocks built
from the 1960s onwards.
Brick estates for the proletariat:
the ring development of Nikiszowiec
Uthemann did not extend such care over Nikiszowiec
(Nikischacht), the second residential estate built by
the company of Georg Giesche’s heirs. The permit
for its construction is dated 19 June 1908. This time,
the Zillmanns designed a system of three‑storey residential blocks of red glazed brick, with connectors,
and furnished with round‑topped doors to spacious
internal courtyards. The four rectangular blocks
form a horseshoe. Adjacent to one of its longer sides
from the north‑west is a large triangle filled with
two blocks of residential and service functions (with
a restaurant), closed with smaller triangles repeating
its form and a pentagon of the services complex with
shops, bath, laundry, worker hotel and flats. Adjacent
from the north‑west to this system is a complex on
a plan close to the letter L, composed of the school
with accommodation for teachers and the church.
The expression of the flat‑roofed blocks is reinforced
by rectangular niches lined with bricks arranged into
ornamental patterns. Brick ornaments were also used
to decorate the neo‑baroque frames of the doors leading to the courtyards. These used to feature sheds and
bread ovens, known locally as piekarnioki.
The appearance of the red blocks of Nikiszowiec
seems to favour the interpretation that the complex became an expression of independence and
self‑awareness of the proletarians inhabiting it, who
preferred the atmosphere of multi‑family worker

Nikiszowiec
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Nikiszowiec, widok z lotu ptaka
Nikiszowiec, aerial view

do tego układu przylega kompleks o rzucie zbliżonym
do „L”, na który składają się szkoła z mieszkaniami dla
nauczycieli i kościół. Artykulację zamkniętych płaskimi dachami bloków urozmaicają czworoboczne wykusze kryte cegłą układaną w ornamentalny wzór. Ceglane ornamenty zdobią także neobarokowo stylizowane
obramowania otworów prowadzących na dziedzińce.
Miały one niegdyś komórki gospodarcze i piece chlebowe (zwane piekarniokami).
Ekspresja czerwonych bloków Nikiszowca wydaje
się sprzyjać interpretacji tego założenia jako wyrazu

residential houses, typical of the outskirts of major
industrial centres, to the paternalist concept developed in the nearby Giszowiec, and remained unappreciative of the tradition of rural‑type settlements.
Although Uthemann was not interested in the
comprehensive concept of Nikiszowiec, he did try
to influence the form of the church built there to
serve the residents of both the settlements inhabited by the workers of the company run by Giesche’s
heirs.8 The neo‑baroque church was designed by
the Zillmanns in 1912, and its construction continued

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

niezależności i samoświadomości zamieszkujących
je przedstawicieli proletariatu, preferujących atmosferę wielorodzinnych mieszkaniówek robotniczych,
typowych dla przedmieść dużych ośrodków przemysłu, niechętnych koncepcji paternalistycznej rozwijanej w pobliskim Giszowcu i odcinających się od tradycji osad o charakterze rolniczym.
Uthemann nie był wprawdzie zainteresowany
całościową koncepcją Nikiszowca, starał się jednak
wpłynąć na kształt wznoszonego tam kościoła, który
miał służyć mieszkańcom obydwu osiedli pracowniczych spółki spadkobierców Gieschego8. Projekt
świątyni utrzymanej w stylu neobaroku, autorstwa
Zillmannów, powstał w 1912 roku, jej budowa trwała do 1927. Zarówno w planach osiedli w Giszowcu
i Nikiszowcu, jak i w projekcie kościoła Zillmanowie
zdołali kreatywnie wykorzystać wzorce historyczne,
uzyskując unikatowy efekt artystyczny. Wykreowane
przez nich założenia były totalnymi dziełami sztuki,
a użytkująca je populacja stanowiła swoisty sztafaż,
funkcjonując na zasadach narzuconych przez projektantów ściśle spełniających wytyczne zleceniodawcy.
Sielska idylla dla SA‑mannów:
osiedle Wilcze Gardło
Za rzecz niezwykłą uznać można nawiązanie do modelu wsi ogrodowej w Giszowcu w czasach III Rzeszy, kiedy to na obrzeżach Gliwic postanowiono założyć największą osadę dla SA‑mannów, która miała
stanowić wzorcowy model „osiedla w stylu starogermańskim”. Założenie przetrwałe do dzisiaj w Gliwicach, zwane od czasu zakończenia drugiej wojny
światowej Wilczym Gardłem, określano początkowo
mianem SA‑Siedlung Eichenkamp, a w latach wojny
znane było także jako Glaubensstatt.
Decyzję o budowie wzorcowego osiedla hitlerowskich Sturmabteilungen na Górnym Śląsku podjęto
w 1936 roku, kiedy w związku z urodzinami Führera
ogłoszono akcję Ofiara Dziękczynna Narodu (Dankopfer der Nation), stawiającą sobie za cel wybudowanie kilku nowych osiedli dla robotników9. Pierwotny plan przewidywał stworzenie tysiąca stu nowych
miejsc dla osadników, które rozdzielono pomiędzy
różne grupy SA w całej Rzeszy, planując je w Alt‑Ruppin i Kitzingen, a następnie także w Gräfelfing oraz
w Norymberdze. Wypracowane w Berlinie wskazania

to 1927. The Zillmanns managed to make creative use
of historical standards for the plan of both of the estates (Giszowiec and Nikiszowiec) and the church,
thus obtaining a unique artistic effect. Their designs
were total works of art, and the population making
use of them provided a peculiar accessory, operating
along the lines imposed by the designers who strictly obeyed the principal’s guidelines.
A rural idyll for SA‑men:
Wilcze Gardło estate
An allusion to the model of a garden village in Giszowiec
in the days of the Third Reich is something that we
might see as extraordinary. At the time a decision was
reached to set up the largest settlement for SA‑men on
the outskirts of Gliwice, to provide a model “settlement in ancient German style”. Originally operating as
SA‑Siedlung Eichenkamp, and also known as Glaubensstatt during the war, the complex has survived to this
day in Gliwice, and since the end of the Second World
War has been known as Wilcze Gardło.
The decision to construct a model settlement for
Nazi Sturmabteilungen in Upper Silesia was reached
in 1936, when the Thanksgiving of the Nation
(Dankopfer der Nation) campaign was announced
to commemorate the Fuhrer’s birthday.9 The original
plan envisaged 1100 new homes for settlers, which
were divided among various SA groups throughout
the Reich, planning them in Alt‑Ruppin and Kitzingen, and later also in Gräfelfing and Nuremberg.
The guidelines drawn up in Berlin envisaged construction of settlements for large families. Their
houses were to be situated in gardens covering from
1000 to 1500m². Depending on the number of children, the settlers were to be housed in flats consisting of two, three or four rooms with kitchen, bathroom, cellar, laundry, and stable. All the flats were
intended to have gas, water, and electricity supplied. These assumptions were in a way imposed on
the local architects who drew the detailed plans of
the settlements.
In the case of the Eichenkamp in Upper Silesia,
the team of architects was led by Rudolf Fischer from
Bytom. The area for development, at the time known
as Smolnica (Smolnitz), was densely forested, and
situated around 7 km west of the centre of Gliwice.
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przewidywały powstanie osiedli dla rodzin wielodzietnych. Ich domy miały być usytuowane w ogrodach o powierzchni 1000 do 1500 m 2. W zależności
od liczby dzieci osadnicy zajmować mieli mieszkania
dwu-, trzy- lub czteropokojowe z kuchnią, łazienką,
piwnicą, pralnią i stajnią. Wszystkie mieszkania zamierzano wyposażyć w gaz, wodę i światło. Te założenia zostały niejako odgórnie narzucone miejscowym architektom sporządzającym szczegółowe
plany osiedli.
W przypadku górnośląskiego Eichenkamp zespół
architektów pracował pod kierunkiem Rudolfa Fischera z Bytomia. Pod zabudowę przeznaczono gęsto
zalesiony obszar (zwany wtedy Smolnicą – Smolnitz),
usytuowany w odległości około siedmiu kilometrów
na zachód od centrum Gliwic. Uroczystą inicjacją
prac było położenie tam 8 maja 1937 roku kamienia
węgielnego. Już na kilka dni przed ową uroczystością lokalne gazety donosiły:
W swoim całkowitym założeniu, w swoim stylu
architektonicznym i w swej zwartości osiedle SA
wyróżnia się pod wieloma względami od dotych‑
czas znanych założeń. Po raz pierwszy stworzone
tutaj zostaje osiedle na starogermańską modłę.
Do wioski przybywa się przez wysoką bramę, wi‑
dząc przed sobą jednocześnie Dom Wspólno‑
ty (Gemeinschaftshaus) zwieńczony sygnaturką.
Krótka uliczka prowadzi do rynku, którego środek
zdobi trawnik z fontanną i którego czworobok oto‑
czony będzie rzędem sklepów. Z tego centralnego
punktu osiedla promieniście rozchodzą się w wiel‑
kich pierścieniach [in grossen Ringen] poszczegól‑
ne domy z ogrodami i terenem uprawnym. W pro‑
stej linii od rynku idzie się w kierunku potężne‑
go placu sportowego, który wybudowany będzie
w formie stadionu z dużymi trybunami. Stąd osie‑
dlowa ulica prowadzi do odkrytej pływalni, która
położona będzie pośrodku lasu i w której świe‑
żej i czystej wodzie kąpać się będą ludzie młodzi
i starzy, by znaleźć odpoczynek od kurzu wielkie‑
go miasta i zahartować ciało10.
Towarzyszący temu opisowi plan osady pozwala szczegółowo odtworzyć początkową koncepcję
architektów. Nie można jej już natomiast odczytać

The work officially began at the location with the laying of the cornerstone on 8 May 1937. A few days before the ceremony, the local papers announced:
Through its universal premise, its architectur‑
al style, and density, the settlement stands out in
many aspects from the solutions previously known.
It is the first time that a settlement has been de‑
veloped to the ancient Germanic model. You enter
the village through a tall gate, looking at the Com‑
munity House (Gemeinschaftshaus) crowned with
a bell tower. A short street leads to the market
square, whose centre is decorated by a lawn with
a fountain, and whose four sides will be surround‑
ed with a row of shops. Radiating from the hub in
large rings (in grossen Ringen) are the individual
houses with the gardens and cultivable land. Going
in a straight line from the market square, you reach
a vast sports square to be developed into a stadium
with large stands. From here, a local street leads to
an open‑air swimming pool, which will be situated
amid the forest and in whose fresh and clean water
young and old will bathe to relax from the dust of
the big city and to toughen their bodies.10
The plan of the settlement accompanying this
description makes it possible to decode the architects’ initial concept in detail. However, it is
no longer legible on the site, as the outbreak and
the course of the Second World War made its complete implementation impossible, and the post‑war
years added plenty of new architecture to Wilcze Gardło, disturbing the existing plan. What has
remained in almost unchanged form is the centre of the SA‑men village, accessible along a wide
road running as a branch of the Gliwice carriageway. It defines the axis running through the centre
of the gatehouse designed on the plan of an elongated rectangle, composed of a central corpus and
two somewhat lower wings. The version finally constructed is far more monumental from its initial design. Situated on the first floor over the central passageway, and supported on pillars set wide apart,
is the grand ceremonial Assembly Hall with windows running through a floor and a half. This is because the gate building doubled for the Community
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in situ, ponieważ wybuch i przebieg drugiej wojny
światowej uniemożliwiły pełną realizację zabudowy, a w latach powojennych wzniesiono w Wilczym
Gardle wiele nowych obiektów, co spowodowało zaburzenie istniejącego niegdyś układu. W formie niemal zupełnie niezmienionej przetrwało centrum wioski SA‑mannów, do którego dojazd umożliwia szeroka droga poprowadzona jako odnoga szosy gliwickiej.
Wyznacza ona oś pokrywającą się ze środkiem budynku bramnego, założonego na planie długiego prostokąta. Składa się nań korpus środkowy i dwa nieco niższe skrzydła boczne. Wersja ostatecznie wzniesiona
jest znacznie bardziej monumentalna od jej projektu wstępnego. Na pierwszym piętrze, nad pasażem
środkowym wspartym na szeroko rozstawionych filarach, ulokowano wielką reprezentacyjną salę zebrań o oknach poprowadzonych przez półtorej kondygnacji. Blok bramny służył bowiem jednocześnie
jako Dom Wspólnoty. Wyznaczał on długość północno‑wschodniej pierzei rynku, mając po bokach wielorodzinne domy na rzucie podkowy, vis‑à‑vis natomiast mniej monumentalne domy flankujące drogę
do szkoły. Droga ta była optycznym przedłużeniem
podjazdu do osady. Przy niej rozlokowane zostały zachowane do dzisiaj domy nauczycieli. Budynek szkolny pomyślany był jako kompozycyjne zamknięcie łukowato zakręcającego wiejskiego gościńca. Jego elewacja północna daje tym samym wrażenie budowli
wzniesionej na rzucie lekko zaokrąglonym, podczas
gdy mieszcząca dzisiejsze wejście główne elewacja
południowa jawi się jako centralnie przełamany korpus z ryzalitem pośrodku i czworobocznymi aneksami na osiach zewnętrznych.
Dalsza część zrealizowanej pierwotnie substancji
architektonicznej osiedla uchwytna jest jedynie dzięki jednorodnej stylistyce elewacji domów, utrzymanej w konwencji zwanej Heimatstil. Składają się na nią
budynki wzniesione wzdłuż fragmentarycznie wytyczonych obwodnic, których układ zatarła późniejsza zabudowa. Wyraźne są jeszcze w niektórych miejscach przejawy pewnej ogólnej artystycznej konwencji, w myśl której każda z ulic zaplanowana została jako
swoiste kulisy dla określonej dominanty widokowej.
Niemal dwie trzecie pierwotnej struktury pozostało
na etapie projektu. Nie zdążono wybudować potężnego stadionu z trybunami (jedynie wytyczono owal jego

House. It set the length of the north‑eastern side of
the market, and was flanked by multi‑family houses
arranged according to a horseshoe plan, and faced
by less imposing houses skirting the road to school.
The road was the optical extension of the one that
allowed access to the settlement. Situated by it were
the teachers’ houses that have survived to this day.
The school building was designed to close the panorama of a curving country road. Its northern façade inspires an impression of a building built on
a slightly rounded plan, while the southern façade,
with today’s main entrance, can be seen as a centrally broken corpus with a projection in the centre, and square annexes on the side axes.
The next part of the originally developed architectural substance of the settlement is only visible
in the uniform style of house faces, maintained in
the convention known as Heimatstil. It consists of
buildings raised along fragmentarily demarcated ring
roads, whose system is blurred by later developments.
In some places, manifestations of a certain general artistic convention, whereby each of the streets
was intended as a particular backdrop for a specific
dominant in the panorama, can still be seen. Nearly two in every three original structures never left
the drawing boards. No gigantic stadium with stands
was built, and only the oval of its pit was delineated, nor were the open bathing facility, the shooting
ground, the House of the SA‑men, the observation
tower, and the cemetery: sites that were especially
important for ideological reasons.
Universal settlements of Upper Silesia
in contemporary circumstances
All the settlements described above were built as
projects embracing all art forms, a particular compromise between the founder’s vision and the artistic ambitions of the planner. The oldest of them, located in Chorzów, was an early experiment in social
housing. The least advanced technologically, and
also carrying the least features of an “intelligent design” of artistic value, it has failed the test of time.
As eminent achievements of 20th‑century urban development concepts, the works of Georg and Emil
Zillmann were entered on the register of architectural heritage even back in the days of the People’s

Wilcze Gardło,
widok z lotu ptaka
Wilcze Gardło,
aerial view
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płyty), odkrytego kąpieliska, strzelnicy, Domu SA‑mannów, wieży obserwacyjnej i cmentarza. Były to obiekty
szczególnie ważne ze względów ideologicznych.
Totalne osiedla górnośląskie we współczesnych
realiach
Wszystkie opisane tu osiedla zrealizowano jako projekty totalne, które były swoistym kompromisem pomiędzy wizją fundatora i ambicjami artystycznymi
planisty. Najstarsze z nich, znajdujące się na terenie
Chorzowa, było wczesnym eksperymentem z zakresu
budownictwa socjalnego. Jako najmniej zaawansowane technologicznie, ale też mające najmniej cech „inteligentnego projektu” o walorach artystycznych, nie
przetrwało próby czasu. Dzieła Georga i Emila Zillmannów, wybitne osiągnięcia dwudziestowiecznej
myśli urbanistycznej, wpisano do rejestru zabytków
jeszcze w czasach PRL, jednak ich dzieje nie zawsze
toczyły się pomyślnie. Substancja architektoniczna
Giszowca przetrwała zaledwie w 30 procentach, gdyż
osiedle to systematycznie burzono, wykorzystując
uzyskane tereny pod zabudowę blokową z wielkiej
płyty, dostarczającą mieszkań górnikom kopalni „Staszic” w Katowicach. Dramat robotników wysiedlanych z giszowieckich „domków w ogródkach” stał
się inspiracją dla reżysera Kazimierza Kutza do nakręcenia w 1979 roku filmu Paciorki jednego różańca.
Film był zakazany przez władze socjalistyczne, gdyż
przedstawiał je w złym świetle: odbierały one bowiem
robotnikowi dobra socjalne, które uzyskał od „zgniłych kapitalistów”, pochodzące z czasów przynależności Górnego Śląska do Cesarstwa Niemieckiego!
Do Nikiszowca z kolei przesiedlano od lat sześćdziesiątych XX wieku robotników nieradzących sobie życiowo, traktując to miejsce jako katowickie slumsy.
Zmiana sytuacji nastąpiła zasadniczo dopiero po 1989
roku. Wówczas zaczęto intensywnie lansować Giszowiec i Nikiszowiec jako główne zabytki Katowic, korzystając przy tym obficie z rozpraw naukowych powstających na temat tych osiedli w Zakładzie Historii
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, prowadzonym od 1978
roku przez profesor Ewę Chojecką. Wilcze Gardło natomiast stało się po roku 1989 ekskluzywną dzielnicą podmiejską Gliwic, uważaną przez jej mieszkańców za wyjątkowo szczęśliwe miejsce do życia dla
osób lubiących budownictwo jednorodzinne. Jako

Republic of Poland, yet history has not always been
favourable to them. Only 30% of the built substance
of Giszowiec survived, as the estate was systematically demolished to use the land acquired in this way
for high‑rise block developments built of prefabricated slabs, providing accommodation for the workers from Staszic mine in Katowice. The tragedy of
the workers evicted from the “little houses in gardens” in Giszowiec prompted film director Kazimierz Kutz to shoot The Beads of One Rosary in 1979.
The film was banned by the communist authorities, as it presented them in a bad light as the ones
who robbed workers of the social benefits they received from the “rotten capitalists”, and which moreover originated when Upper Silesia was a part of
the German Empire! Nikiszowiec in turn became
a kind of place of exile, to which from the 1960s onwards workers failing to cope with their lives were
removed, and the area was treated as the slums of Katowice. Changes started only after 1989. At the time,
both Giszowiec and Nikiszowiec started to be promoted as Katowice’s main historical heritage, supported by a wealth of scientific dissertations on
the subject written at the Department of Art History of the University of Silesia, presided over by Professor Ewa Chojecka from 1978. Wilcze Gardło became a highly exclusive suburban district of Gliwice
after 1989, and is considered by its occupants to be
a most fortunate place to live for people who enjoy
single‑family developments. As examples of space
well organised by their designers, the estates satisfy the aesthetic needs of their residents, and once
the ideologies attached to them have long ceased
to play their former roles, the users of these spaces
are today autonomous actors in charge of their fate,
participating in the decisions on what use today to
make of these total works of art that were once created by the artistically conditioned “demiurges” who
made the resolutions of their authoritarian principals come true.
Translated from the Polish by Piotr Krasnowolski

Irma Kozina – PhD, specialist in urban studies and art histo‑
rian, lecturer at the University of Silesia. Author of many arti‑
cles and books on art and architecture of Upper Silesia (recently
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przestrzenie dobrze zorganizowane przez projektantów osiedla te zaspokajają potrzeby estetyczne zamieszkującej je populacji, a ponieważ związane z nimi
ideologie przestały już dzisiaj odgrywać dawną rolę,
użytkownicy tych przestrzeni funkcjonują obecnie
jako podmioty mające wpływ na swój los, współdecydując o tym, jak wykorzystuje się obecnie owe dzieła
totalne, wykreowane niegdyś przez artystycznie warunkowanych „demiurgów”, którzy realizowali zamierzenia autorytarnych zleceniodawców.
Irma Kozina – doktor habilitowana, urbanistka i historyk sztu‑
ki, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się
w badaniach nad sztuką nowoczesną i współczesną, zajmuje
się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urba‑
nistyki. Autorka wielu artykułów i wydawnictw indywidual‑
nych dotyczących sztuki i architektury Górnego Śląska (ostat‑
nio ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia modernizmu),
a także publikacji zbiorowych (m.in. Muzeum sztuki. Antolo‑
gia). Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, mię‑
dzy innymi Zamki i pałace Śląska. W ramach projektu Design
Silesia przeprowadziła badania, których efektem jest m.in. pu‑
blikacja prezentująca trendy wzornictwa w województwie ślą‑
skim w XX wieku.
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focused particularly on the meaning of modernism), and co‑au‑
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in the Silesian province in the 20th century.
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Strefa Kultury
w Katowicach – sztuka
miejskiego krajobrazu
The Culture Zone
in Katowice: The Art
of Urban Landscape
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Koncepcja miast ogrodów powstała
w odpowiedzi na kryzys miast
przemysłowych, w Strefie Kultury
widziałabym także reakcję na współczesne
problemy. Nie chodzi tutaj bowiem tylko
o przywołanie pamięci kulturowej miasta,
dziedzictwa regionu czy tworzenie
nowego wizerunku Katowic. Strefa Kultury
jawi się jako sfera czasu uwolnionego
od kompulsywnej konsumpcji czy równie
kompulsywnej rozrywki.

The concept of Garden Cities emerged in
response to the crisis of the industrial city;
the Culture Zone also seems to be a response
to present‑day issues and problems. In fact,
it is not merely about evoking the cultural
memory of the city or the legacy of the
region, or co‑creating a new image for
Katowice. In the context of the commercial
environment, the Culture Zone seems
like a territory where time is untainted by
compulsive consumption or entertainment.

P

C

ojawiające się regularnie w dziejach urbanistyki koncepcje miasta jako dzieła sztuki dowodzą
ścisłego uzależnienia od aktualnych tendencji w kulturze. Wychodząc od tego założenia, można zastanawiać się, w jaki sposób relacje pomiędzy miastem
i sztuką kształtują się współcześnie. Przypadkiem
wartym szczególnego rozważenia jest Strefa Kultury
w Katowicach, ponieważ stawia ona na nowo pytanie,
czym może być obecnie sztuka projektowania przestrzeni miejskiej nie tylko w odniesieniu do pojedynczych budynków czy placów. Jakkolwiek poszczególne obiekty (siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – Konior Studio, Muzeum
Śląskie – Riegler Riewe Architekten z Grazu, Międzynarodowe Centrum Kongresowe – JEMS Architekci) zostały zaprojektowane niezależnie od siebie,
przez różne pracownie architektoniczne, to warto
spojrzeć na tę przestrzeń jako całość, choć całość

oncepts of the city as a work of art, which have
regularly appeared throughout the history of
urban planning, prove to be closely connected with
current cultural tendencies. Based on this premise,
the question arises about the shape of contemporary
relationships between art and the urban environment. An especially noteworthy example is the Culture Zone in Katowice, because it makes one reconsider the following: what can the art of city planning
become now – not merely in relation to individual
buildings or city squares? Although particular structures (the National Polish Radio Symphonic Orchestra building designed by Konior Studio, the Silesian
Museum designed by Graz‑based Riegler Riewe Architekten ZT‑GesmbH, the International Congress
Centre designed by JEMS Architekci) were designed
independently of one another by different architectural firms – this as yet incomplete environment
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Ogrody przy siedzibie NOSPR-u, w tle Muzeum Śląskie

Krzysztof Krzemiński

The gardens of the National Polish Radio Symphonic Orchestra
building, the Silesian Museum in the background

deserves global consideration. As regards the Silesian Museum, phases 2 and 3 of the revitalisation of
the site of a former coal mine are planned for the coming years. The plan (which concerns an area that is
larger than the museum itself) may put even stronger
emphasis on local, historical, and cultural contexts,
because it includes a direct reference to the idea of
Katowice as a City of Gardens and involves making –
around the former water tower – a Silesian Garden
presenting plant species endemic to the region.
To investigate the connections between art and
the urban environment, I would like to discuss them
from the perspective of a cultural studies scholar rather than that of an architect or an urbanist.
It seems that the uniqueness of the Culture Zone
project can be defined by employing such notions as
cultural landscape, local memory, materiality, polysensoriality, rhythm, and, finally, genius loci. As you
can see, these are not so much about aesthetics and
functionality as they are about semantics and sense
perception. All the aspects mentioned – albeit executed differently – harmonise with each other, and
combined they are practically an orchestrated variation on the theme of the Silesian environment, its
history and natural and industrial heritage.
A diversified unity, the Culture Zone evokes
the Silesian genius horti, which combines nature
and the urban tissue. City gardens in Upper Silesia
have been established in the nearest vicinity of industrial areas since the mid‑1800s as greenery zones
separating the cities from the steelworks and coalmines, e.g. Huttenpark (present‑day Park Hutniczy) in
Zabrze, Stadtpark (present‑day Park Miejski im. F. Kachla) in Bytom, the park near the Laura Steelworks
in Siemianowice Śląskie, or the park near the former Borsig‑Kokswerke administration building in
Zabrze‑Biskupice. Around the year 1900, greenery
was also introduced to workers’ districts – in the form
of home gardens, vegetable gardens, flower gardens,
or fruit orchards – which was also aimed at improving
the quality of people’s lives, simply because working
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Choć rzadko się o tym pamięta, „zielony”
Śląsk powstawał niemal równolegle
z „czarnym” Śląskiem – jako reakcja
na skutki industrializacji. Ta symbioza
przechowała się jednak w pamięci jego
dawnych mieszkańców.

Ogrody przy siedzibie NOSPR-u,
w tle Międzynarodowe Centrum
Kongresowe i hala „Sopdek”
The gardens of the National
Polish Radio Symphonic
Orchestra building,
the International Congress
Centre and Spodek Arena
in the background

jeszcze nie w pełni gotową. Drugi i trzeci etap rewitalizacji terenów pokopalnianych Muzeum Śląskiego
(powierzchniowo o wiele bardziej rozległych niż aktualny obszar) planowany jest na kolejne lata. A może
on jeszcze silniej zaakcentować kontekst lokalny, historyczny i kulturowy, gdyż bezpośrednio odwołuje się do idei Katowic jako Miasta Ogrodów i zakłada stworzenie wokół dawnej wieży ciśnień Ogrodu
Śląskiego, prezentującego rośliny endemiczne i swoiste dla regionu.
Próbując odpowiedzieć na pytanie o związek
sztuki i miasta, chciałabym zaproponować punkt
widzenia nie tyle architekta czy urbanisty, ile kulturoznawcy. Specyfikę założenia Strefy Kultury uchwycić bowiem można za pomocą takich zjawisk jak krajobraz kulturowy, pamięć miejsca, materialność, polisensoryczność i rytm, czy wreszcie
genius loci. Dotyczą one zatem nie tyle walorów estetycznych czy funkcjonalnych, ile znaczeniowych
i sensualnych. Wszystkie wskazane elementy – choć
za każdym razem realizowane odmiennie – współgrają ze sobą, a jako całość są wręcz zorkiestrowaną wariacją na temat śląskiej przestrzeni, jej historii
i dziedzictwa przyrodniczego i industrialnego.
Strefa Kultury jako zróżnicowana całość przestrzenna przywołuje śląski fenomen genius horti, integrujący tkankę miejską z przyrodą. Parki miejskie
na Górnym Śląsku zakładano w najbliższym sąsiedztwie terenów przemysłowych od drugiej połowy XIX
wieku, by tworzyć pasy zieleni izolujące miasto od hut
i kopalń, przykładem Huttenpark (obecnie park

in the garden was an alternative to drinking. The most
popular of numerous examples is Giszowiec, a district of Katowice, described by Małgorzata Szejnert
– but equally worth mentioning is a uniquely designed housing estate established under the patronage of Dębieńsko Coal Mine in Czerwionki‑Leszczyny, the Donnersmarck housing estate in Zabrze
with its avenue of plane trees, the Ballestrem colony in Rokitnica, the colony by the Marcel (formerly Emma) coal mine in Radlin, and many others. Allotment gardens, school gardens, hospital gardens
and sports gardens were also created in Silesia at the
time. Although many people tend to forget this fact
– the “green” Silesia emerged nearly simultaneously with the “black” Silesia, a response to the negative effects of industrialisation. This symbiosis nevertheless survives in the memory of its former inhabitants, e.g. Horst Bienek’s autobiographical book Birken
und Hochöfen (1990), where the natural and industrial worlds exist side by side. The ideas were actually
taken up years later in Katowice in the groundbreaking City of Gardens project.
The Silesian genius horti seems most apparent in
the gardens surrounding the building of the National
Polish Radio Symphonic Orchestra – or, to be more
precise, a hornbeam labyrinth replicating the plan of
Katowice of 1926, with its lanes, squares, a “rail track”
and the Rawa river canal. Similarities to the Silesian
landscape can also be seen in the choice of tree species, namely silver birch, pine, plane, and sour cherry. Although the silver birch is widespread in northern Europe, it has become integral to the Silesian
landscape and gained new meaning therein: a symbol of new life in the midst of the industrial wasteland. Self‑seeding and photophilic, birch trees have
a tendency to spring up – earlier than most other
plants – on Silesian mine dumps and slag heaps, but
they also sprout from the roofs and walls. Some pictures of the timber market taken before the construction of the National Polish Radio Symphonic
Orchestra building show birch trees, and even a couple of months ago one could see them sprouting from
the roofs and walls of the carpenter’s workshop and
main bathhouse in the Silesian Museum, situated
in the former Katowice Coal Mine. The meaning of
birch trees as a distinctive feature, part and parcel
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Hutniczy) w Zabrzu, Stadtpark (obecnie park Miejski im. F. Kachla) w Bytomiu, park przy hucie „Laura”
w Siemianowicach Śląskich czy park przy Zarządzie
Koncernu Borsiga w Zabrzu‑Biskupicach. Na przełomie XIX i XX wieku zieleń zaczęto wprowadzać także
na osiedlach robotniczych – pod postacią ogródków
przydomowych, warzywnych lub kwietnych, sadów
owocowych i ta inicjatywa również miała na celu
poprawę jakości życia, praca w ogrodzie stanowiła
bowiem alternatywę dla szynku. Przykłady są liczne – najbardziej znane i opisane przez Małgorzatę
Szejnert jest osiedle Giszowiec w Katowicach, ale
warto wspomnieć też o wyjątkowym założeniu osied
la patronackiego kopalni „Dębieńsko” w Czerwionkach‑Leszczynach, osiedlu Donnersmarcka w Zabrzu z aleją platanową, kolonii Ballestrema w Rokitnicy, kolonii Emma (obecnie Marcel) w Radlinie
i wielu, wielu innych. Na terenie Śląska zakładano
wówczas także ogrody szreberowskie, ogrody przyszkolne, przyszpitalne czy sportowe. Choć więc rzadko się o tym pamięta, „zielony” Śląsk powstawał niemal równolegle z „czarnym” Śląskiem – jako reakcja
na skutki industrializacji. Ta symbioza przechowała się jednak w pamięci jego dawnych mieszkańców,
jak w autobiograficznej książce Brzozy i wielkie piece
Horsta Bienka, gdzie świat roślinny i industrialny
żyją obok siebie. Do tych idei, po długich latach, powrócono zresztą w rewolucyjnym i przełomowym dla
miasta projekcie Katowic – Miasta Ogrodów.
Śląski genius horti najbardziej czytelny jest
w ogrodach wokół budynku NOSPR-u. Bezpośrednio
w grabowym labiryncie, którego kompozycja przestrzenna nawiązuje do planu Katowic z 1926 roku,
z wytyczonymi alejami, placami, symbolicznym torowiskiem i kanałem Rawy. Reminiscencje kraj
obrazu śląskiego widoczne są jednak także w doborze
drzew – brzóz, sosen, platanów i wiśni. Choć brzozy
brodawkowate występują w północnej Europie niemal wszędzie, to jednak w szczególnie związane są
z krajobrazem śląskim i zyskały właśnie w nim nowe
znaczenia: sygnału odradzającego się życia na nieużytkach przemysłowych. Światłolubne brzozy samosiejki z upodobaniem i jako jedne z pierwszych
drzew wyrastają na wyrobiskach i hałdach Śląska,
ale wrastają też w dachy i ściany budynków miejskich.
Na zdjęciach placu drzewnego przed rozpoczęciem
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Although many people tend to forget
this fact – the “green” Silesia emerged
nearly simultaneously with the “black”
Silesia, a response to the negative effects
of industrialisation. This symbiosis
nevertheless survives in the memory
of its former inhabitants.
of the Silesian mindscape, was pointed out by Horst
Bienek in his memoirs:
[…] they made up the landscape, lining the roads,
framing solitary farmhouses, surrounding
man‑made lakes, outgrowing knee‑high ferns in
the marshes. (…) In May, birch trees began to un‑
fold their juicy greenery and their trademark white
bark glistened in the midday sun, thereby magi‑
cally generating this strange, sharp light, white
and shimmering, with specks of dancing green.1
Thus, when they appeared around the Orchestra
building they complemented the cultural landscape
of Silesia in the most natural way.
Quite unusually, perhaps, another part of the Silesian landscape is plane trees. Normally associated
with the Mediterranean region – resistant to frost
and industrial pollution – London planes (Platanus
x acerifolia) were often planted in Silesian parks and
gardens (e.g. the Donnersmarck housing estate in
Zabrze, the garden at 17 Stalmacha Street in Katowice,
the park in Świerklaniec). Two century‑old plane
trees have been saved, unaffected by construction
works involving trenching, on the site of the Silesian
Museum, namely, in the nearest vicinity of the Orchestra gardens. Sour cherry trees have also become
part of the landscape of Katowice, growing in Karola Miarki Square, among other places.
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Zielony dach Międzynarodowego Centrum Kongresowego
Green roof of the International Congress Centre

budowy siedziby NOSPR widać właśnie brzozy,
a na budynkach dawnej kopalni Katowice na terenie Muzeum Śląskiego jeszcze parę miesięcy temu
można było zobaczyć brzozy samosiejki wyrastające ze ścian i dachów starej stolarni i łaźni głównej.
To znaczenie brzóz jako znaków rozpoznawczych,
swoistej biopamięci regionu, podkreślił Horst Bienek w swoich wspomnieniach:

Ich pojawienie się wokół NOSPR‑u tworzy zatem
wyraźną, zieloną linię kontynuacji w krajobrazie kulturowym Śląska.
Z krajobrazem śląskim związane są także bardziej egzotyczne platany. Choć są kojarzone z pejzażem śródziemnomorskim, to platany klonolistne,
odporne na mróz i miejsko‑przemysłowe zapylenie,
były często nasadzane w parkach i ogrodach śląskich
(np. na osiedlu Donnersmarcka w Zabrzu, w ogrodzie
przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach, w parku Świerk
lanieckim). Dwa ponadstuletnie drzewa udało się
szczęśliwie zachować pomimo głębokich wykopów
budowlanych na terenie Muzeum Śląskiego, a więc
w najbliższym sąsiedztwie ogrodów NOSPR-u. Również wiśnie zostały oswojone w krajobrazie katowickim, rosną choćby na placu Miarki.
Koncepcja miast ogrodów powstała w odpowiedzi na kryzys miast przemysłowych, w Strefie Kultury widziałabym także reakcję na współczesne problemy. Nie chodzi tutaj bowiem tylko
o przywołanie pamięci kulturowej miasta, dziedzictwa regionu czy tworzenie nowego wizerunku Katowic. Jak doskonale wiemy, dawne funkcje

Krzysztof Krzemiński

tworzyły one krajobraz, obrębiały szosy, stanowi‑
ły ramy dla samotnych chłopskich zagród, stały
wokół sztucznych jezior po pogłębiarkach, wyra‑
stały ponad sięgające do kolan paprocie na trzęsa‑
wiskach. […] W maju, gdy brzozy wywieszały swoją
soczystą zieleń i gdy błyszczała w południe cha‑
rakterystyczna biała kora pni – wyczarowywało to
wyraźne, osobliwe światło, białe i migotliwe, z zie‑
lonymi, tańczącymi refleksami1.

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

263

264

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Weduty
The City as a Work of Art / Cityscapes

miejskich przestrzeni publicznych zostały obecnie
przejęte przez centra handlowo‑usługowe (to casus
np. ul. Piotrkowskiej i Manufaktury w Łodzi), które
tworzą symulacje placów i ulic, ale funkcja publiczna jest w nich najczęściej podporządkowana ekonomicznej. W konsekwencji kultura czasu wolnego
została dla dużej części mieszkańców miast ściśle
powiązana z przestrzeniami komercyjnymi, a wieloaspektowe życie ograniczone do funkcji konsumenckiej. Coraz mniej natomiast w miastach przestrzeni, powiedziałabym, bezinteresownych, wolnych
chociażby od reklamowego visual pollution. Na tym
tle – przestrzeni komercyjnych – Strefa Kultury jawi
się jako sfera czasu uwolnionego od kompulsywnej konsumpcji czy równie kompulsywnej rozrywki. Nie jest przy tym, co warto mocno podkreślić,
przestrzenią monofunkcyjną, przeznaczoną wyłącznie dla wydarzeń związanych z kulturą. Kraj
obrazowe ukształtowanie przestrzeni umożliwia
funkcje rekreacyjno‑wypoczynkowe i zwolnienie
rytmu. W odróżnieniu na przykład od wiedeńskiego MuseumsQuartier, atrakcyjnej fabryki turystycznej, która męczy klaustrofobicznym zamknięciem
w murach dawnych stajni cesarskich, kondensacją
atrakcji, rachityczną zielenią, Strefa Kultury przyciąga otwartością przestrzenną i wyciszeniem. Ale
nie jest przestrzenią bezruchu, wręcz przeciwnie,
aktywizuje samą strukturą przestrzenną, a konkretne rozwiązania, schody prowadzące do punktu
widokowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, fontanny, zabawki muzyczne czy labirynt w Ogrodach Zmysłów przy NOSPR-ze prowokują działania. Widać to szczególnie w żywiołowej
reakcji dzieci na labirynt i fontanny wokół budynku NOSPR-u, a to właśnie dzieci najlepiej weryfikują jakość i otwartość przestrzeni publicznej. W obu
przypadkach ruch kontrapunktowany jest jednak
miejscami służącymi do odpoczynku – ławkami,
siedziskami czy drewnianymi szezlongami. Rytm
ruchu i odpoczynku są w Strefie Kultury misternie
zestrojone, sprzyjając – co zresztą widać przy okazji spacerów – różnym aktywnościom. Warto jeszcze wspomnieć, że Strefa dzięki pieszym kładkom
została dobrze połączona z innymi częściami miasta. Od parku Boguckiego można w zasadzie przejść
pieszo do Spodka i Centrum Kongresowego, nie

The concept of Garden Cities emerged in response
to the crisis of the industrial city; the Culture Zone
also seems a response to present‑day issues and problems. In fact, it is not merely about evoking the cultural memory of the city or the legacy of the region,
or co‑creating a new image for Katowice. As we all
know so well, urban public spaces have been taken
over by shopping and service centres (such as Manufaktura on Piotrkowska Street in Łódź), which simulate streets and squares, but generally give the highest priority to achieving financial success. As a consequence, in the case of a large number of urban citizens
the culture of leisure has become closely connected with the commercial environment, and a multitude of aspects of their life are reduced to mere consumption. The number of – shall I say – neutral areas
that are free of visual pollution caused by advertising has decreased dramatically. Hence, in the context
of the commercial environment, the Culture Zone
seems like a territory where time is untainted by compulsive consumption or entertainment. I would also
like to strongly emphasise that it is not a monofunctional environment, i.e. solely dedicated to culture‑related events. The landscape is a potential setting for
and facilitates recreation / leisure and psychological
relaxation of the mind. Unlike, for example, Vienna’s
MuseumsQuartier, a tourist hotspot with its tediously
claustrophobic location (the former imperial stables),
excess of attractions and scant greenery – the Culture
Zone’s appeal lies in its spaciousness and tranquillity. Not only is this environment not static, but it also
inspires people with its spatial structure, and some
objects – the steps leading to the observation point
in the International Congress Centre, the fountains,
musical toys and maze in the Garden of the Senses by
the Orchestra building – were specifically designed
to encourage physical activity. One can actually see
how well it works by watching children’s spontaneous reactions to the maze and fountains – as it is children who can appreciate the quality and openness of
public spaces better than anyone else. In both cases,
however, the activity is counterbalanced by relaxation – benches, seats, or wooden chaises longues.
In the Culture Zone, the rhythms of motion and rest
co‑exist in intricate harmony, thereby encouraging various types of activity, which you can observe
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trafiając na ruch samochodowy. Sprawa jest istotna, ponieważ miasto i jego mieszkańcy potrzebują zarówno przestrzeni o skumulowanej intensywności kontaktów i doznań, jak i przestrzeni spowolnienia rytmu. Innymi słowy, Katowice potrzebują
zarówno zagęszczenia energii ulicy Mariackiej, jak
i Strefy wolnej od zgiełku.
Architektura Strefy Kultury ma charakter nieinwazyjny, nie monopolizuje jej przestrzeni. Dyskretność brył poszczególnych budynków jest natomiast
równoważona polisensorycznością ich tekstur. Te
budynki nie tworzą spektakularnych wizualnie rzeźbiarskich obiektów, wszystkie − choć każdy w odmienny sposób – apelują nie tylko do wzroku (jako
atrakcje wizualne), ale też do zmysłu dotyku. Przywołuję pomysły Juhaniego Pallasmyy, ponieważ
wskazał on na dominujący w ostatnich dekadach
XX wieku architektoniczny autyzm i desensualizację związku człowieka z rzeczywistością. Remedium
na ten stan ma być ponowne odkrycie doświadczenia polisensorycznego. Co jednak istotne, otwarcie
na zmysły i zaakcentowanie materialności wiąże się
w przypadku Strefy Kultury z nawiązaniem do genius loci i kolorytu lokalnego. Wykorzystana w elewacji Międzynarodowego Centrum Kongresowego czarna, połyskliwa aluminiowa siatka cięto‑ciąg
niona wywołuje bezpośrednie skojarzenia z węglem
i kopalnianymi hałdami nie tylko dzięki kolorowi,
ale też ażurowości formy. Franciszek Starowieyski,
w wyjątkowym szkicu poświęconym hałdom śląskim, swoim okiem malarza dostrzegł ten niezwykły efekt: „Na przedmieściach Katowic były wełnowieckie hałdy – nieduże, lano je na gorąco. Wyglądały jak skały ulubione przez chińskich malarzy epoki
Kang‑Szi. Były to ażurowe formy z prześwitami, jakieś pnącza się tam snuły, zielska” 2.
Echo hałdy pojawia się także przy południowej
fasadzie budynku; schodząc z kładki nad ulicą Olimpijską, można zobaczyć pochylone kamienne usypisko z wyrastającymi z niego zielonymi glediczjami
trójciernistymi. Takie drzewa, choć są to zazwyczaj
brzozy, wyrastające z hałd to jeden z najbardziej specyficznych dla krajobrazu śląskiego widoków. Ostry
kontrast zieleni i czerni to także regionalna reminiscencja – Śląska Zielonego i Czarnego, które pojawiły
się już w krajoznawczej książce Gustawa Morcinka

as you stroll around. Furthermore, the Zone is well
connected to other parts of the city by footbridges. You can walk all the way from Bogucice Park to
the Spodek Arena and the Congress Centre, undisturbed by road traffic. This is extremely important,
because the city and its inhabitants need intense sensations and experiences, as well as a more relaxed
atmosphere. In other words, Katowice needs both
the lively, energetic Mariacka Street and the peaceful Zone.
The architecture of the Culture Zone does not disturb, let alone overwhelm, its space. The subtle, unassuming shapes are counterbalanced by sensually textured surfaces. These buildings are not meant as visually stunning “sculptural objects”; in fact they appeal
to people for both aesthetic and sensuous reasons.
Juhani Pallasmaa’s ideas seem worth mentioning in
this context, because he pointed to the architectural autism and desensualisation of people’s relationship with reality that dominated the late 20th century.
This can be remedied by rediscovering the polysensory experience. What is important, however, is that
the Culture Zone’s openness to sense impressions
and emphasis on materiality are connected with genius loci and local colour. The black shiny expanded aluminium mesh decorating the façade surface of
the International Congress Centre surface immediately brings to mind coal and slag heaps, not only with
its colour, but also with its openwork design. Here is
how the artist Franciszek Starowieyski saw this extraordinary effect in his outstanding literary sketch
devoted to Silesian slag heaps, Najpiękniejsze góry
świata (The Most Beautiful Mountains in the World):
“In the suburbs of Katowice were the slag heaps of
Wełnowiec – small, made on the spot. Resembling
the rocks that Chinese painters of the Kangxi Period were so very fond of, they made up an openwork
design, sprouted here and there with wild creepers.” 2
The motif of the slag heap also appears by
the southern façade of the building: as you leave
the footbridge over Olimpijska Street, you can see
a sloping heap of stones with honey locust trees. Trees
– albeit usually birches – growing upon slag heaps are
among the most characteristic features of the Silesian landscape. The stark contract between the green
and black is also a reference to the green and black
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Ogrody przy siedzibie NOSPR-u
The gardens of the National
Polish Radio Symphonic
Orchestra building

Krzysztof Krzemiński
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Elewacja Międzynarodowego
Centrum Kongresowego
The International Congress
Centre façade

z 1934 roku3. Hałdy to przecież laboratoria i przestrzenie ponownej kreacji życia, a dostrzegł to nie
tylko malarz Starowieyski, ale też śląscy botanicy,
rozpoznając na ich terenach ponad sześćset gatunków roślin, w tym chronionych.
Równie sugestywne w oddziaływaniu polisensorycznym, swoistej polifonii zmysłów i nawiązywaniu
do śląskiego genius loci jest rozwiązanie zaproponowane przez Tomasza Koniora w budynku NOSPR-u
i w jego ogrodach. Ręcznie wypalane cegły na elewacji mają jedyną w swoim rodzaju zróżnicowaną odcieniem gamę kolorystyczną – powiedzenie, iż jest to
czerwona cegła, nie oddaje bowiem w pełni jej specyfiki. I znów przywołam spojrzenie malarza, Starowieyski rozpoznał tę odmienność barwy krajobrazu:
„… śląski pejzaż był przez wszystkie pokolenia bardzo
sensownie budowany. Domy z ciemnej, klinkierowej

Silesia presented in a travel book by Gustaw Morcinek as early as 1934.3 Slag heaps constitute laboratories
and life‑renewing spaces, which was observed not
only by Starowieyski, but also by Silesian botanists,
who have recognised over 600 plant species, including some protected species, in the region.
An equally evocative polysensory design, an “orchestra of the senses” that alludes to the Silesian genius loci, was proposed by Tomasz Konior in the form
of the National Polish Radio Symphonic Orchestra
building and its gardens. The handmade bricks on
the elevation walls have a unique colour scheme – and
to call them red does not do them justice. To quote
the artist again, here is how Starowieyski saw these
unique colours of the landscape: “The Silesian landscape has always been built in a very reasonable way.
Dark clinker brick homes; how marvellously this
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cegły – jak ten kolor cegieł świetnie siedzi w śląskim
colour fits the Silesian landscape in both summer
krajobrazie, obojętnie czy w zimie, czy latem – taka
and winter – this red that verges on black”.4 Tactile
prawie czarna czerwień” 4. Równie intensywne są impressions, however, are just as strong. Pallasmaa
jednak wrażenia taktylne, Juhani Pallasmaa za- remarked that natural materials such as timber, brick
uważył, że to właśnie naturalne materiały, drewno, and stone induce unique sensory impressions and
cegła, kamień dostarczają szczególnych wrażeń sen- “good architecture offers shapes and surfaces mouldsorycznych, a „dobra architektura oferuje kształty ed for the pleasurable touch of the eye.” 5 Furtheri powierzchnie uformowane z myślą o oku szukają- more, the interior and the exterior of the Orchestra
cym przyjemności dotyku” 5. I jeszcze jedno – wnę- building correspond with each other – the atrium’s
trze i zewnętrze budynku NOSPR-u wchodzą ze sobą biomorphic, silver and pearl openwork chandeliers
w misterny rezonans natury i kultury, biomorficz- remind one of blooming sour cherry trees in a neighne, perłowo‑srebrzyste, ażurowe żyrandole z atrium
bouring square, and the birch‑wood veneers bring
przywołują echem kwitnące drzewa wiśni z sąsiadu- to mind some trees nearby. The Concert Hall offers
jącego placu, a forniry z czeczoty brzozowej przypo- more sensory surprises; its nice woody scent, acoustics and colour scheme make one think of a Stradivarminają o żywych brzozach rosnących tuż obok. Sala
koncertowa wprowadza jeszcze jedno sensoryczne
ius. There is also the sensory polyphony of the Garzaskoczenie – to nie tylko akustyczne i kolorystyczne
dens of the Senses – diversely textured and coloured
wnętrze stradivariusa, ale też zapach forniru. Senso- foliage, the scent of cherry blossoms, and the sounds
ryczną polifonię proponują także Ogrody Zmysłów – of the musical toys and water fountain.
przez zróżnicowaną kolorystykę i fakturę liści drzew
Architectural solutions for the Silesian Museum
i krzewów, zapach kwitnących wiśni czy dźwięki also involve sensual contrasts, such as one between
muzycznych zabawek i fontanny.
warm‑coloured, restored or as yet unrestored, brick
Zmysłowymi kontrastami grają również roz- buildings and glass skylights, which resemble frostwiązania na terenie Muzeum Śląskiego: z jednej
ed window panes. On sunny evenings, however, these
strony ciepła barwa odnowionej lub jeszcze starej
contrasts suddenly disappear, as the glass blocks ascegły budynków, a z drugiej szklane tafle świetli- sume a warm golden glow. The Garden of the Senses
ków, które wyglądają niczym grawerowane mrozem
surrounding the Museum, designed to stand out from
szyby. Ich kontrapunktowe sąsiedztwo znika jed- the industrial landscape of the city, inspires most of
nak w słoneczne wieczory, szklane bloki rozświet our senses. It is a kaleidoscope of colours (ice plant,
lają się wówczas wyjątkowo ciepłymi, złocistymi
bloody cranesbill), but also scents (peppermint and
tonami. Intensyfikację zmysłowej percepcji propo- garden catmint), foliage textures (flat sea holly, blue
nuje także ogród sensoryczny wokół Muzeum, po- fescue), light effects (tufted hairgrass) and rustling
myślany jako kontrast dla przemysłowego krajobra- grass. The garden as a whole was not meant as an orzu miasta. To z jednej strony wielobarwna mozaika
nament to the Culture Zone, but it works in the overkolorów (rozchodnika okazałego, bodziszka czer- all concept perfectly. Sensory gardens are often crewonego), a z drugiej zapachów (mięty pieprzowej ated for the purposes of horticultural therapy; this
i kocimiętki faassena), faktur liści (mikołajka pła- one seems like a remedy to the already mentioned
skolistnego, kostrzewy sinej), efektów świetlnych
desensualisation of people’s relationship with real(śmiałka darniowego) i szumu traw. Kompozycja ity, as well as a form of therapy for post‑industrial
nie ma charakteru dekoracyjnego przyozdabiania, environment.
ale świetnie współgra z całym założeniem. Ogrody
The Culture Zone’s multidimensional dialogue
sensoryczne projektuje się często jako formę hor- with the memory of the region not only involves landtiterapii, w tym przypadku może chodzić zarówno
scaping and polysensory experience. It may or may
o remedium na wspominaną już desensualizację not be a well‑known fact, but there are two placzwiązku człowieka z rzeczywistością, jak i ogrodo- es of commemoration – which are also connected
with the history of Silesia – within the Zone. Near
wą terapię dla poindustrialnego miejsca.
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Śląskie brzozy samosiejki
Silesian self-seeding birch trees

Strefa Kultury prowadzi jednak wielowymiarowy dialog z pamięcią miejsca nie tylko w rozwiązaniach krajobrazowych i w polisensorycznej materialności. Choć rzadko się o tym wspomina, to na terenie
Strefy znajdują się dwa bezpośrednie upamiętnienia
także związane z historią Śląska. Obok Spodka został usytuowany pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla, którzy wspólnie uratowali około pięciu
tysięcy Żydów z Polski w czasie wojny. Założenie
pomnikowe autorstwa Jana Kuki i Michała Dąbka
składa się z grupy drzew nawiązujących do symboliki Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (ten
tytuł otrzymali też pośmiertnie Sławik i Antall) oraz
umieszczonych pomiędzy nimi dwu murów. Całość
jest niezwykle harmonijnie, dzięki drzewom, zintegrowana z otoczeniem, choć zarazem za sprawą
murów wyodrębniona. Natomiast na terenie Muzeum
Śląskiego, pod wieżą wyciągową szybu „Warszawa”,
można zauważyć tablicę upamiętniającą górników

the Spodek Arena a monument was erected in honour of Henryk Sławik and József Antall, who saved
approx. 5,000 Polish Jews from being killed during the Second World War. Designed by Jan Kuka
and Michał Dąbek, it is composed of a group of trees,
which allude to the symbolic Avenue of the Righteous Among the Nations (the title awarded posthumously to Sławik and Antall), with two walls between
them. Owing to the trees, the monument is perfectly
integrated into its surroundings, while at the same
time the walls make it very noticeable. In the Silesian
Museum, by the “Warszawa” hoist tower of the former pit shaft, one can see a plaque commemorating
the miners who worked in this part of the Ferdinand
coal mine, later renamed “Katowice”. It states that
the miners came from different parts of Europe and
greeted each other in different languages.
Although it has been some time since the European Capital of Culture for 2016 was announced,
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pracujących w tym miejscu w kopalni, najpierw „Ferdynand”, potem „Katowice”. Górników, jak zaznaczono, pochodzących z różnych stron Europy i pozdrawiających się w różnych językach.
Od rozstrzygnięcia konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2016 minęło trochę czasu, ale lektura
wniosku konkursowego Katowic po tych paru latach,
które upłynęły od jego stworzenia, zdumiewa. Biorąc nawet poprawkę na retorykę tego typów dokumentów, to kluczowe założenia wyznaczające strategie rozwoju miasta były i są realizowane. W skrócie rzecz ujmując, projekt zakładał symboliczny skok
z kopalni do ogrodu, z kultury podporządkowującej
naturę do idei symbiozy natury i kultury, z degradacji
środowiska do rozwiązań proekologicznych, z niszczenia tradycji do inspiracji tradycją, z zawłaszczania przestrzeni publicznych do tworzenia przestrzeni publicznej, z ucieczki od cywilizacji do spotkań
w ogrodzie i wreszcie ze sztuki w galeriach do miasta jako dzieła sztuki. To, co w 2012 roku wydawało się intrygującą utopią, koncepcja skoku z Miasta
Industrialnego do Miasta Ogrodów, staje się realnością, a Strefa Kultury jest żywym dziełem sztuki ogrodowej. Z perspektywy tych kilku lat można
powiedzieć, że Katowice w gruncie rzeczy wygrały
konkurs na Europejską Stolicę Kultury – dla siebie.
Dziękuję pani Annie Tekieli z Muzeum Śląskiego za informacje dotyczące roślin w ogrodzie sensorycznym.
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the proposal from Katowice never fails to impress.
Key urban development strategies have been executed successfully. To put it in a nutshell, the proposal involved a “leap” from industrialisation to nature,
from the culture in which nature plays a secondary
role to a symbiosis of nature and culture, from environmental degradation to pro‑environmental practices, from the destruction of tradition to traditional
inspirations, from the appropriation of public spaces to the creation of public spaces, from the avoidance of culture to meetings in the garden, and, finally, from art galleries to the city as a work of art. What
seemed unthinkable in 2012 – the leap from the Industrial City to the Garden City – is becoming real,
and the Culture Zone has become a living artwork.
We could say that, in the course of the last few years,
Katowice won the competition for European Capital
of Culture to flourish.
I would like to express my sincere gratitude to Ms Anna Tekieli from the Silesian Museum for providing various information about plants in the sensory garden.

Translated from the Polish by Paweł Łopatka
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Fedja Vukić

Nowoczesny Zagrzeb.
Planowanie, tradycja,
tożsamość
Modern Zagreb.
Plan, Tradition, Identity
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Zagrzeb mógłby służyć jako świetny model
badawczy, ponieważ w obrębie jednej
przestrzeni można tutaj dostrzec wiele
konfliktów tożsamościowych zarówno
w sensie materialnym, jak i symbolicznym –
mimo że występują one w różnych
kontekstach społecznych. Możemy
„czytać” Zagrzeb jak tożsamościową
mapę dziejowych konsekwencji związków
pomiędzy planowaniem a tradycją.

Zagreb can be useful as a very good
research model since many identity
conflicts, in both a material and symbolical
sense, can be registered in direct contact
inside the same space, even though
they belong to different social contexts.
It is possible to “read” Zagreb today
as an identity map of historical layers
of consequences of the relation between
plan and tradition.

P

L

atrząc przez okno na siódmym piętrze bloku
na rogu ulic Miramarskiej i Miasta Vukovar,
przy skrzyżowaniu, które w latach pięćdziesiątych
wyznaczało granicę między zabytkowym Niższym
Miastem a Nowym Zagrzebiem, zastanawiam się, co
było widać z tego wychodzącego na południe okna,
skąd rozciągała się sięgająca pięćdziesięciu kilometrów panorama na rozproszone nad Sawą peryferie –
w czasie, kiedy nie było jeszcze dzisiejszych biurowców. Wzniesiono je wokół tegoż bloku – podobnie jak
Unité d’habitation Le Corbusiera w Marsylii – wraz
z wieloma innymi budynkami, wzdłuż poszerzonej
ulicy przeznaczonej dla rządowo‑wojskowych elit
nowo powstałego państwa.
Dawna ulica Brygady Proletariackiej (Ulica proleterskih brigada), zaplanowana jako okazała aleja
i wejście do nowej części Zagrzebia, przywołuje
na myśl koncepcje urbanistów z lat trzydziestych.
Zrealizowano ją, aby rozwijającemu się w kontekście

ooking out of the window on the 7th floor of
the residential building on the corner of Miramarska Street and City of Vukovar Street, at the intersection which represented a borderline between
the lower town and new Zagreb in the 1950s, I cannot
help but wonder what it felt like then to look out of
this same window facing south with a view stretching
50 kilometres, across the dispersed parts of the city’s
periphery on the banks of the Sava River – at a time
before the construction of today’s high‑rise administrative and business buildings. These came later, built
around this housing unit – very similar to Le Corbusier’s Unité d’habitation in Marseilles – along with
many other similar buildings, along the expanded
city street for the military and administrative elite
of the newly formed state community.
The former Proletarian Brigade Street, envisaged
as a grand avenue and entrance to the new part of
Zagreb, invokes the ideas of the urban planners of
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powojennych przemian ideologicznych miastu zapewnić nie tylko przestrzeń dla aparatu państwowego, ale także obszar, który symbolizowałby projektowanie idei na nową strukturę społeczeństwa. Ponadto
po 1945 roku Zagrzeb w nowym ustroju, jako stolica
Socjalistycznej Republiki Chorwacji, niebywale rozwinął się pod względem przestrzeni i demografii1.
Miasto jako projekt
Co jest najbardziej charakterystyczne dla owych
przemian w Zagrzebiu? Biorąc pod uwagę, że rząd
odrzucił sowiecki model realizmu socjalistycznego
i za symboliczną podstawę swej reprezentacji przyjął
nowoczesną architekturę, należy sądzić, iż to właśnie
drobiazgowo rozplanowany rozwój miasta stanowi
jedną z głównych cech transformacji, jakie dokonały się w Zagrzebiu w epoce „socjalizmu administracyjnego”. Zagrzeb przeobraził się z miasta „handlowego” w „przemysłowe”. Zdołał jednak ocalić pewne
elementy miasta „politycznego” z uwagi na najważniejszą – zarówno w sensie administracyjnym, jak
i gospodarczym – pozycję w Chorwacji2.
Innymi słowy: zmieniał się paradygmat funkcjonalności Zagrzebia, lecz jego znaczenie konteks
towe zostało zachowane – polityczna stolica akumulacji pierwotnej kapitału zaczęła się gwałtownie
rozwijać w efekcie politycznej decyzji o modernizacji przemysłu. U progu powszechnej liberalizacji
społecznej, opartej na koncepcji rozwoju gospodarczego w kontekście ówczesnej Chorwacji i Jugosławii, Zagrzeb zyskał status miasta znajdującego się
w ciągłym okresie przejściowym, które – podobnie
jak społeczeństwo – nieustannie się rozwija, starając
się dostosować do lokalnych warunków marksistowski „materializm dialektyczny” i „potrzebę pokonania
socjalistycznej struktury społecznej na całym świecie” 3. Po 1945 roku Zagrzeb jako projekt nabrał cech,
które różniły go od Zagrzebia jako projektu pierwszego społeczeństwa miejskiego i kapitalizmu doby
Austro‑Węgier i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców w latach 1850–1945.
Za czasów Cesarstwa Austro‑Węgierskiego Zagrzeb zaprojektowano według typowego planu nowoczesnego miasta jako administracyjny ośrodek
monarchii i królestwa, bazując na kulturowej idei
arkadii placów i parków, gdzie kultura i natura,

the 1930s. This idea was realised to create space for
the city’s organised development in which the ideological change of the post‑World War II context would
not only be given space for elements of the state apparatus, but also a representative framework for symbolic mediation of the idea on the society’s new structure. Furthermore, since 1945, Zagreb, as the capital
of the Socialist Republic of Croatia, had gone through
an extreme spatial and demographic growth within
the new political system.1
The city as a project
What are the main characteristics of these changes in
Zagreb? Based on the fact that the government discarded the Soviet model of representative socialist
realism and accepted modern architecture as a symbolic basis for its representation, it could be supposed
that it is precisely the city’s planned extreme expansion which represents one of the main characteristics of the changes in Zagreb in the era of “administrative socialism”. Zagreb transformed from a “trade”
city into an “industrial” one. However, it managed to
preserve certain elements of a “political” city, owing
to its central position in Croatia, in both an administrative and an economic sense.2
In other words, Zagreb’s paradigm of functionality was changing, but its contextual meaning was preserved – a political capital city of primary accumulation of capital started to develop rapidly following
a political decision aimed at industrial modernisation. On the verge of a general social project of liberation based on the idea of economic development, in
the context of Croatia and Yugoslavia of that period,
Zagreb gained the position of a city in constant transition which constantly moves in spatial and demographic development in the direction of a local adaption of Marxist philosophy of “dialectical materialism” and the “need to overcome the socialist social
structure in the entire world”. 3 After 1945, Zagreb
as a project acquired characteristics which were different from Zagreb as the project of the first urban
society and capitalism in the period of Austria‑Hungary and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
from 1850 to 1945.
In the Austria‑Hungarian Empire era, Zagreb
was set within the framework of a regular scheme
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kreowane przez człowieka, łączą pałace chorwackiej arystokracji biznesu oraz instytucje artystyczne i naukowe pierwszego etapu modernizacji4. Natomiast w myśl założeń socjalizmu administracyjnego Zagrzeb rozwijał się w kierunku południowym
i ku brzegowi Sawy, według zasad zaczerpniętych
z idei Międzynarodowego Kongresu Architektury
Nowoczesnej. W sensie funkcjonalnym zaś Nowy
Zagrzeb został zaprojektowany jako swoista hybryda miasta administracyjnego i przemysłowego, organizm działający jak fabryka.
Podczas gdy w pierwszym okresie modernizacji
przemiany urbanistyczne Zagrzebia planowano odgórnie, ale w myśl koncepcji stworzonej przez elity
polityczne, to w okresie drugim postępowały one
dzięki aktywizmowi społecznemu. Stymulowała go
rzecz jasna rządząca elita, mimo że rząd reprezentowała teraz tylko jedna partia polityczna. W związku
z tym nasuwa się oczywisty wniosek, że w pierwszej
fazie, kapitalistycznej, większy udział w przemianach

of a modern quarter city as an administrative centre of the monarchy and kingdom, and symbolically founded on the idea of a cultural arcadia of city
squares and parks where culture and a cultured nature link the palaces of the Croatian trade aristocracy as well as art and science institutions of the first
Croatian modernisation.4 As a project of the ideology of administrative socialism, however, Zagreb developed towards the south and the Sava River bank,
based on principles deriving from the ideology of
CIAM. In an operative sense, this new Zagreb was envisaged as a hybrid of an administrative and industrial city, a city functioning as a factory.
Whereas Zagreb’s urban transition during the first
modernisation was envisaged directively, but based
on the concept established by the political elite, during the second modernisation development efforts
progressed through channels of social activism.
This was, of course, stimulated by the governing political elite, even though now the government was

Widok na ulicę Brygady
Proletariackiej w Zagrzebiu,
wczesne lata sześćdziesiąte
A panoramic view over
Proletarian Brigade Street
in Zagreb, early 1960s

276

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Miasto jako dzieło sztuki / Weduty
The City as a Work of Art / Cityscapes

Zagrzebia miały czynniki dysponujące kapitałem finansowym, a zatem też wpływami. W okresie socjalizmu możliwość wpływania na przemianę miasta
dotyczyła – w każdym razie oficjalnie – wszystkich
uczestników projektu rozwoju miasta, pomyślanego
jako przestrzeń reagowania na potrzeby społeczne.
Unowocześnienie przemysłu jako
przedsięwzięcie ideologiczne
Po 1945 roku tożsamość urbanistycznej transformacji
Zagrzebia była oparta na idei uczestnictwa, to znaczy: determinowała ją intensywna wymiana tożsamościowa między jednostką a społecznością. Należy
jednak podkreślić, że tradycyjnym komponentom regulującym rozwój miasta, takim jak różnego rodzaju plany urbanistyczne, towarzyszyło wiele działań
społecznych, wpływających bezpośrednio na ów rozwój i jakość życia i charakteryzujących się holistycznym podejściem do rozwoju miasta. Inaczej mówiąc,
od 1945 roku aż do końca lat siedemdziesiątych i początku pierwszego poważniejszego kryzysu socjalistycznej Jugosławii tradycyjne dyscypliny urbanistyki i architektury zostały uzupełnione o wiele teorii i praktycznych działań. Możemy wskazać cztery:
teoria i krytyka pojęcia „sztuka użytkowa”, następnie
aktywizm społeczny w sferze gospodarki mieszkaniowej i wreszcie wykorzystanie metod wzornictwa
przemysłowego w budownictwie mieszkaniowym
oraz reklama jako zjawisko komunikacyjne.
Pierwsza idea dotyczy teorii i praktyki „sztuki
użytkowej” jako konceptualnego i niezbędnego ogniwa pomiędzy twórczością indywidualną a produkcją
masową. Ideę tę wprowadzono w 1948 roku do systemu oświaty w całej Jugosławii poprzez powołanie specjalizujących się w sztuce użytkowej szkół
średnich, a nawet poprzez umieszczenie – na krótko – sztuki użytkowej w programie wszystkich szkół
średnich; powstała też Akademia Sztuki Użytkowej
w Zagrzebiu5. Jako że we wszystkich podstawowych
pismach teoretycznych dotyczących „sztuki użytkowej” z tego czasu pojawia się wzmianka o potrzebie
wprowadzenia sztuki i artystów do przemysłu, niewątpliwie był to bodziec do uporządkowania wszystkich aspektów tego środowiska, rozwijającego się
w miastach i będącego rezultatem produkcji masowej.
Praktyka „sztuki użytkowej” była niewystarczająca

represented by only one political party. Concerning
the participants’ share in the city’s changes, we can
easily conclude that the operators, with the financial
capital and thus social influence, had a bigger share in
the city’s transformation during Zagreb’s first capitalism. During the socialist period, the possibility of influencing the city’s transition spread, at least formally,
to all participants in the development project in a city
conceptually designed as space for a social response.
Industrial modernisation as ideological project
Zagreb’s post‑1945 identity of urban transition was
based on the idea of participating; that is, it was established on the basis of a more intensive identity exchange between individual and community. However, it should be highlighted that traditional elements
for regulating the city’s development tasks, such as
different types of urban plans, were complemented
with several social actions representing a holistic approach to the city that had direct consequences for
the city’s development and quality of life. In other
words, Zagreb’s traditional discipline of urban planning and architecture was complemented with several theories and practical measures from 1945 until
the late 1970s and the beginning of the first more serious crisis of the Yugoslavian socialist project. It is
possible to identify four of these ideas and measures:
theory as well as criticism of the term “applied arts”,
followed by social activism in the sphere of housing, and finally using the methodology of industrial
design in residential building and advertisement as
a communication phenomenon.
The first idea is about the theory and practice of
the “applied arts” as a conceptual and operative link
between creativity and mass production. In 1948,
this idea was introduced to the education system of
the entire former Yugoslavia by establishing high
schools for applied arts. The idea was even introduced for a short period of time in the high‑school
curriculum, by establishing the Academy of Applied
Arts in Zagreb.5 Since every fundamental document
related to the theoretical foundation of the “applied
arts” mentions the need to introduce art and artists
into industry, this was clearly a stimulus for organising all layers of the related environment, resulting
from mass production and realised mainly in the city.
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i w zasadzie przestarzała, jak jednogłośnie twierdzili
teoretycy, krytycy i praktycy z artystycznego ugrupowania EXAT 51, które uprawiało dogłębną i radykalną krytykę tego wdrożonego politycznie pojęcia
i praktyki i postulowało zastąpienie go koncepcją
„kształtowania” 6.
„Kształtowanie przemysłowe” rozwijało się też
poprzez stworzenie specjalnych sekcji związków zawodowych. Niemniej w latach pięćdziesiątych praktyka projektowania przedmiotów nie łączyła się systematycznie z dynamicznym rozwojem przemysłu
i miasta. Warto jednak podkreślić, że pojęcie to nieustannie pojawiało się w periodykach branżowych.
Ponadto – na poziomie inicjatyw – propagowali je
twórcy i architekci, przede wszystkim w dziedzinie
tworzenia przedmiotów codziennego użytku. Reprezentatywna grupa artystów i architektów została wyróżniona srebrnym medalem za otoczenie mieszkalne
na XI Triennale di Milano. Jednak lokalni krytycy natychmiast zauważyli, że meble zaprojektowane na tę

The fact that the practice of the “applied arts” was
insufficient and theoretically obsolete was unequivocally claimed by theoreticians, critics and practitioners of the artist group EXAT 51, who performed
an elaborate and radical criticism of this politically
implemented term and practice, as well as replacing
it with the term and concept of “formgiving”.6
This term, as “industrial formgiving”, also developed through establishing special sections of vocational associations. Nevertheless, during the 1950s
the practice of object planning did not link systematically to the dynamic development of the industry
and the city. But it is important to stress that the term
was constantly elaborated in professional periodicals. Also, on the level of incentive projects it was
promoted throughout the decade by artists and architects, above all in the domain of creating objects
for daily use. A representative group of artists and architects thus won a silver medal for residential ambient at the 11th Triennale di Milano. However, local

Pawilon Jugosławii na
11. Triennale w Mediolanie,
zaprojektowany przede wszyst‑
kim przez artystów z Zagrzebia,
ukazujący idealną przestrzeń
mieszkalną, 1957
Pavilion of socialist Yugoslavia
at the 11th Triennale di Milano,
designed mostly by artists from
Zagreb, showing ideal living
space, 1957
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Wystawa Porodica i domaćin‑
stwo (Rodzina i gospodarstwo
domowe) w budynku Targów
w Zagrzebiu z modelowym skle‑
pem samoobsługowym. Napis
na tablicy głosi: „Usługi uwal‑
niają rodzinę od trudnej i bez‑
produktywnej pracy w gospo‑
darstwie domowym”, 1958
The Porodica i domaćinstwo
(Family and household) exhi‑
bition at the Zagreb Fairs with
a show model of a future selfservice shop. The board shows
the message: “Services liber‑
ate the family from hard and
unproductive work in the house‑
hold”, 1958

okoliczność były „pożądaną normą”, nie zaś standardem codziennego życia w mieście7.
Nieco bardziej wyrazistą formą wysiłków modernizacyjnych był aktywizm społeczny w sferze mieszkaniowej, motywowany przez organizacje społeczno‑polityczne, które w drugiej połowie lat pięćdziesiątych założyły organizację Rodzina i Gospodarstwo
Domowe. Przygotowała ona podczas Targów w Zagrzebiu (1957, 1958 i 1960) trzy wystawy dydaktyczne,
przedstawiające mieszkańcom miast modele wspólnot
mieszkaniowych w nowych warunkach miejskich. Pokazy te stanowiły kontynuację zorganizowanej w Lublanie w 1956 roku wystawy Mieszkalnictwo na nasze
warunki, w której poddano analizie możliwości optymalizacji budownictwa mieszkaniowego i masowego wytwórstwa mebli w warunkach powojennej odnowy8. Wystawy Rodziny i Gospodarstwa Domowego bazowały na konceptualnym odzwierciedleniu
urbanizacji na poziomie mikro i makro. W pierwszej

critics immediately noticed that the furniture made
for this occasion was a “standard to be desired”, not
a standard of daily city life.7
A somewhat more direct form of modernisation efforts was social activism in the area of housing, motivated by the series of social and political organisations
which founded the organisation Family and Household in the second half of the 1950s. This organisation put on three didactic exhibitions at the Zagreb
Fair (in 1957, 1958 and 1960) with the aim of informing the urban population about the models of collective living in new urban circumstances. These efforts
were a sequel to the tender and exhibition Housing for
Our Conditions held in Ljubljana in 1956, where possibilities for optimising housebuilding and mass furniture production were analysed in conjunction with
the post‑war renovation.8 The Family and Household
exhibitions, however, were based on conceptual reflection of urban development at a macro and micro
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kolejności propagowały one koncepcję osiedli mieszkaniowych dla pięciu tysięcy osób jako nowego modelu mieszkania w mieście, w którym modernizacja
techniczna i międzypokoleniowa solidarność zapewniały wyższą jakość życia i lepsze działanie jednostek
w ogólnym mechanizmie produkcji przemysłowej.
Ponadto wystawa Mieszkalnictwo na nasze warunki
w 1960 roku oferowała rozwiązanie odwiecznego problemu niskich standardów mieszkaniowych: umożliwiała realizację koncepcji, w myśl której nowoczes
ny mebel był funkcjonalny, bo zajmował mniej miejsca, i celowo symbolicznie wadliwy, bo nie wyrażał
idei pozycji społecznej. I wreszcie – wystawy Rodziny i Gospodarstwa Domowego uczyły, jak robić zakupy, oraz pozwalały na nowe doświadczenia dzięki dydaktycznym ekspozycjom w pawilonach sklepu
samoobsługowego i odzieżowego domu handlowego9.
Fabryka jako wzorzec
urbanistyczno‑metodologiczny
Projekt wspólnot mieszkaniowych można jednak
było wcielać w życie dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy przyjęto kilka ustaw dotyczących upaństwowienia gruntów budowlanych. Dało
to ramy prawne do utworzenia nowych dzielnic Zagrzebia z dala od śródmieścia10. Nowy Zagrzeb (Novi
Zagreb), gdzie obecnie mieszka dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi, został zaprojektowany w latach
sześćdziesiątych. Jednakże przed stworzeniem tej
zupełnie nowej części miasta, która wpłynęła na jego
rozwój w okresie socjalistycznej modernizacji, powołano odrębne mikrowspólnoty, oparte w głównej
mierze na idei masowej produkcji mieszkań. Nawet
jądro Nowego Zagrzebia zostało zbudowane za pomocą systemu JU 60 firmy Jugomont, wykorzystującego do budowania mieszkań metody projektowania
przemysłowego. System ten opierał się na idei optymalizacji istniejących już elementów przemysłowej
produkcji masowej, okresu trwania budowy, wreszcie ceny mieszkań. Ideę tę podjęto na początku także
w teoretycznym dyskursie dotyczącym „projektowania”, które w latach sześćdziesiątych zaczęło stopniowo zastępować ukuty w latach pięćdziesiątych termin „kształtowanie” 11.
Upowszechnienie tradycyjnych działań urbanistycznych poprzez teorię i praktykę projektowania

level. Above all, they promoted the idea of a residential community for 5000 people as a new model of
participatory living in the city, in which technological
modernisation and intergenerational solidarity provided quality life and better functioning of individuals in a general mechanism of industrial production.
Moreover, within the scope of promoting the Hous‑
ing for Our Conditions project in 1960, the exhibitions
offered a solution for the everlasting problem of low
housing standards and a functional substitute for destitution in a society in which it was possible to realise the idea based on which a modernistic piece of
furniture was functional since it required less space,
and intentionally symbolically flawed since it did not
convey the idea of a social status. Finally, the Family
and Household exhibitions offered information even
in the field of new shopping methods and experiences
through didactic exhibitions of reality in the pavilions
of a self‑service shop and clothing department store.9
The factory as an urban
and methodological model
However, it was not possible to bring residential communities to life before the end of the ‘50s, when a set
of laws on the nationalisation of construction land
was adopted. This created a legal framework for
creating new parts of Zagreb remote from the centre.10 New Zagreb (Novi Zagreb), where 250,000 people live today, was designed in the 1960s. Notwithstanding this, before the creation of this completely
new part of the city, which affected the city’s transition during the socialist modernisation, separate
micro‑communities had been established, mainly
based on the idea of mass production of flats. Even
the nucleus of New Zagreb was built with the help of
the Jugomont company’s JU 60 system, which used
the methodology of industrial design for mass production of flats. The idea of optimising the existing
elements in industrial mass production and the duration period of the construction and finally the price of
flats later developed into the JU 61 system. This idea
was followed at the beginning of the theoretical discourse on “design”, which in the 1960s started to replace the 1950s term “formgiving”.11
Spreading of traditional activities of urbanism
through theory and practice of industrial design was
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przemysłowego wynikało zapewne z tych samych probably conditioned by the same reasons that led to
uwarunkowań, które doprowadziły do konieczno- the need for elaborating the new term, which was
ści stworzenia tego nowego terminu, będącego jedy- a mere substitute for “formgiving”. The term “denie substytutem „kształtowania”. Określenie „projek- sign”, used in Croatian language and culture from
towanie”, stosowane w języku i kulturze Chorwacji the early ‘60s until today, was formed in its semantic
od wczesnych lat sześćdziesiątych do dzisiaj, zostało
field as a theoretical and methodological response to
uformowane w swoim polu semantycznym jako teo- the problems faced by the concept of administrative
retyczna i metodologiczna reakcja na problemy, przed
socialism, or actually the fact that the economic rektórymi stanęła koncepcja socjalizmu administra- sults of the concept were extremely weak.12 At the becyjnego, a właściwie na to, że rezultaty ekonomicz- ginning of the 1960s, the leading political parties,
ne tej koncepcji były wyjątkowo słabe12. Na począt- following a political decision, decided to approach
ku lat sześćdziesiątych główne partie polityczne po- economic reform; that is, to introduce elements
stanowiły zbliżyć się do reformy gospodarczej, to jest of free market in conjunction with the socialist
wprowadzić elementy wolnego rynku do socjalistycz- planned economy. Theoretical and critical discourse
nej gospodarki planowej. Teoretyczno‑krytyczny dys- on “design” followed this new social concept, and so
kurs na temat projektowania podążał za tą nową kon- the term “design” of the 1960s differs from the term
cepcją społeczną, tak więc termin „projektowanie” “formgiving” of the 1950s since it includes the comz lat sześćdziesiątych różni się od terminu „kształto- ponent of the market as a constructive one in the sewanie” z lat pięćdziesiątych, gdyż w jego znaczeniu mantic field.13
kryje się wolny rynek jako konstytutywny element13.
The changed social economic paradigm was eviPrzeobrażony paradygmat społeczno‑gospodar- dent at the Family and Household exhibition in 1960,
czy uwidaczniały na wystawie Rodziny i Gospodar- with pavilions which informed users about new ways
of mass product accessibility and spending which instwa Domowego w 1960 roku pawilony informujące
zwiedzających o nowych sposobach pozyskiwania
cluded elements of the free market. After the exhiproduktów i wydawania pieniędzy, które zawiera- bition, the pavilions were transferred into the urban
ły elementy wolnego rynku. Po wystawie pawilo- morphology, continuing to function as actual places
ny stały się częścią miasta i zaczęły funkcjonować for spending, and not only mere models.14 At the same
jako miejsca, gdzie wydaje się pieniądze14. Równo- time, the Zagreb Fair was moved from the centre of
cześnie Targi w Zagrzebiu przeniesiono z centrum
the city to an area south of the Sava River, where
w rejon na południe od Sawy, gdzie służyły jako ge- it served as the generator of the city’s urban trannerator urbanistycznej transformacji miasta wraz
sition together with first residential communities
z pierwszymi wspólnotami mieszkaniowymi budo- built based on the JU 60 system. The premises of
wanymi według systemu JU 60. Siedzibę dawnych
the former Fair (Zagreb assembly of the first capitargów (zagrzebskiego ośrodka pierwszego etapu ka- talist modernisation) were replaced by the Student
pitalistycznej modernizacji) zastąpiło Centrum Stu- Centre, an institution which had become the centre
dentów, które od lat pięćdziesiątych stało się ośrod- of social gatherings since the 1950s, or an incubator
kiem zgromadzeń społecznych i wylęgarnią różnych
of different forms of youthful and subcultural social
form młodzieńczego, subkulturowego społecznego
as well as cultural‑artistic activism.15
i kulturalno‑artystycznego aktywizmu15.
Transition as condition
The city’s transition in the new circumstances of
Przemiana jako warunek
Przemiana miasta w nowych warunkach hybrydowe- the hybrid socialist‑market economic paradigm congo socjalistyczno‑rynkowego paradygmatu gospo- tinued even in the old centre, not only in the form
darczego dokonywała się nawet w dawnym śródmie- of architectural interventions in empty premises of
ściu – nie tylko w formie architektonicznych inter- Zagreb’s quarters from the first modernisation, but
wencji w pustych budynkach zagrzebskich dzielnic also by including a new form of symbolic identity

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

z pierwszego etapu modernizacji, ale też poprzez włączenie we wspólnotę nowej formy symbolicznej mediacji tożsamościowej. Reforma gospodarcza z początku lat sześćdziesiątych wprowadziła do przestrzeni publicznej nowy rodzaj przekazu, który zaczął
rywalizować z przekazem politycznym zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym: reklamę.
Możliwość uprawiania reklamy komercyjnej jako
nowej dyscypliny społecznej, która w latach sześćdziesiątych szybko rozwijała się dzięki nowym środkom przekazu (głównie telewizji) i za sprawą przestrzeni reklamowej w mieście, zapewniły władze
polityczne miasta, rządzące przecież także w całym
państwie. Komercyjny przekaz reklamowy zaczął reprezentować codzienny aspekt rozwoju urbanistycznego miasta, jako że w wyniku decyzji politycznej
państwowe fabryki stały się poniekąd niezależnymi
agentami, konkurującymi (symbolicznie i ekonomicznie) z jedynym dotąd graczem ekonomicznym, to jest
z państwem pojmowanym jako korporacja16.
Tradycyjne metody urbanizacyjne zostały uzupełnione przez interdyscyplinarną teorię i praktykę działań w środowisku miejskim lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (jak również dzięki dyskusji
na temat określenia „sztuka użytkowa”, aktywizmowi społecznemu w sferze gospodarki m
 ieszkaniowej,
wykorzystaniu w budownictwie mieszkaniowym
metod projektowania przemysłowego oraz reklamie jako zjawisku komunikacyjnym). Rozpoczęła
się dynamiczna – w sensie przestrzennym i demograficznym – przemiana Zagrzebia. Zakres owych
przeobrażeń można dzisiaj wskazać, odnosząc się
raczej do ich szybkiego tempa, i badać je na podstawie odczuwalnych konsekwencji socjalistycznej modernizacji w kontekście dążeń miasta w kierunku
neokapitalistycznym.
Przemiany w społeczności i mieście należałoby potraktować jako praktykę wymiany tożsamości, to znaczy przemiany zbiorowości w jednolity
organizm17. Na podstawie tej hipotezy można dokonać oceny efektów przeobrażeń miasta w kontekś
cie problemów tożsamościowych, z którymi zmaga
się obecnie Zagrzeb – ponadmilionowa stolica państwa (od pierwszych wyborów wielopartyjnych
w 1990 r.). Ponieważ dzieje urbanistycznych przeobrażeń Zagrzebia pozostają nie w pełni zbadane
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mediation in the community. The economic reform
of the early 1960s actually introduced to the public
space a new type of messages which started to compete with political messages in terms of both quantity and quality. Commercial advertising, as a new social discipline, which started to develop intensively in the 1960s through new media (mainly TV) and
through advertising areas in the city, was provided
by the city political authority, which also governed
the entire state. Advertising messages of a commercial type started to represent a daily part of the city’s
urban environment, since, following a political decision, state factories became somewhat independent

Reklama napojów alkoholowych
projektu Aleksandara Srneca,
1956
Advertisement for a lcoholic
beverages designed
by Aleksandar Srnec, 1956
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Widok z okna na południową
część Zagrzebia i rzekę Sawę
A view from the window
over the south part of the city
and the Sava river

i interpretuje się je dość tendencyjnie, można wysunąć tezę o żywej tkance miasta jako pewnym wzorcu
dla badań dotyczących interakcji pomiędzy tożsamością, planem i przemianą miasta według koncepcji
„archeologii współczesnej przeszłości”, traktowanej
jako teza teoretyczna i metoda badawcza18. Zagrzeb
byłby pomocny jako świetny model badawczy, ponieważ w obrębie jednej przestrzeni można tutaj dostrzec wiele konfliktów tożsamościowych zarówno
w sensie materialnym, jak i symbolicznym – mimo
że występują one w różnych kontekstach społecznych. Jako że owe tożsamości realizują się jednak
w tym samym czasie historycznym jako nierozwiązane prawo własności, relacje użytkowania bądź
inne dążenia społeczne – obecnie możemy „czytać”
Zagrzeb jak tożsamościową mapę dziejowych konsekwencji związków pomiędzy planowaniem a tradycją, to jest jako bodziec do analizy tożsamości zbiorowej i indywidualnej w dobie socjalizmu. Twierdzenie o „zamęcie ideologiczno‑gospodarczym oraz

agents which began to compete (symbolically and
economically) with the only economic operator so
far – the state as a corporation.16
The traditional methods of urbanism were complemented through the interdisciplinary theory
and practice of acting in the urban environment of
the 1950s and 1960s (by also introducing the critical discussion of the term “applied arts”, followed by
social activism in the sphere of housing, and finally by using the methodology of industrial design in
residential building as well as advertising as a communicative phenomenon). Zagreb’s dynamic transition in a spatial and demographic sense began.
The scope of its achievements can only be implied
due to the short time distance, that is, it is only possible to give hints for research and methods of approach through the experienced consequences of socialist modernisation and the city’s urban transition
today in the context of the city’s transition in the direction of neo‑capitalism.
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rozbieżnościach między teorią a praktyką” w projekcie socjalistycznej Jugosławii w latach 1945–1990
wydaje się bardzo odpowiednie jako podstawowe założenie krytyczne, które może odegrać zasadniczą
rolę również w analizie urbanistycznych przemian
Zagrzebia jako reprezentatywnego ośrodka industrialnej modernizacji19. Przede wszystkim dlatego
że urbanistykę można (czy wręcz należy) postrzegać
jako fakt kulturowy, a jeśli przyjmiemy tezę, w myśl
której Komunistyczna (socjalistyczna) Partia Jugosławii domagała się kultury „poprawnej ideowo, powszechnej i o wysokich walorach estetycznych”, to
ową sprzeczność postulatów można byłoby na potrzeby metodologii odnieść do sfery planowania
przestrzennego20. Oznaczałoby to, że nawet w sferze urbanistyki, a także kultury powstała olbrzymia przepaść ideologiczna, uniemożliwiająca połączenie tych trzech rozbieżnych postulatów, których
niezgodność wyniknęła właśnie z wymiany tożsamości między „własnym ja” a „nami”.

Changes / transition in the community and
the city can definitely be observed as practice for
exchanging identity, that is, a ritual of collective as
a unitary body.17 On the basis of this hypothesis, it is
possible to evaluate the achievements of urban transition related to the identity problems which Zagreb
has today as a city with a population of over a million and the country’s capital (after the first multi‑party elections in 1990). Since the history of Zagreb’s urban transition is yet to be fully investigated,
and since it has been partially interpreted, it is possible to establish a thesis of the city’s living tissue as
a model for investigating the interaction of identity,
plan and transition of the city based on the idea of
“archaeology of contemporary past” as a theoretical
thesis and method of research.18 Zagreb can be useful for this kind of method as a very good research
model since many identity conflicts, in both a material and symbolical sense, can be registered in direct
contact inside the same space, even though they belong to different social contexts. However, since these
identities are realised in the same historical time as
unsolved ownership or utilisation relations or some
other social aspirations, it is possible to “read” Zagreb today as an identity map of historical layers of
consequences of the relation between plan and tradition, that is, as an incentive for analysing the relations of collective and individual identity in socialism.
Here the claim about the “confusion of ideology and
economy… as well as theory and practice” in the Yugoslavian socialist project 1945–1990 seems very appropriate as a basic critical assumption which can
be instrumental even for the analysis of the urban
transition of Zagreb as a representative centre of industrial modernisation.19 This is mainly because it is
possible (or even necessary?) to observe urban planning as a fact of culture, and if we accept the thesis
based on which the Communist (socialist) Party of
Yugoslavia demanded that culture “be ideologically correct, popular and with high‑quality aesthetics”, than this contradiction of demands could possibly be transferred to the field of urban planning for
the purpose of methodology.20 This would mean that
even in the field of urban planning, as well as culture
in general, an ideological crack appeared and created a big gap, making it impossible to connect these
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Bazując na twierdzeniu o ideologicznej przepaści między teorią a praktyką planowania przestrzennego Zagrzebia w całym okresie modernizacji socjalistycznej, można byłoby zgłębić i poddać ocenie sytuacje tożsamościowe odziedziczone
przez współczesny Zagrzeb po tej epoce przeobrażeń gospodarczo‑kulturowych.
Przecież patrząc na południe z okna na siódmym
piętrze bloku przy dawnej ulicy Brygady Proletariackiej, pomimo wyrosłego tam lasu nowych biurowców,
możemy jedynie się domyślać, jak kiedyś wyglądały
peryferie miasta. Być może widok ten przypominał
widok z samolotu? Gmach powstał na potrzeby armii,
a niewielkie lokale na siódmym piętrze zajmowali piloci wojskowi. Obecnie charakter budynku diametralnie się zmienił. Wielu mieszkańców przeniosło się
gdzie indziej, wprowadzili się inni żołnierze, wiele
mieszkań zmieniło właścicieli w wyniku prywatyzacji w latach dziewięćdziesiątych. Nawet ja znalazłem się jakoś w tym budynku, wzmiankowanym
we wszystkich antologiach nowoczesnej architektury Zagrzebia i Chorwacji. W tej chwili buduje się tam
nowy podjazd, ponieważ stary zamknięto po wykupieniu przez jeden z zagranicznych banków niskiego
pawilonu pomiędzy gmachem a ulicą – na początku
lat sześćdziesiątych mieścił się w nim pierwszy salon
meblowy giganta przemysłu socjalistycznego… Dekady materialnego i symbolicznego tworzenia miasta dla zbiorowości społecznej dobiegły już końca.

Fedja Vukić – profesor teorii i historii designu w Szkole Desi‑

three incompatible demands, which were incompatible precisely due to the problem of identity exchange
between “Self” and “Us”.
Based on the assumption on the ideological gap
between theory and practice of Zagreb’s urban planning during the entire socialist modernisation, it
would be possible to research and evaluate identity situations which contemporary Zagreb inherited
from this period in the actual stage of economic and
cultural transition.
After all, looking south from the window of
the 7th floor of the residential building in the former Proletarian Brigade Street (Ulica proleterskih
brigada), despite the forest of new business buildings,
it is only possible to imagine what kind of a view of
the city’s periphery this used to be. Maybe the view
was equivalent to flying in a plane? The building was
constructed for military purposes, and single army
pilots used to live on the 7th floor in small housing
units. The present situation in the building is quite
different. Many residents have moved away; other soldiers have moved in; many flats changed owners during the ‘90s after becoming private property. Somehow even I ended up in this building, which is an important part of all anthological overviews of modern
architecture in Zagreb and Croatia. A new driveway
is being built at the moment, since the old one was
closed after a foreign bank bought a low pavilion between the building and the street. In the early ‘60s
this pavilion housed the first furniture showroom
of a then socialist industrial giant… Decades of material and symbolic production of the city for collective are over.

gnu Wydziału Architektury na Uniwersyetcie w Zagrzebiu. Jest
autorem i redaktorem kilkunastu książek, m.in.: Modern Zagreb
(Nowoczesny Zagrzeb, 1992), Building on the Borders (Budując
na granicach, 1995), A Century of Croatian Design (Stulecie
chorwackiego designu, 1996), Zagreb, Modernity and the City
(Zagrzeb, nowoczesność i miasto, 2003), Od oblikovanja do di‑
zajna (Od nadawania formy do designu, 2003), Modernizam
u praksi (Modernizm w praktyce, 2008), Croatian Design Now
(Chorwacki design teraz, z Victorem Margolinem, 2008), Teo‑
rija i povijest dizajna (Teoria i historia designu. Krytyczna an‑
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tożsamości, 2013), Savska 25 – arheologija modernosti u prosto‑
ru Studentskog centra (Savska 25: nowoczesna archeologia Cen‑
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Rozmowa
Interview

Praga –
zamieszkane ruiny
Europy Środkowej
Z Derekiem Sayerem rozmawiają Robert Kusek i Aleksandra Szczepan

Prague: Inhabited Ruins
of Central Europe
Derek Sayer in conversation with Robert Kusek and Aleksandra Szczepan

Pragę można by określić mianem
„zamieszkanych ruin”. Niebywale trudno
uciec tutaj przed przeszłością, trudno ją
tu ignorować – wytycza ona sens miejsca
w zupełnie inny sposób niż w wielu krajach
Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej,
gdzie historyczne narracje umożliwiające
zrozumienie przeszłości są mniej sprzeczne
i klarowniejsze.

One can apply the term “inhabited ruins”
to Prague. The past is very difficult to
escape here; it’s very difficult to ignore –
it weighs upon you, unlike in many of
the countries of Western Europe and North
America, where you have clearer, less
conflicted historical narratives to make
sense of the past.
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Robert Kusek, Aleksandra Szczepan: Co sprawiło,
że pan – brytyjsko‑kanadyjski socjolog zajmujący
się klasyczną teorią społeczną i francuskim post‑
strukturalizmem – zainteresował się miastami
Europy Środkowej, a zwłaszcza Pragą?
Derek Sayer: Geneza mojej fascynacji Pragą i Europą Środkową jest poniekąd banalna, niemniej dość
znacząca, a mianowicie wynika z przypadku. Moja
pierwsza żona była Czeszką, która jako jedna z wielu
opuściła kraj na początku 1968 roku. Wyjechała

Robert Kusek, Aleksandra Szczepan: What made
you – a British‑Canadian sociologist interested in
classical social theory and French poststructural‑
ism – interested in Central European cities, Prague
in particular?
Derek Sayer: There is a back story, which in one way
is totally banal and in other ways quite crucial, namely that my interest in Prague and Central Europe was
purely accidental. My first wife was Czech. She was
one of the many that left at the very beginning of 1968.
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na rok do Anglii, na studia, a po inwazji sowieckiej
postanowiła już tam zostać. Wróciła do Czechosłowacji dopiero po dwudziestu latach. Gdy znalazłem
się w Pradze po raz pierwszy, miałem już sporą wiedzę na temat dziejów i pejzażu Czech. Po raz pierwszy przyjechałem do Republiki Czeskiej – stanowiącej wtedy część Czechosłowacji – niedługo po rewolucji aksamitnej, czyli w marcu 1990 roku, i był to mój
pierwszy w życiu kontakt z Pragą. Miałem wykształcenie socjologiczne i zajmowałem się głównie teorią
społeczną, przede wszystkim teorią nowoczesności,
no i właśnie skończyłem pracę nad książką Capitalism
and Modernity: An Excursus on Marx and Weber (Kapitalizm a nowoczesność – ekskurs o Marksie i Weberze). Ponieważ akurat zbliżał mi się urlop naukowy,
stwierdziłem, że byłoby cudownie spędzić go Pradze, bo daje ona inną perspektywę, pozwala spojrzeć
na doświadczenie nowoczesności w nowym świetle.
Kiedy któregoś dnia przechadzałem się nad Wełtawą, przyszło mi do głowy, że zgłębiając historię nowożytną miasta Pragi, można by poddać ponownej
analizie – a już na pewno poszerzyć zachodnie wyobrażenia o nowoczesności – przede wszystkim całe
doświadczenie komunizmu i poprzedzające je ruchy
narodowowyzwoleńcze w XIX i XX wieku oraz wynikający stąd proces budowania państwa. Zjawiska
te, ogólnie rzecz biorąc, nie mieściły się w zachodnim doświadczeniu nowoczesności, a zatem też nie
były przedmiotem badań socjologiczno‑historycznych. Zaświtał mi więc pomysł, że Praga to świetne
miejsce do zgłębienia tych problemów. Mieszkałem
tu półtora roku, nauczyłem się języka wystarczająco dobrze, by móc czytać i posługiwać się czeskimi tekstami źródłowymi – czego owocem stały się
dwie książki: The Coasts of Bohemia: A Czech Histo‑
ry (Wybrzeża Bohemii – dzieje Czech) w 2000 roku
i Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surre‑
alist History (Praga, stolica XX wieku – historia surrealistyczna) w 2013 roku.

She went to England for a year to study, and when
the Russians invaded Czechoslovakia she decided to stay there. And she didn’t come back for another 20 years. When I first set foot in Prague, I already had some considerable second‑hand experience with Czech history and landscape. I first came
to the Czech Republic, then part of Czechoslovakia,
soon after the events of the Velvet Revolution, that is
in March 1990, and that was the first time that I saw
Prague. I was trained in sociology and a lot of my
work was in social theory, particularly the theory
of modernity, and I had just finished a book entitled
Capitalism and Modernity: An Excursus on Marx and
Weber. I also had a sabbatical coming up, so I thought
it would be wonderful to spend it in Prague, because
it gives a different perspective, a different lens on
the whole experience of modernity. And I was actually walking along the embankment of the Vltava River
when the idea first occurred to me that through investigating the modern history of the city of Prague
you could in many ways rethink, or at least make
much more complex, the Western‑centred notions
of modernity: to begin with the whole experience of
communism, and before that the national liberation
movements in the 19th and early 20th century, and
the state‑making that came out of it. These were all
things that were not in general part of the modern
Western experience and not theorised by sociological and historical research. And I just had this vague
idea that Prague would be a wonderful place to ex
plore those issues. I lived here for 18 months, learned
the language sufficiently to be able to read and work
with Czech sources, and out of that eventually came
two books: The Coasts of Bohemia: A Czech History
in 2000 and Prague, Capital of the Twentieth Centu‑
ry: A Surrealist History in 2013.

Skoro mowa o pierwszych wrażeniach związa‑
nych z zobaczeniem miasta – w wydanym w 2013
roku zbiorze szkiców The Inhabited Ruins of Cen‑
tral Europe: Re‑Imagining Space, History and Me‑
mory (Zamieszkane ruiny Europy Środkowej –
zmieniając wyobrażenia o przestrzeni, dziejach

Speaking of one’s first impressions of the city, in
a collection of essays titled The Inhabited Ruins
of Central Europe: Re‑imagining Space, Histo‑
ry and Memory of 2013, your fellow co‑editor,
Dariusz Gafijczuk, recalls Goethe’s famous visit
to the ruins of Rome and, resultantly, the po‑
et’s heightened sense of being “a participant in
the great decisions of fate”. When arriving in
Prague and spending the first couple of months
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i pamięci) pana współredaktor, Dariusz Gafij‑
czuk, przywołuje słynny pobyt Goethego na ru‑
inach Rzymu i wywołane nim wzmożone poczu‑
cie poety „uczestnictwa w doniosłych decyzjach
losu”. Czy po przyjeździe do Pragi i pierwszych
paru miesiącach pobytu postrzegał Pan ją jako
przestrzeń ruin? Czy też, jak wskazuje tytuł pań‑
skiej książki, przestrzeń ruin „zamieszkanych”
albo „żywych”?
Określeniem, którym stale się wtedy posługiwałem i którym posługuję się do dzisiaj, jest palimpsest. Mam na myśli miejsce, gdzie bez końca pisze się
i wymazuje, no i nadpisuje, scenariusze, ale i miejsce, w którym ciągle widać ślady wcześniejszych jego
wersji. Najbardziej rzuca się to w oczy w przestrzeni
zabudowanej. Nawet na codziennym, przyziemnym
poziomie, spacerując ulicami Pragi, od czasu do czasu
spotyka się, majaczące pod tynkiem, ich – aktualne
do 1893 roku – nazwy niemieckie. I z tego względu
faktycznie można by określić miasto „zamieszkanymi
ruinami”. Niebywale trudno uciec tutaj przed przeszłością, trudno ją tu ignorować – wytycza ona sens
miejsca w zupełnie inny sposób niż w wielu krajach
Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, gdzie historyczne narracje umożliwiające zrozumienie przeszłości są mniej sprzeczne i klarowniejsze. „Ruiny” to
niewątpliwie pomocna kategoria, ale też pewnie nieraz się jej nadużywa, tak jak zresztą innych.
Jak widzi pan Pragę teraz, dwadzieścia sześć lat
po pierwszym przyjeździe tutaj?
Najbardziej podoba mi się, że jest niebywale chaotyczna. Przeróżne okresy i style, barokowe domy
obok kubistycznych i dziewiętnastowiecznych…
Jest bardzo niewiele miejsc spójnych pod względem architektonicznym, tak by można było odczytywać z budynków historię. Poniekąd podważa ona
pojęcie miasta jako dzieła sztuki. Dzisiejsza Praga
przywodzi czasem na myśl książkę Deliryczny Nowy
Jork Rema Koolhaasa, który zasadniczo twierdzi,
że o charakterze Manhattanu decyduje połączenie
ścisłej, niezmiennej siatki z faktem, iż dotąd jeszcze nikomu nie udało się zdobyć kontroli nad więcej niż jednym kwartałem w jej obrębie. Mamy więc
całkowitą anarchię, która obala wszelkie próby homogenizacji. I pod wieloma względami taka też

here, did you perceive Prague as a place of ruins?
Or, as the title of your book implies, a place of “in‑
habited” or “living” ruins?
The term that I used at the time and I still use since
is a palimpsest. In other words, a place where scripts
are constantly being written and erased, and overwritten, but also a place where you can still see
the traces of earlier versions. Where that is most evident is in the built environment. Even on an everyday,
mundane level, when you walk down the streets of
Prague occasionally you will see the German names
that streets had up to 1893 peeping through the plaster. And in that sense, yes, you can apply the term
“inhabited ruins” to the city. The past is very difficult to escape here; it’s very difficult to ignore – it
weighs upon you, unlike in many of the countries
of Western Europe and North America, where you
have clearer, less conflicted historical narratives to
make sense of the past. “Ruins” is, indeed, a useful
concept, but you could probably take it too far, as
with most concepts.
So how do you see Prague these days, twenty‑six
years after your first arrival in the city?
What I like about it the most is that it’s an absolute
mess. Different periods and styles, baroque buildings next to the 19th‑century and cubist buildings.
There are very few areas that are architecturally homogeneous, so you can read the history in the buildings. In a way, this undermines the notion of the city
as a work of art. Today, Prague sometimes brings
to mind the book Delirious New York by Rem Koolhaas, who basically argues that what makes Manhattan Manhattan is a combination of, on the one hand,
an absolute rigid grid, and on the other hand the fact
that nobody was ever able to get control over more
than one city block within that grid. So you have absolute anarchy that subverts any attempt at homogenising control. And in many ways Prague is like that.
The disorderliness certainly adds to the quirkiness
and uniqueness of the city.
You memorably referred to Prague as a lieu d’oubli
rather than lieu de mémoire. Why do you think
the former category appears to be more applica‑
ble to the Czech capital city than the latter?
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jest Praga. Bezład na pewno dodaje jej szaleństwa
i niepowtarzalności.

I reject the opposition. I think that any act of remembering is always necessarily selective, though not necessarily deliberatively selective. There is a wonderful passage that I often quote from Milan Kundera, in
which he says that “Remembering is not the negative
of forgetting. Remembering is a form of forgetting”.
He explains: try to remember how you spent yesterday,
every minute of the day. Most of it is gone – all that’s
left is your general impression. The past is irrevocably
gone. Memory is not so much the trace of what happened, but what comes to stand in its place. Memory is
selective and, as such, it necessarily erases. So any act
of remembering is also simultaneously an act of forgetting. Here you could trace it in so many ways. Let’s take
the pub opposite where I am staying in the nowadays
very trendy Prague district of Karlín, U Zábranských,
which is nowadays a sports bar that specialises in showing Champions League football games. If you happened
to be in the city one night some 30 years ago the same
pub was there, on the same spot, with the same name.
But it was fully packed and celebrating the Communist
Party. In fact, U Zábranských was the very pub where
the initial meetings took place that led to the founding of the Czechoslovak Communist Party in 1920.
The present owners clearly don’t want to be associated with the memory of the communist past any more,
so even a commemorative plaque which could testify to
the building’s present condition as an element of “dissonant heritage” was removed. Statues all over the city
have continually been removed, put back, destroyed,
replaced by others. Street names changed repeatedly.
Once a German city, today a Czech city. Once a communist city, now a capitalist city. What the city erases
is what it used to be for hundreds of years.

Określenie przez pana Pragi jako raczej lieu d’oubli
niż lieu de mémoire mocno zapada w pamięć. Dla‑
czego pierwsza z tych kategorii jest według pana
stosowniejsza dla czeskiej stolicy?
Odrzucam sprzeczność. Sądzę, że każdy akt pamięci jest z konieczności wybiórczy, choć niekoniecznie
celowo wybiórczy. Nieraz przywołuję świetny passus
z Milana Kundery, w którym stwierdza on, że zapamiętywanie nie jest zaprzeczeniem zapominania, zapamiętywanie to jedna z form zapominania. Tłumaczy: spróbuj zapamiętać, co robiłeś wczoraj, od rana
do nocy. Wszystko uleciało – pozostaje tylko ogólne wrażenie. Przeszłość nieodwołalnie minęła. Pamięć jest nie tyle śladem tego, co się wydarzyło, ile
tym, co zastępuje te zdarzenia. Pamięć jest wybiórcza,
a zatem z konieczności wymazuje. Każdy więc akt
zapamiętania jest równocześnie aktem zapomnienia.
W Pradze jest to widoczne na bardzo różne sposoby.
Weźmy na przykład pub naprzeciw hotelu, w którym
się zatrzymałem, w niezwykle modnej dziś dzielnicy Karlín – U Zábranských, obecnie „bar sportowy”,
transmitujący rozgrywki Ligi Mistrzów. Otóż przed
trzydziestu laty działał tak samo tu, w tym miejscu,
pod tą samą nazwą, tyle że wypełniali go po brzegi
czciciele partii komunistycznej. I właśnie U Zábranských odbyły się pierwsze spotkania, które doprowadziły do powołania w 1921 roku Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Obecni właściciele ewidentnie
nie chcą już być kojarzeni z komunistyczną przeszłością, usunięto więc nawet tablicę pamiątkową, która
wskazywałaby, że dzisiejszy stan budynku to element
„kłopotliwego dziedzictwa”. Posągi w całym mieście
ciągle się usuwa, stawia ponownie, burzy, zastępuje innymi. Bez końca zmieniały się nazwy ulic. Niegdyś miasto niemieckie, dzisiaj miasto czeskie. Dawniej komunistyczne, teraz kapitalistyczne. Miasto
wymazuje to, czym było przez stulecia.
Dlaczego uważa pan Pragę za stolicę XX wieku?
To przenośnia. Której nie należy traktować tak
do końca serio, bo rzecz jasna nie chciałbym, aby
ktokolwiek uznał, iż Praga to jedna i jedyna stolica tego stulecia w jednym i jedynym sensie. Pomysł

Why do you acknowledge Prague as a capital of
the 20th century?
It’s a metaphor. At one level it shouldn’t be taken too
seriously, in the sense that I would hate anybody to
think that Prague could be the one and only one capital for the century in one and only one sense. I took
the idea initially from the German theorist Walter
Benjamin in The Arcades Project, where he famously called Paris the capital of the 19th century. What
he wants to say is that this is the city that encapsulated what he calls the dream worlds of the century.
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zaczerpnąłem ze studium niemieckiego teoretyka
kultury Waltera Benjamina Pasaże, w którym wybornie określił on Paryż stolicą XIX wieku. Komunikuje w ten sposób, że miasto ucieleśniało to, co
nazywa wymarzonymi światami stulecia. Zapewne
wielu wolałoby szukać stolicy XIX wieku w Londynie
czy nawet Manchesterze, głównym ośrodku rewolucji przemysłowej, bo Francja zaczęła już wtedy podupadać, a Wielka Brytania rozpoczynała panowanie
nad blisko jedną czwartą powierzchni lądowej Ziemi.
Gdyby jednak wziąć XX wiek – próbując zrobić to, co
Benjamin w przypadku XIX – i wskazać miasto, które
jak żadne inne ucieleśnia ducha czasów, większość
wybrałaby pewnie Nowy Jork, a nie miasto europejskie. Krótko mówiąc, rozumiem, czemu wskazano
by Nowy Jork – bo to nowy kierunek dla nowoczes
ności. Ale jednak Nowy Jork nie doświadczył wielu
zjawisk, które dla całego niemal świata definiowały
XX stulecie, zwłaszcza decydujących dlań konfliktów.
Powiedziałbym, że zaistniały dwa takie główne konflikty: jeden to cały problem wyzwolenia narodowego w Europie na początku wieku, rzecz jasna w obrębie imperium Habsburgów, ale też w takich krajach
jak Irlandia. Po drugiej wojnie światowej znajduje
to kontynuację w wyzwalaniu się kolonii, w Afryce
i Azji, które pod wieloma względami doświadczyły
tego, co kilka pokoleń wcześniej państwa takie jak
Polska lub Czechosłowacja. Był to jeden z istotniejszych konfliktów tego stulecia. Drugim, bodaj najważniejszym w opisanym przez Erica Hobsbawma
„krótkim dwudziestym stuleciu” (1914–1991), był trójstronny konflikt między faszyzmem, komunizmem
i liberalną demokracją. Nowy Jork nie uczestniczył
bezpośrednio ani w jednym, ani w drugim.
Tylko za pośrednictwem imigrantów.
Nie inaczej – i do tego również odnoszę się w swojej książce, starając się prześledzić czeską diasporę w XX wieku. Niemniej w Europie można wskazać
kilka miast, których dotyczyły wszystkie te konflikty. Przykładem najoczywistszym byłby tu zapewne Berlin, a nie Praga. Berlin nie tyle został podbity
przez faszyzm, ile doświadczył go na własnej skórze.
W okresie międzywojennym Berlin był świadkiem
żywiołowego modernizmu w architekturze i sztukach pięknych. Po wojnie został podzielony przez

Now, many people might argue that if you look for
the capital of the 19th century you should go to
London, or even Manchester, the centre of the Industrial Revolution, since at that time France was
already beginning to enter the period of decline,
while Britain was on its way to ruling a quarter of
the globe. But if you were to take the 20th century – let’s say we want to do what Benjamin did for
the 19th century – and identify the very city that encapsulates the Zeitgeist, most people would probably choose New York rather than anywhere in Europe. So what I want to argue is: yes, I see why you
might want to nominate New York; this is the new
way of modernity. On the other hand, New York
did not actually experience a lot of things that for
most of the world actually defined the 20th century
and, in particular, the critical conflicts of the century. I’d say that there were really two such major
conflicts: one is the whole issue of national liberation within Europe at the beginning of the century, obviously within the lands of the Habsburg Empire, but also in places like Ireland. And that continues, after the Second World War, with the colonial
liberation: Africa, Asia, which in many ways repeated what countries like Poland or Czechoslovakia went through a couple of generations earlier.
That was one of the primary conflicts of the century. The other one, and in many ways the major one
in what Eric Hobsbawm has called “the short twentieth century” from 1914 to 1991, was the three‑way
struggle between liberal democracy, fascism and
communism. Now, New York hasn’t directly partaken in either of these struggles.
Only through immigrants.
Yes, only through immigrants, and this is something
I address in my book, following the various 20th‑century Czech diasporas. But if you want to find a place
which embraces all these struggles, then you have
a handful of European cities to turn to. The most obvious case could perhaps be made for Berlin rather than Prague. Berlin directly experienced fascism rather than being conquered by it. Berlin saw
frenetic modernism in architecture and the arts in
the interwar period. Berlin was divided by communism after the war, literally cut in two by the Berlin
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Pewne zjawiska właściwe nowoczesności
XX wieku widać lepiej z perspektywy
Pragi aniżeli Berlina.
komunizm, dosłownie przepołowiony murem. Ale
też w tym okresie – w przeciwieństwie do większej
części Europy Środkowej – Berlin nie doświadczył
konfliktów na tle narodowym i etnicznym. Nie zaznał też wewnętrznych konwulsji komunizmu i reformy, które doprowadziły do wydarzeń praskiej wiosny 1968 i późniejszych działań czeskich dysydentów
takich jak Václav Havel (z przyczyn strategicznych
Moskwa kontrolowała DDR bardziej niż inne państwa). Mówiąc w skrócie, pewne zjawiska właściwe
nowoczesności XX wieku widać lepiej z perspektywy Pragi aniżeli Berlina.
Myśli pan, że Benjamin zgodziłby się z pańską
interpretacją?
Raczej tak, o tyle, o ile określenie Pragi „stolicą XX
wieku” potraktujemy jako instrument metodologiczny służący do podniesienia konkretnych kwestii i do wykorzystania doświadczenia miejsca i jego
tkanki w celu pewnego rozjaśnienia procesu historycznego. Choć pewnie jako berlińczyk uznałby, że
Berlin to o wiele lepszy wybór! Ale gdyby ktoś napisał
książkę o Berlinie jako stolicy XX wieku, chętnie bym
ją kupił i przeczytał. Chciałem, by mój tytuł brzmiał
prowokacyjnie. W istocie chodziło o to, by zasugerować spojrzenie na dzieje nowoczesności z perspektywy innej niż paryska, nowojorska czy londyńska.
Czy zatem można mówić o flâneurze środkowo
europejskim?
Nie wiem, czy Benjaminowski flâneur był tak
do końca zjawiskiem dziewiętnastowiecznym.
Na początku książki piszę sarkastycznie, że w dwudziestowiecznej Pradze flâneur mógłby równie dobrze okazać się tajniakiem. Gdybym miał – na modłę
Georga Simmela – stworzyć galerię typów społecznych nowoczesności XX wieku, to część na pewno
wywodziłaby się z doświadczenia komunizmu
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Wall. However, Berlin in this period did not witness the national struggles and ethnic conflicts that
much of Central Europe experienced. Nor did Berlin experience the internal convulsions of communism and reform communism that led to the activities of the 1968 “Prague Spring” and later activities
of the Czech dissidents, like Václav Havel (for strategic reasons the GDR was always kept on a tighter rein
by Moscow). In short, I think that some phenomena
of 20th‑century modernity are simply more visible
from Prague than from Berlin.
Do you think Benjamin would agree with your
interpretation?
I think he would probably agree, insofar as calling
Prague the “capital of the 20th century” is a methodological device for raising certain kinds of questions and for using the experience of the place and
its material fabric to shed light on the historical process. But yes, as a Berliner, he might very well have
decided that Berlin was a better choice! But if someone wrote a book about Berlin as a capital of the 20th
century, I’d happily buy it and read it. What I was trying to do with my title was to be provocative. I was
trying to say: can we please look at the history of modernity from somewhere other than Paris, London
and New York?
Is, then, a Central European flâneur or flâneuse
possible?
I don’t know to what degree Benjamin’s flâneur was
a very 19th‑century phenomenon. I do sarcastically
say at the beginning of the book that in 20th‑century
Prague the flâneur may very well turn out to be a secret police officer. If I were to build a gallery of Georg
Simmel’s social types for 20th‑century modernity, I’d
insist that some of those should come from the experience of communism and Nazism. I’d include, for example, the immigrant, the informer, the secret policeman, the collaborator – these are all central figures of
the modern condition, as I understand it.
Breton called Prague “the magical capital of
Old Europe”. How do you understand this term,
and why was Prague such an enticing place for
surrealists?
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i nazizmu. Znaleźliby się w niej więc imigrant, donosiciel, tajny policjant, kolaborant – wszystkie te
główne postaci współczesnej kondycji w moim rozumieniu pojęcia.
Breton nazwał Pragę „magiczną stolicą starej Eu‑
ropy”. Jak rozumie pan to określenie i dlaczego
Praga tak kusiła surrealistów?
To trochę grząski grunt. Nie ja wynalazłem określenie „magiczna Praga”, posługuję się nim więc w teks
tach dość ostrożnie. Najczęściej kojarzy się je z włoskim pisarzem Angelem Marią Ripellinem, który
bywał w tym mieście i poświęcił mu cudowną książkę Praga magiczna. Książkę znakomitą. Bez względu
na to, czy zgodzimy się z jej ogólną wymową, fantastyczna jest dbałość autora o szczegóły. Zarysowując
różnego typu powiązania między dwudziestowiecznymi surrealistami a Rudolfem II z jego alchemikami
w zamku, Ripellino próbuje mówić o jednych i drugich za pomoą kategorii genius loci. Dla mnie nie
jest to aż takie oczywiste. Również czescy pisarze –
choćby Gustav Meyrink czy też Alois Jirásek w Sta‑
rych podaniach czeskich – kultywują wątek magicznej
Pragi. Do pewnego stopnia robili to też surrealiści,
co widać zwłaszcza w niektórych pismach Vítězslava
Nezvala. Ja w swojej książce staram się wykazać nie
tyle to, że Praga jest „magiczna” (a nawet jeśli jest, to
raczej jakąś czarną magią), ile że jej surrealistyczne predylekcje wynikają z surrealizmu jej dziejów
nowożytnych. Historia Pragi w ciągu ostatnich stu
pięćdziesięciu lat wymyka się płynnym, oczywistym
narracjom postępu. W spisie powszechnym z 1851
roku czterdzieści jeden procent mieszkańców Pragi
opisało się jako niemieckojęzyczni. Praga – wówczas
trzeci co do ważności ośrodek miejski Austro‑Węgier – była prowincjonalna i ospała. W drugiej połowie XIX wieku obserwujemy rozwój ruchu narodowego, towarzyszący gwałtownemu przyrostowi liczby ludności miejskiej. U progu XX stulecia – według
spisu z 1901 roku – dziewięćdziesiąt trzy procent populacji miasta określiło się czeskojęzycznymi. Niemcy stali się nieliczną, wziętą w dwa ognie mniejszością, a zatem bardziej świadomą swojej niemieckiej
tożsamości. Język przestał właściwie określać pochodzenie społeczne – i zaczął definiować przynależność narodową. Potem wybucha pierwsza wojna,

Some phenomena of 20th‑century
modernity are simply more visible
from Prague than from Berlin.
This issue is a minefield. I did not invent the concept of magical Prague, and I am pretty careful
how I use it in my texts. It is most famously associated with the Italian writer Angelo Maria Ripellino, who spent time here and wrote a wonderful
book on the city called Magic Prague. It is without
doubt a superb book. The great thing about Magic
Prague is its detail, whether or not you agree with
its overall argument. Ripellino draws all sorts of
direct links between Rudolf II and his alchemists
up in the Castle and the 20th‑century surrealists,
and tries to account for both through the notion
of genius loci. I’m very much in two minds about
that. Czech writers too have cultivated this trope of
magic Prague, people like Gustav Meyrink or Alois
Jirásek in his Old Czech Legends. The surrealists to
a degree did so too, especially in some of the writings of Vítězslav Nezval. What I have argued in my
book is not so much that Prague is “magical” (and
if it is magical it is rather a dark kind of magic),
but rather that its affinity for surrealism comes
from the surreality of its modern history. The history of Prague over the last 150 years does not lend
itself to smooth and easy narratives of progress.
In an 1851 census, 41 percent of Prague’s population described themselves as German speakers.
Prague was then the third city of the Austro‑Hungarian Empire, and it was pretty sleepy and provincial. During the second half of the century you get
a growing nationalist movement which accompanies an explosion of the city’s population. By the beginning of the 20th century, according to the census of 1901, 93 percent of the population identified
themselves as Czech speakers. Germans became
a small, besieged minority, and therefore much
more conscious of themselves as German. Language shifted from being something that defines
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Austro‑Węgry ulegają rozpadowi, pojawia się Czechosłowacja, której prezydentem dość zaskakująco
zostaje profesor filozofii Tomáš Masaryk. W okresie
międzywojennym Czechosłowacja staje się kolebką
artystyczno‑architektonicznego modernizmu, nieśmiało próbując uwiarygodnić się jako państwo demokracji i postępu. Pierwsza Republika Czechosłowacka przetrwała tylko dwadzieścia lat. Najpierw
rozpada się w wyniku traktatu monachijskiego,
a kilka miesięcy później zostaje napadnięta. Podczas drugiej wojny Praga była okupowana najdłużej
ze wszystkich miast stołecznych Europy. Po wojnie
powołuje lewicowy rząd koalicyjny, w którym najliczniejszą partię stanowią komuniści, a w 1948 roku
dochodzi do komunistycznego zamachu stanu. Następnie mamy rok 1968, potem 1989, a teraz Miloša

which class you are from to defining one’s ethnicity. Then comes the First World War, Austria‑Hungary breaks apart, Czechoslovakia emerges with
the unlikely figure of a professor of philosophy as
its president, Tomáš Masaryk. Czechoslovakia becomes a hotbed of artistic and architectural modernism in the interwar period, very self‑consciously
so trying to show its credentials as a democratic and
progressive state. The first Czechoslovak republic
lasted only 20 years. First it’s ripped apart in Munich and invaded only a few months later. Prague
was occupied the longest of any European capitals
in the Second World War. After the war Czechoslovakia elects into power a left‑wing coalition government in which the communists were the largest party, which is followed by a communist coup
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Paul Eluard, Vítìzslav Nezval,
André Breton and Karel Teige
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Zemana. To dzieje pełne rozmaitych pęknięć. Żadną
miarą nie da się ich sprowadzić do prostej narracji
progresywnej nowoczesności. Myślę, że niezwykła
otwartość Pragi na myślenie surrealistyczne wynika właśnie z tej nieokreśloności, z poczucia niepewności, z okaleczeń historii. Mało kto w Pradze
wierzy w bajki o demokracji i postępie. Rzecz jasna
można by to odnieść do prawie całej Europy Środkowej. Drugim czynnikiem, który sprawił, że Praga
stała się żyznym gruntem dla surrealizmu, było pojawienie się w początkach XX wieku niesłychanie
ambitnej artystyczno‑literackiej awangardy o świetnych koneksjach międzynarodowych. Na ogół twórcy ci nie zaczynali jako surrealiści, lecz raczej dadaiści czy konstruktywiści. Ku surrealizmowi zwrócili się w latach trzydziestych. Nie miało to według
mnie nic wspólnego z Rudolfem II i jego alchemikami. W wielkim stopniu natomiast wyniknęło z pęknięć nowoczesnych dziejów miasta i politycznych
uwarunkowań czasów.
Chętnie używa pan w tekstach przenośni łączące‑
go Europę Zachodnią i Środkową „surrealistycz‑
nego telefonu”.
Nie ja ją stworzyłem. W 1968 roku, gdy kraj na krótko znów się otworzył, do Pragi przyjechała śladami
André Bretona, który był tu w 1935 – delegacja francuskich surrealistów. Spotkali się oni z czeskimi surrealistami i opublikowali broszurkę Surréalistický te‑
lefon Praha – Paříž – Surrealistyczny telefon Praga –
Paryż. Połączenia zrywały się jednak często i nie
rozumieli się zbyt dobrze, tak że efekty tego bywały dość komiczne.
Czy ten telefon jeszcze działa?
W Pradze istnieje do dziś niebywale aktywne ugrupowanie surrealistów – wydają nawet magazyn pod
tytułem „Analagon”, którego pierwszy numer ukazał się w 1969 roku. Prawie natychmiast zakazany,
periodyk pojawił się znowu tuż po 1989. Redagowany zresztą przez tych samych ludzi. Odtąd ukazuje się do dzisiaj. To jedna z najaktywniejszych grup
surrealistycznych na świecie. Jej członkowie uznaliby z pewnością, że całe doświadczenie komunizmu nadaje się do surrealistycznego odczytania i jest
ważne dla surrealistycznego oglądu świata. Zapewne

d’état in 1948. Then we have 1968, then 1989, and
now Miloš Zeman. It is a pretty fractured history.
There is no way that you can reduce it to a simple
narrative of progressive modernity. I believe that
what makes Prague peculiarly open to surrealist
modes of thought is precisely this indeterminacy,
this insecurity, the fractured quality of this history. Prague is not a place where it’s easy to believe in
fairy tales of democracy and progress. Now I know
that to a degree this would be true of much of Central Europe. I guess the other feature that made
Prague fertile soil for surrealism was the existence
from early in the twentieth century of a highly literate, internationally well‑connected artistic and
literary avant‑garde. Most of them did not start as
surrealists, but rather as Dadaists or constructivists. By the 1930s they gravitated towards surrealism. I’d argue that this owed nothing to Rudolf II
and his alchemists. It had everything to do with
the fractured modern history of the city, and the political circumstances of the time.
In your writing, you tend to use the metaphor of
a “surrealist telephone” between Western and
Central Europe.
It is not my metaphor. In 1968, when the country
opened up again briefly, the delegation of French surrealists came to Prague to follow in the footsteps of
André Breton in 1935. They met with the Czech surrealists and put out a leaflet called Surréalisticky –
telefon Praha‑Paříz (The Prague‑Paris Surrealist
Telephone). Yet frequently the lines were not good
and they didn’t understand each other too well; and
at times the results were very comical.
Is this telephone still working?
There is still an extremely active Prague surrealist
group, and they put out a magazine called Analag‑
on whose first issue came out in 1969. It was promptly banned, but the magazine came out again immediately after 1989. And it was the same people editing it. It’s been going ever since. It’s one of the most
active surrealist groups in the world. They would
certainly argue that the whole experience of communism lends itself to the surrealist interpretation
and is conducive to a surrealist perspective of things.
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Rozmowa / I nterview

w wielu miejscach na świecie surrealizm stracił parę
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Tu zaś
nie umarł, chyba dlatego że było to nie tylko państwo komunistyczne, ale też państwo komunistyczne pełne ekstremalnych wręcz absurdów. Przywołajmy choćby czeskie dowcipy o czasie. Oto jeden
z moich ulubionych: „Przyszłość jest pewna, towarzyszu, tylko przeszłość jest nieprzewidywalna”.

Arguably in many places in the world surrealism ran
out of steam by the 1960s and 1970s. But arguably it
didn’t die here, because it was not only a communist
country but a communist country whose absurdities
were really extreme. Just look at the Czech jokes of
the time. One of my favourites is: “The future is certain, comrade, only the past is unpredictable”.

W szkicach i książkach często pisze pan o potrze‑
bie zredefiniowania nowoczesności. W kontekś
cie środkowoeuropejskim używa pan też okreś
lenia „inna nowoczesność”. Jak pan to rozumie?
To złożona kwestia. Nowoczesność jest stanem płynnym. W swej pracy chcę dokazać przede wszystkim,
że nie ma czegoś takiego jak nowoczesność czysta,
jednolita. Jest zaś, by tak to ująć, wiele nowoczesności. Są one różnorodne i kontestowane. Rzecz jasna
istnieją między nimi pewne analogie, ale nie sposób
wskazać cech wspólnych, które do końca definiowałyby konkretną nowoczesność. Socjologiczna koncepcja nowoczesności, na przykład w ujęciu Anthony’ego Giddensa, podaje – nazwijmy to tak – wzorzec
cech charakterystycznych: gospodarka kapitalistyczna, demokratyczne państwa narodowe, rozwinięta
biurokracja itd. Ale w moim przekonaniu nowoczesności nie można definiować w ten sposób. Poszedłbym tu za intuicją Zygmunta Baumana, który wygłosił słynne zdanie, że Holokaust nie jest powrotem
do barbarzyństwa, tylko wytworem nowoczesności.
Należy rozumieć go wyłącznie jako zjawisko nowoczesne. I dlatego koncepcja nowoczesności musi dopuszczać możliwość wystąpienia czegoś takiego jak
Holokaust. Podobnie uznałbym, że komunizm to zjawisko nowoczesne i potencjalny efekt nowoczesności,
a zatem właściwa jej koncepcja musi dopuszczać zarówno wariant kapitalistyczny, jak i komunistyczny.
Modernizmów nie da się definiować za pomocą ich
cech wspólnych, ponieważ te analogie są tylko częściowe. Nowoczesności są nowoczesne w tym sensie, że występują równolegle. Mówić, że niektóre są
bardziej autentycznie nowoczesne niż inne, można
tylko, stosując teleologiczne rozumienie dziejów, to
znaczy: poruszamy się pociągiem, do którego niektórzy jeszcze nie wsiedli. Według mnie nie ma podstaw,
by wierzyć, że historia działa w taki sposób.

In your articles and books you often write about
the need to redefine modernity. In the Central Eu‑
ropean context you also use the term “another mo‑
dernity”. How do you understand this?
Not in any simple way. There is no singular state of
modernity. The whole ambition of my work is to argue
that there is no such thing as a pure modernity. There
are only, if you like, modernities. They are varied,
and they are contested. Of course, there may be some
common features, but no set of common features exhaustively defines any particular modernity. A sociological concept of modernity, like the one proposed
by Anthony Giddens, provides a kind of checklist of
defining features: capitalist economy, democratic nation states, developed bureaucracy, etc. But in my
view you can’t define modernity that way. I’d follow
the intuition of Zygmunt Bauman, who famously said
that the Holocaust is not a regression to barbarism
but a product of modernity. You can’t make sense
of it, except as a modern phenomenon. And, therefore, your concept of modernity has got to allow for
the possibility that something like the Holocaust happened. In the same way I’d argue that communism
is a modern phenomenon and a possible outcome of
modernity. And therefore an adequate concept of modernity must allow for communist as well as capitalist variants. I don’t think that modernisms can be defined by what they have in common, because what
they have in common is only partial. The sense in
which they are all modernities is that they are contemporaneous. The only way in which you can say
that some of these are more authentically modern
than others is if you adopt a teleological model of history, which is that there is a kind of train we’re travelling on and some people haven’t got on that train
yet. I don’t think that there are any grounds for believing history works this way.
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Jaka byłaby więc nowoczesność Europy Środkowej?
Nie uznaję tak prostej homogenizacji tego obszaru. W moim szkicu zamieszczonym w The Inhabited
Ruins of Central Europe krytykuję Stevena Mansbacha za homogenizowanie Europy Środkowej, lub też –
jak nazywa ją w swojej książce Modern Art in Eastern
Europe – Europy Wschodniej. Według mnie pojęcie
„Europa Środkowa” przydaje się w pewnych punktach historii, a w innych jest bezużyteczne. Na pewno
miało uzasadnienie w XIX wieku, bo imperium Habsburgów nadało temu regionowi pewną spójność.
Wszystkie te, podawane od Mediolanu po Kraków,
szprycery albo sznycle po wiedeńsku… to spuścizna
po wspólnej przestrzeni imperium Habsburgów. Tę
przestrzeń nadal nawiedzają duchy z jego ruin, tyle
że nie przystaje ona do przestrzeni Europy Środkowej bądź też Wschodniej według definicji komunistycznej lub kartograficznej z czasów zimnej wojny.
Przestrzenie są tu bardzo płynne i nie można definiować ich dowolnie czy ahistorycznie. Można definiować je wyłącznie w odniesieniu do pewnych wspólnych konstruktów kulturowych, jakie z czasem wyłoniły się w danej przestrzeni. A więc należy tylko
pytać, na czym polega specyfika Europy Środkowej
w konkretnym momencie.
Z angielskiego przełożył Paweł Łopatka
Derek Sayer – kanadyjsko‑brytyjski historyk i socjolog, eme‑
rytowany profesor historii kulturowej na Uniwersytecie w Al‑
bercie. Opublikował m.in. The Coasts of Bohemia: A Czech Hi‑
story (Wybrzeża Bohemii – dzieje Czech, 1998), Prague, Capital
of the Twentieth Century: A Surrealist History (Praga, stolica XX
wieku – historia surrealistyczna, 2013) oraz The Inhabited Ruins
of Central Europe: Re‑Imagining Space, History, and Memory
(Zamieszkane ruiny Europy Środkowej – zmieniając wyobra‑
żenia o przestrzeni, dziejach i pamięci, wraz z Dariuszem Ga‑
fijczukiem, 2013). Za Pragę, stolicę XX wieku otrzymał m.in. na‑
grodę im. George’a L. Mosse’a Amerykańskiego Towarzystwa
Historycznego dla najlepszej książki na temat europejskiej hi‑
storii kulturowej po roku 1500. Jego kolejna książka, Making
Trouble. Surrealism and the Human Sciences (Robiąc kłopoty.
Surrealizm i humanistyka) zostanie opublikowana przez Pric‑
kly Paradigm Press w Chicago w 2017 roku.

So what would the Central European moderni‑
ty be like?
I don’t think that I accept that easy homogenisation
of Central Europe. In my essay in Inhabited Ruins
I criticise Steven Mansbach for homogenising Central
Europe, or Eastern Europe as he calls it in his book
Modern Art in Eastern Europe. I’d certainly argue
that the concept of Central Europe is useful at some
points in history and not in others. It certainly had
purchase during the 19th century, since the Habsburg Empire gave some coherence in much of the region. All these wine spritzers or Wiener Schnitzels
from Milan to Krakow – it’s a legacy from the shared
space of the Habsburg Empire. There are clearly some
ghosts from the ruins of that empire still wandering
around in that particular space, but this space is not
coterminous with the space of Central or Eastern Europe as defined by communist or Cold War cartography. Spaces here are very fluid, and you can’t define
them arbitrarily or ahistorically. You can only define
them in relation to some shared cultural constructs
that emerged at a given space in time. So the only
question you can ask is: What is specific to Central
Europe at a particular point?
Derek Sayer – is a Canadian‑British historian and sociologist
and Professor Emeritus at the University of Alberta. His books
include The Coasts of Bohemia: A Czech History (1998), Prague,
Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History (2013),
and The Inhabited Ruins of Central Europe: Re-Imaging Space,
History, and Memory (co‑edited with Dariusz Gafijczuk, 2013).
Among other awards, Prague, Capital of the Twentieth Centu‑
ry won the American Historical Association’s George L. Mosse
prize for the best work on post‑1500 European cultural history.
Sayer’s latest book, Making Trouble: Surrealism and the Human
Sciences, will be published by Prickly Paradigm Press, Chica‑
go, in 2017.
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Idee w praktyce 
Ideas in Practice

Piękne
miasto
Ewa Rewers

Beautiful
City

Estetyczne oceny miasta dotyczą
z reguły jego fragmentów, a nie sui
generis miejskości. Tym między innymi
różni się miasto jako przestrzeń życia
i podmiot działań od dzieła sztuki, że
jego waloryzacja estetyczna ustępuje
innym porządkom wartościowania. Piękno
występuje w towarzystwie funkcjonalności,
harmonii, zrównoważonego rozwoju,
zamożności itd. Nieczęsto się zdarza, by
otwierało szereg pojęć, za pomocą których
definiuje się miejskość.

The aesthetic assessments of a city as
a rule concern parts of it, and not the urban
character sui generis. This is one of
the differences between the city as living
space and the object of activity and a work
of art that its aesthetic valuation gives way
to other orders of ranking. Beauty is present
in the company of functionality, harmony,
sustained development, wealth and other
factors. It is not often the case that beauty
tops the ranking of notions used to define
the character of a city.
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O

kreślenie „piękne miasto” jest sloganem turystycznym i zarazem nazwą praktycznego zadania postawionego przed jego mieszkańcami. Nadużywanie tego sloganu sprawiło, że szczególnym zainteresowaniem eksplorerów miejskich, fotografów,
poszukiwaczy „ducha” miasta cieszą się ruiny poprzemysłowe, brudne zaułki i zaniedbane dzielnice. Zainteresowanie pięknem miasta, podobnie jak
pięknem dzieła sztuki, już w XIX wieku ustępować
zaczęło bowiem fascynacji jego brzydotą, zaniedbaniem, destrukcją zastanych kanonów i wzorów. Estetyczna władza piękna w przestrzeniach miejskich ma

“B

eautiful city” is a tourist slogan, and at the
same time a practical task posed for its residents. The abuse of the slogan has resulted in special interest from city explorers, photographers, and
seekers of the “spirit” of the city in post‑industrial
ruins, dirty corners, and bedraggled quarters. This
is because, even in the 19th century, the interest in
the beauty of the city, like in the beauty of a work of
art, began to yield to fascination in its ugliness, dishevelment, and destruction of previous canons and
standards. The aesthetic power of beauty in the urban
space has a long and turbulent history: shared with

Ars Electronica Center, Linz
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długą i burzliwą historię dzieloną ze swym przeciwieństwem – estetyczną władzą brzydoty, co sprawia,
że relacja między tymi kategoriami estetycznymi ma
charakter dynamiczny, a jej rezultat pozostaje na ogół
nierozstrzygnięty. Właśnie ta dynamika przyciąga
nieustannie uwagę turystów i mieszkańców uwiedzionych nie tyle kanonami i stałością piękna miejskich przestrzeni, ile różnymi odsłonami walki piękna z brzydotą w urbanistyce i architekturze. W tym
kontekście określenie „piękne miasto” ma oczywiście
zastosowanie potoczne w obrębie codziennych praktyk miejskich, rodzi jednak pokusę rozbudowywania
analogii między miastem a dziełem sztuki. O ile jednak teoretyczne i estetyczne podstawy wyłaniania
się dzieł sztuki z codziennych praktyk zostały nieźle zrekonstruowane, o tyle estetyczne oceny miasta
dotyczą z reguły jego fragmentów, a nie sui generis
miejskości. Tym między innymi różni się miasto jako
przestrzeń życia i podmiot działań od dzieła sztuki,
że jego waloryzacja estetyczna ustępuje innym porządkom wartościowania. Piękno występuje w towarzystwie funkcjonalności, harmonii, zrównoważonego rozwoju, zamożności itd. Nieczęsto się zdarza, by otwierało szereg pojęć, za pomocą których
definiuje się miejskość.
W jakimś sensie w odniesieniu do miasta sprawdza się dionizyjska koncepcja sztuki, w której cykliczność odradzania się życia odgrywa główną rolę. Mrok
i światło, śmierć i narodziny pojawiają się w cyklach,
w których ekspansja brzydoty lub dążenie do piękna
przejmują władzę nad miastem. Czy w tym okrężnym ruchu miasto może się konstytuować jako dzieło sztuki? Wiemy, że wielokrotnie pisano o nim jako
o społecznym dziele sztuki. Począwszy od Thomasa Manna po Charlesa Landry’ego, chodziło jednak
o ars, sztukę wytwarzania charakterystycznych
przestrzeni, którą określa funkcja zbiorowego podmiotu działań – społeczności miejskiej nieustającej
w dążeniu do tego, by jej miasto postrzegane było
nie tylko jako dobra przestrzeń do życia, lecz także
jako przestrzeń piękna. Pojęcie zbiorowego autorstwa
nastręcza i dzisiaj wielu trudności, kiedy w związku z zastosowaniem nowych technologii w sztuce
staje się ono częstym zjawiskiem. Pojęcie zbiorowego autorstwa przestrzeni miejskich może, co więcej, obejmować urbanistów, architektów i artystów,

its opposite number: the aesthetic power of ugliness,
which makes the relationship between these aesthetic categories dynamic, and its result usually undecided. It is this dynamic that persistently attracts the attention of tourists and residents, seduced not as much
by the canons and constancy of beauty of open spaces, but rather by the various instances of the battle of
beauty on ugliness in urban development and architecture. Obviously, in this context, the term “beautiful city” has a colloquial use in the realm of everyday
urban practices, yet it instils the temptation to develop
the analogy between a city and a work of art. Nonetheless, as far as the theoretical and aesthetic foundations
for the emergence of works of art from everyday practices have become fairly well reconstructed, the aesthetic assessments of a city as a rule concern parts of
it, and not the urban character sui generis. This is one
of the differences between the city as living space and
the object of activity and a work of art that its aesthetic
valuation gives way to other orders of ranking. Beauty is present in the company of functionality, harmony, sustained development, wealth and other factors.
It is not often the case that beauty tops the ranking of
notions used to define the character of a city.
In a sense, the Dionysian concept of art, in which
the cyclical nature of rebirth of life plays the main role,
works for the city. Darkness and light, death and birth
appear in cycles, in which the pursuit of beauty or expansion of ugliness take reign over the city. Can a city
constitute itself as a work of art in this cyclical movement? We know that it has frequently been referred
to as a community work of art. Yet what was meant
from Mann to Landry was the ars: the art of producing
characteristic spaces that is defined by the function of
the collective subject of activity – and the municipal
community that won’t stop in pursuit of its city being
perceived not only as a good space for living but also
as a space of beauty. The notion of collective authorship piles up plenty of obstacles. Even today, when –
thanks to the application of new technologies – it becomes a frequent phenomenon in art. The notion of
collective authorship of urban spaces may, moreover,
embrace urban planners, architects, and artists, ruling out the residents at the same time. The question
of how to characterise this authorship is answered,
for example, by the contemporary art criticism and
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wykluczając jednocześnie mieszkańców. Na pytanie,
jak mamy je charakteryzować, odpowiada na przykład współczesna krytyka sztuki i kulturowe studia
miejskie, zajmując się przejściem od sztuki partycypacji do sztuki współdziałania.
Używanie kategorii piękna w odniesieniu do miasta nastręcza jednak nadal rozlicznych trudności.
Z najbardziej wpływowej, Kantowskiej Analityki
piękna wnioskujemy, że nasze odczucie przyjemności związane z doświadczeniem przestrzeni miejskiej
powinno mieć charakter nie tyle poznawczy, ile związany z wyobraźnią. Tymczasem sytuacja wydaje się
o wiele bardziej złożona – w przypadku miasta sądy
o jego pięknie powiązane są z siłą intelektu podmiotu wydającego sąd i z jego kompetencją kulturową.
Co więcej, sądy smaku dotyczące piękna miasta nie są
na ogół sądami czystymi, to znaczy odczuwanie przyjemności w kontakcie z jego przedstawieniami rzadko
jest bezinteresowne. Wiemy, że jeśli nie nam, to komuś
innemu zależy na istnieniu i jakości danych przestrzeni. Kant mówił, że z tego powodu nasze upodobanie w tych przestrzeniach jest stronnicze1, ponieważ
łączy się z interesem. Jedyną formą sądu estetycznego
dotyczącego piękna miasta byłoby według niego zdanie kontemplatywne. Tymczasem z dzisiejszej perspektywy, dominującej w badaniach miejskich, powiemy, że wszelkie sądy, w tym estetyczne, o przestrzeniach miejskich mają na uwadze grę interesów,
osobiste zaangażowanie oraz czynnik intelektualny, wyrażający się między innymi w stosowaniu wybranych pojęć. Krótko mówiąc, zamiast kontemplacji
piękna miasta proponuje się i rozwija postawy wobec
niego zaangażowane. Jednym z warunków tego zaangażowania czyni się – dodatkowo – przyjęcie postawy intersubiektywnej wobec przestrzeni miejskich.
W Kantowskiej Analityce piękna mowa była natomiast
o tak zwanej subiektywnej powszechności: „Pięknem jest to, co wyobrażane jest bez pojęć jako przedmiot powszechnego upodobania” 2. Owa powszechność uznawania indywidualnego sądu smaku nie jest
bezwarunkowa. Jak pisze Kant, musimy o nią zabiegać. W odniesieniu do przestrzeni miejskich powiemy dzisiaj: to, co w nich uznajemy za piękne, musimy
negocjować z innymi podmiotami miejskimi.
Czytając dalej Analitykę piękna, natrafiamy na kolejne warunki wydawania sądu estetycznego o pięknie,

cultural urban studies that deal with the transition
from the art of participation to the art of cooperation.
Nonetheless, application of the category of beauty in reference to a city still causes a number of difficulties. Drawing conclusions on the most influential, Kantian Analytic of the Beautiful, one sees that
the sense of pleasure related to the experience of
urban space should be not so much of a cognitive
as of an imagination‑related nature. Nonetheless,
the situation seems far more complex: in the case of
the city, judgements of its beauty are strongly connected to the power of intellect of the judging subject
and its cultural competence. Moreover, the judgements of taste concerning the beauty of the city are
hardly ever pure judgements, i.e. the perception of
pleasure in contact with its representations is hardly
ever disinterested. One knows that if one is not keen
on the existence and quality of specific spaces, then
there is someone else who is. Kant would say that for
this reason, preferences in these areas are biased,1 as
they are connected to interest. The only form of aesthetic judgement concerning the beauty of the city
would, according to Kant, be a contemplative statement. Nonetheless, in today’s perspective dominant
in urban studies, one finds that all judgements on
urban spaces, aesthetic ones included, take into consideration the interplay of interests, personal involvement, and the intellectual factor expressed among
others in the use of specific notions. In brief, what is
proposed and expounded instead of the contemplation of the beauty of the city is attitudes of involvement into the city. Furthermore, the assumption of
an inter‑subjective attitude to urban spaces is made
one of the conditions of this involvement. In turn,
Kant’s Analytic of the Beautiful discusses the so‑called
subjective universality: “The beautiful is that which,
apart from concepts, is represented as the object of
a universal delight”.2 This universality of recognition of an individual judgement of taste is not unconditional. As Kant writes, we have to seek it out. Applying it to urban spaces, today one says that what
one finds beautiful in them must be negotiated with
other urban subjects.
Reading Analytic of the Beautiful further, one finds
more conditions for making aesthetic judgements on
beauty, which are certainly inspiring in reference to
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To, co uznajemy w przestrzeniach
miejskich za piękne, musimy negocjować
z innymi podmiotami miejskimi.
które w odniesieniu do miasta zapewne są inspirujące (np. relacja formy i kompozycji do materializacji przestrzeni urbanistycznych i architektonicznych),
lecz nasuwają wiele wątpliwości co do formułowania
warunków możliwości wydania osądu „to miasto jest
piękne”. Znamy jednak bardzo wpływowy w historii
miast ruch i utopię zarazem – City Beautiful. Określany jako nowy prąd w planowaniu miejskim i architekturze rozwinął się pod koniec XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, przede wszystkim w Chicago, a w ciągu następnych lat przeniósł się
na inne kontynenty. W koncepcji City Beautiful chodziło mniej o estetyczną – z całą pewnością nie Kantowską – kategorię piękna, a bardziej o upiększanie
przestrzeni miejskich w celu stworzenia harmonijnego otoczenia dla miejskich aktywności. Przede wszystkim świadczy o tym społeczna interpretacja piękna,
które ma w koncepcji City Beautiful charakter służebny w stosunku do jakości życia w mieście i swoiście
pojmowanego dobra mieszkańców. Monumentalizm,
odgrywający tu główną rolę, odsuwał na drugi plan,
a właściwie przesłaniał brzydotę dzielnic zamieszkanych przede wszystkim przez imigrantów i ludność
wiejską przemieszczającą się do miasta w poszukiwaniu pracy. W dążeniu do stworzenia harmonijnej architektury zapominano o tych, którzy z jej użytkowania zostali wykluczeni. To jeden z najlepiej poznanych
przykładów walki między uprzywilejowanym „pięknem” a bezbronną brzydotą w przestrzeni miejskiej.
W Europie projekt City Beautiful okazał się
mało wpływowy, ta bowiem rozwijała własną utopię miasta‑ogrodu. Współcześnie przejście od idei
miasta‑ogrodu do miejskich kultur ekocentrycznych
wiąże się z ciągle aktualizowanymi w humanistyce europejskiej relacjami kultura – natura. Szczególnym obszarem kształtowania tych związków jest
miasto, począwszy od wieku XIX do współczesności,
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the city (e.g. the relationship between the form and
composition to the materialisation of urban and architectural spaces), yet they also produce an area
of doubts concerning the formulation of conditions
for the potential of making a “this city is beautiful”
judgement. There is, however, the well‑known City
Beautiful, a highly influential movement in the history of cities and at the same time a utopia. Described
as a new movement in city planning and architecture, it developed late in the 19th century in the US,
primarily in Chicago, moving to other continents in
the following years. The concept of City Beautiful focused not as much on the aesthetic – and certainly
not Kantian – category of beauty as on the beautification of urban spaces to create a harmonious environment for city activities. The main proof of this is
the social interpretation of beauty, whose nature in
the City Beautiful concept is ancillary to the quality
of life in the city and a certain well‑being of the residents. Playing the central role here, monumentalism removed the ugliness of districts inhabited primarily by immigrants and the rural population moving to the city in search of employment to a further
plane, if not obscured it altogether. In the effort to
create harmonious architecture, those who were excluded from its use became forgotten. This is one of
the best recognised cases of competition between
the privileged “beauty” and the defenceless ugliness in city space.
In Europe, the City Beautiful project proved highly influential, as the continent developed its own utopia of garden city. Today the transition from the idea
of garden city to municipal eco‑centric cultures is
connected to the culture‑nature relations that are
continuously updated by European humanism. From
the 19th century to the present day, the city has been
a unique area for shaping these ties, and its transformations in this scope are connected to the pursuits of continuous improvement of the quality of
life and space. What is becoming the goal today is
the search for directions and actions that result from
the tendency to bring culture and nature together,
and find expression in an array of forms of inhabitation of a city. Explanation of the ties between nature
and culture, including overcoming the opposition between the two for the sake of integrating concepts,
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a jego przemiany w tym zakresie wiążą się z dążeniem do ciągłej poprawy jakości życia i przestrzeni. Dzisiaj celem staje się poszukiwanie kierunków
i działań, które wynikają z dążenia do pojednania
kultury z naturą, a wyrażają się w różnego rodzaju
miejskich formach zamieszkiwania. Przekraczanie
opozycji natura – kultura na rzecz myślenia integrującego zajmuje coraz więcej uwagi w koncepcjach naukowych i w praktykach miejskich. Podobne zjawiska
widoczne są w refleksji nad jakością życia miejskiego oraz w podejmowanych działaniach, które towarzyszą na przykład konkursowi na Europejską Stolicę Kultury. Wybór idei miasta‑ogrodu Ebenezera
Howarda w Europie Środkowej wynikał z faktu, że
można w niej widzieć sugestywny wyraz marzenia
o przezwyciężeniu opozycji miasto – natura, a także
pogodzenia dwóch rodzajów piękna: naturalnego
oraz wytworzonego przez człowieka. Uznając tę koncepcję za inspirującą dla współczesności próbę pogodzenia wartości estetycznych miasta i natury, traktować ją trzeba jako propozycję niewystarczającą
do uchwycenia aktualnych zależności między nimi.
Dlatego też przekształcenia i kolejne aktualizacje idei
miasta‑ogrodu mogą być traktowane jako punkty węzłowe na drodze na przykład do idei metropolii jako
miasta‑parku, co wiąże się z przemianami miejskich
przestrzeni prywatnych i publicznych. Można sądzić,
że w związku z coraz silniejszą świadomością ekologiczną we współczesnych metropoliach powstaną
kultury ekocentryczne, które zastąpią wcześniejsze
formy łączenia miasta i natury, proponując zarazem
alternatywne modele życia miejskiego.
Różnice między tymi wyobrażeniami o tym, jak
ma być projektowane szczęśliwe życie w mieście, są
do dzisiaj analizowane, a kontynuacje idei, które je
współtworzą, nierzadkie. Piękne miasto przestaje
w tym procesie grać rolę nazwy własnej ruchu, staje
się natomiast – przede wszystkim na skutek zwrotu
kulturowego końca XX wieku – coraz bardziej pożądaną i świadomie rozwijaną przez mieszkańców
własnością przestrzeni tworzonej przez człowieka.
Bardzo inspirujące wydało mi się w związku z tym
pytanie otwierające jedną z dyskusji przeprowadzonych w Linzu w 2009 roku: „Czy Linz jest piękny?”.
W kontekście współczesnych dyskusji, dotyczących
przede wszystkim wielokulturowości, rewitalizacji

What one finds beautiful in urban
spaces must be negotiated with other
urban subjects.
draws ever more attention in both scientific concepts
and urban practices. Similar phenomena are visible
in the reflection of the quality of urban life and in
the urban activities undertaken, e.g. the ones that
accompany the contest for the European Capital of
Culture. The embracing of Ebenezer Howard’s idea
of the garden city in Central Europe resulted from
the fact that it can be seen as an evocative expression of a dream to overcome the opposition between
the city and nature and also alignment of two types
of beauty: natural and manmade. Recognising that
the concept and attempt to align the aesthetic values of the city and nature inspire the contemporary,
it must be treated as a proposal that is insufficient to
grasp the current dependencies between the city and
nature. That is why the transformations and the successive updates of the idea of the garden city can
be treated as milestones, for example on the road to
the idea of the metropolis being a city‑park, which
entails changes in both private and public city spaces. One might believe that as a result of increasingly
strong environmental awareness, the contemporary
metropolitan centres will develop eco‑centric cultures that will replace the earlier forms of combining city and nature, proposing alternative models of
city life at the same time.
The differences between these two interpretations of how happy life in the city is to be designed
are analysed to this day, and the continuations of
the idea participating in their development are far
from rare. In this process, the beautiful city ceases
to play the role of a proper name of a movement and
becomes – primarily due to the cultural shift late
in the 20th century – an ever more coveted property of human‑developed space that is furthermore
consciously developed. What I found highly inspiring for that reason is the question opening one of
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the discussions conducted in Linz in 2009, namely
“Is Linz beautiful?” In the context of the contemporary discussions concerning primarily multiculturalism, revival, and modernisation of urban spaces, this
bore a touch of anachronism and naïveté at the same
time. Yet it turned out that it is of key importance in
the context of activities that accompany the question.
In 2009, two cities situated in Central and Eastern Europe became European Capitals of Culture:
Vilnius and Linz. They formed a clasp that brought
together the north and south of this part of Europe,
simultaneously showing how ambivalent mass attempts at creating a coherent profile of the region’s
cities must be. At first glance, there is plenty that
stands between the two aforementioned cities, ranging from their geographic location and climate (the
artistic activities in the public space with the participation of residents and tourists seemed much less
interesting in cold and rainy Vilnius than in sunny
i modernizacji przestrzeni miejskich, zabrzmiało Linz) to the political significance in their country and
ono nieco anachronicznie i naiwnie zarazem. Oka- abroad (capital city – provincial city with a short heyzało się jednak, w świetle działań mu towarzyszą- day linked to Linz being Hitler’s place of birth, and
cych, kluczowe.
one of the so‑called Führer Cities).
W 2009 roku Europejskimi Stolicami Kultury zoA very important difference, to a great degree destały dwa miasta leżące w Europie Środkowo‑Wschod- cisive for the course of events in the two cities and
niej: Wilno oraz Linz. Spinały klamrą północ z połu- their final evaluation, resulted from the different attidniem tej części Europy, pokazując jednocześnie, jak tudes that the cities took towards their cultural heriambiwalentne muszą być próby stworzenia jakiejś tage. Vilnius emphasised the nationality of its instituspójnej charakterystyki miast położonych w tym re- tions of culture, the significance of events connected
at the same time with the celebration of the millennigionie. Na pierwszy rzut oka bardzo dużo te miasta
różni, począwszy od położenia geograficznego i kli- um, following not so much the pride of the residents
matu (w zimnym i deszczowym Wilnie akcje arty- of the city as the national pride. Therefore, questions
styczne w przestrzeni publicznej z udziałem miesz- were asked not on whether Vilnius is beautiful, but
kańców i turystów prezentowały się znacznie mniej
on whether it is the object of pride of Lithuanians, especially when it was posed against the background
interesująco niż w słonecznym Linzu), po znaczenie
polityczne w kraju i za granicą (miasto stołeczne – of European culture. Many academic sessions ormiasto prowincjonalne z krótkim okresem świetno- ganised at the time as well as occasional disputes
ści związanym z tym, że Linz był miastem rodzinnym focused on the need to update the cultural heritage
Hitlera, jednym z tak zwanych Miast dla Führera).
of Vilnius and the new interpretations of the culturBardzo ważna różnica, decydująca w znacznym
al traditions of the city strictly connected to the nastopniu o przebiegu wydarzeń w obu miastach oraz
tional traditions. Rising to speak within them were
ich ocenie końcowej, powstała na skutek przyjęcia
nationalistic attitudes, yet they did not dominate
odmiennej postawy wobec ich dziedzictwa kultu- the responses of the people of Vilnius. The majority
rowego. Wilno akcentowało narodowość swoich in- of programme decisions and budgetary guarantees
stytucji kultury, znaczenie wydarzeń wiążących się made while the city’s bid was being developed were
jednocześnie z obchodami milenijnymi, kierując się not taken at the level of city authorities and agencies,

W 2009 roku Europejskimi Stolicami

Kultury zostały dwa miasta leżące w Europie
Środkowo-Wschodniej: Wilno oraz Linz.
Spinały klamrą północ z południem tej

części Europy, pokazując jednocześnie, jak

ambiwalentne muszą być próby stworzenia
jakiejś spójnej charakterystyki miast
położonych w tym regionie.
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nie tyle dumą mieszkańców miasta, ile dumą narodową. Pytano zatem nie o to, czy Wilno jest piękne,
lecz czy jest przedmiotem dumy Litwinów, szczególnie wtedy, gdy lokowano je na tle kultury europejskiej. Wiele sesji naukowych wówczas organizowanych oraz okazjonalnych dyskusji skupiało się na potrzebie aktualizacji dziedzictwa kulturowego Wilna
i nowych interpretacjach tradycji kulturowych miasta ściśle powiązanych z tradycjami narodowymi.
Przebijały się w nich postawy nacjonalistyczne, aczkolwiek nie zdominowały one wypowiedzi wilnian.
Większość decyzji programowych oraz gwarancji
budżetowych podejmowano w trakcie przygotowywania aplikacji nie na poziomie władz i operatorów
miejskich, lecz państwowych. To doprowadziło ostatecznie do sporów i wewnętrznych konfliktów, które
inicjowano ponad interesami samego miasta, podporządkowanego historycznej narracji narodowej.
W aplikacji i przebiegu wydarzeń w Linzu odpowiedzialność za realizację projektu przyjęli: miasto,
jego władze, mieszkańcy i operatorzy (nie tylko miejscy, również zagraniczni). Na pierwszym planie znalazła się dyskusja o przyszłości miasta jako globalnego węzła komunikacji sieciowej i ponadnarodowej
aktywności artystycznej, opartej na nowych technologiach, nauce i przemysłach kulturowych, a zarazem podtrzymującego model tradycyjnej kultury sąsiedzkiej. W skrócie rzecz ujmując, pokazano miasto
otwierające swoje granice dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy chcą brać udział w pracach „laboratorium dla przyszłości”. Linz pokazał również
swoją historię, na drugim planie umieszczając tło europejskie. Niezwykle wnikliwie, wielowątkowo poprowadzono na przykład rozliczenie z nazistowską
przeszłością miasta, a zatem z jedną z form nacjonalizmu europejskiego.
Historia Wilna jest typową historią miasta wielokulturowego, zaludnionego przez wyznawców
wielu religii, szczególnie w dwóch ostatnich stuleciach przechodzącego z rąk do rąk (miasto rosyjskie / polskie / radzieckie / litewskie). Linz natomiast
możemy uznać za przykład miasta homogenicznego
kulturowo (prowincja monarchii austro‑węgierskiej,
później Austrii). Miasta te różnią się także liczbą ludności (550 tys. – 190 tys.), zamożnością, architekturą
i charakterem życia miejskiego. Proces transformacji
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In 2009, two cities situated in Central
and Eastern Europe became European
Capitals of Culture: Vilnius and Linz.
They formed a clasp that brought together
the north and south of this part of Europe,
simultaneously showing how ambivalent
mass attempts at creating a coherent
profile of the region’s cities must be.
but at the state level. This finally fuelled many internal conflicts and arguments that were initiated above
the interest of the city subjugated to the historical national narrative.
In the bid and in the course of events in Linz, it
was the city, its authorities, residents, and agents
(not only municipal but also foreign) who assumed
responsibility for carrying out the project. What
came to the fore was a discussion about the future
of the city as a global hub of network communication
and supranational artistic activity based on new technologies, science, and cultural industries, at the same
time maintaining the model of traditional neighbourly culture. In short, the city was shown as lifting its
borders before everyone, and especially those who
are ready to participate in the works of the “laboratory for the future”. Moreover, Linz showed its history,
relegating the European background to the sidelines.
What was carried out with exceptional insight and in
many aspects was coming to terms with the Nazi past
of the city, and consequently with one of the forms of
European nationalism.
The history of Vilnius is a typical history of a multicultural city populated by followers of many religions, and passing from hands to hands, especially in the last two centuries (a Russian / Polish / Soviet / Lithuanian city). In turn, Linz can be considered
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w Wilnie rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku pod wpływem wydarzeń politycznych, dających Litwie autonomię narodową, i trwa do dzisiaj.
Linz przekształcał się gwałtownie, począwszy od lat
siedemdziesiątych, pod wpływem zmian gospodarczych (upadek przemysłu ciężkiego, głównie stalowni). Oba procesy wiążą się ściśle z przemianami kulturowymi w tych miastach, które jednak mają odmienny charakter, co łączy się z mniej (Wilno) lub
bardziej (Linz – Plan Rozwoju Kulturalnego 2000)
świadomie przyjętą wizją miasta. Po przyjrzeniu się
wydarzeniom zorganizowanym w roku pełnienia
przez nie funkcji Europejskiej Stolicy Kultury tych
różnic znalazło się więcej3. Z jednej strony w żywym
doświadczeniu uczestnika wydarzeń, umieszczonych
w programach przygotowanych przez Wilno i Linz,
konstytuowały się odmienne doświadczenia miejskości. Z drugiej – lektura programów wydarzeń pokazuje, że położono w nich nacisk na odmienne powiązania sztuki z miastem.
Przede wszystkim jednak obie stolice różni stosunek do sztuki jako elementu życia miejskiego. Wilno
akcentowało rozwój jej tradycyjnych dziedzin: muzyki (głównie klasycznej i jazzu), teatru, tańca, literatury, sztuk plastycznych, oraz ich siedziby umieszczone

a case of a culturally homogeneous city (the provinces of the Austro‑Hungarian monarchy, and later of
Austria). Other differences between the cities include
the population (550,000 versus 190,000), wealth, architecture, and character of city life. The process of
transformation begun in Vilnius in the 1990s under
the impact of the political events that gave Lithuania
its national autonomy continues to this day. Linz, in
turn, changed radically from the 1970s under the impact of economic changes (the collapse of heavy industry, mostly steelworks). Both the processes are
closely connected to the cultural transformations in
the cities, which nonetheless have different characters, connected to the less (Vilnius) or more (Linz –
the Plan for Cultural Development, 2000) consciously approved vision of the city. Having taken a closer look at the events organised in the year when
the cities played the role of the European Capitals
of Culture, more differences were found.3 On the one
hand, the experiences of the city that made their
way into the programmes presented by Vilnius and
Linz and were vividly experienced by participants of
these events were different. On the other, a study of
the programmes of events shows that they emphasise different links between art and the city.

Litewska Filharmonia Narodowa / Lithuanian National Philharmonic Society
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Litewska Filharmonia
Narodowa w Wilnie
Lithuanian National
Philharmonic Society
in Vilnius
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w imponujących architektonicznie budynkach. Główne wątki wydarzeń koncentrowały się na relacji między sztuką elitarną i popularną (pokazy mody, Dzień
Muzyki Ulicznej). W wielostylowej architekturze
miejskiej można znaleźć udane realizacje projektów modernistycznych. W takim właśnie gmachu,
powstałym w 1969 roku, mieści się między innymi
Muzeum Sztuki Współczesnej z ciekawymi zbiorami sztuki awangardowej. Proponowana tu koncepcja kultury ukazywała ją więc jako fragment nowoczesnego życia.
Z drugiej wszakże strony tradycyjny obraz miasta ożywia zaangażowanie organizacji pozarządowych w tworzenie scen alternatywnych oraz rodzące się kolejno festiwale premiujące sztukę krajów bałtyckich. Kiedy jednak na skutek kryzysu
finansowego zabrakło w budżecie pieniędzy, zapomniano o głównym haśle umieszczonym w aplikacji – „Kultura żywa” – i obcięto przede wszystkim
środki przeznaczone na wyprowadzenie kultury
poza mury instytucji i na małe projekty partycypacyjne. To z kolei ograniczyło w znacznym stopniu
udział mieszkańców w innych wydarzeniach. Uwikłana w partyjne spory i gry polityczne relacja między miastem a kulturą, przede wszystkim sztuką, nie

Yet what differentiates the two capitals most of all
is the attitude to art as an element of city life. Vilnius accentuated the development of traditional arts:
music (mostly classical and jazz), theatre, dance, literature, visual arts, and their bases in architecturally
impressive buildings. The main themes of the events
concentrated on the relationship between elitist
and popular art (fashion shows, Street Music Day).
The multi‑style city architecture makes it possible to
find successful implementations of modernist designs.
The concept of culture proposed here portrayed it as
a fragment of modern life. One such building (1969)
houses among others the Museum of Contemporary
Art, with an interesting collection of avant‑garde art.
On the other hand, however, the traditional image
of the city stimulates the involvement of non‑governmental organisations in the creation of alternative
scenes and the emergence of a series of festivals that
emphasise the art of the Baltic countries. When, however, the budget lacked money due to a financial crisis, the main slogan provided in the bid documents –
“Culture Live” – was forgotten, and funds were deallocated primarily from the task to bring culture out,
beyond the walls of institutions and from the small
participative projects. This in turn strongly limited

Makieta niezrealizowanego pro‑
jektu Europejskiego Centrum
Sztuki i Kultury w Linzu (począ‑
tek projektowania 1938 r.).
W centrum budynek Muzeum
Führera przeznaczony dla kolek‑
cji wybitnych dzieł sztuki zrabo‑
wanych Żydom
Model of the European Centre
of Art and Culture in Linz
(never completed, design began
in 1938). Situated centrally is
the Führer Museum designed
for the collection of eminent
works of art stolen from the
Jews

308

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Idee w praktyce / I deas in Practice

dała spójnej odpowiedzi na pytanie, z czego w swojej stolicy dumni są Litwini oraz jaką rolę odgrywa
kultura w społeczeństwie.
W Linzu natomiast nawiązano do rozwoju sektora nowych technologii (w miejsce przemysłu ciężkiego), elektronicznych / digitalnych mediów i powiązanych z nimi sztuk wizualnych oraz projektów
akustycznych. Architektura Centrum Sztuk Elektronicznych, powstałego w 1996 roku, oraz jego nowej
wersji otwartej w 2009 jest wizytówką tak zwanej
szklanej architektury charakterystycznej dla późnego modernizmu i postmodernizmu. To właśnie Centrum stanowi dominantę kulturalną Linzu, stawiając miasto w szeregu najbardziej znanych na świecie ośrodków rozwoju (4 laby) i gromadzenia sztuki
XX i XXI wieku. Wśród eksponowanych przez miasto
dziedzin sztuki dominują: nowe media, otwarte przestrzenie, sceny niezależne i alternatywne.
Po prześledzeniu przebiegu wydarzeń oferowanych w programach obu Europejskich Stolic Kultury
trzeba stwierdzić, że tylko Linzowi udało się osiąg
nąć dwa rezultaty istotne współcześnie w ewaluacji
miast, a w szczególności ich kultury publicznej:
1. Odpowiednie znaczenie przypisano obrazom i mediom komunikacji, które objęły miasto siecią stworzoną na bazie naukowych, technologicznych, artystycznych i społecznych osiągnięć samego miasta. Podkreślono tym samym, że piękno miasta
ma charakter dynamiczny i może być kształtowane przez ten typ aktywności artystycznej, która ma
charakter multimedialny, europejski i w dużym stopniu eksperymentalny. Przewartościowano jednocześnie, organizując wystawy sztuki, rolę poszczególnych przestrzeni publicznych w mieście.
2. Żywe uczestnictwo mieszkańców w przygotowaniu i przebiegu wydarzeń odsłoniło niezwykle dziś ceniony partycypacyjny model kultury publicznej, powiązany ze społecznym zaangażowaniem
(sztuki akustyczne w walce z dźwiękowym zanieczyszczeniem przestrzeni miejskiej). Piękno miasta nie było zatem przeżywane w kontemplacji przestrzeni i obiektów architektonicznych, lecz konstruowane publicznie w ramach zróżnicowanych praktyk
miejskich. Moglibyśmy powiedzieć, że mieszkańcy miasta i liczni zewnętrzni goście wydarzeń odpowiedzieli na pytanie: „Czy Linz jest piękny?”, nie

the participation of locals in other events. Entangled
in party arguments and political games, the relationship between city and culture, and primarily with art,
did not bring about a coherent answer to the question
of what the Lithuanians are proud of in the capital,
and what role culture plays in the society.
In Linz, in turn, a reference was made to the development of the new technologies sector (in the place of
heavy industry), electronic / digital media, and the visual arts and acoustic projects connected thereto.
The architecture of the Ars Electronica Center set
up in 1996 and its new version opened in 2009 provide the hallmark of the so‑called glass architecture characteristic of late modernism and post‑modernism. It is the cultural dominant of Linz, placing
the city in the ranks of the world’s best‑known development centres (four labs) and collections of 20thand 21st‑century art. Dominant among the arts emphasised by the city are new media, open spaces, and
independent and alternative stages.
Having followed the course of events offered in
the programmes of both the European Capitals of
Culture, it must be concluded that only Linz managed to achieve two results that are currently important in the evaluation of cities, and especially of
public culture:
1. Appropriate significance was assigned to the
communication media and images, which encompassed the city with a network created on the grounds
of the scientific, technological, artistic, and social
achievements of the city itself. This emphasised that
the beauty of a city is of a dynamic nature and can be
shaped by the multimedia, European, and to a great
degree experimental type of artistic activity. Moreover, the organisation of artistic exhibitions and
the role of individual public spaces in the city were
re‑evaluated.
2. The lively participation of the residents in the
preparation and course of events disclosed the participative model of public culture, valued extremely highly today, and connected to social involvement
(acoustic arts in the fight against the sound pollution
of the city space). Therefore, the beauty of the city
was not experienced through contemplation of space
and works of architecture, yet constructed publicly
in a range of varied urban practices. One could also

HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

tylko w trybie dyskursywnym, lecz także, a może
przede wszystkim, poprzez działanie. Hasło obchodów, „Kultura dla każdego”, potraktowano poważnie, piękno miasta połączono fortunnie z intensywnym pulsem jego kultury. Chciałoby się stwierdzić,
że w kontekście miejskim piękno uległo demokratyzacji i technicyzacji, o których nie śniło się Kantowi.
Ewa Rewers – profesor zwyczajny, kierowniczka Zakładu Kul‑
turowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa
UAM, filozofka i teoretyczka kultury. Zajmuje się problema‑
mi współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miej‑
skich. Autorka m.in. książek: Post‑polis. Wstęp do filozofii po‑
nowoczesnego miasta (2005), Miasto‑twórczość. Wykłady kra‑
kowskie (2010), The Contradictions of Urban Art (Sprzeczności
sztuki miejskiej, 2013). Redaktorka i współautorka wielu prac
zbiorowych, m.in.: Nowoczesność po ponowoczesności (z Grze‑
gorzem Dziamskim, 2007), Miasto w sztuce – sztuka miasta
(2007), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast (z Agatą Skó‑
rzyńską, 2010), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie (2015),
The Rise of the City Cultures in the Central Europe (Narodzi‑
ny kultur miejskich w Europie Środkowej, 2015). Wykładała
na uczelniach: University of Strathclyde w Glasgow, Univer‑
sity of East Anglia, University of Cambridge oraz w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie i na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu, poza tym prowadziła konsultacje dla doktorantów
projektowania architektonicznego w barcelońskim Universitat
Politècnica de Catalunya.
1. Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. Jerzy Gałecki,
Warszawa 1986, s. 64.
2. Ibidem, s. 74.
3. Bardzo dobrym źródłem informacji na ten temat jest raport
Ex‑Post Evaluation of 2009 European Capitals of Culture, przy‑
gotowany dla Komisji Europejskiej przez Andrew McCoshana,
Jamesa Ramptona, Neringę Mozuraityte i Nicka McAteera.

say that the residents of the city and numerous external guests of the events answered the question “Is
Linz beautiful?” not only in the course of discourse
but also, if not primarily, through action. The signature phrase of the celebration – “Culture for everyone” – was treated seriously, and the beauty of the city
was auspiciously combined with the intensive pulse
of its culture. One might well note that, in the urban
context, the beauty yielded to democratisation and
technicisation, which Kant could not have dreamt of.
Translated from the Polish by Piotr Krasnowolski
Ewa Rewers – is a professor and head of the Division of Cultur‑
al Urban Studies at the Cultural Studies Institute of the Adam
Mickiewicz University in Poznań, philosopher and cultural the‑
orist. She studies the problems of contemporary cultural spac‑
es, mostly urban. Her books include: Post‑polis. Wstęp do filozofii
ponowoczesnego miasta (Post‑polis: an introduction to the philos‑
ophy of the post‑modern city, 2005), Miasto‑twórczość. Wykłady
krakowskie (City‑creation: Krakow lectures, 2010), The Contradic‑
tions of Urban Art (2013). Editor and co‑author of many collective
works, including Nowoczesność po ponowoczesności (Modernity
after post‑modernity, with Grzegorz Dziamski, 2007), Miasto w sz‑
tuce – sztuka miasta (City in art – art of the city, 2007), Kapitał kul‑
turowy polskich miast (Cultural capital of Polish cities, with Agata
Skórzyńska, 2010), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie (Cul‑
tural urban studies: introduction, 2015), The Rise of the City Cul‑
tures in the Central Europe (2015). She lectured at the University
of Strathclyde in Glasgow, the University of East Anglia, and
the University of Cambridge, as well as at the Academy of Fine
Arts in Krakow and the University of Fine Arts in Poznań, and
she held consultations for doctoral students of architectural
design at the Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya.
1. Immanuel Kant, Critique of Judgement, trans. James Creed
Meredith, revised, edited and introduced by Nicholas Walker,
Oxford – New York 2007, p. 37.
2. Op. cit., p. 42.
3. A very good source of information on the subject is the report
Ex‑Post Evaluation of 2009 European Capitals of Culture, pre‑
pared for the European Commission by Andrew McCoshan,
James Rampton, Neringa Mozuraityte, and Nick McAteer.
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W poszukiwaniu
miejskiej utopii
Z Osamu Okamurą, architektem i dyrektorem programowym festiwalu reSITE,
rozmawia Martyna Obarska

In Search of the Urban Utopia
Osamu Okamura, architect and programme director of the reSITE Festival,
in conversation with Martyna Obarska

Przestaliśmy marzyć o zakładaniu nowych
miast. W tej części świata nie można uciec
od historii.

We no longer dream about founding new
cities. In this part of the world you cannot
escape from history.

Martyna Obarska: Myślenie utopijne od zawsze
odgrywało główną rolę w projektowaniu miast.
Czy mamy obecnie do czynienia w Europie Środ‑
kowo‑Wschodniej ze zmierzchem miejskich uto‑
pii czy raczej z ich odrodzeniem?
Osamu Okamura: Stoimy na progu renesansu planowania przestrzennego, rozumianego jako działanie podejmowane we współpracy z mieszkańcami,
które ma na celu podnoszenie jakości życia w mieście.
To zupełnie nowe podejście w projektowaniu miast,
choć być może ono również okaże się w przyszłości
obarczone pewnego rodzaju utopijnym myśleniem.

Martyna Obarska: Utopian thinking has always
played a crucial role in designing cities. Are we
observing a decline or a renaissance of urban uto‑
pias in Central and Eastern Europe?
Osamu Okamura: We stand on the threshold of a renaissance of spatial planning, conceived as working with local residents in order to raise the quality
of life in the city. It is a completely new approach to
designing cities, although perhaps it will be seen in
the future as also marked with utopian thinking. Previously, urban planning was centralised and meant
imposing certain visions from above.

Zuzana Vajdová

reSITE – trzydniowy festiwal i konferencja miejska organizo‑
wane od pięciu lat w Pradze. reSITE to miejsce spotkań archi‑
tektów, urbanistów, aktywistów miejskich i polityków, którzy
działają na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonych miast,
oraz platforma wymiany informacji i najlepszych miejskich
praktyk. Tegoroczna edycja, poświęcona tematyce migracji
w kontekście miejskim, odbędzie się w dniach 16–17 czerwca.
Jej głównym gościem będzie Saskia Sassen.

reSITE – a three-day urban festival and conference organised
for the last five years in Prague. This event brings together ar‑
chitects, planners, urban experts, officials and politicians who
work on creating more more livable cities. It serves as a plat‑
form for the exchange of information and best urban practic‑
es. This year’s edition is dedicated to migration in the urban
context. It will be held on 16–17 June. Saskia Sassen will be
the main guest.

Wszelkie informacje oraz szczegółowy program:

All information and a detailed programme:

www.resite.cz / en/

www.resite.cz / en/
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Wcześniej planowanie miast miało charakter scentralizowany i oznaczało odgórne narzucenie wizji.

What were the effects of such thinking?
We saw many mistakes, which resulted, for example, from a utopian approach to the modernist paradigm. The upshot was a city with isolated zones for
living, working, resting; separate “enclaves” within
one body. Such design led to a situation where space
is used mostly for moving about in your car, for you
have to cover considerable distances to get from one
zone to another.

Jakie były efekty takiego myślenia?
Byliśmy świadkami wielu pomyłek, które wynikały
chociażby z utopijnego podejścia do paradygmatu modernistycznego. W ten sposób powstały miasta z wydzielonymi strefami mieszkania, pracy, odpoczynku.
Oddzielne „enklawy” w ramach jednego organizmu.
Takie projektowanie miast doprowadziło też do sytuacji, w której przestrzeń służy przede wszystkim
do przemieszczania się samochodem, bo trzeba pokonać znaczne odległości, żeby dostać się do każdej strefy.
Pojawienie się wolnego rynku na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku miało jednak roz‑
wiązać problemy miast środkowoeuropejskich.
Nagle doszli do głosu ludzie, którzy uznali, że wolny
rynek uzdrowi miasta. Tak się jednak nie stało. Trudno bowiem, posiłkując się logiką wolnego rynku, stworzyć dobrej jakości przestrzenie publiczne, które będą
dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. W latach dziewięćdziesiątych mieliśmy przecież do czynienia z fenomenem powstawania prywatnych ulic,
zamkniętych osiedli, wydzielonych części miasta.
Czy to była utopia miejska oparta na własności
prywatnej?
To było myślenie utopijne. Wolny rynek miał być naszym wybawicielem. Mieszkańcy postrzegani jako
konsumenci mieli dbać o przestrzeń publiczną w imię
zysku. Zgodnie z taką wizją prywatni inwestorzy też
powinni byli tworzyć wspaniałe przestrzenie publiczne, bo przecież konkurowali z innymi inwestorami.
Konkurencja miała sprawiać, że każdy wzniesie się
na wyżyny mądrego projektowania miasta, swojego osiedla, podwórka. Zakładano, że zadziała prawo
rynku – tylko produkt najwyższej jakości będzie atrakcyjny dla potencjalnych kupców. Szybko jednak okazało się, że dla deweloperów zysk jest ważniejszy od jakości tworzonych przez nich przestrzeni. Mieszkańcy
mieli ograniczony wybór i skromne możliwości finansowe, więc kupowali to, co pojawiło się na rynku. Nikomu nie opłacało się inwestować w przestrzeń publiczną wysokiej jakości. Państwu przestało się też
opłacać inwestowanie w mieszkalnictwo socjalne.

But the emergence of the free market in the early
1990s was supposed to solve the problems of Cen‑
tral European cities.
People who thought that the free market would heal
the cities suddenly came to the fore. But that did not
happen. For it is difficult to create high‑quality public spaces, available for all residents, using the logic of
the free market. It was in the 1990s that we observed
the emergence of private streets, gated communities,
isolated parts of the city.
Was it an urban utopia based on private ownership?
Yes, it was utopian thinking. The free market was
supposed to be our saviour. Residents perceived
as consumers were expected to take care of public
space in the name of profit. Under such a vision private investors should also have created wonderful
public spaces, for they competed with other investors. Competition was supposed to drive everyone to
the heights of their abilities in wise design of their
cities, housing estates, backyards. It was assumed
that the law of the market would be at work – only
the highest‑quality product would be attractive for
potential buyers. But it soon turned out that profit
proved more important for developers than the quality of spaces they created. Residents had a limited
choice and modest financial means, so they bought
whatever appeared on the market. It was not profitable for anyone to invest in high‑quality public space.
And investment in council housing ceased to be profitable for the government.
Private investors sought to maximise their profits.
And what was the attitude of local governments?
Utopian thinking about the invisible hand of the market healing the cities proved a very expensive solution
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Prywatni inwestorzy dążyli do maksymaliza‑
cji swoich zysków. A jaką postawę przyjmowa‑
ły samorządy?
Utopijne myślenie o niewidzialnej ręce rynku, która
uzdrowi miasta, okazało się niezwykle kosztownym
rozwiązaniem dla samorządów, bo to właśnie one,
a nie prywatni inwestorzy, poniosły największe koszty niepohamowanego rozlewania się miast i prywatyzacji przestrzeni publicznej. Coraz częściej miasta
musiały inwestować ogromne środki w infrastrukturę osiedli powstających na przedmieściach. Deweloper decydował się na budowę poza centrum miasta,
ponieważ działki w takich lokalizacjach były tańsze,
a przecież chodziło o maksymalizację zysku. To jednak miasto ponosiło koszty budowy dróg, doprowadzenia oświetlenia, zapewnienia kanalizacji. W rzeczywistości takie działania niesamowicie wydrenowały budżety miejskie.
Patrząc na proces suburbanizacji w Polsce, można
odnieść wrażenie, że jesteśmy w momencie, który
opisujesz.
Te procesy na pewno jeszcze trwają. Jednak w pewnym momencie niektóre miasta doszły do wniosku, że
trzeba zmienić układ sił, podzielić się kosztami utrzymania osiedli. Dotychczasowe zarządzanie przestrzenią nie miało nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Zaczęto coraz częściej tworzyć przestrzenie
w modelu partnerstwa publiczno‑prywatnego. Samorządy bardziej łaskawym okiem spojrzały też na deprecjonowane dotychczas i zaniedbane przestrzenie
śródmiejskie lub obszary postindustrialne, na których
terenie powstają obecnie nowe przestrzenie publiczne
i osiedla mieszkaniowe. Podejmowane działania mają
na celu zapobieganie rozlewaniu się miast, które zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, problemami z zarządzaniem i mniejszą efektywnością.
Kiedy rozpoczynaliście pracę nad pierwszą edy‑
cją festiwalu reSITE, chcieliście rozpocząć dysku‑
sję nad sensem wolnorynkowego podejścia do za‑
rządzania i projektowania miast w regionie, czy
mieliście już poczucie, że macie do zaprezento‑
wania jakieś inne rozwiązania?
Myślę, że w 2012 roku, kiedy przygotowywaliśmy
pierwszą edycję festiwalu, odczuwaliśmy, że jesteśmy

for local governments, for it was them rather than private investors that bore the greatest costs of unbridled
urban sprawl and privatisation of the public space. Increasingly often, cities had to pay huge costs of providing infrastructure for new settlements on the outskirts. Developers chose to build outside the city core,
for land in such localities was cheaper and they aimed
at maximising their profits. But it was the municipality that shouldered the cost of building roads, supplying electricity, providing drainage. In fact, such practice was a huge burden on municipal budgets.
Looking at the process of suburbanisation in Po‑
land, you can get the impression that we find our‑
selves at the point you describe.
These processes are definitely still going on. But at a
certain point some cities concluded that they needed to change the balance of power, share the costs of
maintaining the city. The existing management of
space had nothing to do with sustainable development. The public‑private partnership model was increasingly used in creating public spaces. Local governments took a more favourable look at previously
ignored and neglected downtown spaces or post‑industrial terrains, where now new public spaces and
housing estates emerge. These actions are aimed
at preventing the urban sprawl, always connected
with additional costs, management problems and reduced efficiency.
When you started working on the first edition of
the reSITE Festival, did you want to launch a dis‑
cussion on the reasonableness of the free mar‑
ket approach to managing and designing cities in
the region, or did you already feel that you had
some alternatives to present?
I think that in 2012, when preparing the first edition
of the festival, we sensed that we had found ourselves
at an important juncture for our region. The socialist and free‑market urban utopias were giving way to
the era of pragmatism. Perhaps in the future we will
call it a utopia of cooperation.
Does this new approach to designing space also
mean a change in the way of communicating
between various groups composing the city?
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w momencie ważnym dla naszego regionu. Socjalistyczna i wolnorynkowa utopia miejska ustępowała
miejsca epoce pragmatyzmu. Być może za pewien
czas będziemy ją nazywali utopią współpracy.

In the two concepts you mentioned before, utopi‑
an thinking clearly meant a vision imposed from
above. It is difficult to find such a model of com‑
munication in the paradigms that bring cooper‑
ation to the fore.
Of course. Previously, we were dealing with a situation whereby one truth and one vision of development existed. Later the interplay of interests also
appeared. From the point of view of profit, when
conflicting interests were at stake, it was better to
find a compromise solution than lose everything.
But such a situation was not comfortable for either
party. However, in the era of pragmatism I spoke
about a different thinking appears. Everyone has
their interest, but the solution is worked out in a process of consultation and cooperation. It is not a sum of
particular interests, but rather a confluence of them,
for in the process of cooperation solutions previously not considered by anyone may appear. We are not
looking for compromises; we are looking for alternative paths.

Czy to nowe podejście do projektowania prze‑
strzeni oznacza również zmianę w sposobie ko‑
munikowania się różnych grup tworzących mia‑
sto? W dwóch wspomnianych wcześniej przez cie‑
bie koncepcjach myślenie utopijne jednoznacznie
wiązało się z odgórnie narzuconą wizją. Trudno
odnaleźć taki model komunikacji w paradygma‑
cie, który stawia na piedestale współpracę.
Oczywiście. Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której istniała jedna prawda i jedna wizja
rozwoju. Potem pojawiła się też gra interesów. Ktoś
miał określony interes, ktoś inny. W imię zysku lepiej
było wypracować rozwiązanie kompromisowe, niż
wszystko stracić. Taka sytuacja nie była jednak komfortowa dla żadnej strony. Natomiast w epoce pragmatyzmu, o której wspomniałem, pojawia się inne
myślenie. Każdy ma swój interes, ale rozwiązanie zostaje wypracowane podczas konsultacji i współpracy. Nie jest ono sumą poszczególnych interesów, lecz
raczej ich wypadkową, ponieważ w procesie współpracy mogą pojawić się rozwiązania, których wcześ
niej żadna grupa nie brała pod uwagę. Nie szukamy
kompromisów, poszukujemy alternatywnych ścieżek.
Jak takie myślenie sprawdza się w rzeczywisto‑
ści miejskiej?
Dotychczas przestrzenie biurowe były wydzielone
z tkanki miejskiej. Szklane wieżowce miały raczej
odstraszać potencjalnych „intruzów”, niż przyciągać użytkowników miasta, którzy nie mieli bezpośrednich interesów związanych z daną lokalizacją.
Jednak coraz częściej prywatni inwestorzy decydują się na stworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, zakładają parki, projektują wewnętrzne dziedzińce czy skwery. Jednym
słowem, inwestują w przestrzeń publiczną, bo mają
świadomość, że w dłuższej perspektywie to przynosi
zysk – na przykład poprzez poprawę jakości warunków pracy swoich pracowników. Takim pomysłem,
który jest również pokłosiem poszukiwania niestandardowych rozwiązań, stał się słynny projekt parku

How does such thinking work in the urban context?
So far, office spaces are separated from the urban
fabric. Glass high‑rises are rather meant to deter potential “intruders” than to attract city users without any direct interests connected with a given locality. But private investors increasingly often decide to create high‑quality open- access public space;
they build parks, design courtyards or small squares.
In a word, they invest in public space, for they are
aware that in the longer term this brings profit – for
example, through improving working conditions for
their employees. An example of such an idea, which
is also the aftermath of searching for unconventional solutions, is the famous design of the park created on a disused elevated railway track – the High
Line in New York. The initiator of the project was
a non‑governmental organisation called Friends of
the High Line, founded by two local residents, Joshua David and Robert Hammond, who started to lobby
to create a park resembling the Paris Coulée verte
in this place. They managed to involve many people
and institutions and also raise funds from the owners of office buildings in the vicinity for creating
the park. At the start they had no idea that this model
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stworzonego na nieczynnym wiadukcie kolejowym –
High Line w Nowym Jorku. Inicjatorem przedsięwzięcia była organizacja pozarządowa Friends of
the High Line. Założyli ją dwaj mieszkańcy tej okolicy, Joshua David i Robert Hammond, którzy zaczęli
lobbować na rzecz utworzenia w tym miejscu parku
przypominającego paryski Coulée verte. Udało im się
zaangażować wielu ludzi i kilka instytucji, a także
pozyskać fundusze od właścicieli okolicznych biurowców na utworzenie parku. Kiedy rozpoczynali swoje działania, nie mieli pojęcia, że ostatecznie
pojawi się taki model funkcjonowania i finansowania tej przestrzeni. Dzięki współpracy powstało rozwiązanie innowacyjne.
Projektowanie oparte na współpracy owocuje
powstaniem nietuzinkowych rozwiązań. Jakie
są jeszcze plusy takiego podejścia?
Tak wypracowane rozwiązania są również bardziej
uzasadnione pod względem ekonomicznym. Można
przecież zaprojektować wydumany wieżowiec, który
w ostateczności będzie stał pusty, ponieważ nie odpowiada na potrzeby potencjalnych użytkowników
i ignoruje otoczenie. Coraz częściej mamy też do czynienia z opuszczonymi centrami handlowymi.
Trudno jest doszukać się takich tendencji w pol‑
skich miastach, w których co roku powstają nowe,
tłumnie odwiedzane centra handlowe, a wieżow‑
ce wyrastają jak grzyby po deszczu. Czy nowy
pragmatyzm rzeczywiście zawojował już naszą
część Europy? Może to trend, który obserwuje
się raczej w Nowym Jorku, a nie nad Wisłą, Weł
tawą czy Dunajem?
W Pradze zmiany w myśleniu o projektowaniu miasta
zaczęły być widoczne pięć, sześć lat temu za kadencji
poprzedniego burmistrza. Przez ten czas wydział planowania przeszedł prawdziwą rewolucję. Zmienił się
cały jego skład, sposób pracy, myślenia o mieście. Powstały nowe plany zagospodarowania, masterplan dla
Pragi, uchwalono nowe regulacje związane z ładem
przestrzennym. Wszystkie te dokumenty zawierają
wytyczne, które mają na celu stworzenie wielofunkcjonalnego miasta w ludzkiej skali. Pod tym względem
rzeczywiście Praga jest chlubnym wyjątkiem w regionie i mamy jako organizatorzy reSITE niebywałe

of functioning and financing the space would emerge.
Cooperation produced an innovative solution.
Designing based on cooperation results in un‑
typical solutions. What are other advantages of
such an approach?
Solutions developed in this way are also more justified in the economic sense. You can always have a sophisticated idea for a skyscraper which will stand
empty, for it will not meet the needs of potential
users and ignore its surroundings. We are increasingly often seeing abandoned shopping centres.
It is difficult to detect such tendencies in Pol‑
ish cities, where each year new and very pop‑
ular shopping centres appear and skyscrapers
are mushrooming. Has the new pragmatism re‑
ally conquered our part of Europe? Perhaps it is
a trend which you can rather observe in New York
than in Poland, the Czech Republic or Hungary?
In Prague, changes in thinking about designing cities started to be visible five or six years ago during
the term of the previous mayor. At that time the planning department underwent a genuine revolution.
There are new people, new methods of working and
thinking about the city. Local plans and a master plan
for Prague were created, and new regulations on spatial planning were introduced. All these documents
contain guidelines aimed at creating a multifunctional city on a human scale. But in this respect Prague is
a notable exception in the region, and as the organisers of reSITE we are extremely lucky to be working here. The municipality employs many wonderful people, who have experience of working abroad
and are capable of transforming some solutions for
domestic use.
Are you just looking at the actions of the munici‑
pality, or actively participating in them?
Initially the reSITE Festival was a modest project
organised by an NGO. But after the second edition
Martin Barry, architect and originator of the whole
project, was kindly asked by the municipality if they
could support our event, not only financially, but
also in the area of content. Prague officials had decided that the subjects discussed during the festival
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szczęście, że możemy działać właśnie tutaj. W urzędzie miasta pracuje wielu niezwykłych ludzi, którzy
zdobywali doświadczenie w innych krajach i potrafią
przełożyć pewne rozwiązania na czeski grunt.

(urban, architectural, social) perfectly fitted their
development plans for Prague and overlapped
with issues which the municipality had to reflect
on. Since that time we work very intensively with
the local government. You could say that we act like
an urban think‑tank providing new inspirations and
solutions.

Przyglądacie się działaniom magistratu czy też
aktywnie w nich uczestniczycie?
Festiwal reSITE na początku był skromnym przedsięwzięciem zainicjowanym przez organizację pozarządową. Jednak po drugiej edycji festiwalu Martin Barry, architekt i pomysłodawca festiwalu, został
wręcz poproszony przez miasto o możliwość wsparcia naszych działań, nie tylko na poziomie finansowym, ale też merytorycznym. Urzędnicy uznali, że
tematy podejmowane podczas festiwalu (urbanistyczne, architektoniczne, społeczne) idealnie wpisują się
w plany rozwoju Pragi i pokrywają się z kwestiami,
które miasto musi przemyśleć. Od tego czasu bardzo intensywnie współpracujemy z praskim urzędem.
Można powiedzieć, że działamy jak miejski think
tank, który dostarcza nowe inspiracje i rozwiązania.
Praga jest zatem pionierem miejskich zmian, ale
jak moglibyśmy określić moment, w którym znaj‑
duje się większość miast w regionie?
Jesteśmy w punkcie zero. Dokonała się już powolna zmiana w naszym sposobie myślenia o przestrzeni publicznej, ale nadal brakuje nam doświadczenia. Dlatego inspirujemy się rozwiązaniami z innych
miast i chłoniemy wszelkie nowinki. W kwietniu jako
reSITE otrzymaliśmy informację, że udało się nam
i naszym parterom z kilku miast regionu przekonać
Komisję Europejską do wsparcia olbrzymiego projektu Shared City. Momentum. To właśnie jest ten moment, kiedy w Europie zmienia się cały sposób myślenia o projektowaniu miast i powstaje tak zwana
Europejska Agenda Miejska, która zostanie uchwalona w maju w Amsterdamie. My, w ramach swoich
działań w projekcie, chcemy połączyć siły i popularyzować najlepsze miejskie praktyki, ponieważ dostrzegliśmy, że największym problemem jest brak porozumienia między urzędnikami miejskimi a innowatorami społecznymi. Dzięki temu, że udało nam
się zaprosić do współpracy zarówno instytucje miejskie, uczelnie, organizacje pozarządowe, jak i aktywistów, mamy nadzieję, iż zdołamy wypracować

So Prague is a pioneer of urban changes, but how
could we define the moment in which the majori‑
ty of cities in the region find themselves?
We are at the starting point. A slow change in our
way of thinking about public space has already occurred, but we still lack experience. Therefore we
take inspirations from solutions in other cities, and
we are eagerly absorbing any innovations. In April,
our festival received the information that we and our
partners from a number of cities in the region had
managed to persuade the European Commission to
support the huge project “Shared City. Momentum”.
In fact, we are now also at a point where the whole
way of thinking about designing cities is changing in
Europe, and the so‑called European Urban Agenda
is being developed, to be passed in May in Amsterdam. As our contribution to the project, we want to
promote the best urban practices, for we have noticed that the biggest problem is the lack of communication between city officials and social innovators. Since we managed to involve municipal institutions, universities, non‑governmental organisations
and activists, we hope that we will manage to develop new, unconventional solutions raising the quality of life in the cities of Central and Eastern Europe.
And that they will not be in a utopian vein.
Are you not afraid that this absorbing of urban
innovations from across the world will turn into
an unreflective copying of foreign models? Until
quite recently, people taking part in meetings and
conferences in our region were enthusiastic about
the smart city concepts, such as the city of Mas‑
dar built in the desert, already much criticised in
the West. This was definitely a project in a utopi‑
an vein – a technological utopia.
I think that not only openness to ideas, but also their
critical assessment is crucial. The technological
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nowe, nietuzinkowe rozwiązania podnoszące jakość
życia w miastach Europy Środkowo‑Wschodniej. I że
nie będą one z porządku utopijnego.
Nie obawiasz się, że to chłonięcie miejskich no‑
winek ze świata przemieni się w pozbawione
głębszego namysłu kopiowanie zagranicznych
wzorów? Jeszcze do niedawna na spotkaniach
i konferencjach w naszym regionie na porząd‑
ku dziennym były zachwyty nad koncepcjami
smart city, na przykład nad projektem powstają‑
cego na pustyni miasta Masdar, podczas gdy było
ono już powszechnie krytykowane na Zachodzie.
To właśnie był projekt z porządku utopii, tym
razem – technologicznej.
Myślę, że ważna jest otwartość na pomysły, ale też ich
krytyczny osąd. Sektor technologiczny może dostarczyć ciekawe rozwiązania, ale często rzeczywiście są
to propozycje nieprzystające do rzeczywistości – zbyt
drogie, zbyt skomplikowane, nieuwzględniające potrzeb mieszkańców. Jestem dość sceptyczny w stosunku do całej koncepcji smart city – to rodzaj marki wypracowanej przez wielkie firmy technologiczne, po to
aby maksymalizować ich zyski. Zamiast więc mówić
i działać w duchu smart city, wolę raczej podejście smart
people, zakładające włączanie mieszkańców i wykorzystywanie ich potencjału do tworzenia nowych pomysłów na działanie w przestrzeni publicznej. Trzeba też
pamiętać, że środkowoeuropejskie miasta nie powstały
w próżni, nie zostały naszkicowane od nowa, na pustkowiu – tak jak Masdar. Utopia technologiczna nie zapładnia więc aż tak bardzo naszych umysłów. Ważniejsze jest przenikanie się historii, doświadczeń poprzednich pokoleń, kolejnych warstw miejskich. To taki
patchwork. Przestaliśmy marzyć o zakładaniu nowych
miast. W tej części świata nie można uciec od historii.
Z angielskiego przełożyła Martyna Obarska
Osamu Okamura – architekt, dyrektor programowy między‑
narodowego festiwalu i konferencji reSITE odbywającej się
od 2012 roku w Pradze. Redaktor, były naczelny czasopisma
architektonicznego „ERA21”. Wykładowca w Instytucie Archi‑
tektury w Pradze. Jako przedstawiciel Czech nominuje kandy‑
datów do nagrody za najlepsze europejskiej realizacje Mies van
der Rohe Award. Członek jury European Prize for Urban Public
Space. Mieszka w Brnie i w Pradze.

sector may provide interesting solutions, but you are
right that these proposals often do not square with
reality – they are too costly, too complicated, ignoring the needs of residents. I am rather sceptical about
the whole concept of smart city – it is a brand developed by large technology companies in order to maximise their profits. So instead of speaking and acting
in the spirit of the smart city I prefer the smart people
approach, which assumes involving inhabitants and
using the potential for creating new ideas regarding
the development of public space. You should also remember that Central European cities were not created in a vacuum; they were not drawn on an empty
board in the desert like Masdar, so the technological utopia is not very inspirational for us. What we
find more important is the interpenetration of history, experiences of previous generations, successive
urban layers. It is a patchwork. We no longer dream
about founding new cities. In this part of the world
you cannot escape from history.
Osamu Okamura – is an architect, programme director of re‑
SITE international festival and conference, editorial supervisor
and former editor‑in‑chief of professional architecture magazine
ERA21. Independent nominator of the European Union Prize for
Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award – for
the Czech Republic. Member of the Board of Experts of the Eu‑
ropean Prize for Urban Public Space. Lives in Brno and Prague.
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Tęsknota za miastem
przyszłości
Janusz Sepioł

Nostalgia for the City
of the Future

Peter Cook, Walking City,
f ragment, 1964

Wizje miast rozwijane w kontekście
marzeń o idealnych osiedlach przyszłości
funkcjonują nie tylko poza czasem, ale
w jakimś sensie także poza przestrzenią.
Urbaniści realnie wykonujący swój zawód,
mówiąc wprost, zmagają się z innymi
problemami, choć rzecz jasna chętnie
zaglądają do różnych laboratoriów idei.

Visions of cities created in the context
of dreams of ideal estates of the future
exist not only outside time, but also,
in a sense, outside space. Urban planners
working in real conditions simply have
to face other problems, although, of course,
they consult various laboratories of ideas
with interest.

J

In

esienią 2014 roku, na zlecenie brytyjskiego Office for Science, w ramach prac nad miejskim fore
sightem grupa badaczy pod kierunkiem Nicka Dunna
z Uniwersytetu w Lancaster opublikowała raport
pod tytułem A Visual History of the Future (Historia wizualna przyszłości)1. To wyjątkowy i obszerny

autumn 2014, as part of its Foresight programme, the UK’s Government Office for Science commissioned a group of researchers led by
Professor Nick Dunn from Lancaster University to
prepare and publish a report called “Future of Cities: A Visual History of the Future”.1 This is a unique

Heinrich Klotz, Vision der Moderne, München 1986
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Większość mieszkańców cywilizowanego
świata żyje w mniej lub bardziej
amorficznej przestrzeni zurbanizowanej.
Coraz trudniej wskazać krawędzie
dzielące miasto i nie miasto. Coraz
trudniej ogarnąć je spojrzeniem.
przegląd różnych koncepcji miast przyszłości, organizujących wyobraźnię Zachodu przez ostatnie
stulecie. Wbrew obiegowym poglądom rozwijanie
tych futurystycznych wizji naszego zamieszkiwania na ziemi wcale nie było wyłączną domeną urbanistów czy architektów. Autorzy raportu wskazują
na ważną rolę kultury masowej – zwłaszcza twórców
kina czy komiksów. Miasta przyszłości, stanowiące
fascynującą scenerię popkulturowych opowieści, niejednokrotnie stawały się ich swoistymi bohaterami.
Przyglądając się zgromadzonym w raporcie zespołu Dunna niezwykłym rysunkom, schematom czy
fotomontażom, można umocnić się w przekonaniu,
że myślenie o mieście jako dziele sztuki w XX wieku
w znacznym stopniu stało się domeną wizjonerów,
fantastów, różnych proroków śniących o sztucznie
pływających wyspach czy wielusetmetrowych wertykalnych megastrukturach. Jest kilka obiektywnych
powodów tego stanu rzeczy. Po pierwsze − rewolucyjne wizje miast przyszłości, aby przekonywać, muszą
uwodzić, oddziaływać na emocje, wręcz wzbudzać
jakiś rodzaj zachwytu. Muszą przemawiać bardziej
do wyobraźni niż do intelektu. Po drugie − futurystyczne wizje przyszłych ludzkich osiedli były właś
ciwie zawsze dziełem na wskroś indywidualnym,
znakiem osobowości twórcy, z natury rzeczy dążącego do oryginalności. Dlatego też z reguły cechuje
je spójność i konsekwencja przeprowadzonego artystycznego zamysłu. To sytuacja w realnej praktyce
urbanistycznej z zasadniczych powodów niespotykana, wręcz nieznana. Tysiące zmiennych w czasie
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and extensive review of various concepts of future
cities which have been shaping the imagination of
the West over the last century. Contrary to popular
views, devising such futuristic visions of our dwelling on this planet is not the exclusive domain of urbanists or architects. The authors of the report point
to the vital role of mass culture – especially cinema
and comic books. Particular cities of the future providing fascinating settings for pop‑cultural stories
have often become their characters as well.
Looking at the extraordinary drawings, diagrams
and photomontages from Dunn’s report reinforces
the conviction that thinking of the city as a 20th‑century work of art has largely become the domain of
visionaries, fantasists, and various prophets dreaming of artificial floating islands or vertical megastructures many hundreds of metres tall. There are
several objective reasons for this. Firstly, in order to
be convincing, revolutionary visions of future cities must be seductive, stir emotions, and even cause
some kind of delight. They must appeal more to
the imagination than to the intellect. Secondly, futuristic visions of human settlements have essentially always been highly individual works, signatures of a given creator’s style, and thus they inherently aspire to originality. For this reason, they are
usually characterised by coherence and consistency
of one artistic idea. In real urbanist practice, however, such a situation is unprecedented; in fact, for
a number of fundamental reasons, it is not known.
Thousands of factors variable in time pre‑empt any
chance for such unity and coherence. Thirdly and
lastly, these sketches or photographs depicting “cities of tomorrow” or even of “the day after tomorrow”
nearly always ignore the context of the existing cityscape. They are all as if created from scratch or on
the ruins of cities from the past – Le Corbusier’s “radiating” Paris being a case in point. Such a scenario is also rare in real processes of building new cities; nonetheless, at times it is possible. Therefore,
visions of cities created in the context of dreams of
ideal estates of the future exist not only outside time,
but also, in a sense, outside space. Urban planners
working in real conditions simply have to face other
problems, although, of course, they consult various
laboratories of ideas with interest.
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okoliczności uniemożliwiają taką jednolitość i koherencję. Po trzecie wreszcie − te szkice czy fotografie
pokazujące „miasta jutra” lub nawet „pojutrza” niemal zawsze ignorują kontekst istniejącego miejskiego krajobrazu. Wszystkie są jakby miastami „na surowym korzeniu” lub na gruzach miast przeszłości –
jak na przykład „promienny” Paryż Le Corbusiera. To
także w realnych procesach budowy miast przypadek
raczej rzadki, choć czasami możliwy. Wizje miast rozwijane w kontekście marzeń o idealnych osiedlach
przyszłości funkcjonują zatem nie tylko poza czasem,
ale w jakimś sensie także poza przestrzenią. Urbaniści realnie wykonujący swój zawód, mówiąc wprost,
zmagają się z innymi problemami, choć rzecz jasna
chętnie zaglądają do różnych laboratoriów idei.

W przeszłości, w świecie, którego większość mieszkańców stanowiła ludność wiejska, miasto jawiło się
jako zjawisko radykalnie odmienne od całego pozostałego krajobrazu. Było ono w nim jednoznacznie,
twardo wydzielone – choćby liniami miejskich fortyfikacji i ostro zarysowaną sylwetą wież – dlatego
rozważania o jego kształcie miały istotny sens. Dziś
sytuacja jest zgoła inna. Większość mieszkańców
cywilizowanego świata żyje w mniej lub bardziej
amorficznej przestrzeni zurbanizowanej. Coraz trudniej wskazać krawędzie dzielące miasto i nie miasto.
Coraz trudniej ogarnąć je spojrzeniem. Tradycyjne
miasto, rozumiane jako całość posiadająca granice
i środek, staje się już nieuchwytne dla indywidualnej percepcji. Cóż da się powiedzieć o kształcie metropolii liczącej miliony mieszkańców i rozciągającej
się na przestrzeni dziesiątków kilometrów?

Jeśli zawęzimy myślenie o urbanistyce do kategorii
estetycznych i utożsamimy je z rozważaniami o mieście jako dziele sztuki, może rzeczywiście przyjdzie
nam zajmować się jedynie futurystycznymi pomysłami: kroczącymi megastrukturami metabolistów jak
Plug‑in City Petera Cooka, paradoksami w stylu pop‑artu jak Aircraft Carrier in Landscape Hansa Holleina
albo gigantycznymi wieżami Paola Soleriego czy siatkami Yony Friedmana. Takie podejście wydaje się jednak niewłaściwe. Utopie są zajmujące, ale realne życie
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The majority of inhabitants of the civilised
world live in more or less amorphic
urbanised spaces. It becomes ever more
difficult to indicate borders separating
the city from the non-city. It is increasingly
hard to take in cities in one look.
In the past, when the world was predominantly rural,
the city stood out from the rest of the landscape as
radically different. When it was clearly defined and
marked as separate, for instance by the lines of city
fortifications and the silhouette of towers, reflections
on its shape made vital sense. Today the situation
has changed entirely. The majority of inhabitants of
the civilised world live in more or less amorphic urbanised spaces. It becomes ever more difficult to indicate borders separating the city from the non‑city.
It is increasingly hard to take in cities in one look.
The traditional city, understood as an entity with
borders and a centre, increasingly eludes individual perception. What can one say about the shape of
a city with millions of inhabitants, stretching over
tens of kilometres?

If we narrow down thinking about urban planning
in aesthetic terms and equate it with thinking about
the city as a work of art, then perhaps indeed we will
be left only with futuristic ideas: the progressing
megastructures of Metabolists such as Peter Cook’s
Plug‑in City, pop‑art‑style paradoxes such as Hans
Hollein’s Aircraft Carrier City in Landscape, Paolo
Soleri’s gigantic towers, or Yona Friedman’s networks.
However, such an approach seems wrong. Utopias
are absorbing, but real life is more interesting still.
So what if life and development of cities is determined
by a great range of multifarious factors? Reflections
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ciekawsze. Cóż z tego, że o życiu i rozwoju miast decyduje mnóstwo najrozmaitszych czynników? Wciąż jednak ważna jest refleksja nad artystycznymi aspektami
tworzących miasta artefaktów – przede wszystkim budujących jego przestrzeń. Czy ta przestrzeń jest dziełem sztuki? Pewnie czasami bywa, choć nie potrafimy
jednoznacznie powiedzieć kiedy i dlaczego. Ważne jednak, że wciąż często miejską przestrzeń przeżywamy
estetycznie i analizujemy ją w kategoriach artystycznych. Odkrywamy w niej cechy intencjonalnej, świadomej, autorskiej kreacji, funkcję nośnika treści i emocji.
Modernistyczne myślenie o mieście i kształcie
jego przestrzeni na długo zdominowała problematyka „sanitarna” (więcej powietrza, więcej słońca,
więcej zieleni), funkcjonalna (segregacja funkcji, hierarchizacja zadań transportowych etc.) oraz do pewnego stopnia prawna. Właściwie tylko reżimy autorytarne miały inne poglądy na zasady budowania miast.

on the artistic aspects of all the artefacts that form
cities – above all, build their space – is still important.
Is this space a work of art? It probably is at times, although we are unable to say exactly when and why.
What matters, however, is that sometimes we experience city space aesthetically and analyse it in terms of
artistic categories. We discover its qualities of an intentional, conscious, authorial creation, and its function as a medium of meanings and emotions.
Modernist thinking about the city and the shape
of its space was long dominated by problems of a triple nature: “sanitary” (more air, more sun, more
greenery), functional (segregation of functions, establishing a hierarchical system of transport, etc.),
and to some extent legal. Practically only authoritarian regimes have had other views on the principles of building cities.

Krytyczna refleksja nad współczesnym miastem zaczęła się rodzić w latach sześćdziesiątych XX wieku
we Włoszech, które z jednej strony miały bardzo
wątłe tradycje modernistyczne (w CIAM nie było żadnego Włocha), a z drugiej – najwspanialsze skarby
tradycyjnej urbanistyki na wyciągnięcie ręki. Główną rolę odegrał tu Aldo Rossi (1931–1997). Jego rozważania dotyczyły archetypicznych form, z których
chciał budować zarówno dzieło architektoniczne, jak
i miasto. Młodzieńcza książka włoskiego architekta,
mająca charakter manifestu, Architettura della città2
(Architektura miasta), jest właśnie zapisem deliberacji nad miastem w kategoriach intencjonalnego dzieła
sztuki – roli tradycji, historii, kontekstu. Rossi pisze:
Miasto, będące tematem tej książki, rozumiane jest
jako architektura. Mówiąc o architekturze, mam
jednak na myśli nie tylko widoczny obraz miasta
i sumę jego różnorodnych budynków, ale także
architekturę jako konstrukcję, budowanie miasta
w czasie. […] Do głównych zagadnień, które poja‑
wiają się w odniesieniu do miejskich artefaktów,
należą indywidualność locus, pamięć, projekt sam
w sobie. Nie pojawia się wśród nich funkcja. Jedną
z tez tej pracy […] jest odrzucenie objaśniania miej‑
skich artefaktów przez pryzmat funkcji3.

Critical reflection on the contemporary city was
born in the 1960s in Italy, where, on the one hand,
the modernist tradition was very weak (there was
no Italian member of the International Congresses
of Modern Architecture [CIAM]), and, on the other
hand, the most magnificent treasures of traditional urban planning were at one’s fingertips. The key
figure in this reflection was Aldo Rossi (1931–1997).
His main subject of interest was a set of archetypical
forms out of which he wanted to build both architectural works and the city. His early book, and manifesto, L’architettura della città,2 is precisely a meditation on the city as an intentional work of art – and
on the role of tradition, history and context. Rossi
writes “The city, which is the subject [of this book],
is to be understood here as architecture. By architecture I don’t mean only the visible image of the city
and the sum of urban artifacts and its different architectures, but architecture as construction, the construction of the […] city over time.” 3 Among the key
concepts which he used with reference to urban artefacts are individuality (“locus”), memory, and design
itself. Function is not one of them. One of the theses
of the work is a rejection of explaining urban artefacts through the prism of their function.”
Rossi stresses the importance of the past, monuments and continuity in the structure of the city.
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Rossi podkreśla znaczenie przeszłości, zabytków
i ciągłości w strukturze miasta. Oświadcza wprost:
„Najbardziej znacząca ciągłość to ta, którą zapewnia ulica i plan” 4. Był to w tamtym czasie głos odosobniony, by nie powiedzieć dziwaczny. Dominującym nastrojem sztuki Rossiego, swoistej syntezy
racjonalizmu w duchu Terragniego, sztuki Loosa
i malarstwa de Chirico, była nostalgia, a jego projektem – ideowym wyznaniem urbanistycznej
wiary – rozbudowa cmentarza w Modenie, swoistego „miasta śmierci”. Rossi nigdy też nie krył podziwu

He states: “The most meaningful permanences are
those provided by the street and the plan.” 4 At the time
of the book’s publication, Rossi’s opinion was isolated, and even considered strange. The dominant
mood of Rossi’s art, a kind of synthesis of rationalism in the spirit of Giuseppe Terragni, Adolf Loos’s
art, and Giorgio de Chirico’s painting, was nostalgia,
and the ideological confession of his urbanist faith
was his design of an expansion of the cemetery in
Modena, a “City for the Dead”. Rossi openly admired
the Stalinist architecture in Moscow and East Berlin.

Aldo Rossi, Budynek miesz‑
kalny w Friedrichstadt
w Berlinie
Aldo Rossi, Building
in Friedrichstadt, Berlin
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dla stalinowskiej architektury Moskwy i Berlina
Wschodniego.
Rola Włoch, gdzie architektura rozwijała się
w opozycji do międzynarodowego modernizmu,
w rozwoju refleksji na temat miasta jest zastanawiająca także z innego powodu. To tu wiele czasu spędzili – jako amerykańscy stypendyści – dwaj główni
i jakże wpływowi krytycy owego modernizmu: zwolennik monumentalności i powagi Louis Kahn czy
propagator złożoności i sprzeczności Robert Venturi,
co niewątpliwie zaważyło na ich poglądach.

The phenomenon of the role of Italy, where architecture developed in opposition to international
modernism, is worth considering. Two major and influential critics of modernism, Louis Kahn (who was
in favour of monumentalism and seriousness) and
Robert Venturi (who advocated complexity and contradiction), as American scholarship holders spent
a lot of time in Italy, which undoubtedly influenced
their views.
The thinking of the city in terms of the street
and the square was symbolically popularised during
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HERITOnr 22–23 (1–2 / 2016)

Myślenie o mieście w kategoriach ulicy i placu zyskało symboliczną promocję podczas Biennale Weneckiego w 1980 roku. Kurator wystawy w Arsenale –
eklektyczny architekt, krytyk i historyk sztuki Paolo
Portoghesi – zaaranżował tam swoistą ulicę złożoną z miejskich fasad „Strada Novissima” i rehabilitował pojęcie kolumny. Rola, jaką dla teorii i atmo
sfery intelektualnej odegrała wenecka wystawa, jest
porównywalna ze znaczeniem dla architektonicznej
praktyki Międzynarodowej Wystawy Budownictwa
(IBA) w Berlinie, przeprowadzonej w latach 1979–1987.

the 1980 Vienna Biennale. The curator of the show
at the Arsenal – the eclectic architect, critic and art
historian Paolo Portoghesi – arranged a kind of street
of city façades, “Strada Novissima”, and rehabilitated the concept of the column. An equivalent role to
that which the exhibition in Vienna played for theory and intellectual atmosphere was performed by
the International Building Exhibition (IBA) in Berlin in 1979–1987 for architectural practice. The IBA
was a gigantic and highly ambitious organisational and building undertaking. The project involved
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Ideą IBA było wejście we wnętrze
wielkiego miejskiego molocha. To była
lekcja o wielkich konsekwencjach,
zarówno dla Niemiec, jak i dla krajów
sąsiednich z całej Europy Środkowej.
Było to gigantyczne i ambitne przedsięwzięcie organizacyjno‑budowlane. Projekt zakładał głęboką odnowę i przebudowę położonej tuż przy murze berlińskim dzielnicy tureckich imigrantów – Kreuzbergu,
a także innych, sąsiednich fragmentów miasta, jak
Luisenstadt i południowy Friedrichstadt. Wrażliwa odnowa i krytyczna rekonstrukcja – tak brzmiało, rzucone przez Josefa Paula Kleihuesa, główne
hasło wystawy pomyślanej jako zdecydowana opozycja do tak zwanej pierwszej IBA z lat 1955–1960, w ramach której niemieccy architekci stworzyli kompleks
Hansaviertel złożony z modernistycznych bloków.
O znaczeniu nowej IBA zadecydowały dwa czynniki. Pierwszym był świadomie przeprowadzony
wybór projektantów. Do współpracy zaproszono
czołówkę europejskich i amerykańskich architektów tamtego czasu, wśród których znaleźli się: Peter
Eisenman, Vittorio Gregotti, Arata Isozaki, James
Stirling, Alvaro Siza, Hans Hollein, a także cytowany Aldo Rossi i głośni rzecznicy powrotu do tradycyjnej urbanistyki – bracia Rob i Léon Krier. Międzynarodowy zespół wykonawców nie tylko wniósł
bogactwo idei i pomysłów, ale zafunkcjonował jako
swoisty pas transmisyjny koncepcji IBA do różnych
środowisk. Drugim czynnikiem stał się – nieprzypadkowo w Berlinie – Zeitgeist. Tuż po zakończeniu
realizacji IBA upadł mur i peryferyjne dzielnice stały
się nagle centrum miasta – stolicy zjednoczonych
Niemiec i europejskiej metropolii. Nie dziwi zatem,
że Kreuzberg i Friedrichstadt uczyniono celem pielgrzymek całego architektonicznego świata i tematem
niezliczonych debat. Wprawdzie udział architektów
pochodzących z drugiej strony muru berlińskiego
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far‑reaching renovation and rebuilding of the district
located immediately adjacent to the Berlin Wall and
inhabited mainly by Turkish immigrants – Kreuzberg
– as well as other, adjacent sections of the city such as
Luisenstadt and the southern Friedrichstadt. Careful
urban renewal and critical reconstruction – this was
the main slogan of the exhibition proposed by Josef
Paul Kleihues. The show itself was devised in decisive opposition to the so‑called first IBA (1955–1960),
during which various modernist architects realised
their blocks of houses, thus creating the Hansaviertel residential complex.
Two factors determined the importance of
the new IBA. The first one was the deliberate choice of
designers. The whole group of leading European and
American architects at that time was invited to participate, including Peter Eisenman, Vittorio Gregotti,
Arata Isozaki, James Stirling, Alvaro Siza, Hans Hollein, as well as Aldo Rossi, and prominent advocates
of a return to traditional urban planning – the brothers Rob and Leo Krier. An international team of contractors not only contributed a wealth of ideas, but
also functioned as a conveyor belt for the principles
of the IBA, transporting them to various environments. The second factor – and not by chance in Berlin – was Zeitgeist. Shortly after the IBA was completed, the Berlin Wall fell, suddenly rendering peripheral districts of the city part of the centre of the capital
of reunited Germany and a European metropolis. It is
therefore no surprise that Kreuzberg and Friedrichstadt became pilgrimage sites for the whole architectural world, and subjects of innumerable debates.
Admittedly, the participation of architects from behind the Iron Curtain was minimal,5 yet very many
urban planners from Central and Eastern Europe
examined this experience.6 The renewal of Kreuzberg set new directions in thinking about reclaiming urban space and its reconstruction conducted in
accordance with the doctrine which in the USA became known as “new urbanism”. The dominance of
peripheral development, preservation of characteristic sizes of development, urban density and grain,
as well as traditional scale, were its most noticeable
formal features. Such architectonic realisations were
accompanied by debates on the need for continuity,
the role of tradition and identity of place, as well as
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był w całym przedsięwzięciu zupełnie minimalny5,
to jednak bardzo wielu urbanistów z Europy Środkowej i Wschodniej studiowało to doświadczenie6.
Odnowa dzielnicy Kreuzberg wytyczyła nowe kierunki myślenia o odzyskiwaniu przestrzeni miejskiej
i jej rekonstrukcji, prowadzonych w duchu doktryny, która w USA zyskała nazwę „nowego urbanizmu”.
Dominacja zabudowy obrzeżnej, utrzymywanie charakterystycznych rozmiarów kwartałów zabudowy,
miejska gęstość i ziarnistość, tradycyjna skala – oto
najbardziej zauważalne cechy formalne. Architektonicznym realizacjom towarzyszyły debaty o potrzebie ciągłości, roli tradycji i tożsamości miejsca oraz
postmodernistyczna moda na używanie cytatów, historycznych detali i materiałów. Najpopularniejsze
stały się bodaj budynki Roba Kriera przy Stülerstrasse, o symetrycznych fasadach, z łukami i figuralną
rzeźbą na elewacji, długa pierzeja projektu Oswalda Mathiasa Ungersa przy Lützowplatz i monumentalna kamienica Rossiego na skrzyżowaniu Kochstrasse i Wilhelmstrasse. To był nowy język urbanistyki i architektury. Nawiasem mówiąc, w całej IBA
dominowały dwie orientacje stylistyczne: postmodernizm, którego luminarzami byli Stirling i Hollein,
oraz neoracjonalizm reprezentowany przez Grassiego i Gregottiego oraz związanych z tą tendencją takich architektów niemieckich jak Ungers czy Josef
Paul Kleihues. Wydaje się, że ta druga opcja, świadomie nawiązująca do berlińskiej tradycji Karla Friedricha Schinkla, zyskała zarówno ilościową, jak i jakościową przewagę7.

a postmodernist trend consisting in using citations,
historical details and materials. Perhaps the most
photographed buildings were those by Rob Krier
on Stulerstrasse (with their symmetrical façades,
arches and figurative sculpture as part of the elevation), the long frontage on Lützowplatz designed
by O. M. Ungers, and Rossi’s monumental tenement
house at the Kochstrasse / Wilhelmstrasse intersection. This was a new language of urban planning and
architecture. Incidentally, two stylistic orientations
dominated in the IBA: postmodernism, whose main
luminaries were Stirling and Hollein, and neo‑rationalism, represented by Grassi and Gregotti as well as
such German architects associated with this trend as
Ungers and Kleihues. It seems that the latter option,
which consciously drew upon Schinkel’s Berlin tradition, overtook the former in terms of both quantity and quality.7

IBA nie skupiła się na małych, eksperymentalnych
osiedlach budowanych poza kontekstem funkcjonującego miasta. Ideą IBA było wejście we wnętrze
wielkiego miejskiego molocha. Nie dodatek, ale reparacja i zmiana od środka. Oznaczało to zderzenie się z żywym miejskim organizmem w całej jego
społecznej i kulturowej złożoności i wydestylowanie z niego zarówno nowej estetyki, jak i nowej tożsamości. To była lekcja o wielkich konsekwencjach,
zarówno dla Niemiec, jak i dla krajów sąsiednich
z całej Europy Środkowej. Być może zrealizowane
w Wielkiej Brytanii przez Léona Kriera ekscentryczne, idealne miasteczko Poundbury stanowiło bardziej

The Berlin districts included in the IBA were not
small experimental residential estates built outside
the context of an existing city. The aim of the IBA
was to enter the centre of a huge urban behemoth.
The goal was not a mere appendix, but reparation and
a change from within. This meant confrontation with
the living urban organism in all its social and cultural complexity, and distilling from it both a new aesthetic and a new identity. It was a lesson of great consequence both for Germany and for its neighbours
in Central Europe as a whole. Perhaps Leon Krier’s
eccentric ideal town of Poundbury realised in Great
Britain was a more spectacular example of drawing
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spektakularny przykład inspiracji przeszłością, ale
przez swój nachalny historyzm okazało się uboższe
w konsekwencje i zlekceważone w środowisku zawodowym. Właściwie zachwycony był tylko książę
Karol. Natomiast wielkie projekty Kriera przebudowy centrum Łodzi nie doszły do skutku.
Można zasadnie zastanawiać się, na ile polskie
realizacje, takie jak odbudowa Elbląga, Kołobrzegu czy Głogowa, czerpią z doświadczeń Berlina Zachodniego. I co ma z nim wspólnego zapełnianie
urbanistycznych luk Wrocławia. Jedno jest pewne –
żaden z naszych dotychczasowych programów rewitalizacji nie miał ani rozmachu, ani systematyczności wielkiego berlińskiego pierwowzoru i nigdzie
„krytyczna rekonstrukcja” nie była równie pogłębionym intelektualnie procesem.

inspiration from the past, but its imposing historicism proved less influential, and as a result was disregarded by architectural circles. In fact, only Prince
Charles expressed his delight at the project. In an entirely different context, great plans to rebuild the centre of Łódź in Poland fell through.
There are grounds for asking to what extent projects in Poland such as the rebuilding of Elbląg, Kołobrzeg or Głogów drew upon the experience of West
Berlin. And how much this experience has had in
common with the filling of urbanist post‑war gaps
in Wrocław. One thing is certain – none of the hitherto carried out revitalisation programmes in Poland
has had the scale or the consistency of the great Berlin model, not to mention the profound intellectual
process that underlay it.

Leon Krier, Architektura, wybór czy przeznaczenie, Warszawa 2001
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Leon Krier, Rynek dzielnicy
Middle Farm w Poundbury,
Dorset, plan miasta Poundbury,
Dorset, 1989
Leon Krier, Market square
in Middle Farm, Poundbury,
Dorset, town map of Poundbury,
Dorset, 1989
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Myliłby się jednak ten, kto potraktowałby IBA jako
triumf nowej postaci historyzmu. To był raczej tygiel, w którym pojawiły się także osobowości tak dalekie od sentymentalnego traktowania przeszłości
jak Jean Nouvel i Rem Koolhaas. Zwłaszcza projekt
konkursowy dla kwartału Friedrichstrasse / Kochstrasse z 1980 roku okazał się ambarasujący dla całego teamu zarządzającego IBA. Koolhaas ukształtował na nowo blok zabudowy za pomocą kilku wielkich budynków, jakby wielkich płyt, potraktowanych
w konwencji neoplastycznych płaszczyzn w kompozycjach Thea van Doesburga czy Gerrita Rietvelda8,
i w gruncie rzeczy zaprzeczył filozofii IBA. Narzucił
swój styl i sposób myślenia, który doprowadził go
w następnych latach do koncepcji generic city9.

Yet treating the IBA as a triumph of a new form of
historicism would be a mistake. Rather, it was a crucible containing such figures as Jean Nouvel and
Rem Koolhaas, who were far from being sentimentally inclined towards the past. Especially the 1980 competition design for the Friedrichstrasse / Kochstrasse
quarter proved embarrassing for the IBA’s entire
managing team. Koolhaas reshaped a block of houses with the use of several large buildings, as if enormous plates, treated in accordance with the convention of neoplasticist surfaces in the compositions by
Theo van Doesburg or Gerrit Rietveld.8 Essentially,
he negated the IBA’s whole philosophy. He imposed
his own style and way of thinking, which later led
him to the concept of “the generic city”.9

Projekty Rossiego i Krierów cechowała nostalgia
za miastem historycznym. U Rossiego naznaczona
jakimś rysem tragicznym, syndromem pożegnania10.
U Léona Kriera ta nostalgia była bardziej sentymentalna, wystylizowana, świadomie utopijna, co dodatkowo podkreślały zamieszczane w jego książkach deliryczne obrazy jego żony Rity Wolff. Reprezentowali
oni jednak postawę artystów definiowalną w kategoriach estetycznych. Podejście Koolhaasa było postawą
intelektualisty, świadomego, iż mechanizmy tworzenia
miasta, jego funkcjonowania uległy zmianom tak zasadniczym, że ulica, blok zabudowy czy plac całkowicie utraciły swój sens, bo utraciły swoją funkcję. Pisał:

The designs by Rossi and the Kriers were characterised by a nostalgia for the historical city. In Rossi’s case, the nostalgia had a tragic quality, a farewell
syndrome.10 In the case of Leo Krier this nostalgia
was more sentimental, stylised, and deliberately utopian, which was additionally emphasised by the delirious paintings of his wife reproduced in his books.
Nonetheless, this was an attitude of artists defined in
aesthetic terms. In contrast, Koolhaas’s attitude was
that of an intellectual who was aware that the mechanisms of creating a city and of its functioning have
changed so fundamentally that a street, residential block or square have completely lost their previous sense, because they have lost their function.
He wrote:

Jesteśmy zaangażowani w dwa równoległe procesy:
dokumentowanie naszego paraliżującego podziwu
dla istniejącego miasta, rozwijanie filozofii, projek‑
tów, prototypów dla jego zachowania i przywróce‑
nia oraz jednocześnie wyśmiewanie urbanistyki,
jako zawodu odległego od życia, przez rozbijanie jej
w naszej pogardzie dla tych, którzy planowali (i po‑
pełniali przy tym mnóstwo błędów) lotniska, nowe
miasta, miasta satelickie, autostrady, wieżowce, in‑
frastrukturę i inne odpady modernizacji […]. W tej
chwili żyjemy w świecie bez urbanistyki, jest tylko
architektura, coraz więcej architektury11.
Podkreślał, że bezpowrotnie zmienił się sposób życia i jego rytuały, a zwłaszcza rytuał dziś

We have been engaged in two parallel opera‑
tions: documenting our overwhelming awe for
the existing city, developing philosophies, pro‑
jects, prototypes for a preserved and reconstitut‑
ed city and, at the same time, laughing the pro‑
fessional field of urbanism out of existence, dis‑
mantling it in our contempt for those who planned
(and made huge mistakes in planning) airports,
New Towns, satellite cities, highways, high‑rise
buildings, infrastructures, and all the other fall‑
out from modernization. […] Now we are left with
a world without urbanism, only architecture, ever
more architecture.11
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najważniejszy, a może nawet jedyny – rytuał shoppingu. Nasze współczesne przestrzenie miejskiego
życia to wnętrza terminali lotniczych, wielkie centra handlowe i łączące je autostrady. Mieszkanie jest
tylko bazą, bo życie prywatne rozgrywa się raczej
w przestrzeni wirtualnej, a czas, jako nowi nomadzi,
spędzamy raczej w podróżach.
Wyrastają zatem miasta nowego typu, zwłaszcza w Azji i w Stanach Zjednoczonych. Wielomilionowe molochy, dla których włoskie archetypy czy
elementy francuskiej barokowej grande manière są
niezrozumiałe, a co ważniejsze – niefunkcjonalne,
czyli nieprzydatne. Liczy się natomiast „wielkość”
i znakowość potężnych budowli tworzących punkty
orientacyjne bezkresnej przestrzeni zurbanizowanej. Ta przestrzeń – powiada Koolhaas – jest przestrzenią śmieciową, pozostawionym przez ludzkość
odpadem. Pisze:

He stressed that our way of life and its rituals, and especially the most important – or perhaps
the only – ritual today, that is shopping, have irreversibly changed. Our contemporary spaces of urban life
are the interiors of airport terminals, huge shopping
malls and the motorways between them. One’s home
is only a base, because private life happens rather in
the virtual space, while we, the new nomads, spend
time travelling.
Therefore a new kind of cities emerges, especially in Asia and the USA. Multimillion behemoths, for
which Italian archetypes or elements of French, baroque “grande manière”, are impossible to understand,
and more importantly not functional, which means
they are not useful. What counts is the “greatness”
and sign‑quality of massive edifices providing reference marks in the vast urbanised space. This space –
says Koolhaas – is junkspace, waste left behind by humanity. He says:

Śmieciowa przestrzeń jest całkowitą sumą naszych
współczesnych osiągnięć; zbudowaliśmy więcej
niż wszystkie poprzednie pokolenia razem wzięte,
ale z jakiegoś powodu nie operujemy w tej samej
skali… Nie zostawiamy piramid. Zgodnie z nową
doktryną brzydoty w XXI wieku powstaje więcej
śmieciowej przestrzeni, niż pozostało jej po wieku
XX […]. Połowa ludzkości zanieczyszcza, żeby pro‑
dukować, druga, żeby konsumować12.

Junkspace is the sum total of our current achieve‑
ment; we have built more than all previous gener‑
ations together, but somehow we do not register
on the same scales. We do not leave pyramids. Ac‑
cording to a new gospel of ugliness, there is already
more junkspace under construction in the 21st cen‑
tury than survived from the 20th. […] Half the pop‑
ulation produces new space, the more affluent half
consumes old space.12

Kiedyś, w latach siedemdziesiątych, Mieczysław
Porębski snuł rozważania, że najważniejszym, najOnce, in the 1970s, Mieczysław Porębski theobardziej charakterystycznym dziełem sztuki rodzą- rised that the greatest, the most characteristic work
cej się nowoczesności będzie metropolia – swoisty of art of burgeoning modernity would be the meGesamtkunstwerk – organizm pnący się w górę i pul- tropolis – a kind of “Gesamtkunstwerk” – an organsujący ruchem i światłem całą dobę. Kiedy mówił te
ism stretching upwards and pulsating with motion
słowa do nas, studentów krakowskiej historii sztu- and light 24 / 7. When he spoke about this to us stuki, Szanghaj nie był jeszcze ani tak wysoki, ani tak dents of art history in Krakow, Shanghai was neikolorowy i nikomu nawet nie śniło się o Dubaju czy ther as high nor as colourful as it is today, and no one
Abu Dabi. Dziś te miasta zawładnęły namiętnościa- even dreamed of Dubai or Abu Dhabi. Today these
mi milionów, a Rem Koolhaas dostarcza nam argu- cities have conquered the passions of millions of peomentów, aby je – jako konieczność – pokochać, bo – ple, and Rem Koolhaas gives us arguments to fall in
jak powiada – „bardziej niż dotychczas miasto jest love with them – out of necessity, because, as he says,
wszystkim, co mamy” 13.
“More than ever, the city is all we have”.13
Translated from the Polish by Ewa Kowal
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Henrieta Moravčíková
Friedrich Weinwurm, Architekt / Architect
Slovart, Bratislava 2014
Estetyka Nowej Rzeczowości (niem. Neue Sach
lichkeit) potwierdza związki międzywojennej Bratysławy z niemiecką myślą architektoniczną, łączy się także z awangardowym imperatywem postępu. Jej głównym propagatorem
był żyjący w latach 1885–1942 Friedrich Weinwurm, progresywny architekt i wychowanek
uczelni w Berlinie i Dreźnie, który w niewielkiej Bratysławie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku przecierał szlaki nowoczesnej
architekturze europejskiego formatu.
Paradoks historii Weinwurma polega
na nieprzystawalności jego teoretycznego potencjału do praktycznych warunków pracy.
Architekt działał przede wszystkim w wąskim środowisku żydowskich elit społecznych, a większość swoich projektów zrealizował dla prywatnych inwestorów. Prestiżowe
biuro Weinwurm i Vécsei, pomimo sporego wkładu w krajobraz architektoniczny miasta i niezłej reputacji, pod koniec lat trzydziestych tonęło w długach. Osiedlu mieszkań spółdzielczych, które zaprojektował w pierwszej
połowie lat trzydziestych, Weinwurm nadał

jednak symboliczną nazwę Nowa Epoka (Nová
doba). Był przekonany, że architektura wyznacza drogę nowoczesności niezależnie od materialnych, terytorialnych i środowiskowych warunków powstawania.
Henrieta Moravčíková – autorka biografii Weinwurma – dowodzi, że pozycję architekta należy interpretować w kilku kontekstach
jednocześnie. Z jednej strony widzi Weinwurma jako najważniejszego modernizatora słowackiej myśli architektonicznej z dobrze rozwiniętym zmysłem praktycznym, z drugiej zaś
jako zaangażowanego żydowskiego intelektualistę, który za swoje pochodzenie i lewicowe
preferencje polityczne zapłacił najwyższą cenę.
Weinw urm najpewniej był ofiarą Holokaustu,
choć data roczna jego śmierci – czyli rok 1942,
który zwykło się podawać – nie jest pewna. Być
może na początku lat czterdziestych Weinwurm zmienił tożsamość, przekroczył granicę
słowacko‑węgierską, wyemigrował do Związku
Radzieckiego, ukrył się w Tatrach lub w węgierskich od 1938 roku Koszycach. W każdym razie
na pewno opuścił Bratysławę, w której zostawił dziesiątki oryginalnych realizacji. Niejasny
przebieg ostatnich dni jego życia to kolejny paradoks jego historii.
Co ciekawe, mimo że był zapalonym socjalistą, projektował przede wszystkim luksusowe

wille dla bratysławskich Żydów. Dla społeczności żydowskiej zrealizował także szpital
(1934), sierociniec (1928) i cmentarną salę obrzędową (1930). Dzięki niemu powstały nowoczesne symbole międzywojennej Bratysławy –
kino Uránia (1923, modernizację zrealizował
w 1931 r.), kawiarnia Astória (1926), a także Hala
Targowo‑Wystawiennicza nad Dunajem (1930).
Wydaje się jednak, że swój potencjał Weinwurm
najpełniej wykorzystał przy budowie dwóch
spółdzielczych osiedli mieszkaniowych Unitas
(1931) i Nová doba (1934–1942), gdzie w praktyce zastosował swoje ideały – zaangażowanego po stronie lewicy architekta. W owym czasie
w słowackich warunkach oba robotnicze kompleksy mieszkaniowe miały charakter socjologicznego eksperymentu – budowano je na zasadzie społecznej unifikacji, w myśl idei równości każdego mieszkańca i równego dostępu
do przestrzeni, do miejsc takich jak wspólna biblioteka, pralnia czy suszarnia. Ten typ zabudowy nie był popularny w Pradze, czyli ówczesnej
stolicy państwa, natomiast podobne rozwiązania architektoniczne stosowano wtedy w Wiedniu i Berlinie. Kiepskie warunki mieszkaniowe
w Czechosłowacji stanowiły jednak rzeczywisty problem – Weinwurm w czasach kryzysu gospodarczego pokazał, że można budować
tanio, szybko i funkcjonalnie.
Weinwurm był również architektem piszącym. Razem z teoretykiem sztuki Antoninem
Hořejšim, typografem i absolwentem Bauhausu
Zdenkiem Rossmanem, a także krytykiem literackim Danielem Okálim wydawał od 1931 roku
czasopismo „Nová Bratislava”, do dziś uchodzące za jeden z najbardziej awangardowych słowackich magazynów epoki. Utrzymywał kontakty z lewicowym środowiskiem Szkoły Rzemiosła Artystycznego (ŠUR – Škola umeleckých
remesiel), do której już w latach trzydziestych
przylgnęło określenie „słowacki Bauhaus”,
współpracował także ze słowacką fotografką
Ireną Blühową, prekursorką lokalnej fotografii
społecznej. Swoją pozycję w kręgach słowackiej
awangardy artystycznej Weinwurm budował
stopniowo, w końcu stał się najważniejszym architektem środowiska. I podobnie jak większość
jego członków po powstaniu Pierwszej Republiki Słowackiej, istniejącej w latach 1939–1945,
zniknął w wojennej zawierusze z pierwotnie
różnorodnej kulturalnej mapy Słowacji.
Doświadczenie wojny nie było mu obce.
Podczas gdy znany słowacki architekt Dušan
Jurkovič projektował cmentarze dla poległych
w Wielkiej Wojnie, Weinwurm – jako jej weteran – kreślił szkice pomników jej ofiar. Na fotografiach portretowych najczęściej pojawia się z przepaską na czole, przypominającą
uraz z czasów, kiedy walczył przeciwko Rosji
po stronie Austro‑Węgier na froncie galicyjskim. Trudno orzec, czy przeżycia wojenne
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wpłynęły na jego światopogląd – był jednak częścią straconego pokolenia zwróconego w stronę przyszłości i odrzucającego przeszłość, czyli generacji, którą doświadczenie
wojny przetransformowało w progresywną formułę awangardy.
Weinwurm przede wszystkim nadał wielkomiejski charakter międzywojennej Bratysławie, choć część swoich projektów zrealizował w mniejszych miastach Słowacji – w Nitrze,
Pieszczanach i Żylinie. Estetyka Nowej Rzeczowości odpowiadała postępowym słowackim Żydom – surowe bryły bez zbędnych ornamentów były nie tylko nowoczesne, ale także
tańsze w realizacji. Międzywojenna żydowska
elita w dużym stopniu była zresztą współodpowiedzialna za modernizację kraju. Klerofaszystowski reżim stanowił więc cywilizacyjny krok
w tył – zdegradował sporą na Słowacji mniejszość wyznaniową, a wraz z nią jej potencjał
i niepośledni kapitał kulturowy.
Friedrich Weinwurm był architektem epoki
postępu, na którą paradoksalnie nałożyły się
czasy powrotu do wartości tradycyjnych i nacjonalizmu etnicznego. Międzywojenna słowacka kultura formowała się na linii sporów między
obozem postępowym a konserwatywnym, akceptowała również peryferyjną pozycję Słowacji w Czechosłowacji. Weinwurm jako architekt
zajął w tym sporze pozycję czytelną – słowackiej
architekturze oferował nowe możliwości rozwoju, a Słowację jednoznacznie wpisał w szerszy
kontekst europejski. Moravčíková z powodzeniem przekazuje ten prosty i definitywny komunikat, nawet jeśli materiały na temat życia i pracy
Weinwurma są niekompletne i wprowadzają więcej wątpliwości niż biograficznych pewników.
• Magdalena Bystrzak

Henrieta Moravčíková
Friedrich Weinwurm, Architekt / Architect
Slovart, Bratislava 2014
The aesthetic of New Objectivity (Ger. Neue Sa‑
chlichkeit) confirms the connections of interwar
Bratislava with German architectural thought,
and is also associated with the avant‑garde imperative of progress. Its main proponent was
Friedrich Weinwurm (1885–1942), a progressive
architect and graduate of Berlin and Dresden
universities, who in the small city that Bratislava was in the 1920s and 1930s blazed the trail
for European‑class modern architecture.
The paradox of Weinwurm’s story lies in
the incompatibility of his theoretical potential
and his practical working conditions. He was
mostly active in a narrow community of Jewish
social elites, most of his designs commissioned
by private investors. In the late 1930s, despite
its significant contribution to the architectural

landscape of the city and its pretty good reputation, the prestigious architectural studio Weinwurm and Vécsei was drowning in
debt. But a new cooperative housing estate, designed in the first half of the 1930s, was symbolically named the New Era (Nová doba) by
Weinwurm. He was convinced that architecture paved the way to modernity regardless of
the material, territorial and social conditions
of its formation.
Henrieta Moravčíková, author of Weinwurm’s biography, argues that the architect’s
position should be interpreted in a number of
parallel contexts. On the one hand, she perceives
Weinwurm as the most important moderniser
of Slovak architectural thought with a well‑developed practical sense, and on the other hand
as a socially involved Jewish intellectual, who
paid the highest price for his family origin and
left‑wing leanings. Weinwurm’s name does not
appear on the list of the victims of the Holocaust, and 1942 is believed to be the most probable year of his death. Perhaps in the early
1940s Weinwurm changed his identity, crossed
the Slovak‑Hungarian border, emigrated to
the Soviet Union, and hid in the Tatra Mountains or in Košice, which had since 1938 belonged to Hungary. In any case, he certainly abandoned Bratislava, where he left dozens
of original implementations. The mystery surrounding the last days of his life are yet another –
although not the last – paradox of his story.
Interestingly, despite being an avid socialist
he mostly designed luxury villas for Bratislava Jews. He also built a hospital (1934), an orphanage (1928) and a cemetery ceremonial hall
(1930) for the Jewish community. Bratislava
owes some of its modern interwar landmarks
to him – Uránia Cinema (1923, modernised by
Weinwurm in 1931), Astória Cafe (1926), and
the Market and Exhibition Hall on the Danube
(1930). But it seems that Weinwurm put his potential to the best use when building two cooperative housing estates, Unitas (1931) and
Nová doba (1934–1942), where he put his ideals, those of a socially engaged left‑wing architect, into practice. In the Slovak conditions
of that period both these working‑class housing compounds had the nature of a sociological experiment – they were based on the principle of unification, the idea of every inhabitant being equal and of equal access to space, to
such places as a common library, laundry and
drying room. This type of housing was not popular in Prague, the country’s capital at the time,
but similar architectural solutions were implemented in Vienna and Berlin. Yet housing conditions in Czechoslovakia were a real problem –
in the era of the Great Depression Weinwurm
showed that you could build cheaply, rapidly
and functionally.
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Weinwurm was also a writing architect. Together with the art theorist Antonin Hořejši, typographer and Bauhaus graduate Zdeněk Rossmann and literary critic Daniel Okáli, in 1931 he
started publishing the journal Nová Bratisla‑
va, still regarded as one of the most avant‑garde Slovak magazines from the era. He stayed in
touch with the left‑wing community attached
to the School of Artistic Crafts (ŠUR – Škola
umeleckých remesiel), labelled the “Slovak Bauhaus” in the 1930s”, and worked with the first
Slovak female photographer, Irena Blühova, pioneer of local socially engaged photography.
Weinwurm gradually built his position within the Slovak artistic avant‑garde, and eventually became the most important architect in
this community. And like most of its members,
when the First Slovak Republic (1939–1945) was
established, he disappeared in the turmoil of
war from the originally diverse cultural map of
Slovakia.
He was no stranger to the experience of
war. When the well‑known Slovak architect
Dušan Jurkovič designed cemeteries for those
killed in the Great War, Weinwurm, a veteran of it, drew sketches of monuments to its victims. On portrait photographs he usually appears with a band on his forehead, hiding an injury from the First World War, when he fought
in the Austro‑Hungarian army against Russia on
the Galician front. It is difficult to say if the war
experiences influenced his outlook – but he was
a member of the lost generation turning towards
the future and rejecting the past, that is a generation which transformed the experience of war
into a progressive formula of the avant‑garde.
Weinwurm imposed a metropolitan character mostly on interwar Bratislava, although
some of his projects were implemented in smaller Slovakian towns, such as Nitra, Piešťany and
Žilina. The aesthetics of New Objectivity suited the progressive Slovak Jews – austere blocks
without unnecessary ornaments were not only
modern, but also cheaper to build. The development of culture, including architecture – even
if the last stage of raising the Nová doba housing estate took place in the early 1940s – clearly shows the social exclusion of the interwar
Jewish elite, to a large extent responsible for
the modernisation of the country. The ecclesiastical‑fascist regime meant a cultural step backward – it degraded a quite sizeable religious minority, together with its potential and significant cultural capital.
Friedrich Weinwurm was an architect of
an era of progress, which paradoxically overlapped with an era of returning to traditional values and ethnic nationalism. The interwar
Slovak culture took its shape along a fault‑line
between the progressive and conservative
camps and it accepted the peripheral position
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of Slovakia in the Czechoslovak state. As an architect, Weinwurm took an unambiguous position in this dispute – he offered new possibilities of progress to Slovak architecture, and
unquestionably placed Slovakia in a wider European context. Moravčíková successfully passes on this simple and definitive message, despite the fact that materials on Weinwurm’s
life and work are incomplete and produce more
doubts than biographical certainties. • Magda‑
lena Bystrzak

Urban Grassroots Movements in Central
and Eastern Europe (Oddolne ruchy miej‑
skie w środkowej i wschodniej Europie)
Red. Kerstin Jacobsson
Routledge, Abingdon – New York 2015
W naukowych dyskusjach dotyczących zjawisk związanych z miejskim aktywizmem nierozwiązana pozostaje kwestia zdefiniowania, czym w zasadzie jest ruch miejski. Różnice podejść dotyczą tego, czy możemy mówić
o specyficznym „ruchu miejskim”, „miejskim
ruchu społecznym” czy po prostu o ruchu społecznym działającym w mieście. Sam fundator odnoszącego się do tych kwestii dyskursu socjologicznego Manuel Castells proponował w swoich pracach odmienne perspektywy,
z jednej strony uznając miasto jako jeden
z wielu obszarów poddanych kapitalistycznym relacjom produkcji i konsumpcji, z drugiej
przekonując o wyjątkowości społeczno‑przestrzennego środowiska miejskiego i związanych z nim procesów, a w konsekwencji uznawał – bądź nie – specyfikę różnorodnych miejskich roszczeń i konfliktów. Pytania o definicje
sięgają więc poważniejszych (i tak samo nie
do końca rozstrzygniętych) kwestii określenia
miasta jako osobnego przedmiotu badań, posiadającego swoją społeczną i kulturową odrębność związaną z różnymi sferami funkcjonowania miejskiego społeczeństwa. I choć
zazwyczaj intuicyjnie wiemy, czy akurat znajdujemy się w mieście, czy poza nim, zróżnicowanie miejskich form przestrzennych i rodzajów miejskiego życia sprawia, że trudno o przekonujące i wyraźne definicje. Gdy
zaś chcemy określić różne wymiary obecnych
w mieście zjawisk, ich genezę i wzajemne powiązania, sprawa robi się jeszcze trudniejsza.
Każda osoba podejmująca się analizy tematu
ruchów miejskich musi samodzielnie zdecydować i uściślić przedmiot swojej uwagi.
W książce Urban Grassroots Movements in
Central and Eastern Europe redaktorka Kerstin Jacobsson przyjmuje dość szerokie rozumienie ruchu miejskiego, argumentując dodatkowo za połączeniem dotychczas względnie

odrębnych nurtów badań socjologicznych dotyczących odpowiednio ruchów społecznych
i miejskich. Wychodzi więc ona od szerokiej definicji ruchu społecznego jako „kolektywnych
działań i wysiłków mających na celu podważenie istniejącego stanu rzeczy przez solidarnych
ludzi mających wspólne cele, poprzez trwającą
w czasie interakcję z elitami, władzami czy oponentami”, dookreślając, iż uwaga ograniczona
będzie do zjawisk związanych z „kształtowaniem miasta”. Książka zorientowana jest zatem
na d zia ła n ia możliwe do zidentyfikowania
w mieście, a nie na mniej lub bardziej określonych a k torów miejskiego życia. Zdaje się to raczej ominięciem problemu określenia, co jest
ruchem miejskim, niż jego rozwiązaniem, które
jest zwykle konsekwencją ustalenia pojęciowych granic.
Byłaby to w zasadzie sprawa bardziej dla
definicyjnych fundamentalistów, gdyby nie
fakt, że przekłada się to na pewne rozproszenie uwagi i duże zróżnicowanie analizowanych
przypadków. Z jednej strony mamy więc przykłady typowo miejskich konfliktów związanych z potransformacyjnymi zmianami przestrzennymi, jak na przykład w bardzo obrazowym artykule Ioany Florei o obronie zabytków
architektonicznych w Bukareszcie, zahaczającym dodatkowo o kwestie związane z materialnością reprodukcji pamięci historycznej oraz rzadko przywoływany przy podobnych okazjach wątek nacjonalizmu. Z drugiej
strony w tekście Oleny Leipnik analizującym przypadek Ukrainy do zbioru przedstawicieli miejskiego aktywizmu obywatelskiego trafiają starsze kobiety spędzające razem
czas przed swoimi domami. Podobnie artykuł

Karine Clément, o Kaliningradzie, choć istotny
pod względem analizy potencjału generalizacji
roszczeń – od lokalnych do ogólnopolitycznych,
szczególnie kontrowersyjnych w przypadku
Rosji – zdaje się odnosić do spraw mało dla samego miasta charakterystycznych. Sprawia to,
że jeden z celów książki, czyli analiza miejskich
ruchów i aktywizmu, z trudem można uznać
za osiągnięty.
Tematyczne zróżnicowanie jest w przypadku omawianej pozycji zarówno wadą –
bo nie pozwala na spełnienie zaznaczonych
przez redaktorkę obietnic – jak i zaletą. Książka szkicuje bowiem najistotniejsze problemy
i osie konfliktu obecne w miastach środkowej
i wschodniej Europy. Dodatkowo w większości
przypadków autorami i autorkami poszczególnych artykułów są osoby pochodzące z opisywanych krajów, co nie jest regułą w podobnych
publikacjach. Pozwala to wierzyć w dobrą znajomość społecznego i kulturowego kontekstu
prezentowanych analiz. Nie jest to rzecz jasna
samo w sobie gwarancją trafności spostrzeżeń – co pokazał zresztą protest wobec zawartego w książce tekstu Dominiki V. Polanskiej
dotyczącego polskiego przypadku, przeprowadzony przez opisywanych w nim warszawskich
skłotersów podczas spotkania promocyjnego –
ale pozwala mieć nadzieję choćby na częściowe
przełamanie kolonialnych zależności zaznaczających się dotychczas aż nazbyt często w pracach opisujących postsocjalistyczne społeczeństwa. Ambicją książki jest również odniesienie
się do tych przypadków miejskiego aktywizmu (celowo nie nazywam tego ruchami miejskimi), które dotychczas „znajdowały się poza
radarem”, czyli umykały uwadze badaczy, albo
skupionych na utyskiwaniu na nikłą aktywność
obywatelską w krajach postsocjalistycznych,
albo też dostrzegających jej przejawy głównie w postaci sformalizowanych i fundowanych
z zagranicznych środków organizacji pozarządowych. To jest rzecz, która się niewątpliwie
udaje, choć znów przypominają o sobie kwestie definicyjne oraz duże zróżnicowanie przypadków prezentowanych w artykułach, co sprawia, że książka, prezentując bogaty obraz miejskiego aktywizmu w regionie, nie przekonuje
w warstwie teoretyczno‑programowej. Z tego
samego względu uzupełnienie luk w dotychczasowych studiach nad tą problematyką udaje się
jej tylko częściowo. Rozmaitość kontekstów, podejść naukowych i miast okazuje się problematyczna, gdy chce się je połączyć z tym, co postulowane jest we wstępie i w zakończeniu przez
redaktorkę tomu.
Drugim ważnym aspektem książki jest problematyka odrębności i specyfiki regionu. Zbiór
nie odnosi się szerzej do kwestii postsocjalizmu, choć to ona zdaje się domyślnym czynnikiem wyznaczającym granice poddawanego
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opisowi regionu. Na umownej trajektorii badań
nad postsocjalizmem, rozciągającej się pomiędzy tranzytologią (transitology) a studiami zakorzenionymi w etnografii i refleksji postkolonialnej, książka sytuuje się bliżej tych drugich,
co jest z pewnością rzeczą pozytywną. Z innych
studiów wiemy, że charakterystyczne cechy regionu w trakcie przemian postsocjalistycznych
nie wynikają z przyspieszenia procesów dostosowywania się poszczególnych krajów do wyobrażonego modelu kapitalistycznej gospodarki Zachodu, lecz raczej z pozwalających
się uchwycić przykrych skutków jednoczesnego, skompresowanego zachodzenia zmian. To,
co w przypadku konfliktów miejskich we Francji czy w Wielkiej Brytanii rozciągnięte było
na dekady, w krajach porzucających reżimy nominalnie socjalistyczne odbyło się w przeciągu 15–20 lat. Autorzy i autorki tekstów mają to
na uwadze, trudno im jednak przejść z poziomu szczegółowego opisu w stronę syntezy potwierdzającej wspomnianą odrębność obecnych
w regionie procesów społecznych oraz – konsekwentnie – istotności opisywanych przypadków
dla tworzenia teoretycznego dyskursu na temat
ruchów miejskich w ogólniejszej perspektywie. Wszakże konflikty związane z prywatyzacją, zróżnicowany repertuar protestu (od pojedynczych wystąpień po polityczną formalizację)
czy korzystanie z nieformalnych sieci wpływu nie są charakterystyczne wyłącznie dla krajów na wschód od Odry. Podobnie sprawa ma się
z neoliberalnymi przemianami w zarządzaniu
czy utowarowieniem różnorodnych aspektów
miejskiego życia.
W tym kontekście bardziej znaczące są
kwestie dotyczące choćby nacjonalistycznych tonów w działaniach miejskich aktywistów (wspomniany wcześniej artykuł o Bukareszcie), konstruowania opozycji nowoczes
nej miejskości i wstecznej pozamiejskości
(na przykładzie Serbii i Chorwacji) czy dyskursów europeizacji (na Litwie). To właśnie te elementy mogą służyć jako przykłady odróżniające środkową i wschodnią Europę od krajów
mających wieloletnie doświadczenie z miejskim aktywizmem. Postsocjalizm w kontekś
cie badań miejskich i regionalnych jest raczej,
jak pisze Tauri Tuvikene, „zdeterytorializowanym pojęciem”, a nie zdefiniowanym obszarem
czy „kondycją”, a to właśnie te dwa ostatnie
określenia wyznaczają ramy omawianej książki. Powyższe elementy są też dość łatwo przekładalne na kontekst Polski, gdzie samorządy
silnie nastawione są na „dostosowanie do europejskich standardów”, niezgraną w czasie infrastrukturalną modernizację (opóźnioną o przynajmniej trzydzieści lat) czy tworzenie miasta jako produktu, a fasadowość tych
działań ujawnia się w masowej prywatyzacji,
korporacyjnym zarządzaniu czy niechętnym

stosowaniu regulacji przestrzennych. Reakcje miejskich aktywistów na te zjawiska mają
z konieczności lokalną, ale dającą się dostrzec
w całym regionie specyfikę.
Książka Urban Grassroots Movements in
Central and Eastern Europe może być zatem dobrym pretekstem, aby poprzez pryzmat konkretnych miast, konfliktów i działań aktorów
społecznych przyjrzeć się obecnym w regionie
procesom przestrzenno‑społecznym. Pytania
o naturę (miejskich) ruchów społecznych oraz
konsekwencje zakładanej odrębności miast
postsocjalistycznych i ich znaczenie dla studiów
miejskich pozostawia, być może na szczęście,
nierozstrzygnięte. • Karol Kurnicki

Urban Grassroots Movements in Central
and Eastern Europe
Ed. Kerstin Jacobsson
Routledge, Abingdon – New York 2015
In academic discussions on urban activism,
the question of defining what an urban movement is remains unresolved. There are different opinions on whether we may speak about
a distinct “urban movement”, “urban social
movement” or simply a social movement active
in a city. Manuel Castells, founder of the sociological discourse surrounding this issue, proposed various perspectives in his works, on
the one hand regarding the city as one of many
areas subject to capitalist relations of production and consumption, but on the other hand
arguing for a distinct nature of the social and
spatial urban reality and the processes involved. As a result, he sometimes looked at diverse urban claims and conflicts as unique to
the city, and sometimes as typical for all communities. So questions about definitions touch
upon more important (and also not completely resolved) issues of defining the city as a separate object of study, socially and culturally distinct in the diverse spheres of the urban
society’s functioning. And although we usually know intuitively whether we find ourselves in a city or outside it, the diversification
of urban spatial forms and kinds of city life
makes it difficult to formulate convincing and
clear definitions. When we want to define various dimensions of urban phenomena, their origin and mutual relations, the matter becomes
even more difficult. Each person undertaking
an analysis of urban movements must decide
for herself or himself and specify the object of
his or her attention.
In Urban Grassroots Movements in Central
and Eastern Europe, the editor Kerstin Jacobsson adopts a relatively broad understanding of an urban movement, additionally arguing for combining hitherto separate currents in
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sociology: research on social and urban movements respectively. She starts from a broad definition of a social movement as “collective action efforts aimed at challenging the present
state of affairs by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with
the elites, authorities and/or opponents”, specifying that the subject of interest will be narrowed down to phenomena connected with
“shaping the life in the city”. So the book is oriented towards activities identifiable in a city
rather than more or less defined actors of urban
life. She thus seems to dodge the problem of defining an urban movement, rather than resolving it, as we might expect from determining
conceptual boundaries.
We could leave the matter to definitional
fundamentalists, were it not for the fact that it
produces some distraction and a large diversification of analysed cases. So on the one hand we
have examples of typically urban conflicts resulting from post‑transition spatial changes, as
in Ioana Florea’s very vivid article about monument protection in Bucharest, additionally invoking the question of whether reproduction of
historical memory must assume material forms,
as well as the theme of nationalism, rarely considered in this context. On the other hand, in
the text on Ukraine old women spending time
together in front of their houses are named as
representatives of urban civic activism. Likewise, Karine Clément’s article on Kaliningrad,
although important in its analysis of the potential of generalisation of claims – from local
to political, especially controversial in Russia – seems to describe matters which are not
particularly characteristic for the city as such.
As a result, one of the aims of the book, that is
analysing urban movements and activism, can
hardly be considered as achieved.
The thematic diversity of the book is
both its defect – for it does not permit the editor’s promises to be fulfilled – and a virtue. For the book outlines the most important problems and fault‑lines of conflict present in the cities of Central and Eastern Europe.
Moreover, in most cases the authors come from
the countries described in the articles, which
is not a rule in publications of this type. It allows us to believe that they are familiar with
the social and cultural context of their analysis. Of course, this by itself does not guarantee the accuracy of their findings – as shown, in
fact, by the protest against the text on the Polish case by Dominika V. Polanska, organised
by the Warsaw squatters described in it during
a promotional event – but it allows us to hope
for at least a partial overcoming of the colonial
dependencies too often observed in works describing post‑socialist societies. Another ambition of the book is to analyse the cases of urban

336

Warte, ciekawe, do przemyślenia / Worth a Thought

activism (I deliberately do not call it urban
movements) which have so far been “under
the radar”, escaping the attention of researchers either investing their energy in complaining
about poor civic activity in post‑socialist countries or perceiving its manifestations mostly
in the formalised non‑governmental organisations funded from abroad. This goal is definitely achieved, although we again observe problems with definitions and large diversification
of cases, the result being that although the book
presents a rich picture of urban activism in
the region, it is not convincing on the theoretical and programmatic level. For the same reason, filling the gaps in the existing research is
only partly successful. The diversity of contexts, scientific approaches and analysed cities
proves problematic, if we wish to achieve what
the editor proposes in the introduction and
afterword.
Another important aspect of the book is
the issue of the separate and distinct character of the region. This collection of articles does
not address broader issues of post‑socialism, despite the fact that post‑socialism seems to be
the unspoken factor determining the boundaries of the region described. On the arbitrarily
defined trajectory of research on post‑socialism,
stretching between transitology and ethnography or postcolonial reflection, the book is closer
to the latter, which is certainly a positive thing.
We know from other studies that the characteristic features of the region during the post‑socialist changes do not originate from the accelerating processes of adapting to an imagined
model of the capitalist economy of the West,
but rather from tangible unpleasant results of
simultaneous and compressed occurrence of
changes. What in the case of urban conflicts in
France or Great Britain was spread over many
decades, took only 15–20 years in the countries abandoning nominally socialist systems.
The authors of the texts keep this fact in mind,
but they find it difficult to move from the level
of detailed description towards a synthesis confirming the distinct character of social processes going on in the region and, consequently,
the importance of the described cases for creating a theoretical discourse on urban movements
in a more general perspective. For conflicts connected with privatisation, a varied repertory of
protest (from individual instances to political
formalisation) or making use of informal networks of influence are not characteristic only
for the countries east of the Oder. It is similar
with the neoliberal changes in management or
the commodification of various aspects of urban
life. More important in this context are such
questions as the nationalist tones in the behaviour of urban activists (the article on Bucharest mentioned above), building an opposition

between modern urbanity and backward
non‑urbanity (with the example of Serbia and
Croatia) or discourses of Europeanisation (Lithuania). It is these elements which may serve
as examples differentiating Central and Eastern Europe from countries with long‑time experience of urban activism. In the context of
urban and regional research, post‑socialism
is, as Tauri Tuvikene calls it, a “de‑territorialised concept” rather than a specific “container” or “condition”, and yet it is these two last
terms which define the framework of the book.
These elements are also easily translatable into
the Polish context, where local governments are
avidly pursuing “adaptation to European standards”, uncoordinated infrastructural modernisation (delayed by at least 30 years) or creating the city as a product, and the phoniness of
such actions is revealed in the mass privatisation, corporate‑style management or reluctance in the use of spatial regulations. Reactions
of urban activists to these developments have
an obviously local nature, but one that is specific for the region as a whole.
The book Urban Grassroots Movements in
Central and Eastern Europe may therefore be
a good pretext to look at the spatial and social
processes in the region through the prism of
specific cities, conflicts and behaviours of social
actors. The issues of the nature of (urban) social movements and the consequences of the assumed distinctiveness of post‑socialist cities and
their significance for urban studies are left unresolved, perhaps fortunately. • Karol Kurnicki

David Clay Large
The Grand Spas of Central Europe
(Wielkie uzdrowiska Europy Środkowej)
Rowman & Littlefield, Lanham – Boulder –
New York – London 2015
Książka amerykańskiego historyka przenosi czytelników w fascynujący świat kultury
uzdrowiskowej. Chociaż badacz koncentruje
się na XIX wieku, jego opowieść rozpoczyna się
od antycznych uzdrowisk oraz rozprzestrzeniania się antycznej kultury kąpieli w łaźniach,
kończy zaś na czasach współczesnych.
Large umiejscawia dzieje wielkich uzdrowisk w szerokim kontekście historycznym,
udowadniając, jak ważną rolę odgrywały one
w różnorodnych przemianach kulturowych, politycznych, medycznych i społecznych Europy Środkowej. Nie tylko bowiem powszechnie znane stolice europejskich mocarstw, ale
także wielkie kurorty stawały się nierzadko arenami spotkań polityków, podczas których podejmowano decyzje ważne dla dziejów świata i Europy, jak również – co nie mniej

istotne – miejscami pracy i dyskusji najważniejszych postaci świata kultury. Najlepiej widoczna jest ta prawidłowość w XIX wieku w wystawnych uzdrowiskach niemieckich i austriackich.
Z tego też powodu autor w toku narracji bardzo
rzadko wykracza poza granice krajów kultury
niemieckojęzycznej. Jeśli już to czyni, to są to
wycieczki skierowane zasadniczo do Wielkiej
Brytanii. Centralnym przedmiotem zainteresowania jest przy tym Baden‑Baden, które jako
jedno z największych uzdrowisk w omawianym
obszarze niemieckojęzycznym jest przykładem
wyjątkowo spektakularnym.
Główną zasługą Large’a jest niewątpliwie
umiejętne pokazanie ciągłości zjawisk i procesów widocznych na przykładzie wielkich
uzdrowisk i wydobycie ich znaczenia w szerszym kontekście historii Europy. Dawne wielkie kurorty z dzisiejszym ich funkcjonowaniem
łączy wciąż aktualne znaczenie kulturowe, społeczne i towarzyskie. Choć dziewiętnastowieczny rozkwit kurortów w połowie kolejnego stulecia uległ pewnemu osłabieniu, nadal zostały
one ważnym miejscem spotkań na najwyższym
szczeblu. Jak słusznie zauważa autor, aspekt
leczniczy nie zawsze zajmował i zajmuje pierwsze miejsce. Do dziś spotkania polityków odbywają się często w uzdrowiskach – najbardziej
spektakularnym przykładem jest organizowane od lat w legendarnym szwajcarskim Davos
Światowe Forum Ekonomiczne, skupiające najważniejsze postaci ze świata polityki.
Punktem wyjścia do napisania książki była
dla autora wieloletnia fascynacja uzdrowiskami,
stąd też momentami jej wywód przybiera formę
swobodnej opowieści. Autor otwarcie deklaruje
we wstępie, że nie stroni od osobistych komentarzy i przemyśleń. Mimo, że Grand Spas… trudno określić jako opracowanie w pełni naukowe, należy zaznaczyć, że jest ono oparte na szerokiej kwerendzie, w tym także na materiałach
archiwalnych. Zamiast przypisów na końcu
książki umieszczone zostało zestawienie literatury z konkretnymi wskazówkami dla zainteresowanych tematem, a ponadto lista czasopism
oraz wykaz instytucji, z których zbiorów autor
korzystał.
W bardzo szerokim z założenia krajobrazie
uzdrowisk, jaki kreśli Large, można jednak dostrzec pewne puste plamy. Za ich sprawą publikacja nie wykracza poza utarte szlaki innych
opracowań o podobnym charakterze, łączących dziedziny historii społecznej, politycznej
i kulturowej. W toku wywodu wyraźnie brakuje spojrzenia na kwestie architektury, zarówno w kontekście wspominanych procesów medykalizacji uzdrowisk, jak też jako ważnego tła
dla spotkań najważniejszych postaci ówczesnego świata. O monumentalnych reprezentacyjnych budynkach kuracyjnych w Baden‑Baden czytelnik dowiaduje się jedynie z krótkich
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wzmianek. Innym razem autor sporadycznie
umieszcza uwagi dotyczące stylu budynków,
zwracając uwagę na przykład na rozwój palladiańskiej architektury w Bath, jednak pomija całkowicie problem znaczenia tego stylu dla
kształtowania wizerunku uzdrowiska oraz powiązań tego rodzaju architektury z kontekstem społecznym i politycznym funkcjonowania miejscowości. Brak ilustracji tym bardziej
utrudnia wyobrażenie sobie otoczenia, w którym rozgrywały się omawiane wydarzenia.
Niezależnie jednak od pewnych braków, należy przyznać, że książka Large’a daje czytelnikowi możliwość spojrzenia na losy Europy
z nowej perspektywy, ujawniającej znaczenie
peryferiów. Mimo że przytaczane przez Large’a przykłady kurortów dotyczą ograniczonego obszaru niemieckojęzycznego, to ze względu na fakt, iż spotykali się tam politycy i artyści
z różnych stron Europy, stają się one soczewką do szerokiego spojrzenia na cały kontynent.
Autor, pokazując kulisy wielkiej polityki, pozwala uzmysłowić czytelnikowi, że najważniejsze procesy i wydarzenia nie zawsze rozgrywają się na scenach wielkich centrów, ale także
za ich kulisami – właśnie w „nieformalnych stolicach”. • Aleksandra Paradowska

David Clay Large
The Grand Spas of Central Europe
Rowman & Littlefield, Lanham – Boulder –
New York – London 2015
This book by the American historian David
Large transports readers into the fascinating
world of spa culture. Although Large concentrates on the 19th century, his story begins with
ancient spas and the spread of the culture of
antique baths, and is brought up to the present.
Large places the story of grand spa resorts
in a broad historical context, demonstrating
their important role in diverse cultural, political, medical and social changes in Central Europe. For it was not only the capitals of European powers, but also grand resorts that often
became meeting places for politicians where decisions important for the fate of the world and
Europe were taken, and also, no less importantly, the most important figures from the world
of culture went to work and converse with
their peers. This is best seen in the lavish German and Austrian spas from the 19th century. And this is why the author very rarely crosses the borders of German‑speaking countries in
his narrative. If he does, his excursions usually take him to Great Britain. His main focus is
Baden‑Baden, which, as one of the largest spas
in the German‑speaking area, is an especially
spectacular example.

Large’s major achievement undoubtedly lies in skilfully demonstrating the continuity of phenomena and processes made visible using the example of great spas and placing
their meaning in the broader context of European history. What relates the older big resorts
to their present functioning is their still relevant cultural, social and recreational importance. Although the 19th‑century flourishing
of spa resorts somewhat faded in the middle of
the next century, they remained an important
venue for the highest‑level meetings. As the author aptly notes, the therapeutic aspect has not
always occupied the most prominent place. Politicians still often meet in spas – the most spectacular example is the World Economic Forum,
for many years held in the legendary Swiss resort of Davos, gathering the most important figures from the world of politics.
The starting point for writing the book was
the author’s long‑time fascination with spas,
which means that in some places the argument
takes the form of a digressive tale. Large openly declares in the introduction that he does not
shrink from personal comments and reflections.
Although the book cannot be categorised as
a scholarly work, we should note that it is based

on broad‑ranging research that also includes archival materials. Instead of footnotes, we are
presented with a bibliography with specific
guidelines for those interested in the subject, as
well as a list of magazines and institutions with
the sources used by the author.
However, in the picture of spas painted by Large, which he intends to be more or
less comprehensive, we can notice some blank
spots. Their existence means that the publication does not go beyond the well‑charted territory covered by many similar works, combining social, political and cultural history. Particularly glaring is the omission of architecture,
both in the context of the medicalisation processes analysed by Large, and also as a backdrop to the meetings of the most important figures from the contemporary world. The monumental, lavishly decorated spa buildings in
Baden‑Baden are only mentioned in passing.
Other passages sporadically contain comments
on the style of the buildings, such as a short discussion on the development of Palladian architecture in Bath, but the importance of architectural style in shaping the image of a given
resort and the relation between the type of architecture and the social and political context
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of the resort’s operation is usually skipped.
The lack of illustrations makes it even more difficult to visualise the surroundings in which
the events described took place.
But regardless of certain shortcomings, it
should be admitted that Large’s book gives
the reader an opportunity to look at the history of
Europe from a new perspective, revealing the importance of the periphery. Although the spa resorts described by Large come from a limited German‑speaking area of Europe, they become a lens
allowing a wider look at the entire continent, because politicians and artists from the whole of
Europe met there. Offering us a glimpse of behind‑the‑scenes politics, the author makes us
aware that the most important processes and
events do not always takes place on the stages of
large political centres, but also in much less conspicuous places. • Aleksandra Paradowska

Enrique Vila‑Matas
Dublineska
Tłum. Katarzyna Okrasko
Seria „Don Kichot i Sancho Pansa”,
W.A.B., Warszawa 2015
Samuel Riba, bohater Dublineski Enrique Vila‑Matasa, należy „do wymierającego gatunku
światłych wydawców”, których charakteryzuje „fanatyczne uwielbienie literatury” (s. 126).
Ma sześćdziesiąt lat, jest niepijącym alkoholikiem, Katalończykiem żydowskiego pochodzenia, z usposobienia zaś melancholikiem
i apokaliptykiem. Jego mroczne usposobienie
znajduje swój odpowiednik w miejskich pejzażach powieści; od świtu do zmierzchu pada
tu deszcz, woda zalewa ulice i rzęsiście spada
na dachy, jakby zapowiadając kolejny potop.
Ribie nie brak też zmysłu ironii, bo „doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w naszych czasach do apokaliptycznych przeczuć podchodzić można jedynie w sposób parodystyczny”.
Wydana niedawno w polskim przekładzie Dublineska jest kolejnym dowodem na to,
że we współczesnej Europie istnieje niewielu
pisarzy, którzy tak sprawnie potrafią balansować pomiędzy egzystencjalną refleksją, grobową – do tego tematu przyjdzie jeszcze powrócić – powagą a ironią i komizmem jak Vila
‑Matas; pod tym względem równać się on może
z Thomasem Bernhardem.
Samuela Ribę poznajemy w momencie osobistego i zawodowego kryzysu: po alkoholowej
zapaści ciężko choruje na nerki, a zirytowana stygnącym małżeństwem żona Celia ucieka
w buddyzm i jogę. Kończy się też okres intensywnych podróży, zaproszeń na kongresy wydawców, obecności na targach książki i wyławiania talentów literackich.

Nieustannie utyskujący na upadek cywilizacji książkowej i ekspansję mediów cyfrowych
Riba sam jest od nich uzależniony; jego żona nazywa go hikikomori, komputerowym autystą.
Opis kryzysu wieku średniego łączy się w powieści Vila‑Matasa z medytacją na temat kryzysu książki jako obiektu materialnego. Lamenty
Riby dotyczą najgłębszych problemów ponowoczesnych społeczeństw, takich jak barbaryzacja kultury medialnej czy komercjalizacja ruchu
wydawniczego („W naszych czasach – wzdycha – literatura zdaje się jednym wielkim publicznym szaletem”, s. 268), przede wszystkim
jednak mamy tu do czynienia z finezyjną i pełną
podskórnego humoru refleksją na temat zmiany
paradygmatu medialnego, z przewrotnym pożegnaniem wymierającego świata analogowego.
W czasie pobytu na odwykówce Riba ma
proroczy sen, w którym przechadza się ulicami
Dublina. Wkrótce potem postanawia wykonać
w swoim życiu „angielski skok” i po okresie
długoletniego zainteresowania literaturą hiszpańską i francuską zwrócić się w stronę anglojęzycznych Irlandczyków. Wraz z trójką przyjaciół zaczyna planować ekscentryczną podróż
do Irlandii, po to by 16 czerwca, w Bloomsday,

w katedrze Świętego Patryka urządzić uroczysty pochówek galaktyki Gutenberga. Traf
chce, że w tym dniu przypada również rocznica ślubu jego rodziców. Nieco nadmiernie
do nich przywiązany sześćdziesięciolatek tłumaczy im, że musi wyjechać, by wygłosić referat „o Ulissesie Jamesa Joyce’a, a przy okazji
o schyłku konstelacji Gutenberga i nadchodzącej erze cyfrowej” (s. 16). Meandryczna narracja Dublineski osnuta jest wokół dwóch zasadniczych wątków: pogrzebu i zejścia do Hadesu. Oba odsyłają do szóstego epizodu Ulissesa;
Leopold Bloom udaje się w nim na pogrzeb niejakiego Paddy’ego Dignama, poczciwego dublińczyka, który umarł z przepicia. Joyce’owskie analogie rozrastają się w prawdziwy gabinet tekstowych luster. Narracja katalońskiego
pisarza jest nie tylko kontynuacją przełomowej
powieści Irlandczyka, ale również Murphie‑
go Becketta i wiersza Dublineska Philipa Larkina. Riba co chwila odwołuje się do pisarzy, których wydawał (odnajdziemy wśród nich Juliena Gracqa, Claudia Magrisa, Georges’a Pereca,
Carla Emilia Gaddę, Paula Austera czy Roberta
Walsera), ponadto na ulicach i w barach napotyka sobowtóry fikcyjnych postaci literackich
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i zmarłych autorów. „Może ma rację Dublin –
zastanawia się. – I niewykluczone, że istnieją
połączone ze sobą węzły czasoprzestrzeni, pomiędzy którymi mogą się przemieszczać tak
zwani żywi i tak zwani umarli i w nich się spotykać” (s. 347).
Kompleksowość narracji sprawia, że Dubli‑
neska bynajmniej nie jest tylko rebusem dla literaturoznawców; Riba to przerażony śmiercią,
desperacko rozmyślający o starości i łatwo wpadający w irytację człowiek książkowy, który poprzez literaturę usiłuje zrozumieć własne życie.
Jak wszyscy melancholicy ma okresy neurotycznej aktywności, w czasie której nie śpi
i po których następują fazy letargu, intelektualnego uśpienia i depresji.
Gest porzucenia jest tutaj kluczowy. Samuel Riba jest bowiem nowym wcieleniem bohaterów wcześniejszej hybrydycznej książki Vila‑Matasa zatytułowanej Bartleby i spół‑
ka (Warszawa 2007). Rozpoczynała się ona
od motta z francuskiego filozofa i satyryka
oświeceniowego Jeana de la Bruyére’a: „Chwała
czy też wartość niektórych ludzi polega na tym,
że piszą dobrze; innych – że nie piszą”. Jej narrator, groteskowo zgorzkniały garbus, diagnozuje, a następnie tropi w dziejach literatury
„syndrom Bartleby’ego”; opisuje pisarzy ogarniętych popędem negatywności, autorów, którzy w pewnym momencie podobnie jak bohater Melvillowskiej opowieści stwierdzają „wolałbym nie” i którzy „choć obdarzeni bardzo
wyrafinowaną świadomością literacką (a może
właśnie dlatego), nigdy niczego nie piszą albo
piszą jedną, dwie książki, po czym rzucają pisanie bądź też, bez trudu nadawszy bieg swojej
prężnej karierze, pewnego dnia zostają dosłownie sparaliżowani na zawsze” (s. 10).
Riba, choć nie jest pisarzem, lecz wydawcą, zalicza się do Zakonu Bartlebystów. Po latach działalności wydawniczej mówi wreszcie „wolałbym nie”, rezygnuje z publikowania
książek, przestaje pić, zarzuca ambitny projekt
stworzenia teorii powieści; nawet odbywający się w Bloomsday pogrzeb książki kończy się
fiaskiem.
Vila‑Matas jest współtwórcą niebywałej
odnowy gatunku powieściowego, jaka dokonuje się obecnie w literaturach hiszpańskojęzycznych; obok niego wymienić można Javiera Mariasa, zmarłego już Roberta Bolania czy
Javiera Cercasa. Wszyscy są głęboko świadomi tradycji, na której budują swą poetykę powieściową i która wypracowała używane przez
nich chwyty literackie. Droga do nich wiedzie przez Cervantesa, Miguela de Unamuno (przede wszystkim jego znakomitą, a nieco
zapoznaną Mgłę), Julia Cortazara i Jorge
Luisa Borgesa. Chodzi tutaj o kunsztowne nakładanie się na siebie wydarzeń autentycznych i zmyślonych, o wkraczanie postaci

historycznych w świat fikcji, o dyskretną obecność w tym świecie sobowtórów i powidoków
autora, a wreszcie o przekonanie, że literatura
jest wiecznym powtórzeniem i że podlega rytmom przypływu i odpływu. Ulubiony pisarz
Samuela Riby James Joyce ujął przekonanie
to w – cytowanym przez Vila‑Matasa – pierwszym zadaniu Finnegans Wake: „R ivverrun,
past Eve and Adam’s from swerve of shore to
bend of bay…” (w tłumaczeniu Krzysztofa Bartnickiego: „Rzekibrzeg, posthepując od Ewy
i Adama, od wygięcia wybrzeża do zakola zatoki…”). • Jan Balbierz

Enrique Vila‑Matas
Dublinesque
Trans. Anne McLean
New Directions, New York 2012
Samuel Riba, the main protagonist of Dublin‑
esque by Vila‑Matas, is a member of an “increasingly rare breed of sophisticated, literary
publishers”, who “have always been drawn to
literature” (p. 5). He is a 60‑year‑old nondrinking alcoholic, a Catalonian of Jewish origin
and a person of a melancholy and apocalyptic
disposition. His gloomy frame of mind finds its
counterpart in the novel’s cityscapes; it is raining here from dawn to dusk, water inundates
the streets and persistently hammers against
the roofs, as if announcing another Flood. Riba
is also an ironic man, for he “understands that
in our time the apocalyptic can only be dealt
with parodically” (p. 89).
Dublinesque, published recently in Polish
translation, is yet another proof that in contemporary Europe there are few writers capable of
such skilful balancing between existential reflection, deathly (we will return to this subject later) seriousness, irony and the comic as
Vila‑Matas; in this respect he matches Thomas Bernhard.
We meet Samuel Riba in the moment of
a personal and professional crisis: after an alcohol‑induced collapse he has a kidney failure, and his wife Celia, irritated with their flagging marriage, retreats into Buddhism and yoga.
This also marks the end of his intense travels,
invitations to publishers’ congresses, visits to
book fairs and fishing for literary talents.
Constantly grumbling about the collapse
of the book civilisation and expansion of digital media, Riba himself is addicted to them;
his wife calls him hikikomori, a computer autistic. In Vila‑Matas’s novel, the description of
the midlife crisis is combined with a meditation
on the crisis of the book as a material object. Riba’s laments regard the most profound problems
of post‑modern societies, such as the growing
barbarity of media culture or commercialisation
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of the publishing industry (“in our times – he
sighs – literature seems to be one great public
toilet”, p. 268), but above all what we get here is
a sophisticated and subtly humorous reflection
about a paradigm shift in the media, a perverse
farewell to the dying analogue world.
During a stay in a detox clinic, Riba has
a prophetic dream where he strolls the streets
of Dublin. Soon afterwards he decides to make
an “English leap” in his life: after a long period of interest in Spanish and French literature he turns towards the English‑speaking Irish. Together with three friends, he
starts to plan an eccentric journey to Ireland so that they can arrange a solemn funeral of the Gutenberg Galaxy in St Patrick’s Cathedral on 16 June, Bloomsday. As luck would
have it, this is also the day of his parents’ wedding anniversary. The 60‑year‑old, rather excessively attached to his mother and father, explains to them that he has to leave in order to
present a lecture “about James Joyce’s Ulyss‑
es, and the Gutenberg constellation giving way
to the digital age” (p. 16). The meandering narrative of Dublinesque revolves around two basic
themes: burial and descent into Hades. They
both allude to the sixth episode of Ulysses; Leopold Bloom goes to the funeral of a man named
Paddy Dignam, an honest Dubliner who died
from drinking too much. Joyce’s analogies
grow into a veritable cabinet of textual mirrors.
Vila‑Matas’s narrative is a continuation not
only of the Irishman’s groundbreaking novel,
but also of Beckett’s Murphy and Philip Larkin’s poem “Dublinesque”. Riba constantly invokes writers he has published (such as Julien
Gracq, Claudio Magris, Georges Perec, Carlo
Emilio Gaddo, Paul Auster and Robert Walser),
and when walking the streets or sitting in bars
he meets the doubles of fictional characters and
the authors. “Hadn’t he heard of interconnected points in space and time whose topology we
might never understand, but between which
the so‑called living and the so‑called dead can
travel and thus encounter each other?” (p. 159).
Due to the complexity of the narrative, Dub‑
linesque is something much more than just
a puzzle for literary scholars; Riba is an irascible bookish man terrified by death, desperately
thinking about old age and trying to understand
his own life through literature. Like all melancholy people, he has periods of neurotic activity
when he does not sleep at all, followed by phases
of lethargy, intellectual slumber and depression.
The gesture of abandonment is crucial here.
For Samuel Riba is a new incarnation of the protagonists of Vila‑Matas’s previous hybrid book,
Bartleby & Co (English translation by Jonathan Dunne, 2004). It starts with a motto borrowed from the French Enlightenment philosopher and satirist Jean de la Bruyère: “The glory
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or the merit of certain men consists in writing well; that of others consists in not writing.” The book’s narrator, a grotesquely bitter
hunchback, diagnoses and then tracks down
the “Bartleby syndrome” in the history of literature; he describes writers stricken with the negativity impulse, authors who at some point, like
the main protagonist of Melville’s story, say
“I would prefer not to” and who “while possessing a very demanding literary conscience (or
perhaps precisely because of this), never manage to write: either they write one or two books
and then stop altogether or, working on a project, seemingly without problems, one day they
become literally paralysed for good” (p. 2).
Riba, although a publisher rather than
a writer, belongs to the order of Bartlebyists.
After years of publishing work he finally says
“I would rather not”, gives up publishing books,
stops drinking, and abandons his ambitious project of creating a theory of the novel; even the funeral of the book on Bloomsday ends in failure.
Vila‑Matas is one of the contributors to
the remarkable renewal of the novelistic genre
now occurring in Spanish‑language literatures;
alongside him one could name Javier Marias,
the late Roberto Bolaño or Javier Cercas. They
are all deeply aware of the tradition on which
they build the poetics of their novels and which
developed the literary tricks they use. The path
towards them leads through Cervantes, Miguel de Unamuno (especially his outstanding,
but underappreciated Mist), Julio Cortázar and
Jorge Luis Borges. I mean here the intricate superimposition of authentic events on invented ones, entering the world of fiction by historical figures, a discreet presence of the author’s
doubles and afterimages, and finally the belief that literature is eternal repetition and that
it is subject to the rhythms of the tides. James
Joyce, Samuel Riba’s favourite writer, formulated this belief in the first sentence – quoted by
Vila‑Matas – of Finnegans Wake: “Riverrun, past
Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend
of bay…” • Jan Balbierz

From Museum Critique to the C
 ritical
Museum (Od krytyki muzeum do muzeum
k rytycznego)
Red. Katarzyna Murawska‑Muthesius,
Piotr Piotrowski
Ashgate, Farnham – Burlington 2015
W 2015 roku nakładem prestiżowego wydawnictwa Ashgate ukazała się antologia artykułów poświęconych krytycznej roli muzeum. To
ważna książka nie tylko z uwagi na sam temat,
ale przede wszystkim dlatego że uwzględnia
perspektywę Europy Środkowo‑Wschodniej.

Muzea z terenu Europy Środkowo‑Wschodniej bardzo rzadko trafiają na karty wydawanych na Zachodzie książek, a w tych nielicznych są zazwyczaj jedynie przywoływane w tle.
Książka From Museum Critique to the Criti‑
cal Museum jest pod tym względem wyjątkowa.
Autorzy podejmują zagadnienie krytyczności
muzeum na gruncie teorii i praktyki muzealnej,
odwołując się nie tylko do kejsów zachodnich, ale także do Polski, Czech i Rosji. Książka
przenosi na forum międzynarodowe dyskusję
na temat muzeum krytycznego w Polsce, jaką
podjęli profesor Piotr Piotrowski i doktor Katarzyna Murawska‑Muthesius, w czasie gdy tworzyli koncepcję, a następnie program Muzeum
Narodowego w Warszawie (MNW). Zaproponowana przez nich formuła dla tego konkretnego
muzeum poniosła klęskę, ale wywołała szeroki
rezonans w świecie muzeologicznym na temat
roli współczesnego muzeum.
W rozdziale Making the National Museum
Critical Piotrowski prezentuje wizję muzeum
krytycznego, z jaką w 2010 roku rozpoczął pracę
jako dyrektor MNW. Dla polskiego czytelnika
znającego jego książkę Muzeum krytyczne (2011),
w której autor rozlicza się z tym okresem, tekst
nie wnosi wiele nowego, w tym jednak przypadku należy go czytać przez pryzmat kontekstu,
jakim są inne rozdziały książki. Myśl przewodnia koncepcji MNW oparta jest na przekonaniu,
że wobec niewielkiej liczby arcydzieł muzeum
może konkurować z największymi światowymi
muzeami wprowadzając nowatorskie strategie
kuratorskie. Jak pisze Piotrowski: „Muzea położone na marginesach geografii artystycznej mają
dużo większe szanse na znalezienie się w awangardzie [niż muzea funkcjonujące według zachodnich modeli – przyp. aut.]. Do stosowania alternatywnych i przewrotnych strategii skłaniają
je ich własne słabości. Nie mogą po prostu otworzyć drzwi i czekać, muszą zaproponować nową
wizję. W Warszawie taką nową wizją była idea
muzeum krytycznego” (s. 139).
Idea muzeum krytycznego łączy się z typem
muzeum‑forum, które tradycyjnie znajduje się
w opozycji do muzeum jako świątyni sztuki,
oraz muzeum jako miejsca rozrywki. Jak piszą
redaktorzy książki: „muzeum‑forum jest demokratycznym projektem, który udostępnia przestrzeń i umożliwia zabranie głosu przez mniejszości i krytyków społecznych, dając jednocześ
nie krytyczną odpowiedź konserwatywnemu
muzeum jako świątyni sztuki oraz populistycznemu muzeum jako miejscu rozrywki” (s. 7).
Mam wątpliwości, czy należy tak ostro przeprowadzać podział na typy muzealne i tym samym
szufladkować same muzea oraz realizowane
przez nie wystawy. Każda z tych strategii ma
swoje racje i chyba nie ma przeszkód, by nawet
wszystkie zaistniały pod jednym dachem. Jako
zewnętrzny obserwator zmagań o nowy kształt

MNW odniosłam wrażeniem, że muzeum‑forum
nie miało przekreślać tradycyjnej roli i kształtu
tego muzeum, ale nadać mu nowy wymiar, którego nie miało do tej pory. W praktyce idea muzeum krytycznego przybrała formę opisanych
w tekście wystaw Interwencje, Mediatorzy i Art
Homo Erotica, które pokazały, że nie wszyscy,
ani w muzeum, ani poza muzeum (rada powiernicza, część publiczności), są gotowi na muzeum
(a w każdym razie nie na muzeum opatrzone
przymiotnikiem „narodowe”), które „jest zdolne
do zajęcia stanowiska w kwestiach kluczowych
dla polskiego czy wschodnioeuropejskiego społeczeństwa oraz odegrania roli aktywnego aktora w procesie rozwoju demokracji” (s. 137).
Punktem wyjścia do koncepcji muzeum
krytycznego sformułowanej przez nowy zarząd MNW były rozważania nad samym pojęciem arcydzieła, które w książce podjęła Murawska‑Muthesius, zaczynając od przewrotnego pytania: czy muzeum sztuki może istnieć
bez arcydzieł? (s. 100). Odpowiedź wydaje się
banalna, jednak to muzea są depozytariuszami
arcydzieł i one też mają moc sprawczą – mogą
arcydzieła stwarzać. Gdy ich brakuje, pojawiają się nowatorskie koncepcje na funkcjonowanie muzeum.
Drugim ujętym w książce studium przypadku muzeum krytycznego w Polsce jest omówienie wystawy głównej w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, nad której przygotowaniem czuwała profesor Barbara Kirshenblatt‑Gimblett. Otwarta w 2014 roku, była tworzona w tym samym czasie co eksperymenty
ze wspomnianymi wystawami w MNW. POLIN
odniósł oszałamiający sukces, ale nie brak też
krytycznych głosów odnoszących się do przytłaczającej ilości informacji na wystawie, trudności w nawigacji oraz drugorzędnej roli oryginalnych eksponatów. Kirshenblatt‑Gimblett
tłumaczy zasady, na jakich zbudowana została
wystawa (nazwana przez autorkę „teatrem historii”, s. 153), przywołuje obawy różnych środowisk, z jakimi twórcy muzeum spotykali się
jeszcze na etapie jej tworzenia, a także wiąże
koncepcję wystawy z definicją muzeum krytycznego. Jak pisze: „mamy nadzieję, że odwiedzający będą dyskutować, debatować, zgadzać
się bądź nie i że wyjdą [z muzeum – przyp. aut.]
lepiej poinformowani, bardziej zaciekawieni
i bardziej otwarci” (s. 158).
W książce podjęte zostały różne zagadnienia odnoszące się do krytycznej roli muzeum:
opisy umieszczane w muzeach oraz zapraszanie publiczności do dzielenia się swoimi interpretacjami (Jesús Pedro Lorente), bariery w dostępie do muzeów ze strony mniejszości (Victoria Walsh), neuromuzeologia (John Onians),
znalazły się w niej również teksty o charakterze historycznym – między innymi na temat
źródeł muzeum sztuki współczesnej w Rosji
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(Andrzej Turowski), koncepcji muzeum sztuki aktualnej Jerzego Ludwińskiego (Magdalena
Ziółkowska) czy white cube (Charlotte Klonk).
Osobiście szczególnie sobie cenię artykuły prezentujące perspektywę porównawczą, które
stanowią dobrą przeciwwagę dla studiów konkretnych przypadków. W tomie jest tylko jeden
taki tekst – Márii Oriškovej – poświęcony praktykom podejścia do publiczności muzealnej
w trzech średniej wielkości muzeach środkowoeuropejskich: w Grazu, Brnie i Bratysławie.
Ogromną zaletą książki jest wymieszanie
perspektyw – zachodniej i środkowo-wschodniej. Oczywiście można narzekać, że liczba
tekstów jest ograniczona, że można było wprowadzić też perspektywę węgierską, słoweńską
czy skandynawską, że przydałby się tekst przekrojowy odnoszący się do muzeum krytycznego
od strony różnych typów muzeów położonych
w różnych częściach Europy. To temat, który
Piotrowski był w stanie podjąć i zrealizować
w kolejnej publikacji. Jest to jednak ostatnia
książka, nad którą pracował. Tuż przed wysłaniem jej do druku nadeszła smutna wiadomość
o jego śmierci. • Katarzyna Jagodzińska

From Museum Critique to the Critical
Museum
Eds. Katarzyna Murawska‑Muthesius,
Piotr Piotrowski
Ashgate, Farnham – Burlington 2015
In 2015, the renowned publishing house Ashgate issued an anthology of articles on the critical role of the museum. The importance of
this book lies not only in its subject, but above
all in the fact that it takes into account the perspective of Central and Eastern Europe.
Museums from Central and Eastern E
 urope
very rarely make their way into books published in the West, and when they do, they are
usually mentioned only in passing. From Mu‑
seum Critique to the Critical Museum is exceptional in this respect. The authors take up
the issue of the critical nature of the museum
in theory and practice, invoking not only Western cases, but also museums in Poland, the
Czech Republic and Russia. The book brings
to the international forum the discussion on
the critical museum in Poland initiated by
Professor Piotr Piotrowski and Dr Katarzyna
Murawska‑Muthesius when they were working on the concept, and then the programme,
of the National Museum in Warsaw (MNW).
The formula they proposed for this particular
museum has failed, but it sparked a heated debate on the role of the contemporary museum.
In the chapter called “Making the National Museum Critical”, Piotrowski presents the vision of the critical museum with

which he started his work as the director of
the MNW in 2010. For the Polish reader familiar with the book Muzeum krytyczne (Critical
museum, 2011), where the author settles his accounts with this period, the text does not contain many new things, but here it should be
read in the context provided by the other chapters. The crucial idea behind the MNW concept
is based on the belief that, given the small number of masterpieces, the museum may compete
with the largest world museums by introducing innovative curatorial strategies. Piotrowski writes, “the museums located on the margins of artistic geography are much more likely
to become the avant‑garde [than the museums
implementing Western models of functioning], since they are provoked to adopt alternative subversive strategies because of their own
weaknesses. They cannot just open the door
and wait, but must come up with a new vision
of the museum. In Warsaw, the idea of the critical museum was such a vision” (p. 139).
The idea of the critical museum is related to the museum‑as‑forum type, traditionally opposed to the museum‑as‑temple and
the museum‑as‑entertainment. As the editors

of the book write, “The museum‑as‑forum
is a democratic project which aims to grant
space and voice to minorities and social critics,
providing a critical response both to the conservative museum‑as‑temple and the populist museum‑as‑entertainment” (p. 7). I am not
certain if we should introduce such clear‑cut
divisions between museum types, and hence
pigeonhole both the museums themselves and
the exhibitions they produce. Each of these
strategies has its justifications, and I see no
reason that even all of them could not exist
under one roof. As an external observer of
the struggle surrounding the new shape of
the MNW, I had the impression that the museum‑as‑forum was not meant to reject the traditional role and shape of this museum, but to
add a new dimension to it. In practice, the idea
of the critical museum took the form of exhibitions called Interventions, Mediators and
Art Homo Erotica (described in the book),
which showed that not everyone, both inside
and outside the museum (Board of Trustees,
part of the audience), was ready for a museum (at least one bearing the name “national”)
“capable of taking a stance on the key issues
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in Polish or East European societies, [being]
an active actor in a process of developing democracy” (p. 137).
The starting point for the concept of the critical museum formulated by the new management of the MNW was provided by reflections
on the very idea of masterpieces, undertaken in
the book by Murawska‑Muthesius and starting
with a perverse question: “Could an art museum
exist without masterpieces?” (p. 100). The answer seems trivial, but museums are the depositories of masterpieces and they also have
the creative power here – they can promote
some works to the status of masterpiece. When
masterpieces are missing, innovative concepts
for the museum’s functioning appear.
The other case study of a critical museum in
Poland is the discussion of the main exhibition
at POLIN Museum of the History of Polish Jews,
its preparation overseen by Professor Barbara
Kirshenblatt‑Gimblett. Opened in 2014, it was
created in the same period when the MNW was
experimenting with the exhibitions mentioned
above. POLIN was immediately a stunning success, but there is no lack of critical voices pointing to the overwhelming amount of information
on display, difficulties with finding your way
and the secondary role of original exhibits. Kirshenblatt‑Gimblett explains the principles on
which the exhibition (which she called “theatre
of history”, p. 153) was built, recalls the fears of
various communities which the museum’s creators encountered in the founding stage, and
also relates the exhibition concept to the definition of the critical museum. “We count on visitors to discuss, debate, agree or disagree – and
to come away better informed, curious, and
hopefully more open” (p. 158).
The book raises various issues related to
the critical role of the museum: the captions
used, and inviting the audience to share their interpretations (J. Pedro Lorente); barriers to access to museums for minorities (Victoria Walsh);
and neuromuseology (John Onians). There are
also texts of a historical nature – on the sources of the museum of contemporary art in Russia
(Andrzej Turowski), on Jerzy Ludwiński’s idea
of a museum of current art (Magdalena Ziółkowska), or on the white cube (Charlotte Klonk).
Personally, I especially appreciate the articles
presenting a comparative perspective, providing
a good counterpoint to case studies. The book
contains only one such text – by Mária Oriškova – on the practical approach to museum visitors in three medium‑sized Central European
museums: in Graz, Brno and Bratislava.
A great advantage of this book is the intermingling of two perspectives – the Western and
Central European one. Of course you can complain that the number of texts is limited, that
the Hungarian, Slovenian or Scandinavian

perspective might have been introduced,
that we could use an overall review rendering the concept of the critical museum in the
context of different types of actual museums
in all parts of Europe. This is a subject which
Piotrowski would have been capable of taking
up and giving shape to in his next publication.
Yet this was the last book he worked on. Just before it was sent to press came the sad news of
his death. • Katarzyna Jagodzińska

Katarzyna Sierakowska
Śmierć – Wygnanie – Głód w dokumentach
osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej
Wojny 1914−1918
Instytut Historii PAN, Warszawa 2015
Książkę Katarzyny Sierakowskiej poświęconą
Wielkiej Wojnie na ziemiach polskich nazwać
można rodzajem kontr‑narracji. Jest to bowiem
opowieść, która napisana została wobec dominujących w polskiej historiografii i polskiej
kulturze pamięci stanowisk i ocen i nierzadko
wbrew nim. Autorka dystansuje się od nich już
we wstępie, przywołując utarte sądy na temat
lat 1914−1918, koncepty historiograficzne, przemilczenia oraz nierówne rozłożenie punktów ciężkości, jakie dominują w dotychczasowych polskich badaniach poświęconych pierwszej wojnie światowej. I chociaż nie wszystkie
przedstawione w czterech zasadniczych rozdziałach – kolejno: Od euforii / traumy do co‑
dzienności wojennej; Śmierć; Wygnanie; Głód
– efekty pracy Sierakowskiej są równie udane
i przekonujące, należy jej książkę zaliczyć
do niezwykle istotnych i inspirujących narracji
na temat pierwszej wojny światowej, doceniając przede wszystkim nieopracowany dotychczas materiał archiwalny, zebrany i zdyskursywizowany przez autorkę, jak również próbę zaaplikowania do badanego tematu nowych ujęć
metodologicznych, relatywnie rzadko w Polsce
stosowanych w odniesieniu do kwestii związanych z okresem Wielkiej Wojny.
Autorka rozpoczyna swoją opowieść
od rozpoznania Witolda Molika, według którego Wielka Wojna „w polskim piśmiennictwie nie zajmuje […] tak ważnego miejsca, jak
w historiografii państw Europy Zachodniej,
zwłaszcza Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
co najbardziej daje się zauważyć »w skali podejmowanych tematów i stawianych pytań badawczych«”. Konstatację tę, prawdziwą zarówno pod względem kwantytatywnym (stosunkowo niewysoka liczba polskich opracowań
tematu w porównaniu z liczbą tekstów mu poświęconych w językach angielskim, francuskim i niemieckim), jak i kwalitatywnym (ograniczenie zainteresowań badawczych do przede

wszystkim historii politycznej i militarnej, jak
również brak nowszych ujęć metodologicznych), weryfikuje zresztą nie tylko stan polskiej
historiografii. Wydaje się bowiem, że zarówno w obrębie polskiej pamięci kulturowej, jak
i w polskich tekstach kultury (literaturze, muzyce, sztukach plastycznych i performatywnych) Wielka Wojna zajmuje pozycję osobną
i nie dość wyeksponowaną, będąc raczej miejscem kulturowej nie‑pamięci niż miejscem pamięci w rozumieniu Pierre’a Nory.
Autorka ten stan rzeczy łączy nie tylko
z powszechnym w Polsce przekonaniem, iż doświadczenia „drugiej wojny […] przez swą
skalę sprawiły, że »wszystkie krwawe konflikty ją poprzedzające wydają się błahe, wręcz
niegroźne«”. W przekonujący sposób ukazuje, jak kształtowana była pamięć zbiorowa już
w II Rzeczypospolitej, w której zręcznie „pamięć o wojennych niedostatkach i ofiarach zastąpiono »radością z odzyskanego śmietnika«”.
Tak przewartościowana i równocześnie niedowartościowana pamięć Wielkiej Wojny wpływała według autorki na polską historiografię, w ograniczony jedynie sposób zajmującą
się okresem 1914−1918. Za szczególnie dojmujący uznaje autorka brak opracowań z zakresu historii społecznej, ukazujących codzienną egzystencję ludzi w warunkach wojennych, jak również oddających im głos.
Już dlatego książka Sierakowskiej jest
rzadkim w rodzimej historiografii przykładem – i tym bardziej cennym – badawczego zainteresowania dokumentami osobistymi o charakterze świadectwa dotyczącymi lat
Wielkiej Wojny. Jest także najbardziej kompletnym opracowaniem posługującym się dokumentami osobistymi i poddającym je krytycznemu namysłowi. Klasyczna dzisiaj pozycja, wydana w 1971 roku i opracowana
przez Krzysztofa Dunina‑Wąsowicza Warsza‑
wa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej,
jak również wydany niedawno przez Ośrodek KARTA Polski wir I wojny 1914−1918 (2014)
w opracowaniu Agnieszki Dębskiej, choć poznawczo przydatne, pozostają co najwyżej wyborem tekstów źródłowych. Taki charakter
ma także wiele z wydawanych po raz pierwszy i wznawianych w ostatnich latach, charakteryzujących się pewnym wzmożonym zainteresowaniem okresem pierwszej wojny światowej, dzienników, pamiętników i memuarów
(np. Wspomnienia z pierwszego roku wojny
światowej ks. Kazimierza Wajsa, Pamiętnik
z pierwszej wojny ks. Antoniego Tenczara,
Pamiętnik Oberleutnanta Stanisława Marcelego Gayczaka, Zawadiaka. Dzienniki frontowe
1914−1920 Jerzego Konrada Maciejewskiego).
Jeśliby szukać bliższych analogii, za pozycję
najbardziej zbliżoną tematycznie i metodologicznie do publikacji Sierakowskiej i tak
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samo jak ona wypełniającą próżnię uznać wypada Żołnierskie narracje o wojnie światowej
1914−1918. Strzelcy, legioniści, Polacy w armii
austro‑węgierskiej Jacka Rozmusa (2013).
Wart podkreślenia, aczkolwiek nieco niekonsekwentny jest sposób, w jaki autorka kategoryzuje zbiór przeszło osiemdziesięciu dokumentów osobistych (dzienników i pamiętników,
osobne miejsce rezerwując dla listów wymienianych w obiegu oficjalnym, poddawanych
cenzurze i niecenzurowanych, przesyłanych
bez pośrednictwa poczty), które zebrała. Sierakowska dzieli świadectwa nie tylko, co oczywiste, na żołnierskie i cywilne, pisane przez
ludzi młodych, w średnim wieku i starych, ale
także problematyzuje płeć piszącego podmiotu, jak również pochodzenie społeczne autorów
i autorek. Skupienie uwagi na znacznej liczbie kobiecych narracji wojennych nie tylko wydobywa marginalizowane często i tabuizowane nierzadko doświadczenie kobiet, ale przede
wszystkim pozwala autorce na zdekonstruowanie stereotypów dotyczących „męskiego”, heroicznego i aktywnego, oraz „kobiecego”, prywatnego i pasywnego, doświadczania wojny.
Równie istotne jest zwrócenie uwagi na pochodzenie klasowe piszących, umożliwiające bardziej detaliczne i uważne analizy uniwersalizowanego zbyt często „polskiego” doświadczenia
pierwszej wojny światowej. Szkoda, że autorka
nie zasygnalizowała nawet przypisem innych
niż wiekowe, genderowe i klasowe uwikłania
piszącego podmiotu. I tak, chociaż w rozdziale drugim, zatytułowanym Śmierć, Sierakowska
sporo miejsca poświęca kwestiom seksualności i seksu, a także gwałtom i prostytucji podczas wojny – w bardzo ciekawym podrozdziale Próby oswajania lęku przed śmiercią – świat,
jaki rysuje się w jej opowieści, jest bez reszty heteronormatywny; nie odnajdziemy w nim
choćby próby sproblematyzowania homoerotycznych i wprost homoseksualnych relacji pomiędzy żołnierzami, jak również cywilami:
mężczyznami i kobietami. Ten brak zdumiewa także dlatego, że opracowania autorów i autorek, na które powołuje się we wstępie Sierakowska (m.in. Joanny B
 ourke), nie stronią
od tej tematyki, istnieją także opracowania Jasona Crouthamela, posługujące się, jak Sierakowska, dokumentami osobistymi i tematyzujące nienormatywną seksualność w czasie
Wielkiej Wojny.
Zdecydowanie bardziej udany od rozdziału drugiego jest przynoszący rewelacje rozdział
trzeci, Wygnanie, gdzie autorka wieloaspektowo zajmuje się nie tylko przyczynami wychodźstwa wojennego, które ogarnęło szerokie kręgi
przedwojennego, wieloetnicznego społeczeństwa zamieszkującego ziemie polskie przed 1914
rokiem, lecz również, na przykładzie uchodźstwa z Galicji, opisuje dramatyczne warunki

panujące w obozach dla uchodźców zakładanych pod egidą Wiednia w wielu miejscach monarchii i trudne nierzadko powroty. Sierakowska sprawnie obnaża stereotypy, zwłaszcza zaś
mizoginistyczny i klasistowski język, charakteryzujący wspomnienia wykształconych mężczyzn inkrustowane opisami kobiecej histerii
(„baby płaczą i ryczą”), zestawiając go z kobiecym świadectwem zrekonstruowanym pieczołowicie na podstawie między innymi listów, które osadzone w obozach kobiety pisały
do posła Zygmunta Lasockiego, oraz z wykorzystaniem, często wyolbrzymionych i nieweryfikowalnych, relacji prasowych. Opisy przemocy
oraz żałosnych warunków sanitarnych i aprowizacyjnych, panujących w takich obozach jak
Wagna pod Libnicą i Gaj na Morawach, przede
wszystkim zaś w obozie w Choceniu, zostały połączone z chłodną statystyką. Liczby robią
tutaj szczególne wrażenie, zwłaszcza w kontekście opisanego przez Sierakowską we wstępie wyparcia traumatycznej pamięci pierwszej
wojny światowej i zastąpieniu jej pamięcią drugiej. Autorka zbiera i przytacza statystyki dotyczące samego tylko obozu w Choceniu, przez
który przewinęło się w latach 1914−1917 przeszło 80 tysięcy osób, z których zmarło (najwięcej dzieci i osób starszych) ponad cztery i pół
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tysiąca, to jest ponad pięć procent wszystkich
osadzonych.
Równie interesującą kwestią, biorąc pod
uwagę masowość zjawiska przy jednoczesnym
braku jego szerszego historycznego rozpoznania, jest poruszony przez autorkę temat przymusowego i dobrowolnego wysiedlania Krakowa, który tylko od października 1914 roku
do stycznia 1915 opuściło ponad 60 tysięcy osób.
To ogromna liczba, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że w dniu wybuchu Wielkiej Wojny
miasto liczyło około 160 tysięcy mieszkańców
(bez załogi twierdzy). Nie bez znaczenia dla
czasowych zmian ludnościowych miasta pozostaje również towarzyszący ucieczkom i wysiedleniom napływ uchodźców do miasta z zajętych prawie w całości pozostałych terenów
Galicji. Nie dowiadujemy się niestety, jaką liczbę ludności objęły te z całą pewnością znaczne ruchy. Nie jest to jednak istotne przeoczenie
autorki, gdyż temat zmian ludnościowych Krakowa w latach 1914−1918 i rozpoznanie sytuacji
wojennej w mieście czekają jeszcze na swoje
pełne, osobne zbadanie, a książka Sierakowskiej może stać się w tej materii cennym punktem wyjścia.
Jedynym faktycznym i istotnym brakiem
(rzutuje on zresztą nie tylko na świetny rozdział
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poświęcony wojennemu wygnaniu, lecz niestety na całą książkę), który autorka powinna uzupełnić, być może rozwijając swoje zainteresowania Wielką Wojną i badania nad nią, jest nieobecność innych niż polskojęzyczne tekstów
o charakterze świadectwa z okresu 1914−1918.
Brak choćby wzmianki o dokumentach osobistych pisanych w innych niż polski językach
używanych na ziemiach polskich w interesującym badaczkę okresie – hebrajskim, jidysz, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i innych – nie
tylko czyni tytuł książki nie do końca adekwatnym w stosunku do jej zawartości (powinien on
wobec tego braku właściwie brzmieć Śmierć –
Wygnanie – Głód w polskojęzycznych dokumen‑
tach osobistych). Brak ów, tym bardziej zastanawiający, że autorka niejednokrotnie na kartach
swojej książki wykazywała się klasową i genderową wrażliwością wobec badanych przez siebie tekstów, skutkuje wytworzeniem nieuzasadnionej przecież hierarchii ważności i rodzajem
niezamierzonego zapewne, jednostronnego etnocentryzmu tej opowieści. Nie myślę przy tym
o takich niepolskojęzcznych dokumentach osobistych, które powstawały jako dzienniki frontowe żołnierzy przebywających w wielonarodowych i wielojęzycznych armiach walczących
podczas Wielkiej Wojny na ziemiach polskich,
lecz o świadectwach ludzi zamieszkujących te
ziemie, którzy współtworzyli społeczeństwo
powstałej w wyniku Wielkiej Wojny Polski, jej
historię i pamięć. • Wojciech Szymański

Katarzyna Sierakowska
Śmierć – Wygnanie – Głód w dokumentach
osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej
Wojny 1914−1918 (Death – exile – hunger
in personal documents. The Polish lands
in the Great War 1914–1918)
Instytut Historii PAN, Warszawa 2015
Katarzyna Sierakowska’s book about the Great
War on Polish territories could be called a counter‑narrative. For it is a story which takes on,
and often contradicts, the positions and assessments dominating in Polish historiography and
culture. Even in the introduction, the author
distances herself from them, quoting the hackneyed opinions on the period from 1914 to 1918,
historiographical concepts, omissions and uneven distribution of centres of gravity prevailing in the existing Polish research on the First
World War. And although not all the results of
her work presented in the four main sections –
“From euphoria/trauma to the everyday life of
war”; “Death”; “Exile”; “Hunger” – are equally
successful and convincing, the book must be regarded as a very significant and inspiring narrative on the First World War. We should particularly appreciate the fact that the author

gathered and ordered a large amount of archive
material that had previously not been analysed,
and attempted to apply new methodological approaches, relatively rarely employed in Poland
in the context of the Great War.
Sierakowska starts her story with a diagnosis of Witold Molik, who believes that the Great
War “occupies in Polish literature […] a less
important place than in the historiography of
Western European countries, especially France,
Great Britain and Germany, which is particularly noticeable in the ‘scale of undertaken subjects
and research questions’”. This assertion, true in
both the quantitative (relatively few Polish studies of the subject compared to the number of
texts in English, French and German) and qualitative sense (research interests largely limited to
political and military history and no new methodological approaches), is confirmed not only
by the condition of Polish historiography. For it
seems that both in the area of Polish cultural
memory and in our texts of culture (literature,
music, visual and performance arts), the Great
War occupies a separate and not very prominent
place, being rather a place of cultural non‑memory than a place of memory in the sense proposed by Pierre Nora.
For Sierakowska, this state of affairs is due
not only to the belief, common in Poland, that
the experiences “of the second war […] assumed
such a scale that ‘all preceding bloody conflicts
seem trivial, almost harmless’”. She convincingly
shows how collective memory was manipulated
even in the interwar period, where “the memory
of wartime hardships and casualties was skilfully replaced with the ‘joy of recovering your rubbish bin’” (a phrase used in Juliusz Kaden‑Bandrowski’s novel Generał Barcz – translator’s
note). According to the author, such memory of the Great War, transformed and devalued,
had a significant impact on Polish historiography, taking a limited interest in the period from
1914 to 1918. Particularly conspicuous for her is
the lack of studies in social history, describing
the everyday existence of people in wartime conditions as well as letting them tell their stories.
If only for that reason, Sierakowska’s book is
a rare – and all the more valuable for that – example in our domestic historiography of a scholarly interest in personal documents serving as
testimonies of the Great War years. It is also
the most complete study using personal documents and subjecting them to critical reflection.
The classic book from 1971, Warszawa w pamięt‑
nikach pierwszej wojny światowej by Krzysztof Dunin‑Wąsowicz, or the recent Polski wir
I wojny 1914−1918 (2014) published by the KARTA
Centre and edited by Agnieszka Dębska, although containing useful material, remain mere
selections of source texts. This category also
includes diaries, journals and memoirs issued

or reissued in recent years, characterised by
a growing interest in the period of World War I
(for example, Pamiętnik z pierwszej wojny by Father Antoni Tenczar, Pamiętnik Oberleutnan‑
ta by Stanisław Marceli Gayczak, and Zawadia‑
ka. Dzienniki frontowe 1914−1920 by Jerzy Konrad Maciejewski). If we were looking for closer
analogies, we would probably name Żołnierskie
narracje o wojnie światowej 1914−1918. Strzel‑
cy, legioniści, Polacy w armii austro‑węgierskiej
by Jacek Rozmus (2013) as the book thematically and methodologically closest to Sierakowska’s study.
Worth noting, although somewhat inconsistent, is the way in which the author categorises the collection of more than 80 personal documents (diaries and memoirs, reserving
a separate place for letters sent through official
channels and hence subject to censorship, and
uncensored letters using other channels) that
she collected. Besides such obvious categories
as military/civilian testimonies or those written by young/middle‑aged/old people, Sierakowska also divides them by the sex and social
background of their authors. Focusing attention on a significant number of female wartime
narratives not only highlights the experience
of women, often marginalised and regarded as
taboo, but also allows the author to deconstruct
the stereotypes of “male”, that is heroic and active, versus “female”, that is private and passive, experiencing the war. Equally important is
drawing attention to the class origin of the writers, allowing for more detailed and careful analysis of the too often universalised “Polish” experience of World War I. It is a pity that the author did not signal, even in the footnotes, other
characteristics of the writers than age, gender
and social class. And so, although in Chapter
2, entitled “Death”, Sierakowska devotes quite
a lot of space to the questions of sexuality and
sex, as well as examples of rape and prostitution
during the war – in the very interesting subchapter “Attempts at taming the fear of death” –
the world emerging from her story is totally heteronormative; we will not find even an attempt
at analysing homoerotic or simply homosexual relationships between the soldiers and civilians, both male and female. This omission is all
the more surprising given that the studies Sierakowska cites in the introduction (for example by
Joanna Bourke) do not shrink from this subject,
and there are also studies such as Jason Crouthamel’s, using, as Sierakowska also does, personal documents, and analysing non‑normative
sexuality during the Great War.
By far more successful than the second
chapter is the truly eye‑opening Chapter 3,
“Exile”. Here, the author takes up many aspects
not only of the causes of wartime displacement,
which swept across large swathes of the pre‑war
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multi‑ethnic society inhabiting the Polish lands
before 1914. She also, using the example of exiles
from Galicia, describes the dramatic conditions
in refugee camps established by Vienna in many
places of the Empire, and the often difficult returns. Sierakowska skilfully exposes clichés, and
especially the misogynist and class‑based language characterising the recollections of educated men ridden with descriptions of female
hysteria (“wenches are crying and baying”), by
juxtaposing it with the female testimony painstakingly reconstructed on the basis of such documents as letters written by female refugees in
the camps to the parliamentary deputy Zygmunt
Lasocki, and by using press accounts, often exaggerated and unverifiable. Descriptions of violence and deplorable sanitary conditions and
food supply in such camps as Wagna near Libnica or Gaj in Moravia, and especially Choceń, are combined with hard‑headed statistics.
The numbers make a great impression, especially in the context of what Sierakowska describes
in the introduction as repressing the traumatic memory of the First World War and replacing it with the memory of the Second World
War. The author collects and quotes the statistics on the Choceń camp, which in the years
1914–1917 saw more than 80,000 inmates, more
than 4,500 of whom (mostly children and elderly), that is over 5% of all refugees, died.
An equally interesting question, given
the mass nature of this process and lack of
major historical studies devoted to it, is the enforced and voluntarily displacement of the population of Krakow: in the period from October 1914 to January 1915 alone, as many as
60,000 people left the city. This is a huge number if we take into account the fact that at the
outbreak of the Great War about 160,000 people
lived there (without the fortress crew). Besides
escapes and resettlements, the temporary population changes were also caused by the inflow of
refugees to the city from other areas of Galicia,
almost entirely under enemy occupation. Unfortunately, we do not learn the number of people in this no doubt significant category. But it is
not a major omission by the author, as no comprehensive study has been made of the population changes and the general picture of wartime
Krakow, and Sierakowska’s book may become
a valuable starting point in this matter.
The only real and substantial gap (affecting not only the excellent chapter on wartime
exile, but unfortunately the whole book) which
the author should fill, perhaps while developing her interest and studies of the Great War, is
the lack of testimonies from 1914–1918 in other
languages than Polish. There is no single mention of personal documents written in other
languages used by inhabitants of Polish lands
in the period described – Hebrew, Yiddish,

German, Russian, Ukrainian and others.
As a result, the title of the book does not fully
match its content (it should read “Death – Exile
– Hunger in Polish‑language personal documents”). This omission, all the more puzzling
given that the author often displays class and
gender sensitivity when analysing the texts, results in an unjustified hierarchy of importance
and a kind of – probably unintended – one‑sided
ethnocentrism of this story. And I am not thinking here of such non‑Polish personal documents
as frontline diaries of soldiers fighting in multinational and multilingual armies in Polish territories, but of the testimonies of people inhabiting these lands, who composed the society, history and memory of the Poland which emerged
from the Great War. • Wojciech Szymański

Revisiting the Origins of Human Rights
(Powrót do źródeł praw człowieka)
Red. Pamela Slotte, Miia Halme‑Tuomisaari
Cambridge University Press, Cambridge 2015
Historia praw człowieka do niedawna nie przyciągała uwagi badaczy. Nie budziła bowiem
wątpliwości spójna opowieść relacjonująca ich
prehistorię, kulminującą w 1948 roku ogłoszeniem przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, i późniejsze dzieje prowadzące
do uznania ich za uniwersalny standard cywilizacyjny i moralny, coraz skutecznej egzekwowany we wszystkich zakątkach ziemi przez
społeczność międzynarodową. Część prehistoryczna występowała w dwóch wersjach:
pierwsza, dłuższa, mówiła o starożytnych korzeniach praw człowieka i śledziła sygnały ich
krystalizacji od prawa rzymskiego, przez reguły religii chrześcijańskiej, wczesnonowożytną
koncepcję praw naturalnych, idee oświecenia,
kodeksy rewolucji amerykańskiej i francuskiej,
po liberalne idee XIX wieku; druga, krótsza, dowodziła ich nagłego pojawienia się w latach
czterdziestych jako reakcji na okrucieństwo
drugiej wojny światowej i Holokaust. Obecnie obydwie narracje służą jako punkt wyjścia
do rewizji historii praw człowieka ukierunkowanej na rozpoznawanie wewnętrznych napięć
i nieciągłości w ich dziejach oraz wytwarzanie
nielinearnych, wielokierunkowych opowieści.
W pole tej krytycznej aktywności wpisuje się książka Revisiting the Origins of Human
Rights, pieczołowicie przygotowana przez
grupę jej najważniejszych uczestników. Jak
podpowiada tytuł tomu, najistotniejszym elementem ich prac jest zagadnienie genezy praw
człowieka, opracowywane z dużą dozą samoświadomości i unikające poddawania się trwałemu komponentowi myślenia historycznego –
mitowi początku. Autorzy rozpoznają złożone
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konfiguracje wydarzeń i idei oraz osadzają je
w wielowarstwowych kontekstach (społecznych, politycznych, kulturowych) i tak opracowane zjawiska, raczej z braku innych metafor, wskazują jako „źródła” lub „korzenie” praw
człowieka. Ta część badania odsłania dynamikę procesu dziejowego, w tym pojawianie się
i zanik praw oraz konfliktów i negocjacji pomiędzy ideami i praktykami, które się z nimi łączyły. Autorzy rozważają związki idei praw z tradycją tomistyczną, imperializmem, socjalizmem, walką o emancypację kobiet, ruchami
pacyfistycznymi i ekumenicznymi, dekolonizacją i zimną wojną.
Prowadzone zabiegi ukazują problematyczność definicji praw człowieka, dodatkowo podkreślaną przez samych badaczy. Słusznie opowiadają się oni za otwartą, pojemną formułą obejmującą wszystkie idee i praktyki, które
można połączyć z przekonaniem, że ludzie są
równi i wolni. Prawa człowieka nie dotyczą
tylko dziedziny prawa, ale są też między innymi światopoglądem filozoficznym, utopijnym
programem politycznym, obiektem zbiorowego
pragnienia, składnikiem pamięci kulturowej i to
jest przyczyną ich silnego nasycenia emocjami
społecznymi i globalnej popularności jako idei
wspólnego działania. Wyłonienie się współczesnych praw człowieka oznaczało rezygnację i zapomnienie znacznej części postulatów
i prób ich realizacji, które pojawiły się w historii idei uniwersalnej wolności i równości ludzi.
Obecnie rozumiane są one jako ustalony międzynarodowy zespół norm regulujących relacje jednostka − państwo, które tylko należy skutecznie egzekwować, podczas gdy w przeszłości
postrzegane były jako idee rzucające wyzwanie zastanym strukturom społecznym. W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku
ich głównym komponentem były prawa równościowe, takie jak prawo do pracy, zrzeszania się
w związki zawodowe, do godnej i równej płacy,
do ubezpieczenia społecznego, które dziś są pomijane w dyskursie praw człowieka.
Świadome, otwierające operowanie definicją praw zaprowadziło autorów do przedyskutowania również historii praw zbiorowości –
drogi budowania ponadpaństwowego systemu
norm, rozwijanej równolegle, lecz marginalizowanej na rzecz indywidualnych praw człowieka.
Prawa dotyczące grup, takie jak prawo do samostanowienia narodów, prawa ochrony mniejszości religijnych i narodowych, były fundamentem ładu międzynarodowego w okresie międzywojennym, lecz po 1948 roku musiały ustąpić
na rzecz porządku koncentrującego się na jednostkach. Jest to zresztą punkt, w którym zakwestionowaniu podlega uniwersalizm współczesnej wykładni praw człowieka. Uczynienie
ich podmiotem jednostki jest zgodne z oczekiwaniami indywidualistycznych społeczeństw
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dzieje systemu mandatowego i relacji między
brytyjskim imperializmem a prawami, gdzie
oba zjawiska współkształtowane były przez
społeczeństwa nieeuropejskie, a także pominiętą przez autorów historię budowy i funkcjonowania międzywojennego porządku ochrony mniejszości, w których brali udział mieszkańcy peryferyjnej Europy Wschodniej. Warto
dodać, że z tych terenów pochodzą Hersch Lauterpacht i Rafał Lemkin, dwie postaci ważne
dla współczesnych praw człowieka. Należy też
wspomnieć – nadal wybierając tylko powszechnie znane wydarzenia – o inicjatywie japońskiej
delegacji na konferencji wersalskiej w 1919 roku,
która wysunęła propozycję, odrzuconą przez
mocarstwa, włączenia do Paktu Ligi Narodów
klauzuli mówiącej o równości ras albo o roli
w powojennej polityce międzynarodowej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zdominowanego przez
reprezentantów krajów Trzeciego Świata. Może
się okaże, że prawa człowieka to projekt uniwersalny. • Jakub Muchowski

Revisiting the Origins of Human Rights
Eds. Pamela Slotte, Miia Halme‑Tuomisaari
Cambridge University Press, Cambridge 2015

Zachodu, w mniejszym stopniu jest użyteczne
dla społeczeństw niezachodnich.
Wnikliwe i zaangażowane podejście autorów służy odkryciu i opracowaniu także
„ciemnej strony” historii praw, która przeważa
w wielu momentach tych dziejów. Prawa człowieka były używane do burzenia społecznych,
kulturowych, ekonomicznych i politycznych
relacji podporządkowania i zarazem do ich budowania, sprawowania władzy i przeciwstawiania się jej. Korzystały z nich i nadal korzystają mocarstwa europejskie, które w ramach
prowadzonej od dwustu lat misji cywilizacyjnej sięgają po retorykę praw człowieka, aby budować nierówne relacje ze społeczeństwami nieeuropejskimi. Prawa na przykład są elementem standardu cywilizacyjnego – formuły
stosowanej jako narzędzie polityki międzynarodowej do kształtowania hierarchii państw
i dzielącej je na te, które spełniają normy
i mogą być traktowane jako równe, i te, które
norm nie spełniają i wymagają kurateli dojrzałych członków wspólnoty narodów. Ta sfera
funkcjonowania praw człowieka uruchamia
też silny spór pomiędzy jego aktywistami a ruchem na rzecz pokoju o to, czy ważniejsze jest

egzekwowanie praw czy zapobieganie konfliktom zbrojnym.
W książce uwagę zwracają liczne, obszerne autokomentarze autorów omawiających
wspólne przedsięwzięcie, w których obok przekonujących opisów udanych zabiegów badawczych wskazują ograniczenia prowadzonych
prac, w tym nierozstrzygnięte problemy i nieudane próby przekroczenia zastanych trajektorii myślenia. Czy krytycznemu przedsięwzięciu udało się uniknąć odtwarzania hierarchii
zawartych w uznanych narracjach dotyczących praw człowieka? Badacze trafnie przyznają, że choć potrafili uchwycić i opisać napięcie pomiędzy uniwersalnym roszczeniem praw
człowieka a europocentryzmem wyrażającym
się w ich zastosowaniu na arenie międzynarodowej oraz powszechnej recepcji jako wytworu Zachodu, to jednak ich artykuły skoncentrowane na Europie i Ameryce Północnej wydają
się potwierdzać zakorzenienie praw w kulturze
globalnego centrum. Ten rezultat projektu uzasadniają twierdzeniem, że źródła praw człowieka po prostu znajdują się w kulturze europejskiej. Sądzę jednak, że ten pogląd można skomplikować, przywołując podejmowane w tomie

Until recently, the history of human rights
did not attract the attention of researchers, as there were no doubts about the coherent tale recounting their prehistory, culminating in 1948 with the announcement of the UN
Universal Declaration of Human Rights, and
about their subsequent history leading to their
recognition as a universal civilisational and
moral standard, executed more and more successfully across the world by the international community. The prehistoric part circulated
in two versions: the first, longer version spoke
about the ancient origins of human rights and
traced the signals of their crystallisation back
to Roman law, the rules of the Christian religion, the early modern concept of natural
rights, the Enlightenment ideas and the codes
of the American and French revolutions up to
the liberal ideas of the 19th century; the second,
shorter version argued for their sudden appearance in the 1940s as a reaction to the atrocities
of the Second World War and the Holocaust.
Nowadays the two narratives serve as a starting point for a revision of the history of human
rights aimed at recognising internal tensions
and discontinuities in their history, resulting in
nonlinear, multithreaded stories.
One example of this critical endeavour is
the book Revisiting the Origins of Human Rights,
carefully prepared by a group of its most important actors. As the title suggests, the main focus
of the work is the origin of human rights, analysed with a large dose of self‑awareness and
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trying to avoid the trap into which many historians fall – the myth of the beginning. The authors
recognise complex configurations of events and
ideas and set them in multi‑layered contexts
(social, political, cultural), and the phenomena
emerging from this procedure are labelled, for
lack of other metaphors, as “sources” or “roots”
of human rights. This part of the research reveals the dynamics of the historical process, including the appearance and disappearance of
rights, as well as conflicts and negotiations between ideas and practices connected with them.
The authors reflect on the relationship between
the idea of rights and the Thomist tradition, imperialism, socialism, the struggle for the emancipation of women, pacifist and ecumenical
movements, decolonisation and the Cold War.
All these manoeuvres show the problematic nature of the very definition of human rights,
further emphasised by the researchers themselves. They rightly argue for an open, capacious formula covering all ideas and practices
which can be combined with the belief that people are equal and free. Human rights not only
concern the law, but they also constitute a philosophical worldview, a utopian political programme, an object of collective desire, and
an element of cultural memory – and all this is
behind their strong permeation with social emotions and their global popularity as a cause demanding joint action. The emergence of contemporary human rights meant that a number of
the demands and attempts at their implementation which appeared in the history of the idea of
universal liberty and equality were rejected and
forgotten. Today human rights are understood
as an established international set of norms regulating the relations between the individual and
the state, which only need to be successfully executed, while in the past they were perceived
as ideas challenging the existing social structures. In the second half of the 19th century and
the first half of the 20th century their main component was equality rights, such as the right
to work, to form labour unions, to decent and
equal pay or to social security, today ignored in
the human rights discourse.
The deliberate use of an open definition of
rights led the authors to also discuss the history of collective rights – the process of building a supranational system of norms, developed in parallel, but marginalised for the sake
of individual human rights. Rights regarding
groups, such as the right to self‑determination
of nations, rights protecting religious and ethnic minorities, were the foundation of the international order in the interwar period, but after
1948 they had to give way to an order focused
on individuals. In fact, this is the point where
the universalism of the contemporary interpretation of human rights is questioned. Making

individuals the subjects of human rights is compatible with the expectations of individualistic Western societies, but is less useful for
non‑Western peoples.
The authors’ insightful and engaged approach is aimed at discovering and analysing also the “dark side” of the history of human
rights, prevailing in many stretches of this history. Human rights have been used to destroy
social, cultural, economic and political relations
of subordination, but also to build them, hold
power and oppose it. Human rights were and
still are used by European powers, which under
their civilising mission pursued for two centuries reach for the human rights rhetoric in order
to build unequal relations with non‑European
societies. For example, human rights are an element of the civilisational standard – a formula employed as an instrument of international policy to shape a hierarchy of states and divide them into those which fulfil the standard
and may be treated as equal and those breaching the norm and requiring guidance from mature members of the community of nations.
This aspect of human rights also sparked a heated argument between human rights activists
and the peace movement about what is more important: executing human rights or preventing
armed conflicts.
Of special note in the book are numerous
and extensive pieces of self‑commentary where
the authors recount their joint undertaking.
Along with convincing descriptions of successful research procedures, they point to the limitations of their work, including unresolved problems and failed attempts at transcending the existing trajectories of thinking. Has this critical
venture managed to avoid recreating hierarchies
contained in established narratives on human
rights? The researchers rightly acknowledge that
although they succeeded in capturing and describing the tension between the universal claims
of human rights and a Eurocentrism expressed
in their use on the international arena and in
their being commonly perceived as the creation
of the West, the articles, concentrated on Europe
and North America, seem to confirm the rooting of rights in the culture of the global centre.
The authors justify such a result of the project
with the claim that the sources of human rights
simply are to be found in European culture. I believe, however, that this view might have been
given a more nuanced form, by invoking the history, described in the book, of the mandate system and the relation between British imperialism
and human rights, where both these phenomena were also shaped by non‑European societies;
we could also mention – which the authors fail
to do – the history of building and functioning
of the interwar order of protecting minorities, in
which inhabitants of peripheral Eastern Europe
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were involved. It is worth adding that Hersch
Lauterpacht and Raphael Lemkin, two important figures for contemporary human rights, came
from this part of the world. We should also mention – still selecting only well‑known events –
the initiative of the Japanese delegation for
the 1919 Versailles Conference, which put forward a proposal, rejected by the great powers, to
include in the Covenant of the League of Nations
a clause speaking about equality of races; worth
recalling too is the post‑war international policy
of the UN General Assembly, dominated by representatives of Third World countries. It may turn
out that human rights are a universal project.
• Jakub Muchowski

Roman Marcinek
Rex Vinorum. Z dziejów węgrzyna
w dawnej Polsce
Seria „Silva Rerum”
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
Warszawa 2015
Kilka lat temu Międzynarodowe Centrum
Kultury opublikowało zbiór esejów wybitnego węgierskiego historyka literatury i kultury Csaby G. Kissa (Lekcja Europy Środkowej,
2009), a wśród nich tekst Nie ma wina nad wę‑
grzyna! Kilka kart z chlubnych dziejów toka‑
ju w Polsce. Autor zawarł w nim swoje przemyślenia związane z etymologią i karierą pojęcia
„węgrzyn” w literaturze polskiej, świadczące o sięgającym XV stulecia zamiłowaniu Polaków do tego szlachetnego trunku. Wśród
przytoczonych polsko‑węgierskich winnych przysłów znalazło się łacińskie Hunga‑
riae natum – Poloniae educatum, czyli „Na Węgrzech urodzony – w Polsce wychowany”,
nawiązujące do występujących masowo na południowych krańcach Rzeczypospolitej składów tych win (piwnice w siedzibie MCK przy
Rynku Głównym 25 nie były pod tym względem wyjątkiem). Kultura picia wina, zwłaszcza tokajskiego, upowszechniła się w naszym
kraju za rządów ukochanego przez szlachtę Stefana Batorego, stając się w wiekach XVII
i XVIII jednym z głównych wyznaczników sarmackiego stylu życia i tożsamości oraz jednym
ze znaków rozpoznawczych kultury szlacheckiej. Namacalnym świadectwem tego zjawiska
są podejmowane dziś z powodzeniem próby
odtwarzania receptur kuchni staropolskiej,
której smaki doskonale współgrały właściwie
tylko z węgrzynem.
Kres harmonijnemu związkowi polskiej
kuchni i madziarskiego wina położył czas zaborów, czego doskonałą ilustrację stanowi Pan
Tadeusz – Mickiewiczowski pean na cześć staropolskiego stylu życia, gdzie czytamy między
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innymi: „Węgrzyna pożałuje, a pije szatańskie /
Fałszywe wino modne, moskiewskie, szampańskie” (Księga XII). Jako przedstawicielka generacji wychowanej w PRL dobrze pamiętam oszałamiającą różnorodnością ówczesną ofertę sklepową, kiedy okresowo dostępną alternatywą dla
taniego szampana „made in ZSRR” – Sowietskoje Igristoje (Coвeтcкoe Игpиcтoe) był równie tani
i koszmarnie słodki, wtedy wyłącznie podłego
gatunku, biały tokaj Furmint lub odpowiednio
kwaśne czerwone Egri Bikavér, czyli Bycza Krew,
z okolic Egeru. Dziś na szczęście żyjemy w innej
rzeczywistości i coraz częściej mamy okazję, obserwując odrodzenie węgierskiej marki, smakować wybornych tokajów, zarówno u siebie, jak
i w miejscu ich powstawania, choć po 1989 roku
węgrzyn nie zdołał odzyskać w Polsce dawnej
pozycji. Stale też rośnie znaczenie slow food i zainteresowanie enologią, także w kontekście historycznym, czego dowodem są doskonale rozwijające się studia historyczno‑kulturowe poświęcone dziejom konsumpcji i kuchni.
Od kilku lat jednym z najaktywniejszych
ośrodków poświęcającym wiele uwagi temu
nurtowi badań jest Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie, które nie tylko regularnie publikuje staropolskie kulinaria, począwszy od słynnego kucharza Jana III Sobieskiego, autora pierwszej rodzimej książki kucharskiej (1682) – Stanisława Czernieckiego, ale też
wydaje w ramach serii „Silva Rerum”, której pomysłodawcą jest dyrektor tej placówki Paweł
Jaskanis, oparte na źródłach opracowania poświęcone różnym aspektom historii kultury
staropolskiej, jej recepcji i związkom z kulturą europejską. Wśród nich w 2015 roku pojawiła się obszerna (472 strony) praca krakowskiego historyka Romana Marcinka Rex Vino‑
rum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce. Nie
jest to pierwsza książka o karierze wina w ramach wspomnianej serii, rok wcześniej podjęto tam bowiem zagadnienie recepcji na polskim
gruncie win francuskich (Dorota Dias‑Lewandowska, Historia kulturowa wina francuskie‑
go w Polsce od połowy XVII do początku XIX
wieku, 2014), ani nie pierwsza książka Marcinka zgłębiająca temat sięgającego wielu pokoleń
przywiązania Europejczyków, w tym Polaków,
do używek (Sławne ziele zwane tabaką, 2012).
Dla świadomych obywateli Europy Środka,
jak też dla wszystkich, którzy interesują się historią winiarstwa i sztuki kulinarnej, a przede
wszystkim cenią węgierskie napitki i staropolskie smaki, doceniając ich wyrafinowany kontekst kulturowy, jest to lektura obowiązkowa.
Swoją opowieść o wielowiekowym polsko‑węgierskim „braterstwie w winie” autor doprowadził aż do wybuchu drugiej wojny światowej,
co jest ewenementem, gdyż jak dotąd refleksje
na temat obecności węgrzyna na naszych stołach ograniczały się niemal wyłącznie do epoki

sarmatyzmu; nie poruszano też tego zagadnienia w równie szerokim kontekście historyczno‑kulturowym. Publikacja ta stanowi bowiem efekt wieloletnich zainteresowań autora,
a jej bibliografia obejmuje, oprócz opracowań
i źródeł drukowanych, wykorzystany po raz
pierwszy w takim zakresie materiał archiwalny, głównie z zasobu staropolskiego Archiwum
Narodowego w Krakowie i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz kolekcji
lwowskich. Klarowna w konstrukcji, choć wielowątkowa książka odsłania między innymi
blaski i cienie handlu winem, omawia regulacje
prawne dotyczące zarówno importu, jak i norm
spożycia tego szlachetnego trunku, zmieniające się wraz z epokami winne gusta i obyczaje,
lecznicze zastosowanie wyborniejszych gatunków i ich smak, postępującą egalitaryzację, gdy
węgrzyn ze szlacheckich stołów trafił także
do szklanic patrycjatu, wreszcie jego rolę kulturotwórczą i patriotyczną („W XIX wieku węgrzyn przestał być tylko alkoholem. Jego picie
stało się formą obywatelskiej postawy, manifestacją patriotycznych uczuć…” [s. 411]), aż
po obecność w poezji i prozie.
Nie brak w niej zatem interesujących cytatów literackich i źródłowych, przeplatanych różnego rodzaju informacjami statystyczno‑ekonomicznymi, dającymi pojęcie o skali zjawiska i jego ewolucji. Na ich podstawie śledzimy
wraz z autorem między innymi rozkwit winnych piwnic w Krakowie i we Lwowie, głównych ośrodkach handlu węgrzynem na ziemiach
Rzeczypospolitej. Dodatkową zachętę do lektury
tej książki stanowi – co nie jest dziś niestety regułą – potoczysty i dowcipny styl autora tej pięknej językowo, bogatej w fakty i smakowite anegdoty opowieści. By nie być gołosłowną, przytoczę fragment: „Od pijaństwa i kaca z pewnością
większy niesmak budziła abstynencja, rozumiana jako rzecz sprzeczna z naturą. Chmielowski wiedział, że taki stan nie może być dziełem
natury; »Wino, jeśli chcesz komu od pieluszek
obrzydzić, […] uważaj pilno, gdzie sowa gnieździ
się i niesie, zabierz jej z gniazda jaja, uwarz albo
usmaż, daj niemowlęciu do zjedzenia, już odtąd
wina nie skosztuje«. Trudno się dziwić, że abstynencja się nie przyjęła – sowy słabo się niosły”
(s. 211). Przykłady można by mnożyć.
Obszerne kompendium historyczno‑kulturowe Marcinka nie tylko wypełnia lukę w badaniach, ale doskonale wpisuje się w środkowoeuropejski kontekst kulturowy i zasługując bez
wątpienia na udostepnienie węgierskiemu czytelnikowi, który być może nie do końca zdaje sobie
sprawę, że węgrzyn w naszych wzajemnych relacjach oraz kształtowaniu ideału Polaka odegrał
o wiele donioślejszą rolę niż sól, która dwa wieki
wcześniej, dzięki legendarnemu pierścieniowi
świętej Kingi (1234–1292), połączyła oba narody
kulinarnie i kulturowo. • Beata Nykiel

Roman Marcinek
Rex Vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej
Polsce (Rex Vinorum. History of Hungarian
wine in old Poland)
“Silva Rerum” series
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
Warszawa 2015
A few years ago, the International Cultural Centre published a collection of essays by the eminent Hungarian literary and cultural historian
Csaba G. Kiss (Lekcja Europy Środkowej [Lesson of Central Europe], 2009) containing a text
called “There is no wine like Hungarian wine!
A few pages from the glorious history of Tokay
in Poland”. The author presented his reflections on the etymology and career of the term
“Węgrzyn”, that is Hungarian wine, in Polish
literature, showing that the Polish passion for
this noble brew reached back as far as the 15th
century. Polish‑Hungarian viticultural sayings
included the Latin Hungariae natum – Poloniae
educatum, meaning “born in Hungary – raised
in Poland”, referring to numerous warehouses
for storing these wines in southern Poland (the
cellars of the ICC building at 25 Market Square
in Krakow were no exception here). The culture
of drinking wine, especially from the Tokay region, spread in our country under the reign of
Stephen Báthory, beloved by the gentry, and
in the 17th and 18th centuries became one of
the major characteristics of the Sarmatian lifestyle and identity and a distinguishing mark of
the culture of the nobility. A tangible testimony of this development is today’s successful attempts at recreating the recipes of traditional
Polish cuisine, their flavours compatible almost
only with Hungarian wine.
The partitions of Poland put an end to this
harmonious union of Polish cuisine and Magyar
wine, which is perfectly illustrated in Pan Ta‑
deusz – Adam Mickiewicz’s eulogy to the old
Polish lifestyle, where we can read such things
as: “He is stingy on Hungarian wine and drinks
the evil / Fashionable false champagne from
Moscow” (Book XII). As a representative of
the generation raised in communist Poland, I
still remember the stunningly diverse range on
offer in Polish shops, where a periodically available alternative to the cheap champagne “made
in the USSR” – Sovetskoie Igristoie (Coвeтcкoe
Игpиcтoe) – was the equally cheap and terribly sweet (at that time only available in its most
vile edition) white Tokay Furmint or the prodigiously sour red Egri Bikavér, that is Bull’s Blood
from the Eger region. Fortunately, today we live
in a different reality, and while observing a regeneration of the Hungarian brand, increasingly
often we have the opportunity to taste the delicious Tokay wines, both at home and where they
are made, although after 1989 Hungarian wine

Warte, ciekawe, do przemyślenia / Worth a Thought

did not fully recover its former status in Poland.
The interest in slow food and oenology is growing too, also in the historical context, as witnessed, for example, by the flourishing historical
and cultural studies on the history of consumption and cuisine.
For several years, one of the most active centres in this research area has been the Museum
of King John III’s Palace at Wilanów. This institution not only publishes old Polish recipes,
starting from the famous court chef of John III
Sobieski and author of the first Polish cookbook (1682), Stanisław C
 zerniecki, but also, in
the “Silva Rerum” series invented by its director Paweł Jaskanis, publishes source‑based studies on various aspects of the history of old Polish
cuisine, its reception and its relations with wider
European culture. Last year the museum published an extensive (472‑page) work by the Krakow historian Roman Marcinek called Rex Vino‑
rum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce (Rex
Vinorum. History of Hungarian wine in old Poland). It is not the first book about the career of
wine in this series, for in 2014 a book on the reception of French wines in Poland was published (Dorota Dias‑Lewandowska, Historia kul‑
turowa wina francuskiego w Polsce od połowy
XVII do początku XIX wieku [The cultural history of wine in Poland from the mid‑17th century to the beginning of the 19th century], 2014),
nor is it Marcinek’s first book on the ancient attachment of Europeans, including Poles, to alcohol and other mood‑altering substances (Sławne
ziele zwane tabaką [The famous herb called tobacco], 2012).
It is obligatory reading for conscious citizens
of Central Europe, as well as all those interested
in the history of winemaking and culinary arts,
and above all valuing Hungarian wines and old
Polish flavours, appreciating their sophisticated cultural contexts. The author brings his story
about the age‑old Polish‑Hungarian “brotherhood in wine” up to the outbreak of the Second
World War, which is unprecedented, because
previous reflections on the presence of Hungarian wine on our tables were almost exclusively limited to the Sarmatian era; the subject had
never been studied in such a broad historical
and cultural context. The publication is the result of many years of passionate interest, and its
bibliography includes, besides studies and printed sources, archival materials used for the first
time to such a large extent, mainly from the old
Polish section in the National Archives in Krakow, the Central Archives of Historical Records
in Warsaw and collections from Lviv. This lucidly structured, although multifaceted book reveals the ups and downs of the wine trade, and
analyses the regulations on imports and the social norms surrounding the consumption of this
noble drink, the changing tastes and customs

surrounding this sphere, the medicinal use and
taste of the choicest brands, the progressive
egalitarianism, when Hungarian wine spread
from the tables of the nobility to the glasses of
rich townspeople, the cultural and patriotic role
of wine (“In the 19th century Hungarian wine
ceased to be just alcohol. Its drinking became
a form of a civic stance, a manifestation of patriotic feelings…”, p. 411) and its presence in poetry and fiction.
This means that there is no lack of interesting quotations from literature and sources, interspersed with all kinds of statistical and economic
information, giving an idea of the scale and evolution of this phenomenon. Together with the author we trace the flourishing of wine cellars in
Krakow and Lviv, the main centres for trade in
Hungarian wine in the Polish lands. Another incentive to read the book is the – unfortunately not so common today – free‑flowing and witty
writing style of this linguistically beautiful story,
full of facts and delicious anecdotes. To give you
some taste of this, I will quote one passage: “Abstinence was regarded as something more despicable than drunkenness and hangovers, for
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it was seen as contrary to nature. Chmielowski knew that such a state of mind could not be
the work of nature; ‘if you want to make wine repugnant to a baby in nappies, […] spy an owl’s
nest, wait till it hatches, take the eggs, boil or fry
them, give them to the baby to eat and henceforth it will never touch wine at all’. It is hardly
surprising that abstinence never took hold – owls
were not hatching prodigiously enough” (p. 211).
Such hilarious stories are legion.
Marcinek’s extensive historical and cultural compendium not only fills the gap in scholarship, but is also a perfect fit to the Central European cultural contexts and definitely deserves
to be made available to the Hungarian reader,
who is perhaps not quite aware that Hungarian
wine played a much more important role in mutual relations and in shaping the ideal of a Pole
than salt, which two centuries before, thanks to
the legendary ring of Saint Kinga (1234–1292),
united both nations in the culinary and cultural
sphere.• Beata Nykiel

Translated from the Polish by Tomasz Bieroń
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Własną ręką
By Myself

Wojciech Wilczyk
Koneserzy miasta
Connoisseurs of the City

W

racając z Dolnego Śląska do Krakowa późną
wiosną 2015 roku, w celu ominięcia korków na
bramkach na A4 nadłożyłem nieco drogi i wybrałem
starą trasę przez Olkusz, czyli DK-94. Kiedy mijałem
obrzeża Sosnowca i dzielnicę Zarzecze, moją uwagę
zwróciło profesjonalnie wykonane graffiti, na którym
chyba każdy mieszkaniec tego kraju, nawet tylko pobieżnie interesujący się sztuką filmową, jest w stanie
rozpoznać fizjonomię Marlona Brando wcielającego
się w postać Vittoria Corleone w ekranizacji powieści
Maria Puzo Ojciec chrzestny. Namalowany na ścianie
prywatnego domu przy ulicy Zuzanny mural zawiera
też hasło „Zasady, Siła, Honor” podane w kolorach:
czerwonym, zielonym i białym, co odpowiada klubowym barwom grającej w pierwszej lidze piłkarskiej
drużyny GKS Zagłębie Sosnowiec. Tematyka graffiti z Zarzecza nie zaskoczyła mnie wcale, ponieważ
byłem wtedy świeżo po zakończeniu pracy nad projektem Święta Wojna, którego tematem są grafy i murale malowane na murach polskich miast przez zantagonizowane ze sobą grupy kibiców footballu, a postać „ojca chrzestnego”, już to w formie wizerunku
aktora grającego tę rolę, już to w słownej aluzji dość
często się na nich pojawia.

R

eturning to Krakow from Upper Silesia in late
autumn of 2015, I took a somewhat roundabout
route through Olkusz, on the DK-94 road, in order
to avoid the traffic jams at the toll booths on the A4.
When I passed the outskirts of Sosnowiec and the
Zarzecze district, some professional-looking graffiti caught my eye; perhaps any resident of this country with even a passing interest in cinema would have
recognised the features of Marlon Brando as Vittorio
Corleone in the film based on Mario Puzo’s The God‑
father. Also painted on the wall of the private home
on Zuzanna Street was the motto “Principles, Power,
Honour” in red, green, and white, the same colours
that serve to identify the first-division football team
GKS Zagłębie Sosnowiec. The subject of this graffiti in
Zarzecze came as no surprise; I had recently wrapped
up a project called Holy War, photographing graffiti
and murals painted on the walls of Polish towns by
competing groups of football fans, and the “godfather,”
whether in the form of the actor who played the role or
an allusion in words, appeared with some regularity.
Photographing tags and murals for this project
in Krakow, Łódź, and Upper Silesia, I had totally bypassed the neighbouring Śląsko-Dąbrowski Basin,

Wojciech Wilczyk

Fotografując tagi i murale do wspomnianego projektu w Krakowie, Łodzi i na Górnym Śląsku, szerokim łukiem omijałem jednak sąsiadujące o miedzę
z Mysłowicami lub Szopienicami obszary Zagłębia
Śląsko-Dąbrowskiego. Kiedy po powrocie do domu
wrzuciłem w Google hasło „koneserzy sztuki”, bo tak
właśnie podpisali się autorzy graffiti z ulicy Zuzanny, zobaczyłem na ekranie inne grafy, nie tylko ciekawe formalnie, ale też niekoniecznie namalowane
przez wspomnianych „koneserów”. I od razu pożałowałem, że jeżdżąc na zdjęcia do Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Bytomia, nie spenetrowałem terenów zagłębiowskich. Kończąc pracę nad Świętą Wojną,
miałem w archiwum ogromną ilość kadrów z napisami o treści nienawistnej (głównie rasistowskiej, antysemickiej, seksistowskiej i homofobicznej), brakowało mi natomiast murali z prawdziwego zdarzenia.
W albumowych opracowaniach dotyczących rodzimego street artu kibicowskie grafy reprezentowane są
nadzwyczaj skromnie, a nienawistne treści, jakich bywają nośnikiem, przemilczane. Sytuacja ta jest o tyle
dziwna, że niemal każda podróż przez wielkomiejskie
dzielnice mieszkaniowe czy peryferia może nas przekonać, iż to właśnie artystowskie makarony, traktowane jako przejawy „sztuki ulicy”, są tutaj w mniejszości.

across the border from Mysłowice or Szopienice.
When I returned home, however, and typed koneser‑
zy sztuki [art connoisseurs] into Google (this was the
signature under the graffiti on Zuzanna Street), I saw
other graffiti that was not only formally interesting,
but had not necessarily been painted by the aforementioned “connoisseurs.” And all at once I regretted that,
in driving to take photographs in Katowice, Chorzów,
Ruda Śląska, and Bytom, I had not explored the basin
area. Upon completing the work on Holy War, my archive was jam-packed with words and pictures promoting hatred (mainly racist, anti-Semitic, sexist,
and homophobic), but I had few fully fledged murals.
In the photobooks on Polish street art, football-fan graffiti seldom appears, and the hate content they feature generally receives no comment.
This situation is peculiar in that practically any trip
through an urban residential district or suburb will
persuade us that the artistic scrawls we might treat
as manifestations of “street art” are in the minority
here. The sprawling basin apartment blocks, whose
urbanistic layout has more in common with Kaserne
Architektur than it does with the Athens Charter, surrounded by pre-war development quarters (I shall
stop short of calling this phenomenon a palimpsest),

Sosnowiec, ul. Zuzanny
Sosnowiec, Zuzanny Street

Sosnowiec, ul. Braci
Mieroszewskich
Sosnowiec, Braci
Mieroszewskich Street

Wojciech Wilczyk
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can make for a fairly cheerless sight. The accumulations of concrete residential modules (increasingly
covered in styrofoam and painted in garish colours,
of course) and garages, punctuated with discount
strip malls and churches with totemic architecture,
seem far from living-friendly, and require tactics to
make them more homely.
Since its early beginnings, graffiti has been a kind
of dig, an interference in the city space that borders
on vandalism. This is generally the approach to tags
and murals painted by football fans. Yet these murals, which often bear hatred or aggression, are also
shows of identification, a kind of appropriation or
marking of a space, an attempt to create something
like an agora. The gangster symbolism (specialists in
resocialisation would surely find and point out many
more motifs than the abovementioned Don Corleone) increasingly mixes with themes of independence,
with a nationalistic flavour. This is undoubtedly the
result of the concerted efforts of our right-wing specialists in historical politics, who have managed to
create a pop-culture packaging for the myth of the
“renounced soldier” as the unyielding patriot, or the
Warsaw Uprising as a rational military operation. Unlike the typical football-fan graffiti murals that feature the motifs mentioned above, these are now manufactured totally legally, though we can easily pick
out a combustible melange of figures: the hooligan
fan, the street-gang member, the steadfast knight,
the patriotic insurgent, and the anti-communist NSZ
[National Armed Forces] partisan.

Wojciech Wilczyk

Translated from the Polish by Søren Gauger
Wojciech Wilczyk – is a photographer, poet, author of essays
on art criticism and curator of exhibitions. He is the author of
documentary photographic projects Czarno-biały (Black and
White Silesia, Śląsk, 1999–2003), Kalwaria (1995–2004), Postin‑
dustrial (2003–2007), Niewinne oko nie istnieje (There’s No Such
Thing as an Innocent Eye, 2006–2008), Święta Wojna (Holy War,
2009–2014) and – together with Elżbieta Janicka – Inne Miasto
(2011–2012). His photo book Holy War won Wilczyk the Pho‑
toBook of the Year 2014 Prize at the Grand Press Photo 2015.
He has run the blog hiperrealizm.blogspot.com since 2009.
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Wojciech Wilczyk – fotograf, poeta, autor esejów oraz teks
tów krytycznych o sztuce, kurator wystaw. Autor dokumen‑
talnych projektów fotograficznych: Czarno-biały Śląsk (1999–
2003), Kalwaria (1995–2004), Życie po życiu (2004–2006), Post‑
industrial (2003–2007), Niewinne oko nie istnieje (2006–2008),
Święta Wojna (2009–2014) oraz wspólnie z Elżbietą Janicką Inne
Miasto ( 2011–2012). Za album Święta Wojna otrzymał na kon‑
kursie Grand Press Photo 2015 nagrodę Photo Book of the Year
2014. Od 2009 r. prowadzi bloga: hiperrealizm.blogspot.com.

Wojciech Wilczyk

Rozległe zagłębiowskie blokowiska, których urbanistyczny układ ma więcej wspólnego z Kaserne Architektur niż z Kartą ateńską, otoczone przez kwartały
przedwojennej zabudowy (powstrzymam się jednak
od nazwania tego fenomenu palimpsestem), sprawiać
mogą dość przygnębiające wrażenie. Skupiska betonowych modułów mieszkalnych (owszem, coraz częściej
obłożonych styropianem i jaskrawo pomalowanych)
oraz garażowisk, poprzetykane halami sieciowych
dyskontów i świątyń o totemicznej zwykle architekturze, to przestrzeń mało przyjazna do życia i wymagająca swoistych zabiegów oswajających.
Graffiti od swych antycznych prapoczątków zawsze
było rodzajem wrzuty, ingerencji w miejską przestrzeń
na pograniczu wandalizmu. W taki sposób zresztą bywają oceniane tagi i murale malowane przez grupy kibicowskie. Tymczasem malowidła owe, będące często nośnikiem nienawistnych czy agresywnych treści,
są też przejawem działań tożsamościowych, rodzajem
oswajania (oznaczania) przestrzeni, próbą stworzenia miejsc o charakterze agory. Gangsterska symbolika (specjaliści zajmujący się resocjalizacją znajdą tu
i wskażą zapewne znacznie więcej wątków niż wspomniana wcześniej postać Dona Corleone) miesza się
coraz częściej z motywami niepodległościowymi o wydźwięku nacjonalistycznym. To z pewnością efekt wytężonej pracy prawicowych specjalistów od polityki historycznej, którym udało się wykreować popkulturowo
opakowany mit „żołnierzy wyklętych” jako niezłomnych patriotów czy powstania warszawskiego jako sensownej operacji militarnej. W przeciwieństwie do typowych kibicowskich murali graffiti, na których pojawiają się wspomniane motywy, wykonywane są już
całkowicie legalnie, chociaż nietrudno dostrzec w nich
niebezpieczny melanż figur: kibica-chuligana, członka gangu ulicznego, rycerza niezłomnego, patrioty-powstańca i partyzanta-antykomunisty z NSZ.
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Sosnowiec, ul. Modrzewiowa
Sosnowiec, Modrzewiowa Street
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