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Druga połowa XX w. i przełom 
XX/XXI w. uwypukliły liczne proble-
my związane z tzw. globalizacją, 
nowoczesną formą uniwersalizmu 
i wieloaspektową monopolizacją 
gospodarki, kultury, sztuki. Także 
architektury i urbanistyki.

Rozwój nauki, a zwłaszcza 
techniki, rozwój powszechnej i szyb-
kiej komunikacji, unifikowanych 
form wymiany towarowej, koope-
racja banków światowych, wszech-
obecna reklama i łatwy dostęp do 
środków masowego przekazu (telewi-
zja, internet, radio, prasa, różne wy-
dawnictwa) już od końca II Wielkiej 
Wojny Światowej zaczęły nasz świat 
gwałtownie przeobrażać.

Te tzw. mass-media wykreowały 
wizerunek „społeczności konsumen-
tów”, hedonistycznego zbiorowiska 
dość trafnie określonego po nie-
miecku „Spassgeselschaft” zastępu-
jącego społeczeństwo obywatelskie. 
Bardzo temu sprzyja globalizujący 
„turbokapitalizm” i jego najważniej-
szy idol – pieniądz. W takiej wizji 
często zanika obraz społeczności, 
zanika w ogóle człowiek jako istota 
i podmiot społeczeństwa. Wiodącym 
hasłem tego systemu jest „mieć” na 
niekorzyść „być”. Konsumpcjonizm 
wspomagany nachalną reklamą ge-
neruje nowe potrzeby i przeobraża 
mentalność zacierając indywidu-
alizm i tożsamość na rzecz maneki-
nowych wzorców, modnie ubranych, 
zasobnych i zawsze uśmiechniętych. 
Neguje wartości humanistyczne, 
które od zarania dziejów kreowały 
człowieka, społeczeństwo i forma-

cje kulturowe. Do granic absurdu 
zaciera się m.in. pojęcie dzieła 
sztuki na rzecz „zdarzenia artystycz-
nego”, „instalacji”, „heppeningu”, 
„performance”, „show” itp. Zjawisk, 
których znaczenie artystyczne okre-
śla z reguły sam autor lub grupka 
zawodowych krytyków i teoretyków 
– sztuki, a wartościuje nieodłączna 
komercja, reklama, biznes. Również 
nasz kraj i nasze społeczeństwo (któ-
re w latach 1945-58 przeżyło „krótki 
kurs historii WKPB”, a więc kurs 
utopijnej komunistycznej uniwersali-
zacji systemu, który miał „...ogarnąć 
ludzki ród” niszcząc dawne tradycje 
i struktury kulturowe) po radykalnych 
zmianach politycznych, ustrojowych 
i gospodarczych od 1989 r. w orbity 
tych przeobrażeń zostały dość gwał-
townie wciągnięte. Jednak postęp tak 
kształtowanej globalizacji czyli m.in. 
unifikacji zacierającej tradycyjne in-
dywidualizmy społeczeństw, krajów 
i narodów świata zwrócił baczniejszą 
niż dotychczas uwagę na zagadnie-
nie tożsamości. W Anglii, Hiszpanii, 
we Włoszech a zwłaszcza we Francji 
– w krajach o utrwalonej wiekami 
kulturze związanej z tożsamością 
narodową zwraca się baczniejszą 
uwagę na obce ich kulturze i tradycji 
standardy tej globalizacji. Językiem 
uniwersalnym globalizacji jest bo-
wiem amerykańska odmiana angiel-
skiego, walutą dolar USA i unijne 
Euro. Świat chodzi w amerykańskich 
jeansach, wzorce kulturowe czerpie 
z hollywoodzkich filmów, karmi 
się w „Mac Donaldach”, fascynuje 
amerykańską techniką, modą su-
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pergwiazd tzw. Pop-kultury. Część 
populacji – zwłaszcza młodszej, 
lat 80. i 90. XX w. identyfikowała 
się z tymi amerykańsko-globalnymi 
standardami. Identyfikowała tzn. 
utożsamiała zacierając swoje hi-
storyczne, regionalne, narodowe 
i kulturowe rodowody i wynikającą 
z nich indywidualność. Zauważył 
to już charyzmatyczny przywódca 
i prezydent Francji gen. Charle de 
Gaulle. Dobitnie zwracał na to 
zatroskaną uwagę największy au-
torytet etyczny przełomu tysiącleci 
– papież Jan Paweł II. Tożsamość 
jest już postrzegana w wielu krajach 
zwłaszcza Europy zachodniej objętej 
gospodarczymi normami Unii Euro-
pejskiej jako „konieczność strategicz-
na”. Tożsamość, a więc szczególne 
poczucie identyfikacji obejmuje 
również miejsca, osiedla, regiony. 
„Małe Ojczyzny” tworzące po prostu 
Ojczyznę – wspólnotę narodu pod-
budowaną więziami emocjonalnymi, 
tradycją, językiem, obyczajami, reli-
gią, pamięcią lat przeszłych i losów 
swoich przodków. Przywiązaniem do 
ojczystego dziedzictwa kulturalnego, 
w tym przede wszystkim do najlepiej 
to dziedzictwo reprezentujących za-
bytków, historycznych miast, osiedli, 
wsi, pojedynczych budowli i rozle-
głejszych zespołów krajobrazowych. 
René Dubos w swojej „Pochwale 
różnorodności” zauważał, że specy-
ficzne cechy miejsca, w którym żyje 
człowiek kształtują jego indywidu-
alność. Każdy nosi w swej własnej 
indywidualności odbicie światów, 
z którymi miał (i zapewne ma – M.P.) 

do czynienia. Ktoś inny określił to 
lapidarnie: „każdy z nas tęskni do 
swej Itaki”. Jak legendarny Odyseusz 
przemierzający świat, lecz związany 
bez reszty ze swym krajem. Także 
z jego specyficznymi cechami geo-
graficznymi i krajobrazowymi.

Bardzo wyraziście podobne 
nastawienia (choć mniej poetycko, 
a nawet satyrycznie) reprezentują 
bohaterowie znanej komedii filmo-
wej „Sami swoi”. Miarą świata i jego 
wytworów pozostają dla nich – sym-
bolicznych Pawlaków i Karguli – za-
wsze rodzinne Krużewniki. Budowle, 
drzewa, ubiory są dla nich podobne 
lub inne niż „te w naszych Krużew-
nikach”. To jest lokalny, osobisty 
mikrokosmos (dom, ulica, miasto, 
wieś rodzinna) – punkt odniesienia 
oceny wartości i pryzmat, przez który 
świat w ogóle postrzegamy.

Tożsamość miasta czy osady 
jako ewolucyjnej struktury historycz-
nej w różny sposób kojarzącej prze-
szłości z teraźniejszością i kreującej 
przyszłość to ważny problem dla 
architektów, konserwatorów zabyt-
ków i urbanistów. Dla architektów 
krajobrazu szczególnie to trudny 
temat. Bowiem miasto czy osiedle 
to nie tylko zespół ulic, placów, form 
zabudowy itp. kreacji przestrzen-
nych, ale także miejsce odniesienia 
świadomości jego mieszkańców 
oddziaływujące na sferę fizyczną 
– sposób i warunki życia, ale i na 
psychikę – m.in. właśnie na identy-
fikację określającą tożsamość spo-
łeczną i indywidualną, osobniczą. 
To zespoły skojarzeń związanych 

z ogólnym krajobrazem (pejzażem) 
miasta, jego budowlami, ulicami, pla-
cami, parkami, wzgórzem czy rzeką. 
Z jego świątyniami i cmentarzami. 
Z elementami środowiska kulturo-
wego, czasem nawet z jakimiś jego 
fragmentami utrwalonymi w pamięci 
jako znaczące; motywami o randze 
symbolu i wartościach emocjonal-
nych. Często o znaczeniach wręcz 
magicznych związanych od zarania 
dziejów gatunku Homo sapiens 
z wszelką twórczością artystyczną 
i obyczajowością. Fundamentem toż-
samości jest pamięć. Nośnikiem toż-
samości jest człowiek. Jako jednostka 
i jako społeczność. Od rodziny, rodu, 
wspólnoty sąsiedzkiej lokalnej (miej-
scowej), czy regionalnej poczynając. 
Jego identyfikacja osobnicza i zbio-
rowa bazuje głównie na tradycji i na 
cechach przestrzeni budowanych na 
poziomie mieszkania, domu i jego 
otoczenia, ulicy, dzielnicy, miasta 
czy osiedla. W dużym stopniu na 
poziomie dzieł architektury i budow-
nictwa. Także na symbiozie tworów 
przyrody i techniki, symbiozie historii 
i kultury, związanych tak z ekonomią 
jak i sztuką. Symbiozie określanej, 
jako środowisko kulturowe albo 
w sferze przestrzeni jako krajobraz 
łączący elementy naturalne, przetwo-
rzone jak i całkowicie wykreowane. 
Przedmiotem tak pojmowanej toż-
samości jest miejsce. Ukształtowana 
przestrzeń. Tożsamości przestrzeni 
kreowanej na poziomie kraju, regio-
nu (np. Śląsk, Pomorze, Małopolska, 
Mazowsze) czy subregionu (np. 
Podhale, Kurpie, Kujawy, Mazury) 
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miasta, ulicy i każdego utworu ar-
chitektonicznego. To właśnie dzieła 
architektury w otoczeniu lokalnych 
tworów natury (zieleń, góry, zbior-
niki i cieki wodne) kreują specyfikę 
miejsca i jego ducha – genius loci. 
Jego indywidualny, niepowtarzalny 
nastrój i charakter. Jego niepowta-
rzalny krajobraz. Bardzo ważnym 
czynnikiem identyfikującym nie tylko 
przestrzenną tożsamość miejsca są 
zabytki. Słowo „zabytek” kojarzy się 
z pojęciem „dobytku”. Majętności. 
Dziedzictwa. Ojcowizny. Po łaci-
nie „Patrimonium” – wywodzi się 
ze słów „Pater”- Ojciec i „Patria” 
– Ojczyzna. W innych językach 
zabytek to „Monument” (angielski, 
francuski), albo „Denkmal” (niemiec-
ki) – Pomnik. Coś ściśle związanego 
właśnie z pamięcią – staropolskim 
„pomnikiem”. Z indywidualnym 
i zbiorowym wspominaniem. Po 
czesku, słowacku i serbsku dokład-
nie „pamiątka” – památka. Nośnik 
pamięci – fundamentu i tradycji i toż-
samości. Tożsamość miasta i zespołu 
architektonicznego – krajobrazu 
miejskiego i wiejskiego, to nie tylko 
odczucia i postrzeganie jego miesz-
kańców. W kształtowaniu poczucia 
tożsamości historycznej i kulturowej 
całego narodu ważne miejsce zajmu-
ją także inne – nie „rodzinne” miasta, 
czy ich „identyfikatory przestrzenne” 
– wyróżniki architektoniczne i krajo-
brazowe będące jednocześnie wie-
loznaczącymi symbolami. To m.in. 
Stare Miasto i Kolumna Zygmunta 
w Warszawie, Rynek, kościół Mariac-
ki i Wawel w Krakowie, poznański 

Ratusz, Rynek Zamojski, Katedra 
gnieźnieńska, Ratusz i Katedra we 
Wrocławiu, Długi Rynek z fontanną 
Neptuna i Ratuszem czy nadbrze-
że Motławy z Wielkim Żurawiem 
w Gdańsku. Jasnogórski klasztor 
i Kalwaria Zebrzydowska. Utracone 
ale nie zapomniane widoki Ostrej 
Bramy w Wilnie, czy Łyczakow-
skiego Cmentarza we Lwowie. To 
także bardzo trudne do określenia 
specyficzne „nastroje”, „klimaty” 
czy „charaktery” miasta. Bardzo 
indywidualne i bardzo z tożsamo-
ścią miasta związane. I właśnie jego 
specyficznym krajobrazem kreują-
cym poczucie tożsamości. Lokalnej, 
regionalnej, narodowej. Tożsamości 
kulturowej.

Indywidualny charakter, specy-
ficzny krajobraz, wygląd, strukturę 
i nastrój, a więc elementy określają-
ce tożsamość miasta historycznego 
kreuje szereg czynników. Zaliczyć 
można do nich:
 Okoliczności powstawania i po-

czątków egzystencji osady.
 Uwarunkowania geograficzno-

-krajobrazowe.
 Historyczną ewolucję miasta, 

a zwłaszcza wydarzenia warunku-
jące jego rozwój i przeobrażenia 
jak np.: a) podstawowe tradycyjne 
funkcje miasta i jego czynniki 
miastotwórcze, b) zniszczenia 
wojenne, katastrofy żywiołowe 
jak powodzie, epidemie, pożary, 
trzęsienia ziemi itp., c) stosun-
ki gospodarcze – zamożność 
lub ubóstwo jego mieszkańców 
w różnych okresach historycz-

nych, d) uwarunkowania politycz-
ne jak okupacje, zabory, ewolucje 
ustrojowe.

 Struktury obronne – obwarowania 
miejskie.

 Dominanty architektoniczne jak 
świątynie, zamki, pałace, klasz-
tory i inne wybijające się zespoły 
w strukturze miasta o znaczeniu 
„identyfikatorów przestrzennych” 
czy „wyróżników krajobrazo-
wych”.

 Stosunki demograficzne, struktury 
narodowościowe związane z kul-
turą, wierzeniami, obyczajami 
i tradycjami właściwymi dla lo-
kalnych lub regionalnych zbioro-
wisk etnicznych. Dobrze czytelne 
m.in. na starszych cmentarzach.

 Utrwalone tradycją formy budow-
lane, architektoniczne i artystycz-
ne. Związane często z regionalny-
mi wzorcami estetycznymi.

 Historyczne lub legendarne po-
stacie związane z tradycjami 
miasta i eksponowane w jego 
niematerialnych przekazach, he-
raldyce, dokumentach. Dziełach 
malarstwa i rzeźby. Przekazach 
literackich.

 Utrwalone tradycją nazwy osad, 
miast i wsi, rzek, potoków, pa-
górków, wzgórz, wąwozów itp. 
często mające związek z historią 
bądź podaniowo – literacką le-
gendą (np. różne „wały szwedz-
kie”, „okopy” itp.) sięgające nie-
raz odległej historii związanej 
z genezą osady, dzielnicy czy 
zespołu urbanistyczno – archi-
tektonicznego. To np. Powiśle, 
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Nadodrze, Zakaczawie, Zabobrze 
czy różne Szewce, Winiary, Kuź-
niki, Pracze, Szczytniki, Świniary, 
Kowale itp.

To główne czynniki określające 
indywidualizm każdego miasta czy 
osiedla i charakteryzujące główne 
cechy jego tożsamości. Już w latach 
sześćdziesiątych XX w. zwracano 
uwagę na szczególne właściwości 
psychologiczne budowli czy zespo-
łów architektonicznych określając je 
„identyfikatorami przestrzennymi” (St. 
Kachniarz), „kotwicami pamięci” (M. 
Dąbrowska), „Symbolami przestrze-
ni” czy „wyróżnikami krajobrazowy-
mi”. Sądzę, że właściwości te można 
również wiązać z całą indywidualną 
strukturą i estetyką zabytkowych 
miast i osad. To zespołowe wyróżniki 
i identyfikatory stanowiące o tożsa-
mości miasta i poczuciu identyfikacji 
lokalnej, czyli właśnie tożsamości 
(miejscowej, regionalnej, narodo-
wej) jego mieszkańców. Tożsamości 
cenionej również przez passantów 
dostrzegających bogactwo kultury 
światowej właśnie w różnorodności 
i odmienności a nie w globalnej 
unifikacji zacierającej indywidualną 
tożsamość miast, osiedli, regionów. 
Te cechy określające – a często budu-
jące i rozwijające tożsamość każdego 
miasta są często bardzo trudne do 
dokładnego zdefiniowania. To nie 
tylko obiekty i zespoły zabytkowe 
dające się scharakteryzować, skata-
logować czy nawet sklasyfikować jak 
w znanych przewodnikach Baedec-
kera gwiazdkami. Założywszy, że 
w zasadzie każde miasto historyczne 

(może poza archeologicznymi skan-
senami typu Pompei, Herkulanum 
czy Efezu) jest strukturą żywą podle-
gającą przemianom, rozwijającą się 
i rozbudowującą – istnieje potrzeba 
określenia charakterystycznych cech 
związanych właśnie z indywidu-
alną tradycją, a więc tożsamością 
miasta. Także osady i wsi. Cech, 
które przetworzone i dostosowane do 
programów rozwojowych powinny 
utrzymywać i kontynuować elementy 
określające tożsamość historyczną, 
geograficzną, kulturową i estetyczną. 
Tu nie ma ani łatwych rozwiązań, ani 
prostych recept. Trudności w iden-
tyfikacji takich cech wynikają m.in. 
z programów nauczania historyków 
sztuki, etnografów, architektów czy 
urbanistów. Od lat najnowszych 
także architektów krajobrazu. Także 
z anachronicznych już dzisiaj zasad 
opracowywania studiów historyczno-
-urbanistycznych, a zwłaszcza wy-
tycznych konserwatorskich w prak-
tyce coraz bardziej ogólnikowych 
i wieloznacznych. I często abstrak-
cyjnych. Ze schematycznym okre-
ślaniem stref ochrony A, B, OW itp. 
Także stref ochrony czy ekspozycji 
krajobrazu. Braki te przekładają się na 
niedobrą praktykę działalności służb 
konserwatorskich, architektoniczno-
-budowlanych czy zespołów pro-
jektujących. Ta praktyka to z jednej 
strony dość schematyczne dążenie 
do utrzymania zachowanych struktur 
przestrzennych i złożonych – często 
chaotycznie form estetycznych także 
tych pierwszych i dwudziestych lat 
XX w., które programowo negowały 

tradycje i właśnie tożsamość miasta 
w imię nowoczesności i uniwer-
salizmu reprezentowanego przez 
konstruktywizm, funkcjonalizm czy 
różne odmiany modernizmu. Z dru-
giej strony forsowanie struktur i form 
uznanych za nowoczesne, bardzo 
często naśladowanych na wzorcach 
z innych krajów, a nawet innych 
kontynentów, zwłaszcza Ameryki 
Północnej czy wschodniej Azji (np. 
Japonia, Hong-Kong), Australii, Te 
nowe struktury i formy bardzo nie-
raz brutalnie przenikają również do 
centrów zabytkowych naszych miast 
i osiedli przy apatycznej aprobacie 
służb konserwatorskich czy archi-
tektoniczno-budowlanych podda-
wanych naciskom inwestorów czy 
zarządów miast zainteresowanych 
inwestycjami przynoszącymi niemałe 
zyski. Niestety często tylko material-
ne. Czasem naciskom bezpośrednich 
pracodawców. Po staropolsku okre-
ślanych jak „chlebodawcy”.

W połowie lat 70. pojawiły się 
nowe kierunki próbujące pogodzić 
cechy nowoczesności z lokalną 
tradycją. Kierunki zauważające indy-
widualność miasta i jego tożsamość. 
Jego krajobraz. To realizowana m.in. 
w Elblągu, Szczecinie i Głogowie 
„retrowersja” uznana w trakcie kon-
gresu ICOMOS w Elblągu w 1997 r. 
za metodę interesującą i wartą po-
parcia. Liczne i udane próby można 
zaobserwować m.in. we Wrocławiu, 
Krakowie czy Poznaniu (pojedyncze 
plomby w zabudowie pierzei ulic 
Starego Miasta).
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Ale ekspozycja tożsamości 
zespołu zurbanizowanego to nie 
tylko problem jego rozbudowy czy 
zabudowy istniejących pustek. To 
także problem właściwej ekspozy-
cji jego historycznych dominant, 
zabytków i organizacji przestrzen-
nej ich otoczenia. Właściwego 
kształtowania krajobrazu miasta 
z uwzględnieniem zasad jego „zrów-
noważonego rozwoju”. Zwłaszcza 
w bardzo zaniedbanych pod tym 
względem strefach podmiejskich. Na 
Dolnym Śląsku zwłaszcza, jest wiele 
miast i miasteczek historycznych 
o zabudowie wadliwie remontowa-
nej i przebudowywanej w XX w., 
zwłaszcza po II Wojnie Światowej. 
Miasteczek, których pokaźne partie 
zniszczone w 1945 r. i później za-
budowywano tandetnymi blokami 
mieszkalnymi lub pseudo nowo-
czesnymi pawilonami handlowymi 
czy usługowymi. Jest bardzo wiele 
historycznych zespołów ruralistycz-
nych, często z bardzo interesującymi 
podzespołami pałacowo-parkowymi 
i folwarcznymi, zdegradowanych 
utylitarną zabudową „pegeerowską” 
z lat 1950-90 z ginącymi zespołami 
ogrodowymi i parkowymi. Jak więc 
współczesny architekt i urbani-
sta ma projektować i organizować 
przestrzeń aby zachować, a nawet 
wzbogacić tą „tożsamość miejsca” 
współkreującą poczucie identyfika-
cji? Jak w tę problematykę ma się 
włączyć specjalista nowej generacji 
– architekt krajobrazu?

Z postulowanych jeszcze w la-
tach 60. XX w. reguł np. „konser-

watorskiej skansenizacji” czyli dość 
utopijnego maksymalnego utrzyma-
nia stanu istniejącego już dawno 
zrezygnowano. Poza, oczywiście, 
oficjalnymi skansenami o charak-
terze muzealnym. Skansenami pe-
tryfikującymi przeszłość w dość 
czasem dyskusyjnych formach. Nie 
kontynuuje się również masowego 
przywracania form historycznych, 
czyli rekonstrukcji na miarę Sta-
rówki Warszawskiej, Gdańskiej czy 
Rynków we Wrocławiu, Poznaniu, 
Opolu. I słusznie.

Dosłowne, czy prawie dosłowne 
naśladownictwo form historycznych 
w architekturze współczesnej minęło 
wraz z narzuconym politycznie so-
crealizmem z lat 1945-56. Ale jego 
paradoksalne dziedzictwo pozostaje 
we współczesnym „powierzchownym 
naśladownictwie wszelkich tendencji 
międzynarodowych” – jak to okre-
śliła Rita Capucetto – dziennikarka 
włoskiego pisma „Domus”. Dodała 
– „z wątpliwym skutkiem”. Te wątpli-
we skutki „biją po oczach” np. w ob-
szarze Starego Miasta we Wrocławiu. 
Dziwaczny wielopoziomowy garaż 
zwany „katedrą św. Limuzyny”, albo 
„panateonem”, podobnie śmieszna 
architektura „Solpoli”, degradująca 
otoczenie kościoła zamkowego 
szklana kostka Fundacji Krzyżowa 
(tzw. „Europeum” przemianowane 
na „Barbareum”), czy „trafostacja 
gigant”  – Galeria Dominikańska ka-
rykaturalnie deformująca lustrzane (?) 
odbicie gotyckiego kościoła p.w. Św. 
Wojciecha z jego barokową kaplicą 
bł. Czesława – Patrona Miasta. Czy 

takie pomysły (bardzo często właśnie 
bezkrytyczne lub narzucone przez 
inwestora zapożyczenia) utrwalają 
„tożsamość” i „genius loci”? Czy 
wspomagają identyfikację kulturo-
wą mieszkańców? Czy właściwie 
kształtują krajobraz miasta? Oso-
biście bardzo w to wątpię. Wydaje 
się, że jedną z dróg poszukiwania 
nowoczesnej architektury (także 
architektury krajobrazu) szanującej 
zastane dziedzictwo i korzystnie je 
kontynuującej może być m.in. twór-
cze wykorzystanie cech i elementów 
lokalnej i regionalnej tradycji.

W bardzo pobieżnym skrócie, 
na który pozwalają ramy artykułu 
można przedstawić szereg elemen-
tów, które stanowią wyróżniające się 
cechy regionalne, tkwiące w tradycji 
kultury i sztuki szeroko pojętego 
regionu historyczno-geograficznego 
(np. Dolny Śląsk, Podhale, Pomorze 
Środkowe) – zawężonego teryto-
rialnie obszaru (np. Kurpie, Mazu-
ry, Kaszuby, Górne Łużyce, Śląsk 
Wschodni, Bieszczady) – subrejonu 
geograficznego (np. pasma uzdro-
wisk) – wyodrębniających się ze-
społów pielgrzymkowo – kultowych 
(np. Święta Lipka, Kalwaria Zebrzy-
dowska, Góra Św. Anny, Wambie-
rzyce, Bardo Śl.), pojedynczych miast 
i miejscowości. Do elementów takich 
można zaliczyć:
W kategoriach planowania prze-
strzennego i kształtowania krajo-
brazu
1) Relikty obiektów związanych 
z genezą miejscowości – np. ślady 
dawnej owalnicy w planie Mili-
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cza, grodów z X w. w Bolesławcu, 
dawnych osad targowych, podgro-
dzi w Niemczy i Bolkowie, grodu 
w Trzebnicy (tzw. Górka Trębaczy) 
i Dobromierzu, grodu – zamku 
w Jeleniej Górze (Wzgórze Krzywo-
ustego), ślady planów trzech osad na 
obszarze dzisiejszego Kłodzka itd.
2) Historyczne – tradycyjnie utrzy-
mywane właściwe relacje funkcjo-
nalne i przestrzenne z dominantami 
krajobrazowymi (np. Sobótka pod 
górą Ślężą, Kłodzko u podnóża 
grodu – zamku – później twierdzy 
nowożytnej, Niemcza na cyplu 
wzgórza, Otmuchów u podnóża 
grodu – zamku Grodziec k. Będzina 
u podnóża góry Dorotki czy Kraków 
u stóp Wawelu.
3) Tradycyjne powiązania dawnych 
wsi – dziś już często o zatartym 
układzie pierwotnym z elementami 
krajobrazu naturalnego lub tworów 
przyrody korygowanych lub kreowa-
nych przez człowieka np. z alejami 
lub szpalerami przydrożnymi, ze 
stawami i sadzawkami wiejskimi 
lub pałacowo-parkowymi. Więzi 
funkcjonalno-przestrzenne pomię-
dzy zespołem pałacowo-parkowym 
(dworem) a osadą, relacje wsi z ze-
społem folwarcznym, zespołem 
klasztornym (np. Lubiąż, Henryków, 
Legnickie Pole, Krzeszów)
4) Tradycyjnie podkreślana w kom-
pozycjach krajobrazowych rola 
historycznych (czasem już nie ist-
niejących) dominant architektonicz-
nych w strukturze miasta lub osady 
o wartościach krajobrazowo-twór-
czych. Jest to szczególnie ważne dla 

ewoluującej w szczegółach archi-
tektonicznych panoramy i sylwety 
miasta zabytkowego (np. Strzegom, 
Ząbkowice Śl., Bystrzyca, Kłodzko, 
Niemcza), osad (np. Bardo Śl., Wam-
bierzyce), lub innych zespołów (np. 
Kamieniec Ząbkowicki, pałac Schin-
kla i zespół Cystersów).
5) Zespoły, miejsca i obiekty zwią-
zane z historią, legendami, poda-
niami, z tradycją miejscowości. Np. 
cmentarze lub miejsca i relikty po 
nich zachowane, kurhany, pagórki, 
głazy narzutowe, wąwozy lub inne 
ekspresyjne formy przyrodnicze. 
Także na nadal funkcjonujących 
i nie uznawanych za zabytkowe 
– cmentarzach kwatery historyczne 
(wojskowe, więźniarskie, poepide-
miczne itp.) lub zachowane na tych 
cmentarzach pojedyncze grobowce 
lub historyczne nagrobki związane ze 
znanymi z historii lub podań posta-
ciami. Może nawet i z nieznanymi. 
Także kamienne krzyże pokutne, 
kolumny, kapliczki, słupowe, czasem 
kamienne znaki graniczne, krzyże 
i figury przydrożne, słupy pocztowe 
(np. kamienne obeliski poczty pol-
sko-saksońskiej z XVIII w.) itp.
6) Właściwa ekspozycja dominant 
krajobrazowych i architektonicznych 
– nawet w nowych układach prze-
strzennych i otoczeniu o współcze-
snych formach architektonicznych, 
np. ekspozycja zachowanych relik-
tów fortyfikacji miejskich podkre-
ślona organizacją lub reorganizacją 
pasa zieleni, jak w Bolesławcu, 
Wrocławiu, Paczkowie, a nawet re-
konstrukcją fragmentów fortyfikacji 

do pełnej historycznej wysokości 
(jak np. w Warszawie, Wrocławiu, 
Głogowie, Środzie Śl., Górze, From-
borku, Gdańsku).

Z tym tematem wiąże się re-
strukturyzacja zespołów urbani-
stycznych, które we współczesnych 
formach tworzą m.in. pasma wi-
dokowe na zabytkowe dominanty 
– np. Warszawa, Oleśnica, Zamość, 
Gdańsk, Wrocław. Niestety praktyka 
powojennych lat wykazuje rażące 
nieraz zaniedbania tego problemu 
jak np. z całkowitym zaniedbaniem 
zagadnień krajobrazowych:
 Całkowite odsłonięcia dalekich 

widoków dłuższych fasad kościo-
łów gotyckich we Wrocławiu – np. 
kościół Św. Marii Magdaleny

 Zestawienie przestrzenne domi-
nant z bardzo niedobrymi w skali 
i formie budynkami nowymi 
(kościół pod wezwaniem Św. 
Wojciecha we Wrocławiu i Ga-
leria Dominikańska) – Zaprze-
paszczenie właściwych relacji 
„dominanta – otoczenie” w skali 
całego zespołu staromiejskiego 
(np. Legnica).

7) Tradycyjne, historyczne podziały 
własnościowe terenu osiedleńczego.

Dotyczy to niezachowanych 
materialnie (zachowane na ogół 
– choć nie zawsze – są przedmiotem 
zastrzeżeń konserwatorskich) granic 
działek, parcel miejskich czy osad-
niczych. Ślady lub symbole tych po-
działów dają się niekiedy oznaczyć 
w nowych kompozycjach blokowych 
elementami niskiej zabudowy, zie-
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lem, różnicą terenu czy formami tzw. 
małej architektury.
8) Zarysy ważniejszych budowli 
historycznych nieistniejących i nie 
przewidzianych do rekonstrukcji 
czy innej formy odbudowy. Mogą to 
być oznaczone już w „wytycznych 
konserwatorskich” zarysy rzutu ko-
ścioła (np. w Namysłowie – zarysy 
kościoła ewangelickiego z XVIII w.), 
budowli obronnej (np. w Oleśnicy 
fragment muru kurtynowego i Bramy 
Mariackiej), ratusza (np. w Nysie), 
zamku lub jego fragmentów ( np. 
w Oławie, Elblągu) czy klasztoru (np. 
w Lubaniu). Zarysy budowli ważnych 
dla historii i tradycji miejscowości 
można interesująco eksponować 
w obszarze skweru lub trawnika, 
w poziomie jezdni czy placu (zróż-
nicowanie materiałowe) czy w formie 
zredukowanej – tzw. trwałej ruiny 
zabytkowej.

W kategoriach projektowania archi-
tektonicznego:

Wiele regionów, nieraz o bar-
dzo szerokich zasięgach geogra-
ficznych i historycznych cechuje 
szczególne bogactwo architektury 
ludowej czy form zdobniczych. 
Można u wyróżnić:
1) Tradycyjnie stosowane materiały 
budowlane. Właściwość ta związa-
na jest z występującymi w naturze 
zasobami materiałowymi, ale także 
z upodobaniami i modami regional-
nymi kształtowanymi niejednokrot-
nie od stuleci.

I tak, w okolicach bogatych 
w złoża kamienia budowlanego 

częściej stosowano i stosuje się nadal 
mury budowli, ogrodzeń itp. o in-
teresujących wątkach kamiennych, 
kolorystyce dyktowanej przez budu-
lec i nieraz dość charakterystycznym 
spoinowaniu. Kamień – w formie 
łupku stosowany był także – np. 
w osiedlach Dolnego Śląska jako 
materiał do pokrywania dachów. 
W dolinach bogatych w złoża gliny 
budowano obiekty gliniane (do dzi-
siaj w niektórych regionach Afryki 
płn.-zach. wznosi się nieraz bardzo 
ciekawe budynki z kostek wysuszo-
nej gliny) lub – np. w Polsce już od 
3 ćwierci XII w. (opactwo Cystersów 
w Lubiążu) wznoszono ściany i mu-
ry z cegły o charakterystycznych 
wątkach. Niektóre regiony a nawet 
miasta utrzymują tradycje ekspono-
wania zewnętrznych ścian ceglanych 
z unikaniem tynku (np. płn.-zach. 
Niemcy, Holandia). Podobna ten-
dencja występuje też w Polsce na 
Górnym Śląsku.

Dla wielu regionów materiałem 
tradycyjnym o wielkim wpływie na 
formy budynków było i jest drewno 
stosowane w tradycyjnych układach 
konstrukcyjnych (np. na Podhalu 
i Śląsku Wschodnim konstrukcje 
wieńcowe o węgłach „na obłap 
z ostatkami”). Budowle drewniane 
buduje się i obecnie odkrywając 
w nich walory zdrowotne i estetycz-
ne. Szczególny renesans przeżywa 
drewno w architekturze USA i Kana-
dy. W tradycji budowlanej drewno 
to nie tylko słupy i ściany, to także 
gontowe czy dranicowe dachy o wła-
ściwych sobie formach zdobniczych. 

Obecnie stosowane pyrochrony po-
zwalają na bezpieczne stosowanie 
takich struktur drewnianych w bu-
downictwie współczesnym. Trady-
cyjnym wątkiem materiałowym jest 
tzw. „mur pruski”, „szachulec”. Na 
Śląsku występuje wyraźnie granica 
w stosowaniu ścian o konstrukcji 
wieńcowej (Śląsk Górny, Śląsk Opol-
ski) i konstrukcji szachulcowej (Śląsk 
Zachodni, Dolny Śląsk). Granicą jest 
mniej więcej linia Odry.

Także obszary będące od XIII w. 
pod wpływem budownictwa krzyżac-
kiego, eksponują w budownictwie 
tradycyjnym mur pruski i surową, 
nietynkowaną cegłę. Nowe edy-
cje kontynuując historyczną trady-
cję ścian szachulcowych powstają 
współcześnie w Polsce np. w Elblągu 
i na Pomorzu Zachodnim, rzadziej na 
Dolnym Śląsku.
2) Tradycyjne elementy bryły bu-
dynku i formy dachów. Bardzo in-
teresujące, także dające się związać 
z rejonem geograficznym, mogą być 
charakterystyczne bryły budynku 
i wiązanej z nim (lub nie) formy 
dachu. Masowe wykorzystywanie 
wzoru „kostki” na dachu jaskrawo 
zdegradowało krajobraz wielu wsi 
i osad np. na Opolszczyźnie w la-
tach 80.

W architekturze określonej jako 
regionalna występuje np. motyw 
podcienia – nieraz jako bardzo in-
teresujący formalnie i funkcjonalnie 
ciąg obudowy ulicy czy pierzei ryn-
kowej. Po zniszczeniach wojennych 
Bolkowa, Jawora i innych miast 
Dolnego Śląska odbudowywano pie-
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rzeje – rynków wznosząc nowe for-
my podcieni. Inny motyw to motyw 
ganku kolumnowego (Operowano 
nim w Polsce w pocz. XX w., budując 
m.in. liczne dworce kolejowe w tzw. 
stylu „dworkowym”) czy nachylenie 
ścian charakterystyczne dla regionu 
krakowskiego zwane skarpą. Roz-
wiązania plastyczne dachu i bryły to 
z kolei cecha charakterystyczna dla 
Polski Środkowej i Wschodniej. Spo-
tykamy tu dach o formie „mansardu 
polskiego” lub „żydowskiego”. Dla 
Podhala charakterystyczne są wy-
sokie dachy z półszczytami i daleko 
wystającymi okapami. Dla Dolnego 
Śląska dachy z półszczytami i na-
czółkami, czy wieżowe hełmy tzw. 
„śląskie” z kaleniczką.

Formą niewątpliwie tradycyjną, 
choć właściwą dla wielu krajów Euro-
py jest zabudowa szczytowa pierzei 
ulic i placów miejskich, wynikająca 
ze średniowiecznego podziału tere-
nu na dość wąskie parcele. Szczyty 
fasad w takim układzie mogą być dla 
znawców wyróżnikami architektury 
regionalnej. W tym samym stopniu 
dotyczy to attykowych zwieńczeń 
budynków. Attyka – dobrze znana 
w architekturze starożytnego Rzy-
mu i renesansowej Italii, znalazła 
szerokie zastosowanie na ziemiach 
polskich w okresie renesansu, a jej 
bogate formy określają często ce-
chy regionalne – np. attyka śląska 
(kombinacja tzw. jaskółczego ogona 
i półkola).

Attyki Krakowa, Lwowa, Bara-
nowa, Krasiczyna, Zamościa trak-
towane są jako identyfikatory archi-

tektury polskiej w ogóle. Wyrazem 
tego może być socrealistyczny sky-
screaper w Warszawie (Pałac Kultury 
i Nauki). Być może niejednoznaczna 
symbolika kontynuacji form regional-
nych („narodowych”) w architekturze 
„socrealistycznej” zaważyła na uni-
kaniu tego motywu w budownictwie 
współczesnym. Formy szczytów 
architektonicznych – o bardzo nieraz 
pięknych rozwiązaniach współcze-
snych są kontynuowane – np. we 
wspomnianym wyżej Elblągu – uza-
sadniając potrzebę regionalizmu 
w architekturze współczesnej.
3) Tradycyjne rozwiązania architek-
toniczno-plastyczne.

Tradycyjne formy architekto-
niczne zabudowy miast i osiedli 
mogą podsuwać nowe rozwiązania 
plastyczne przetwarzające motywy 
historyczne i wzbogacające sche-
maty kompozycji. Do takich form 
należą różnego rodzaju wykusze, 
loggie, balkony i tarasy oraz towa-
rzyszące im wsporniki, balustrady, 
zastrzały, słupy przybierające nieraz 
formę ozdobnych kolumn. Tradycyj-
ne drewniane okiennice zaczynają 
zdobić (i zabezpieczać) współczesne 
okna. Pojawiają się metalowe kraty, 
czasem o wyraźnie historycznych 
analogiach.

Interesującym motywem współ-
czesnej architektury są różne formy 
podcieni, ganków czy zadaszeń nad 
wejściami, wnękami, bramami ogro-
dzeń, balkonami i tarasami. W archi-
tekturze zachodniej części Dolnego 
Śląska bardzo charakterystycznym 
motywem są wywodzące się z bu-

downictwa tzw. łużyckiego różne 
formy oparte na słupach wysuniętych 
przed lico elewacji (konstrukcja 
przysłupowa). Wiatrownice coraz 
częściej stosowanych dziś dachów 
dwuspadowych, zdobią wycinanki 
współczesnych „śparogów”, a okna 
kondygnacji poddaszowych obej-
mują ozdobne obramienia i daszki, 
interesująco kontynuujące wzory 
tradycyjne. Tu i ówdzie pojawiają 
się skromne ozdoby zwieńczenia 
kominów tak modne od XVI w.

Te kontynuacje mogą powo-
dować prawidłowy współczesny 
rozwój miast i osiedli, warunkować 
„dobrą kontynuację”, nie wyklucza-
jąc wyraźnych form współczesnych, 
a nawet „awangardowych” – „przy-
szłościowych”. Takie koncepcje dają 
się korzystnie zauważać na całym 
świecie. W architekturze Włoch, 
Francji, Niemiec czy Anglii. W od-
ległej Japonii niektóre bardzo nowo-
czesne budowle formami dachów 
nawiązują do tradycyjnej pagody, 
a tradycyjne motywy wschodzącego 
słońca, smoków czy kwitnącej wiśni 
w tych budynkach wyraźnie określają 
tożsamość i identyfikację jej twórców 
i inwestorów.

Mirosław Przyłęcki

Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska 
i Geodezji
Akademia Rolnicza Wrocław
Institute of Agricultural Building Engineering and 
Landscape Designing
Faculty of Environmental Engineering and 
Geodesy
The Agricultural University of Wroclaw
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