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Niespieszna  architektura

Punktem wyj!cia 
dla wszystkich jego 

projektów s" zmys#owe 
obrazy, skrawki pami$ci, 

najcz$!ciej dziecinne, 
naiwne. 

!ierzy, 'e w codzienno(ci 
drzemie wielka moc, 

któr) mo'na ods*oni+ dzi,ki 
mozolnej pracy i cierpliwo(ci.

CANAN AKYUZ 
MAGDALENA RITTENHOUSE 

Wszystko zaczyna si! od 
emocji: kilku chwil na roz-
grzanym s"o#cem skwe-
rze w"oskiego miastecz-
ka; fotogra$i studentów 

w zasnutej papierosowym dymem kawiar-
ni; wspomnienia ogrodu ciotki. „Mój styl to 
atmosfera” – mówi Peter Zumthor. Nagro-
dzony tegoroczn% nagrod% Pritzkera Szwajcar 
wierzy, &e dobra architektura odwo"uje si! do 
zmys"ów. Musi porusza'. „Nie my(l! o niej 
w kategoriach symboli czy jakiego( przes"a-
nia, jest raczej kopert% i t"em dla &ycia, które 
toczy si! w (rodku i wokó" niej, wra&liwym 
naczyniem, w którym zawiera si! rytm kro-
ków, koncentracja podczas pracy, cisza snu”. 
Nie interesuj% go teorie i trendy. Rytm, kon-
centracja, cisza – to materia, z której w skupie-
niu i z cierpliwo(ci% tworzy swoje budynki: 
pow(ci%gliwe, surowe, a jednocze(nie subtel-
ne, urzekaj%ce przedziwnym nastrojem. 

hhh
Ka%dy projekt Zumthora – nie ma ich wiele, 
bo nad jednym potra$ sp!dzi' nawet dziesi!' 
lat – jest zupe"nie inny ni& pozosta"e. Archi-
tekt t"umaczy, &e nie posiada swojego stylu – 
ka&dy budynek wychodzi naprzeciw specy-
$cznym potrzebom konkretnej wspólnoty 
i konkretnego miejsca. Uko#czone w )**+ r. 
muzeum sztuki w austriackiej Bregencji nad 
Jeziorem Bode#skim to nawi%zuj%ca do tra-
dycji modernizmu bry"a, na pierwszy rzut 
oka zimna i surowa. Ale wn!trze czteropi!-
trowego budynku, którego (ciany wykonano 
z zawieszonych na stalowym szkielecie ta,i 
matowego szk"a, jest "agodne – pe"ne mi!kkie-
go, naturalnego (wiat"a i pieczo"owicie dopra-
cowanych detali. 

Naturalne (wiat"o odgrywa te& wa&n% rol! 
w pozbawionej sklepienia kaplicy pielgrzy-
mów w niemieckiej wiosce Mechernich. 
Szkielet po"o&onego na pustkowiu budynku, 
który kszta"tem przypomina wigwam, zosta" 
wykonany ze ))- pni drzew, które pokry-
to betonem. Wypalone nast!pnie i usuni!-
te resztki pni (wzniecony w (rodku kaplicy 
ogie# p"on%" przez trzy tygodnie) pozostawi-
"y na (cianach odcisk, który sprawia, &e wzrok 
wchodz%cych do wn!trza nieuchronnie kieru-
je si! ku górze. Wra&enie dodatkowo pot!guje 
pod"oga wykonana z ci!&kiego, wylewanego 
r!cznie o"owiu.

Archidiecezjalne muzeum sztuki w Kolo-
nii powsta"o na ruinach zbombardowanej 
podczas wojny gotyckiej katedry (w. Kolum-
ba. Jak zauwa&y"o jury Pritzkera, na wskro( 
nowoczesna konstrukcja z betonu i drew-
na „harmonijnie wkomponowuje si! w war-
stwy historii”.  

Czy istnieje jaki( wspólny mianownik dla 
tak ró&nych budowli? Zumthor wspomina Le 
Corbusiera, który porównywa" architektur! 
do zastyg"ej w czasie muzyki. Z jedn% i drug% 
obcujemy dzi!ki szczególnej formie percepcji 
– dobrze zaprojektowany budynek, niczym 
skrzypcowa sonata Brahmsa, w tajemniczy 
sposób „ogarnia” odbiorc! w ci%gu zaledwie 
kilku sekund, dotykaj%c zarówno zmys"ów, 
jak i intelektu. Zdaniem Zumthora, to praw-
dziwe antidotum na m!cz%c% fragmentarycz-

no(' wspó"czesno(ci – ulotnej, oderwanej od 
konkretu, pozbawionej scalaj%cego wszystko 
sacrum. „W spo"ecze#stwie, które glory$kuje 
b"aho(', architektura mo&e by' g"osem sprze-
ciwu, stawia' opór marnotrawstwu formy 
i znaczenia, mówi' w"asnym j!zykiem”. Bez 
w%tpienia zdyscyplinowane projekty Zum-
thora s% g"osem sprzeciwu wobec b"aho(ci. 
Bez w%tpienia mówi w"asnym j!zykiem. 

hhh
D&wi$k kroków na %wirowej !cie%ce; wypu-
k"o(' metalowej klamki; ch"ód sze(ciok%t-
nych kafli na pod"odze; po"ysk wypasto-
wanych d!bowych schodów, zapach ciasta 
i olejnej farby; stukanie garnków, trza(ni!-
cie drzwi, szelest $ranki. Punktem wyj(cia 
dla wszystkich jego projektów s% zmys"owe 
obrazy, skrawki pami!ci – jak sam twierdzi, 
najcz!(ciej dziecinne, naiwne. Wierzy, &e 
w codzienno(ci drzemie wielka moc, któ-
r% mo&na ods"oni' dzi!ki mozolnej pracy 
i cierpliwo(ci. „Wszystko tak naprawd! spro-
wadza si! do rzemios"a”.  

Zumthor, który zaczyna" jako stolarz w war-
sztacie ojca, uwa&a si! za rzemie(lnika. To, co 
robi, porównuje do pracy rze.biarza mozol-
nie zmagaj%cego si! z materi%. W odró&nieniu 
od wielu wspó"czesnych architektów, którzy 
próbuj%c osi%ga' dramatyczne efekty, niejed-
nokrotnie uciekaj% si! do nowoczesnych tech-
nologii i wyszukanych syntetyków, Zumthor 
najcz!(ciej poprzestaje na drewnie, kamieniu 
i betonie. Podchodzi do nich jednak w spo-
sób wyj%tkowo twórczy. „Materia" dostarcza 
niesko#czonych mo&liwo(ci. We.my kamie# 
– mo&na go przepi"owa', rozkruszy', mo&na 
w nim wierci', mo&na go roz"upa', wypole-
rowa'. I za ka&dym razem stanie si! czym( 
zupe"nie innym. Mo&na u&y' mikroskopij-
nej ilo(ci albo ogromnej ilo(ci, i znów da to 
zupe"nie ró&ne rezultaty. Potem mo&na go 
umie(ci' pod (wiat"o i po raz kolejny b!dzie 
inny. W jednym tylko materiale kryj% si! tysi%-
ce mo&liwo(ci”. 

Projektuj%c szwajcarski pawilon na (wia-
tow% wystaw! Expo, Zumthor porównywa" 
kilkana(cie odmian cedru i mahoniu. Poszu-
kiwania w"a(ciwej faktury, twardo(ci, odcie-
nia i temperatury trwa"y wiele tygodni, archi-
tekt wielokrotnie zmienia" pomys"y i koncep-
cje. Ka&dy, nawet najdrobniejszy detal by" 
wa&ny. W sk"adaj%cym si! z )/ bry" k%pie-
lisku w Vals prozaiczny beton – odrzucany 
przez wielu wspó"czesnych architektów jako 
materia" nudny i oporny – zabarwiony na kil-
ka ró&nych kolorów, pos"u&y" do tworzenia 
subtelnych tonów i „temperatur” dostoso-
wanych do charakteru ka&dego pomieszcze-
nia. Front wpuszczonego w stok alpejskiego 
zbocza budynku pokryty zosta" w ca"o(ci sza-
rym kwarcytem. Zumthor zdecydowa" si! na 
poci!cie kamienia w paski o trzech ró&nych 
szeroko(ciach. Precyzyjnie ze sob% po"%czone, 
uk"adaj% si! w warstwy, nie tylko stanowi%c 
urozmaicenie jednolitej fasady, ale równie& 
nawi%zuj%c do „geologicznego” charakteru 
budynku. 

hhh
„Budynki Zumthora cechuje ogrom-
na uczciwo!', s" odporne na trendy czy 
mody” – napisali cz"onkowie jury nagrody 
Pritzkera w uzasadnieniu tegorocznego wer-
dyktu. Od trzydziestu lat pracuje w Halde-
stein – niewielkiej wiosce w szwajcarskich 
Alpach. Twierdzi, &e tak jak na farmie, praca 
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PETER ZUMTHOR – ##. laureat nagrody Pritzkera  
– urodzi$ si" w %&'# r. Po uko(czeniu Schule für Gestaltung 
w rodzinnej Bazylei i nowojorskiego Instytutu Pra) rozpocz*$ 
prac" w departamencie ochrony zabytków kantonu Graubünden. 
! %&+& r. otworzy$ w$asne studio architektoniczne. Stworzy$ m.in. 
kaplic" ,w. Benedykta w Sumvitg (%&-&), $a.nie termalne w Vals 
(%&&/), Dom Sztuki w Bregenz (%&&+) oraz szwajcarski pawilon 
na Expo w Hanowerze. Jest autorem kilku ksi*0ek, 
m.in. „1inking Architecture”. 

NAGRODA PRITZKERA – zarówno ze wzgl"du na presti0, 
jak i sposób doboru kandydatów – nazywana jest 
„architektonicznym Noblem”. Przyznawana od roku %&+& 
 za ca$okszta$t twórczo,ci, honoruje „talent, zaanga0owanie i wizj"” 
architekta. !,ród laureatów znale.li si" jak dot*d m.in. Frank 
Gehry, Zaha Hadid, Norman Foster, Jean Nouvel, Philip Johnson  
czy Oscar Niemeyer. Nagrod" ufundowali Jey i Cindy Pritzker, 
wybitni przedsi"biorcy, w$a,ciciele m.in. sieci hoteli Hya).
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O Sejmie 
i o rybkach

si! nieludzko spieszy" i jecha" jak sanki 
po oblodzonym zboczu. Je#li doda" do 
tego odrobin! posapywania i zadyszki, to 
z$udzenie b!dzie pe$ne.

B. Mówi% bez znaków przestankowych. 
Bo gdyby w g$osie pojawi$ si! cie& 
intonacji, 'e w tym miejscu mo'e by" 
przecinek lub kropka, to natychmiast 
wskoczy$by wspó$komentator 
reprezentuj%cy inny punkt widzenia, czyli 
parti!. W ko&cu i tak wskakuje, i wtedy 
obaj panowie mówi% chórem, a 'e szybko 
do$%cza si! prowadz%cy, to mamy trio. 
I wtedy dopiero cel zostaje osi%gni!ty, 
bo s$uchacz ma wra'enie, 'e dowiaduje 
si! rzeczy arcyciekawych i arcywa'nych, 
tylko zupe$nie nie wie jakich.

Prognoza

Ptak kojarzy si! z czym# szlachetnym. 
Umieszcza si! go na ró'nych 

orderach i god$ach pa&stwowych, 
a orze$, sokó$ czy go$%b to symbole spraw 
wznios$ych.

(winia – chyba niesprawiedliwie 
i g$ównie dlatego, 'e trzymano j% 
w brudnych pomieszczeniach – kojarzy 
si! z czym#, co budzi odraz!. Zrobienie 
komu# #wi&stwa czy pod$o'enie #wini 
jest jednoznacznie naganne.

Cz$owiek sytuuje si! gdzie# po#rodku. 
Mo'e si! uszlachetni", mo'e si! te' 
ze#wini".

Ptak, #winia i cz$owiek sk$adaj% si! na 
okre#lenie wirusa nowej odmiany grypy, 
która mo'e zamieni" si! w pandemi!. 
Tyle 'e kiedy te s$owa zostan% 
wydrukowane, czyli za przesz$o tydzie& 
– sytuacja mo'e zosta" opanowana, 
a niebezpiecze&stwo oka'e si! prognoz% 
medialn%. Daj Bo'e. h

Przypomnia$am sobie, jak to w epoce 
minionej, czyli w PRL-u, ogl%da$o 

si! czasem obrazki z Sejmu. Z nudnego, 
szarawego t$a wy$ania$y si! jakie# osoby 
o trudnej do okre#lenia p$ci i wyg$asza$y 
kilkadziesi%t zda& poprawnych 
politycznie, acz nie zawsze poprawnych 
gramatycznie, i wsi%ka$y ponownie 
w szar% nud!. My#la$am wtedy, jak mi$o 
by$oby zobaczy" prawdziwy Sejm, gdzie 
ludzie mówi% spontanicznie i ostro 
spieraj% si! o wa'ne sprawy.

Dzi# ju' tak nie my#l!. Je'eli kto# przez 
pomy$k! w$%czy debat! sejmow%, biegn!, 
'eby j% natychmiast wy$%czy", a w g$owie 
ko$acze mi si! bardzo stary i bardzo znany 
wierszyk Ga$czy&skiego o pewnych 
rybkach. Ko&czy si! tak:
Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie
Chcieli!cie Polski, no to j" macie
Skumbrie w tomacie, pstr"g.

Jak mówi!?

Jak mówi% komentatorzy polityczni, 
a raczej ludzie zapraszani w tym 

charakterze przez ró'ne stacje 
telewizyjne?

A. Mówi% bardzo szybko. Ma to 
sugerowa", 'e na #wiecie dzieje si! 
mnóstwo donios$ych rzeczy, a oni maj% 
o tym tyle do powiedzenia, 'e musz% 

Niespieszna  architektura
i reszta codzienno!ci spokojnie zlewaj" si# 
tam w jedno i ten rytm pomaga mu w kon-
centracji. „$ycie, prawdziwe %ycie, wymaga 
cierpliwo!ci. Z prac" jest tak samo”. 

Unika zgie&ku i ha&asu, nie zale%y mu na 
rozg&osie. „Zajmuj# si# budowaniem domów, 
nie za! kariery” – powiedzia& w niedawnym 
wywiadzie. Z lekk" pogard" mówi o „efek-
cie Bilbao” – zapocz"tkowanej przez Franka 
Gehry’ego modzie na efektowne, krzykliwe 
projekty, b#d"ce w stanie przekszta&ci' bied-
ne, przemys&owe miasteczko w g&o!n" tury-
styczn" atrakcj#. „Przyzwyczaili!my si# do 
faktu, %e wi#kszo!' muzeów budowana jest 
dzi! z my!l" o kampanii marketingowej mia-
sta, sama sztuka za! odgrywa w nich znacznie 
mniejsz" rol#... Dobre budynki nie potrzebu-
j" marketingu”. 

W atelier, które stworzy& – nie przez przy-
padek unika nazwy „(rma” – pracuje oko&o 
)* osób. Zumthor t&umaczy, %e dzi#ki temu 
mo%e zajmowa' si# szczegó&ami i osobi!cie 
anga%owa' si# w ka%de stadium projektu. Pro-
jekty dobiera ostro%nie i z namys&em. „Moje 
%ycie ma ograniczon" d&ugo!', wi#c musz# 
pami#ta', %e liczba projektów, nad którymi 
dane mi b#dzie pracowa', równie% jest sko+-
czona. Nie mo%na mnie kupi' za pieni"dze. 
Je!li kto! dzwoni i prosi, bym zaprojektowa& 

mu dom letniskowy, obiecuj"c, %e solidnie mi 
zap&aci, zawsze najpierw zadaj# sobie pytanie, 
czy jest to co!, na co powinienem po!wi#ci' 
trzy lub cztery lata %ycia”.

Niektórzy krytycy w odniesieniu do 
jego prac u%ywaj" terminu slow archite!ure 
(powolna architektura). Ale Zumthor, który 
nad jednym szczegó&em swojego budynku 
potra( sp#dzi' tyle czasu, ile niektórym archi-
tektonicznym korporacjom zajmuje wzniesie-
nie imponuj"cego wie%owca, protestuje prze-
ciw tej etykietce. „Pracuj# bardzo szybko, cza-
sami wr#cz niewiarygodnie szybko. Potrzeb-
ny jest jednak proces dojrzewania. Czasem 
co! musi odle%e'. Wiedz" o tym wszyscy, 
którzy pracuj" twórczo”. 

Na wiadomo!' o przyznaniu mu pre-
sti%owej nagrody (czek opiewaj"cy na 
,** tys. dolarów ma odebra' )- maja w Bue-
nos Aires) zareagowa& z charakterystyczn" 
dla siebie skromno!ci": „Fakt, %e doceniono 
prac# tak niewielkiego jak my zespo&u... powi-
nien da' nadziej# m&odym profesjonalistom – 
je!li b#d" dba' o jako!', ich praca mo%e zosta' 
zauwa%ona bez specjalnej promocji”.   h

Korzysta&y'my z ksi()ek Petera Zumthora „*inking 
Architecture” i „Atmospheres”, wydanych 
przez szwajcarskie wydawnictwo Birkhauser.

Polska wygra  
III wojn"

Z KLATY

I znów naród wyleg! na polskie drogi. 
„Drogi z!e, tak bardzo z!e, "e na 

manowce prowadz#” – "e pozwol$ sobie 
zacytowa% dramat Ma!gorzaty Sikorskiej-
-Miszczuk. Jedyn# nadziej# pozostaj# 
korki. W korku trudno o &miertelny 
wypadek, w korku w dziur$ mo"na wpa&% 
!agodnie, pieszczotliwie zawadzi% olejow# 
misk#. Ale – jak si$ zaraz oka"e – niejedn# 
misk$ warto po&wi$ci%. 

Moi koledzy m!odzi intelektuali&ci 
nie lubi# narzeka' na beznadziejny stan 
naszej infrastruktury. By% mo"e uwa"aj# 
je za strat$ czasu, ale to by!oby wyja&nie-
nie zbyt banalne, uw!aczaj#ce wywroto-
wej inteligencji m!odych intelektualistów. 
Ich podej&cie do zagadnienia polskich 
dróg i &lepych torów jawi si$ znacznie bar-
dziej systemowo. Otó": stan asfaltu pod 
Wschow# &wiadczy% ma o naszej indywi-
dualno&ci, oryginalno&ci i strategicznie 
nonkonformistycznym w stosunku do 
zgni!ego Zachodu planie cywilizacyjnym. 
Precz z imitacj# – niech "yje swoisto&%! 
Sko'czmy z "a!osn# mimikr#, tym gorsz#, 
"e z góry skazan# na nieudolno&%! – wo!a-
j#. Nasz urok w dziurze! – wykrzykuj#. 
Oni wykrzykuj#, a ja si$ musz$ przychy-
li%. Na szcz$&cie, jeden Drucki-Lubecki 
wiosny nie czyni. Zaiste, nawet pobie"-

ny rzut oka na nasze burzliwe dzieje musi 
potwierdzi% tez$ o zbawczej wywroto-
wo&ci polskich duktów, traktów   
i na-odwal-si$ brukowanych &cie"yn. 
Si$gnijmy po pierwszy lepszy przyk!ad  
– lepszy, bo rocznicowy. 

Oto Jerzy Besala w „Polityce”  
(nr ()/*++,) przypomina problemy 
z przemieszczaniem si$ armii austriackiej 
przed bitw# pod Raszynem w (-+, r.: 
„Polskie drogi by!y w stanie fatalnym: 
b!otniste, poprzecinane strumieniami, 
lasami, nie by!y nawet wzmacniane kamie-
niami”. I tak dalej, i tak dalej. Nie idzie 
przebrn#%. Nie trzeba przerzuca% ca!ej 
serii „Bitwy-Kampanie-Dowódcy”, "eby 
doj&% do wniosku, "e z tymi naszymi dro-
gami mamy kup$ szcz$&cia na przestrzeni 
dziejów. Nie dali rady Szwedzi, wymi$-
kli zaborcy, spasowali nazi&ci, nie podo!a-
li Tatarzy i Rakoczy – i nie dziwota, gdy" 
ka"dy agresor wysiada, ka"dy wymi$knie 
na polskich bezdro"ach, z podkulonym 
ogonem powróci na w!asne autobahny. 
I tak to si$ bezkresnie turla od Pierwszego 
Mieszka do Trzeciej Rzeszy, u&wietnione 
w muzyce Kurylewicza. Polskie drogi. 

Czy wypada poniecha% takiej tradycji? 
W imi$ czego? Olejowej miski?  

JAN KLATA
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