ALDO ROSSI – ARCHITEKT I TEORETYK
DYLEMATY ARCHITEKTURY PO MODERNIZMIE1
JUSTYNA WOJTAS SWOSZOWSKA
STRESZCZENIE
W"oski architekt Aldo Rossi (1931-1997) jest nie tylko autorem
charakterystycznych budynków, szkiców architektonicznych
i projektów z zakresu wzornictwa, ale przede wszystkim twórc&
autorskiej teorii architektury neoracjonalnej, mistrzowsko wy"o#onej w licznych esejach i rozprawach naukowych. Jego manifest twórczy L’Architettura della città, opublikowany w 1966
roku, stanowi&cy zbiór podstawowych zasad kszta"tuj&cych t'
teori', wielki architekt Peter Eisenman przyrówna" do teoretycznych traktatów okresu renesansu. Jako dope"nienie tego dzie"a
w roku 1981 Aldo Rossi napisa" poetyck&, naukow& autobiograÞ' - s"ynn& A ScientiÞc Autobiography, w której ju# bardzo osobi(cie pisze na temat architektury, nie unikaj&c kontekstu w"asnych prze#y). Dopiero poznanie obydwu publikacji pozwala
doceni) poetycki wymiar jego surowej architektury. Twórczo()
projektowa Aldo Rossiego by"a nast'pstwem jego neoracjonal-

nej teorii architektury. Do uznanych projektów „manifestów”
jego teorii projektowania s& blok mieszkalny na osiedlu Gallaratese 2 na Monte Amiata w Medolanie oraz cz'(ciowo zrealizowany cmentarz w Modenie. W obydwu przyk"adach Aldo Rossi
zastosowa" autorsk& metod' typologii i analogii.
Min'"o pó" wieku od pocz&tków twórczo(ci Aldo Rossiego,
mimo to jego teoria projektowania, nie trac&c nic z aktualno(ci
spostrze#e$, z up"ywem lat zyska"a na znaczeniu, a jego "atwe
do rozpoznania obiekty architektury oraz inne realizacje, szczególnie te z pocz&tkowego okresu twórczo(ci, nadal budz& emocje i zainteresowanie.
S"owa kluczowe: Aldo Rossi, architektura XX w. teoria architektury, neoracjonalizm, typologia, analogia

ALDO ROSSI – ARCHITECT AND THEORIST
THE DILEMMAS OF ARCHITECTURE AFTER MODERNISM
ABSTRACT
The Italian architect Aldo Rossi (1931-1997) is not only the
author of characteristic buildings, architectural sketches and
design projects; he is, Þrst and foremost, the author of the
theory of the Neo-Rational architectural style, presented in
a masterly fashion in numerous essays and scientiÞc treatises.
His creative manifesto L’Architettura della città, published in
1966, constituting a collection of basic principles shaping the
theory, the prominent architect Peter Eisenman compared to
the theoretical treatises of the Renaissance. As a supplement to
this work, in 1981 Rossi wrote his famous poetic A ScientiÞc
Autobiography, in which he writes very personally on the
subject of architecture, without avoiding the context of his
own experience. It is only by reading both works that we can
appreciate the poetic dimension of his severe architectural style.
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W artykule wykorzystano nieopublikowane materia"y do pracy
doktorskiej pt. Neoracjonalizm Aldo Rossiego – g!ówne za!o"enia teoretyczne i ich wp!yw na twórczo#$ architektoniczn (1998,

promotor prof. zw. dr hab. in#. arch. Andrzej Niezabitowski)
oraz autorskie notatki do wyk"adów z architektury wspó"czesnej
na Wydziale Architektury Politechniki %l&skiej.
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Aldo Rossi’s designs were the consequence of his Neo-Rational
theory of architecture. Among the most recognized of his
projects “manifestoes” of his design theory are a block of ßats
on the Gallaratese 2 estate on Monte Amiata in Milan and the
partly Þnished cemetery in Modena. In both cases, Rossi used
his own method of typology and analogy.
Half a century has past since Aldo Rossi began his work, but his
design theory, without losing any of its currency, has gained in
importance, while his easily recognizable architecture and other
projects, especially those from the early years of his career,
continue to awaken emotions and interest.

Z perspektywy XXI w. charakterystyczna twórczo() Aldo Rossiego (1931-1997)2, w"oskiego architekta, teoretyka, artysty, designera wydawa) si' mo#e
anachroniczna. Uwa#any dzisiaj za przedstawiciela
postmodernizmu, sam okre(la" si' premodernist&3.
W projektowaniu si'ga" do historycznych kanonów
bez „przymru#ania oka”, jak wzorem Roberta Venturiego czyni"o to wielu postmodernistów. Inspiracje
czerpa" z otaczaj&cego go (wiata, uznaj&c obserwacj' za najlepsz& szko"' architektury. Stosowa" podstawowe, plato$skie bry"y geometryczne, z których
niby z klocków tworzy" architektur' monumentaln&
o lapidarnej formie lub wr'cz bajkow& (il.1, 2). Karen Stein4, ameryka$ska krytyk architektury, dostrzega podobie$stwo mi'dzy twórczo(ci& Aldo Rossiego
a wygl&dem Pinokia, Þkcyjnego bohatera Carla Collodiego: „cylindryczny korpus, r'ce, nogi, sferyczna
g"owa i sto#kowy nos jest antropomorÞzacj& architektury Rossiego”5. Architekt sam uto#samia" si' z t&
„prost&, a zarazem neurotyczn& postaci&, umiejscowion& mi'dzy dwoma (wiatami”6. Dorobek Rossiego
to nie tylko "atwo rozpoznawalne formy budynków,
szkice i projekty z zakresu wzornictwa, ale przede
wszystkim autorska teoria architektury neoracjonalnej, mistrzowsko wy"o#ona w licznych esejach
i rozprawach naukowych. Rzetelnej oceny warto(ci
dorobku Aldo Rossiego na tle przemian w architekturze drugiej po"owy XX w. mo#na zatem dokona)
pod warunkiem analizy ca"okszta"tu jego twórczo(ci.

Aldo Rossi urodzi" si' w Mediolanie 3 maja 1931 roku, w g"'boko wierz&cej katolickiej rodzinie. Podczas wojny wraz z rodzin& przeniós" si' nad jezioro Como, gdzie ucz'szcza" do szko"y podstawowej. Szko"' (redni& uko$czy" w katolickiej szkole
archidiecezjalnej „A. Volta” w Lecco. Wielu krytyków twierdzi,
#e katolickie wychowanie zdeterminowa"o pow(ci&gliw& form'
jego architektury, co sam architekt cz'sto potwierdza".
3
A. Rossi, P. Portoghesi, Interview by Antonio de Bonis, w “Architectural Design”, 1982, nr 52, s. 14. Kilkana(cie lat temu
kwestia „szußadkowania” architektury Aldo Rossiego by"a
szeroko dyskutowana. W(ród wielu krytyków panowa"a opinia,
#e neoracjonalizm i postmodernizm to kierunki zdecydowanie
odmienne, wr'cz przeciwstawne; por.: W. Kosi$ski, Pos!owie,
w: Ch. Jencks, Architektura pó%nego modernizmu, Arkady, Warszawa 1989, s.188.
4
Wspó"autorka monograÞi Aldo Rossiego: M. Adjmi ed., Aldo
Rossi. The Complete Buildings and Projects 1981 - 1991, Thames
& Hudson, London 1992 (pierwsze wyd. Princeton Architectural
Press, 1991). Na wst'pie ksi&#ki Rossi dzi'kuje Karen Stein za
wspania"& promocj' jego architektury w Ameryce.
5
K. Stein, Il Celeste Della Madonna, w: M. Adjmi ed., op. cit.,
s. 269.
6
M. Adjmi ed., op. cit., s.161.
7
A. L. Huxtable, The Troubled State of Modern Architecture,
New York Review of Books, 1980, nr 1, s. 22-29.
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%ródziemnomorska geneza historycznych
tendencji w architekturze
Kariera architektoniczna Aldo Rossiego zacz'"a si' w latach 60. XX w., kiedy gwa"towny wzrost
gospodarczy krajów wysoko rozwini'tych uwidoczni" nieskuteczno() doktryn dojrza"ego modernizmu.
W ÞlozoÞi, polityce, kulturze, sztuce zacz&" si' nazywany postmodernizmem okres „ponowoczesno(ci”, "amania modernistycznych doktryn. W architekturze zakwestionowany zosta" paradygmat ruchu
nowoczesnego, zacz'"a si' „rewolucja przeciw rewolucji”7. Prawdziwym przewrotem by" powrót do
form historycznych. Postmodernistyczna architektura, ju# od po"owy lat 60. XX, zanegowa"a rygorystyczne regu"y moderny si'gaj&c do historii, tradycji
regionalnej, bywa"a zabawna i populistyczna8. Do
jej pionierów nale#& niew&tpliwie Robert Venturi
i Aldo Rossi, których twórczo() ró#ni si' tak bardzo,
jak ró#ni si' ameryka$ski hollywoodzki postmodernizm od bardziej pow(ci&gliwego postmodernizmu
europejskiego.
Do klasyki literatury dotycz&cej teorii i ÞlozoÞi
wspó"czesnej architektury nale#y s"ynna praca Roberta Venturiego Complexity and Contradiction in
Architecture (1966)9. Venturi zach'ca" w niej do
studiowania stylów historycznych, uznania wielowarto(ciowo(ci, z"o#ono(ci i niejednorodno(ci w architekturze, zanegowa" miesowsk& pow(ci&gliwo(),

Architektura postmodernistyczna osi&gn'"a szczyt w 1980 roku,
kiedy na biennale w Wenecji pokazano j& na odr'bnej wystawie
„Obecno() przesz"o(ci”, której kuratorami byli Paolo Portoghesi
i Robert AM Stern. Jej mottem by"o: „Znów mo#na uczy) si'
od tradycji i "&czy) sw& prac' z cennymi i pi'knymi dzie"ami
przesz"o(ci”: B. Gadomska, A. Gli$ski, Obecno#$ przesz!o#ci,
w „Architektura”, 1982, nr 2(408), s. 25. Biennale w Wenecji
sta"o si' okazj& do polemik na temat okre(lenia tendencji powrotu w architekturze do historii. Tytu" wystawy by" przedmiotem
wielu dyskusji. Waha" si' mi'dzy: „The Architecture of Post
– Modern”, „Dopo l’architerttura moderna”, “Postmodern Architecture”, “Postmodern”, “La Mostra sul Postmodernismo”,
“POSTMODERNISM”. Ostatecznie wybrano nazw' “Presence
of the Past”. We Francji w 1981 roku wystaw' pokazano pod
tytu"em “The Presence of History: After Modernity”: L. C.
Szacka, Historicism versus Communication. The Big Debate at
the 1980 Biennale, w “Architectural Design”, September 2011,
s. 98-105.
9
Vincent Scully, znany ameryka$ski historyk sztuki i nauczyciel historii architektury, w przedmowie do pierwszego wydania
(1966) nazwa" j& „najbardziej znacz&c& ksi&#k& na temat tworzenia architektury od czasu Vers Une Architecture Le Corbusiera:
R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, The
Museum of Modern Art, New York, 2 ed, 1977, s. 6.
8
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1. Aldo Rossi, G. Braghieri, Centrum miejskie w Perugii, 1982. ,ród"o: M. Adjmi,
ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s. 41
1. Aldo Rossi, G. Braghieri, Urban centre in Perugia, 1982. Source: M. Adjmi, ed.,
Aldo Rossi, The Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson,
London 1992, p. 41

2. Aldo Rossi, M. Adjmi, kram zbudowany z okazji 100-lecia miasta Hiroszima na
Expo 1989. ,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects,
1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s. 160
2. Aldo Rossi, M. Adjmi, stall built on the occassion of the 1001 anniversary of Hiroshima for Expo 1989. Source: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and
Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, p. 160
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mocno stwierdzaj&c „more is not less”10. W efektownej twórczo(ci korzysta" z historycznych motywów,
ironicznie bawi" si' nimi wprowadzaj&c w nowy
kontekst. Równocze(nie w Europie prekursorami
poszukiwa$ nowych paradygmatów architektury
byli architekci w"oscy, co dobitnie podkre(la" znakomity architekt i teoretyk Paolo Portoghesi11.
We W"oszech, zarówno w okresie mi'dzywojennym, jak i powojennym, istnia"y specyÞczne
warunki, sprzyjaj&ce architekturze "&cz&cej histori' z nowoczesno(ci&. W latach dwudziestych XX
wieku, kiedy funkcjonalna architektura przyj'"a
ca"kowicie abstrakcyjn& form', we W"oszech panowa" ju# faszyzm. By"a to jedna z przyczyn, dla
których funkcjonalizm nie zdominowa" kojarzonej
z Giuseppe Terragnim awangardy w"oskiej, nazwanej w odró#nieniu od abstrakcyjnego racjonalizmu
architektury mi'dzynarodowej „w"oskim racjonalizmem”12.
W powojennej odbudowie W"och kontynuowane
by"y tradycje sprzed wojny13. Paolo Portoghesi uznaje za zupe"nie naturalne, #e w kraju w przewa#aj&cej
cz'(ci rolniczym, jakim by"y W"ochy w pierwszych
latach po wojnie, starzy mistrzowie utrzymywali
dialog z histori&14. Gwa"towny rozwój gospodarki

w"oskiej w drugiej po"owie lat 50. XX w. wspomagany planem Marshalla przyspieszy" uprzemys"owienie, szczególnie pó"nocnej cz'(ci kraju. Nast&pi"a migracja ze wsi po"udnia do miast na pó"nocy, co
wzmog"o proces urbanizacji, rozwój centrów miast
i du#ych osiedli, realizowany stosownie do zasad
architektury funkcjonalnej. Wynikaj&ce z tego problemy sta"y si' przedmiotem dyskusji na temat relacji mi'dzy architektur& awangardow&, funkcjonaln&
a tradycj&.
O lat 50. XX w. rozwijane by"y we W"oszech teoretyczne podstawy architektury opartej na tradycyjnych warto(ciach. Dzia"o si' to za przyczyn& licznych
publikacji poruszaj&cych znaczenie kontekstu w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym oraz
teoretycznych bada$ prowadzonych w tym kierunku.
W 1953 roku Ernesto Nathan Rogers15, architekt,
cz"onek grupy BBPR16, krytyk architektury i publicysta, reaktywowa" przedwojenne czasopismo „Casabella”, pod now& nazw& „Casabella Continuità”17.
Sze() lat pó*niej, w roku 1959, Giuseppe Samonà,
jeden z najwa#niejszych w"oskich architektów, urbanistów i teoretyków XX w., opublikowa" pioniersk& ksi&#k' o planowaniu i przysz"o(ci miasta
L’urbanistica e l’avvenire della città18, a w Instituto

R. Venturi, op. cit., s.16.
P. Portoghesi, After modern architecture, New York, Rizoli
1982.
12
Post'powi architekci z Gruppo 7 w swoim manife(cie twórczym „Note” opublikowanym w 1926 r. w „Ressegna Italiana” g"osili: „Nasza tera*niejszo() i przesz"o() nie wykluczaj&
si' wzajemnie. Nie chcemy ignorowa) naszego historycznego
dziedzictwa. Jest ono tradycj&, która przekszta"ca si' przybieraj&c nowe aspekty. (...) My nie zamierzamy zerwa) z tradycj&.
Nowa architektura, prawdziwa architektura, musi by) rezultatem
(cis"ego zwi&zku logiki i racjonalno(ci”: T. Kirk, Italian Rationalism: Gruppo 7 & Giuseppe Terragni, MIAR & Adalberto Libera, w The Architecture of Modern Italy, vol.2, Prineton Architectural Press, New York 2005, s. 74.
13
Tu# po zako$czeniu wojny jednym z najwa#niejszych zada$
by"a budowa osiedli mieszkaniowych. W 1947 roku na VIII
Triennale w Mediolanie powsta"a koncepcja budowy prefabrykowanego osiedla QT8, którego naczelnym projektantem zosta"
Piero Bottoni, przedwojenny w"oski racjonalista, cz"onek Gruppo 7, wspólnie z G. Terragnim delegat w"oskiej sekcji CIAM
w 1929 r. Osiedle zbudowano na wzgórzu Monte Stella usypanym z gruzów domów zburzonych podczas wojny.
14
M. Sabatini, Pride In Modesty. Modernist Architecture and
the Vernacular Tradition In Italy, University of Toronto Press,
Toronto, Buffalo, London 2010, s. 168. Przyk"adem takiego dialogu mo#e by) wernakularna zabudowa osiedla „Villaggio” La
Martella we wsi Matera (1951), prowadzona pod kierunkiem
Lodovico Quaroniego.

15
Ernesto Nathan Rogers kontynuowa" w swojej dzia"alno(ci
idee przedwojennych racjonalistów w"oskich i tym samym zaszczepia" w m"odym pokoleniu architektów we W"oszech szacunek do dziedzictwa kulturowego kraju. Jest kuzynem znanego
angielskiego architekta pó*nego modernizmu i high-techu Richarda Rogersa.
16
Twórcami tej grupy byli m"odzi architekci, mi'dzy innymi:
Franco Albini, Roberto Gabetti, Ignazio Gardella, Vittorio Gregotti, Aimaro Oreglia D’Isola, Giuseppe Raineri, do których pó*niej do"&czyli Ignacio Gardella i BBPR. BBPR utworzyli w 1932 r.
Gianluigi BanÞ, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers. W okresie mi'dzywojennym
sprzyjali za"o#eniom w"oskiego racjonalizmu. Po wojnie, mimo
(mierci BanÞego w obozie koncentracyjnym, kontynuowali
dzia"alno() architektoniczn& pod t& sam& nazw&. Interesuj&cym
przyk"adem (cierania si' ró#nych tendencji we w"oskiej architekturze jest budynek Torre Velasca (1954-58) w Mediolanie,
zaprojektowany przez BBPR jako polemika z nowoczesnym biurowcem Þrmy Pirelli projektu Gio Pontiego (1950). Ten budynek nawi&zuj&cy form& i detalem do (redniowiecznego Palazzo
Vecchio przy Piazza della Signoria we Florencji, uwa#any jest
za jeden z pierwszych przyk"adów cytowania historycznej formy
po okresie dojrza"ego modernizmu, a krytykowany za eklektyzm
i regionalizm. Reyner Bahnam oskar#a" w"oskich architektów
o „infantile regression”: M. Sabatini, op. cit., s. 167.
17
Czasopismo architektoniczne za"o#one w Mediolanie w 1928
roku, uto#samiane z w"oskim racjonalizmem. Rozwi&zane
w 1943 roku dekretem ówczesnego Ministerstwa Kultury.
18
G. Samonà, L’urbanistica e l’avvenire delle città negli stati
europei, Laterza, Bari 1959.

10

11

45

Universitaro di Archittetura w Wenecji19 zacz'to badania dotycz&ce zagadnie$ typologicznych.
Od po"owy lat 60. XX wieku w"oska architektura
rozwija"a si' dwutorowo, w nurcie awangardowym
- np. Superstudio i Archizoom Associati, oraz zachowawczym - La Tendenza20. Ruch La Tendenza
jednoczy" architektów w"oskich pisz&cych w „Casabella” oraz studentów E. Nathana Rogersa, którego
imi' sta"o si' niejako znakiem tego ruchu21.
W drugiej po"owie lat 60. XX w. ukaza"y si'
we W"oszech trzy publikacje, rozszerzaj&ce postulaty La Tendenzy: L’Architettura della città
(1966) Aldo Rossiego, Il territorio dell’architettura
(1966) Vittorio Gregottiego i La costruzione logica
dell’architettura (1967) Giorgio Grassiego. Na XV
Triennale w Mediolanie w roku 1973 Aldo Rossi zosta" dyrektorem Sezione Internazionale di Architettura i wspó"autorem wystawy „Architettura-città”22,
która wraz z komentarzem ukaza"a si' w publikacjach pod tytu"em Architettura Razionale23. Wystawa i katalog przynios"y mi'dzynarodowe uznanie
w"oskiej teorii projektowania, która w odró#nieniu
od w"oskiego racjonalizmu oraz racjonalizmu doby
o(wiecenia, nazwana zosta"a neoracjonalizmem. Teori' t' zaakceptowali m"odzi europejscy architekci,
mi'dzy innymi bracia Robert i Leon Krier, Mario
Botta, Giorgio Grassi, O. Mathias Ungers. Tym samym zawi&za" si' pierwszy zdecydowanie antymodernistyczny ruch II po"owy XX w. wywodz&cy si'

z Europy24, który sta" si' alternatyw& dla ironicznego
postmodernizmu inspirowanego twórczo(ci& Venturiego. Spo(ród licznych, rozproszonych kierunków
dzia"aj&cych w latach 70. XX w. ruch ten wywar"
bezpo(redni wp"yw na (wiatow&, w tym tak#e polsk& awangard'25. Teori' architektury neoracjonalnej
w pracach publicystycznych, dzia"alno(ci dydaktycznej i projektowej popularyzowa" Aldo Rossi,
dlatego w"a(nie jego powszechnie uznano za twórc'
neoracjonalizmu w architekturze XX wieku.

Instytut za"o#ony w 1926 roku (od 2001 Università Iuav di Venezia). Giuseppe Samonà dzia"a" w tym instytucie od 1936 roku,
a po wojnie do 1971 roku by" jego dyrektorem (zast&pi" go Carlo
Scarpa, a w latach 1974 – 79 Carlo Aymonino). Samonà stara" si'
w nauczaniu i pracach badawczych instytutu jednoczy) projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. W Instituto Universitaro
di Archittetura w Wenecji, uznawanym za drug& pod wzgl'dem
znaczenia szko"' we W"oszech, dzia"a"o wówczas wielu znanych
w"oskich architektów i teoretyków architektury, mi'dzy innymi:
od 1949 Franco Albini, Ignazio Gardella, Bruno Zevi (uczy" historii architektury i historii sztuki), od 1950 Saverio Muratori, od
1954 Ludovico Belgioioso, Carlo Scarpa, Giancarlo De Carlo.
W latach 1963–68 przybyli do instytutu mi'dzy innymi Carlo
Aymonino, Leonardo Benevolo, Manfredo Tafuri.
20
Cz'sto La Tendenza bywa uto#samiana z neoracjonalizmem:
K. Frampton, Modern Architecture, a Critical History, Thames
and Hudson Ltd, wyd. 3, 1992. Aldo Rossi okre(la La Tendenz'
jako „pr&d, który w latach 1960-70 wyst&pi" przeciw architekturze nowoczesnej”. Por. K. Broner, Metafyysisen rationalismiu
arkkitehturista, „Arkkitehti”, 1984, nr 5, s. 24–25.
21
La Tendenz' porównywano do neorealizmu w Þlmie (Antonioni, Visconti, Pasolini), nowej sztuki tworzonej w oparciu
o histori' kraju.
22
Wspólnie z Ezio Bonfanti, Rosaldo Bonicalzi i Massimo Scolari.
23
A. Rossi, Architettura Razionale, w: XV Triennale di Milano,
Sezione Internazionale de Architettura, Franco Angeli, Milan

1973, (wersja angielska Rational Architecture w: P. Keogh, S.
O’Donnell, S. O’Toole, Aldo Rossi, Gandon Editions, Dublin
1983, s. 54-57. Wspó"autorami katalogu wystawy byli: E. Bonfanti, R. Bonicalzi, G. Braghieri, F. Raggi, A. Rossi, M. Scolari,
D. Vitale. Na wystawie, obok rodzimej, zaprezentowano twórczo() architektów sympatyków neoracjonalizmu spoza W"och braci Leona i Roberta Krierów z Luksemburga i grupy New York
Five. Uzupe"nieniem by"a prezentacja awangardy europejskiej
z lat 30. Z okazji wystawy Rossi wspólnie z Gianni Braghieri
i Franco Raggi wyre#yserowa" Þlm, nazwany jak esej Adolfa
Loosa „Ornamento e Delitto”. By" to kola# fragmentów architektury z fragmentami Þlmów Felliniego i Viscontiego, próba
przedstawienia architektury w kontek(cie ludzkiej egzystencji.
24
M"odych neoracjonalistów nazywano te# „szczurami” od angielskiego „rat”.
25
W polskiej architekturze wp"yw A. Rossiego by" widoczny
szczególnie wyra*nie w latach 90. XX w.
26
Aldo Rossi rozpocz&" studia w 1949 roku. W 1955 kontynuowa" je w Pradze i podró#owa" po Zwi&zku Radzieckim, który wywar" nim wielkie wra#enie, co pó*niej niejednokrotnie
stwierdza". W tym samym roku podj&" wspó"prac' z „Casabella
Continuità”. W 1956 roku zacz&" prac' w biurze projektowym
Ignazio Gardella i Marco Zanuso. W 1959 roku obroni" prac'
dyplomow& i sko$czy" studia, rozpocz&" te# wspó"prac' z kolejnym czasopismem „Il Contemporaneo” w Mediolanie.
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Wczesna dzia alno$" Aldo Rossiego
Aldo Rossi zajmowa" si' zagadnieniami zwi&zanymi z teori& urbanistyki i architektury w latach 50.
XX w., a zatem jeszcze w okresie studiów na Wydziale Architektury Politechniki w Mediolanie26.
W pierwszych latach nauki interesowa" si' raczej
neoklasycyzmem. Pod wp"ywem charyzmatycznych
nauczycieli akademickich Ernesto Nathana Rogersa
i Giuseppe Samony zwraca" uwag' na problematyk'
w"oskiego planowania urbanistycznego, budownictwa mieszkaniowego i rozwoju miasta. Wspominaj&c po latach okres studiów zauwa#a, #e kryzys
ruchu nowoczesnego wywo"a" prawdziwy zam't
w dziedzinie projektowania i nauczania architektonicznego. Awangardowy funkcjonalizm opiera"
bowiem teori' projektowania na kilku ustalonych
poj'ciach, jak: „metoda” i „funkcja”. Gdy nast&pi"o

za"amanie ruchu nowoczesnego, zabrak"o te# „przepisu” na projektowanie. W opinii Rossiego pomoc&
w poszukiwaniach nowej podstawy projektowania
by"a wówczas wspomniana ksi&#ka Giuseppe Samony27, której autor, przeciwstawiaj&c si' wyra*nej stagnacji warsztatu zawodowego, wskaza" inn&
baz' dla projektowych inspiracji i studiów. By"o ni&
miasto, zobaczone po raz pierwszy w swojej ca"o(ci,
jako nieustanny proces ewolucji28.
Dla Aldo Rossiego i rozwoju bada$ teoretycznych dotycz&cych nowej architektury wa#ny by"
okres dzia"alno(ci publicystycznej w „Casabella
Continuità”29. Pisanie artyku"ów wymusi"o poznanie socjalnych i politycznych realiów kraju, by"o te#
istotn& podstaw& teoretyczn& pó*niejszej pracy naukowej i twórczej. W po"owie lat 60. XX w. nast&pi"a
kulminacja zainteresowa$ Rossiego wzajemnymi relacjami typologii i morfologii miasta. Wyniki prowadzonych wówczas bada$ zacz&" wykorzystywa) nie
tylko w pracy publicystycznej, ale te# w dzia"alno(ci

dydaktycznej. Najpierw w roku 1961 na zaproszenie
Hansa Schmidta wyjecha" do Wschodnich Niemiec
na go(cinne wyk"ady w berli$skiej Deutsche Bauakademie. Nast'pnie jako asystent Lodovico Quaroniego w 1963 roku wzi&" udzia" w warsztatach urbanistycznych w Scuola Urbanistica w Arezzo. W tym
samym czasie zosta" tak#e asystentem Carla Aymonino, z którym w Instituto Universitario di Architettura w Wenecji a# do 1965 roku prowadzi" badania
i zaj'cia seminaryjne na temat typologii i morfologii
miasta30. Wyniki tych bada$ wykorzysta" w licznych
publikacjach31, z których do bardziej dzi( znanych
nale#y esej Architettura per i musei32, w którym
Rossi deklaruje „poszukiwanie realnej, u#ytecznej
teorii projektowania (...), jako integralnej cz'(ci
teorii architektury”33. Po zako$czeniu wspó"pracy
z Carlo Aymonino zosta" mianowany profesorem na
Wydziale Architektury Politechniki w Mediolanie34
i w nied"ugim czasie, w roku 1966, opublikowa" swój
manifest twórczy L’Architettura della città35 porów-

G. Samonà, L’urbanistica e l’avvenire…, op. cit.
A. Rossi, Architecture for Museums, w: P. Keogh, S. O’Donnell,
S. O’Toole, op.cit., s. 14 – 25 (Wyd. 1: Architettura per i musei,
1966).
29
W latach 1955-58 okazjonalnie pisa" artyku"y do czasopisma
(nr 208 - 219). W latach 1958-60 nale#a" do zespo"u badawczego
(nr 221-284), w latach 1961-64 zosta" cz"onkiem zespo"u redakcyjnego (nr 249 - 294). Dzia"alno() publicystyczn&, podczas której opublikowa" w „Casabella” 31 artyku"ów, zako$czy" w 1964
roku wraz z odej(ciem Rogersa (nr 294-295). W tym samym roku
magazyn przesta" si' ukazywa): por.: P. Keogh, P; O’Donnell,
S. O’Toole, op. cit.
30
M. Bandini, Typological Theories in Architectural Design,
w Companion to Contemporary Architectural Thought, B. Farmer, H. Louw, Routledge, London 1993, s. 385–395. Mentorami
dla Rossiego w prowadzeniu tych bada$ byli Giuseppe Samonà
i Saverio Muratori. Teoretyczn& baz& by"y teorie Giulio Carlo
Argana, znanego w"oskiego historyka i krytyka sztuki, rzecznika ochrony (rodowiska oraz historycznego kontekstu miast
w"oskich. Szczególnie wa#ne by"y poj'cia dotycz&ce typologii
publikowane w encyklopedii sztuki: G. C. Argan, has"o Typologia w Enciclopedia Universale dell’Arte, nr 1, tom XIV, Fondazione Cini, Venice 1958. Por. M. Bandini, op. cit., s. 390. Na
temat swoich zainteresowa$ typologi& Giuseppe Samonà pisze
we wst'pie do ksi&#ki: G. Samonà, L ‘unità Architettura urbanistica. Scritti e progetti 1929-1973, P. Lovero, Franco Angeli,
Milano 1978. Severio Muratori, architekt i teoretyk, specjalizowa" si' w badaniach na temat typomorfologii miasta, g"ównie
Wenecji. Podstawowe znaczenie dla rozwoju neoracjonalizmu
mia"y jego wczesne publikacje: S. Muratori, Vita e storia delle
citta, w „Rassegna critica d’architettura”, 1950, nr 11-12, s. 352; S. Muratori, Studi per un operante storia urbana di Venezia,
PoligraÞco dello Stato, Roma 1959. Uwa#any za „ojca duchowego” Aldo Rossiego i Carla Aymonino.
31
Materia"y do zaj') w roku akademickim 1963/64 zosta"y
opublikowane w Considerazioni sulla morphologia urbana e
la tipologia edilizia oraz I problemi tipologici e la residenza

w Aspetti e problemi della tipologia edilizia, Libreria Cluva,
Venezia 1964, s. 15-31.
32
A. Rossi, Architettura per i musei, 1966, w: G. Canella, M. Coppa, V. Gregotti, A. Rossi, A. Samonà, G. Samonà, L. Semerani,
G. Scimemi, M. Tafuri, Teoria della progettazione architettonica, Dedalo Libri, Bari 1968, s. 122-13, na podstawie materia"ów
z roku akademickiego 1965/66. Wydanie cytowana w artykule:
Arcitecture for Museums, przek"ad Luigi Beltrand w: P. Keogh,
op. cit., s. 14 – 25.
33
A. Rossi, Architecture for Museums, w P. Keogh, op. cit, s. 15.
Poruszane w tym eseju zagadnienia rozwin&" w: A. Rossi, La città
come fondamento dello studio dei caratteri degli ediÞce, w Raporti tra morfologia urbana e tipologia edilizia, Cluva, Venice 1966
(wersja angielska The City as Basis the Study of the Characters of
Buildings, przek"ad J. Landry, w: P. Keogh, op. cit. s. 27 - 33.
34
Równocze(nie utrzymywa" kontakty z architektami katalo$skimi. W 1971 roku Ministerstwo Edukacji zakaza"o Rossiemu,
wraz z siedmioma innymi wyk"adowcami Wydzia"u Architektury
w Mediolanie, nauczania we W"oszech z powodu przekona$ politycznych i kulturalnych. Nie przeszkodzi"o to mu w prowadzeniu
wyk"adów w latach 1972–75 na Wydziale Architektury Politechniki w Zurychu. W 1975 roku przywrócono mu prawo do nauczania we W"oszech, jednak nie wróci" ju# na Wydzia" Architektury
w Mediolanie, tylko na Wydzia" Architektury w Wenecji.
35
A. Rossi, L’architettura della città, Padova: Marsilio 1966. Nast'pne w"oskie wydanie ksi&#ki ukaza"o si' w 1970 i uzupe"nione
by"o o nowe wprowadzenie. Kolejno opublikowano t"umaczenia
ksi&#ki na j'zyk hiszpa$ski, niemiecki i portugalski. W 1978 roku
ukaza"o si' czwarte z kolei wydanie w"oskie, wzbogacone o nowe
ilustracje. Pierwsze angielskie wydanie z 1982 roku zawiera"o zarówno rysunki, jak i teksty, powsta"e w okresie pi'tnastu lat. Tym
samym angielskoj'zyczna wersja ksi&#ki jest (wiadectwem rozwoju idei Rossiego. W niniejszej pracy przedmiotem analizy jest
angielska wersja ksi&#ki: A. Rossi, The Architecture of the City,
przek"ad D. Girardo, J. Ockman, Oppositions Books, 1992.
36
A. Rossi, The Architecture…, op. cit., wst'p.
37
A. Rossi, A ScientiÞc Autobiography, The MIT Press, Cambridge, Massachussets and London, England 1981.
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nywany cz'sto z wydan& w tym samym roku Complexity and Contradiction in Architecture Roberta
Venturiego. Ksi&#k' t', stanowi&c& zbiór podstawowych zasad kszta"tuj&cych teori' architektury neoracjonalnej, wielki architekt Peter Eisenman przyrówna" do teoretycznych traktatów okresu renesansu36.
Jako dope"nienie tego dzie"a w roku 1981, na podstawie notatek z podró#y oraz osobistych kontaktów
z pisarzami i poetami prowadzonymi od roku 1971,
Aldo Rossi napisa" poetyck&, naukow& autobiograÞ'
- s"ynn& A ScientiÞc Autobiography37. Dopiero poznanie obydwu publikacji pozwala doceni) poetycki
wymiar jego ascetycznej architektury, st&d z uwagi
na wymiar poznawczy zarówno L’Architettura della città jak i A ScientiÞc Autobiography wymagaj&
wi'kszej uwagi38.
Teoria projektowania architektonicznego
w uj!ciu Aldo Rossiego
We wst'pie do L’Architettura della città Aldo
Rossi rozlicza si' z ruchem nowoczesnym w architekturze pierwszej po"owy XX w. oceniaj&c go negatywnie, g"ównie z powodu braku poszanowania
naturalnego rozwoju miast historycznych, szczególnie widocznego podczas odbudowy po wojennych
zniszczeniach i podczas modernizacji zabytkowych
dzielnic. Mimo krytyki szanuje determinacj', z jak&
teoretycy funkcjonalizmu formowali zasady reguluj&ce rozwój architektury i urbanistyki w dobie dojrza"ego modernizmu. DeÞniowanie podstawowych
poj') zaczyna od miasta, g"ównego tematu ksi&#ki:
„Architektur' miasta pojmuj' nie tylko jako widzialny obraz miasta, ale równie# jako jego struktur'
tworzon& w czasie”39. Miasto podlega podwójnemu
procesowi: po pierwsze jest przedmiotem, który powsta" w wyniku pracy r&k ludzkich (manufatto); po
drugie, jest poddane zmianom wynikaj&cym z up"ywu czasu, w rezultacie czego powstaje autonomiczne dzie"o, artefakt40.

W dalszej cz'(ci tekstu wykorzystane b'd& liczne cytaty. Zdaniem Autorki, Rossi najlepiej wyja(nia swoj& teori' i praktyk'
architektoniczn&. Wszystkie t"umaczenia autorskie.
39
A. Rossi, The Architecture…, op. cit., s. 21.
40
W angielskim t"umaczeniu u#ywane jest okre(lenie „artifact”,
które jest zubo#eniem w"oskiego „fatti”, co oznacza fakty, akcj',
czyn, osi&gni'cia. W"oskie „fatto urbano” wywodzi si' z francuskiego „faite urbanie”. Angielskie t"umaczenie „urban artifact”
nie jest adekwatne do wieloznacznego orygina"u, który dotyczy
38

48

Ksi&#ka zawiera cztery cz'(ci tematyczne.
W pierwszej Rossi opisuje i klasyÞkuje struktur'
miasta, zajmuje si' zagadnieniami zwi&zanymi z typologi& i teori& trwania; w drugiej analizuje struktur'
miasta rozumianego jako zespó" ró#nych elementów;
w trzeciej rozpatruje architektur' miasta, któr& tworz& miejsca niezwyk"e (locus solus) i „kolektywna
pami')”; w ostatniej natomiast porusza zagadnienia
dotycz&ce dynamiki rozwoju miasta i politycznych
decyzji dotycz&cych tego rozwoju41.
Aldo Rossi pojmuje architektur' w kategoriach
nauki, której jednym z narz'dzi jest typologia.
W L’Architettura della città szczególnie wnikliwie
bada teori' o(wiecenia. Mi'dzy innymi analizuje
pogl&dy architekta i teoretyka Antoina Quatremère
de Quincy, autora deÞnicji s"owa „typ” opublikowanej w Dictionnaire historique d’architecture (1832).
Rossi deÞniuje „typ” jako podstawow&, logiczn& zasad' budowy formy. Pisze: „S"owo typ reprezentuje
nie tyle obraz rzeczy kopiowanej lub perfekcyjnie
imitowanej, ale raczej ide', która jest podstaw& do
tworzenia modelu (…). Model, rozumiany w sensie praktycznego zastosowania w sztuce (...) musi
by) powtarzany dok"adnie w swojej formie; typ
przeciwnie, s"u#y do tworzenia przedmiotów, które
wcale nie musz& by) do siebie podobne. W modelu
wszystko jest precyzyjnie okre(lone, w typie przeciwnie, wszystko jest mniej lub bardziej nieokre(lone”42. Jako przyk"ad podaje „typ centralny” ko(cio"a,
który jest okre(lony i niezmienny, chocia# z czasem
zmienia si' forma (wi&tyni, bo zmienia si' styl architektoniczny, konstrukcja, funkcja, wspólnota bior&ca udzia" w #yciu religijnym. Typologia polega na
studiowaniu elementów miasta lub architektury, które nie mog& by) bardziej zredukowane. W skali architektonicznej typy przejawiaj& si' we wzajemnych
relacjach poszczególnych pomieszcze$ w obr'bie
budynku, w skali urbanistycznej miasto sk"ada si'
z przestrzennych elementów, w(ród których mo#na
wyodr'bni) historycznie uwarunkowane typy: zabudow' obrze#n&, pod"u#n&, wolnostoj&c&, itp. Podsta-

nie tylko Þzycznych przedmiotów w mie(cie, ale równie# ich
historii, geograÞi, struktury i powi&zania z #yciem miasta. Rossi
u#ywa tego okre(lenia w znaczeniu szerszym, w"oskim, por. P.
Eisenman, w: Aldo Rossi, op. cit., s. 5. W artykule u#yto okre(le$
„artefakty” i „miejskie artefakty”.
41
A. Rossi, The Architecture…, op. cit., s. 27.
42
op. cit., s. 40.
43
op. cit., s. 58.
44
op. cit., s. 60.
45
P. Eisenman, w: op. cit., s. 6.

w& klasyÞkacji typu nie mog& by) analizy funkcjonalne, bowiem typ zale#a"by od organizacji funkcji,
która zmienia si' w czasie, a tak#e istniej& obiekty,
które s& pozbawione konkretnej funkcji. Rossi na tej
podstawie wnioskuje, #e g"ównym kryterium analiz
miasta nie powinny by) zagadnienia funkcjonalne,
co praktykowali awangardowi moderni(ci, bo wówczas na dalszy plan schodz& zagadnienia zwi&zane
z miejskim krajobrazem i form& miasta. Podsumowuj&c rozwa#ania na temat typologii stwierdza, #e
jest ona nie tylko przydatna w klasyÞkacji, ale mo#e
s"u#y) jako inspiracja twórcza.
Rossi bardzo mocno te# akcentuje znaczenie czasu w procesie kszta"towania miasta. Powo"uj&c si'
mi'dzy innymi na punkt widzenia Marcela Poéte
wyostrzony ÞlozoÞ& Bergsona konstruuje teori' ci&g"o(ci, trwania. Pisze: „Trwa"o() miasta odzwierciedla si' w budowlach, Þzycznym znaku miasta,
tak jak w niezmienno(ci topograÞi i podstawowego
planu miasta”43. Dlatego chocia# plan miasta bywa
deformowany, to jego podstawa jest niezmienna.
Uwa#a, #e „kontekstualizm” traktowany jedynie
jako dostosowanie si' do historycznego planu urbanistycznego mo#e by) przyczyn& zahamowania
dynamicznego rozwoju miasta. Pisze: „Tak zwana
kontekstualna ochrona ma taki zwi&zek ze zmieniaj&cym si' w czasie miastem, jak zabalsamowane cia"o (wi'tego z historycznym wizerunkiem jego postaci”44. Peter Eisenman we wst'pie do angielskiego
wydania ksi&#ki oceni", #e wobec kontekstualizmu
urbanistycznego dominuj&cego w urbanistyce oko"o
15 lat po ukazaniu si' pierwszej edycji ksi&#ki, tekst
Aldo Rossiego mo#e by) odczytany jako wyprzedzaj&cy argument przeciwko „pustemu formalizmowi” kontekstu, rozumianego jedynie jako zwi&zki
Þgur na planie miasta45.
Aldo Rossi sporo uwagi po(wi'ca poj'ciu „miejsce”, przywo"uje teorie Andrea Palladia, Francesco
Milizii, Viollet-le-Duca, i Maurice Halbwachsa.
Wyja(nia: „miejsce jest to zwi&zek mi'dzy jak&(
specyÞczn& lokalizacj& a budynkami, które si' tam
znajduj&. Jest jednocze(nie konkretne i uniwersalne”46. „Miejsce” jest tym, co pozwala miejskim artefaktom zyska) mo#liwo() istnienia, wyra#a zarówno
Þzyczn& rzeczywisto(), jak i histori'. „Miejsce” jest
zdeterminowane przez przestrze$ i czas, topograÞ'

i form', zdarzenia dawne i wspó"czesne47. „Miejsca
niezwyk"e” (locus solus) s& rozpoznawalne przez architektoniczne formy, znaki, których zadaniem jest
datowanie zdarze$. Architektura tworzy niezwyk"o()
„miejsca” i dzi'ki jej specyÞcznej formie mo#e ono
przetrwa) wiele zmian, szczególnie przekszta"ce$
funkcji. Budynki historyczne cz'sto zmieniaj& swoj&
funkcj', dlatego Rossi uznaje, #e „funkcja pod&#a za
form&”, w przeciwie$stwie do funkcjonalnych teorii
modernizmu, w których „forma pod&#a"a za funkcj&”48. Poruszane przez Rossiego w ksi&#ce zagadnienia zmierzaj& do wyja(nienia poj') zwi&zanych
z zasad& „analogii”, takich jak „miasto analogiczne” i „projektowanie analogiczne”, wa#nych sk"adowych teorii projektowania neoracjonalego. Rossi
dowodzi, #e zasada „analogii” mo#e by) pomocnym narz'dziem zarówno w tworzeniu teorii, jak
i w praktyce, #e ksi&#ka mo#e powsta) analogicznie jak budynek, czy rysunek49. Wprowadza poj'cie
czasu i miejsca analogii, które nie odnosz& si' do
rzeczywistego czasu miasta. Czas analogii odmierza zarówno histori', jak i pami'), podobnie miejsce
analogii odnosi si' do historycznego miejsca i pami'ci z nim zwi&zanej.
W teorii Aldo Rossiego zasada analogii wywo"uje dwa rodzaje transformacji: przesuni'cie miejsca
i rozk"ad skali. Inspiracj& dla pierwszego typu rozwa#a$ by"o fantazyjne capriccio Giovanni Antonio
Canaletta „Capriccio con il ponte di Palladio” (1753
- 59) (il. 3). Ten fantazyjny obraz przedstawia trzy
projekty Andrea Palladio: niezrealizowany projekt
weneckiego Ponte di Rialto oraz Basilica Palladiana
i Palazzo Chiericati z Vicenzy, które umiejscowione zosta"y w nierzeczywistym miejscu nad weneckim kana"em z gondolami. Trzy ró#ne miejsca, dla
których stworzono te projekty, zosta"y na obrazie
zredukowane do jednego - scenerii Wenecji. W ten
sposób Canaletto stworzy" tak bardzo typowy dla
Wenecji widok, #e sami wenecjanie byli pewni, #e
gdzie( w ich mie(cie takie miejsce si' znajduje. Pomys" „miasta analogicznego” zrodzi" si' zatem z hipotezy, #e istniej& pewne artefakty g"ówne, wokó"
których usytuowane s& inne, funkcjonuj&ce wed"ug
analogicznego systemu50. „Miasto analogiczne”
(il. 4) nie jest zatem miastem rzeczywistym, prawdziwym, ale analogicznym do rzeczywistego.
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op. cit., s. 103.
op. cit., s. 107.
48
Tez' tak& przed Rossim akcentowa" tak#e L. Kahn.
49
op. cit., s. 8.
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op. cit., s. 165-166.
op. cit., s. 174.
52
A. Rossi, A ScientiÞc…, op. cit., s. 15.
53
op. cit.
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3. G. Antonio Canaletto, „Capriccio con il ponte di Palladio” (1753-59) (Kaprys z mostem
Palladia). ,ród"o: http://www.artericerca.com
3. G. Antonio Canaletto, “Capriccio con il ponte di Palladio” (1753-59) (Caprice with
bridge by Palladio). Source: http://www.artericerca.com

4. A. Rossi, Fabio Reinhart, Bruno Reichlin i Eraldo Consolascio, „La Città Analoga”
(Miasto analogiczne), kola# Biennale w Wenecji 1976. ,ród"o: A. Papadakis, H. Watson,
ed. New Classicism, Academy Editions, London 1990, s. 132
4. A. Rossi, Fabio Reinhart, Bruno Reichlin and Eraldo Consolascio, “La Città Analoga”
(The analogous city), collage, Venice Biennale 1976. Source: A. Papadakis, H. Watson,
ed. New Classicism, Academy Editions, London 1990, p. 132
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Inspiracj& dla manipulacji skali w „projektowaniu
analogicznym”, by"a natomiast przeno(nia Leona
Battisty Albertiego odnosz&ca si' do miasta i domu:
„miasto jest jak obszerny dom, i na odwrót dom jest
jak ma"e miasto” i jako przyk"ad Rossi podaje pa"ac
Dioklecjana: „Split swoj& form& ukazuje ca"e miasto. St&d wynika, #e pojedynczy budynek mo#e by)
projektowany identycznie jak miasto”51. Stosuj&c
zasad' „analogii” Rossi w ca"ej swojej twórczo(ci
przenosi ró#ne elementy z jednego kontekstu projektowego w drugi, dowolnie zmieniaj&c ich skal'.
W du#ym uproszczeniu mo#na stre(ci) nast'puj&co najwa#niejsze dla praktyki projektowej zasady
wynikaj&ce z teorii przedstawionej w L’Architettura
della città:
• architektura miasta jest nie tylko widzialnym
jego obrazem, ale autonomicznym, kolektywnym
dzie"em poddawanym zmianom wynikaj&cym z
up"ywu czasu,
• „typ” jest podstawow&, logiczn& zasad& budowy
formy,
• podstaw& klasyÞkacji typu nie mog& by) analizy
funkcjonalne,
• typologia polega na studiowaniu elementów
miasta lub architektury, które nie mog& by) bardziej
zredukowane,
• chocia# plan miasta bywa deformowany, to jego
istota jest niezmienna,
• „miejsce” jest tym, co pozwala miejskim artefaktom zyska) mo#liwo() istnienia; wyra#a zarówno Þzyczn& rzeczywisto() jak i histori'; „miejsca
niezwyk"e” s& rozpoznawalne przez architektoniczne formy,
• zasada „analogii” oznacza, #e istniej& pewne
g"ówne artefakty, wokó" których sytuuj& si' inne
wedle analogicznego systemu, czego konsekwencj& s& dwa rodzaje transformacji: zmiana miejsca
i zmiana skali,
• zasada „analogii” mo#e by) pomocnym narz'dziem zarówno w tworzeniu teorii, jak i w praktyce.
Oceniaj&c po latach swój traktat o architekturze
miasta Aldo Rossi wyzna" w autobiograÞi „Oko"o 1960 roku napisa"em L’Architettura della città,
ksi&#k', która odnios"a sukces. Nie mia"em jeszcze
trzydziestu lat. Chcia"em napisa) rozstrzygaj&c&
rozpraw', wydawa"o mi si', #e wszystko raz wyja(nione jest na zawsze zdeÞniowane. (…) Szuka"em

niezmiennych praw ponadczasowej typologii. (...)
Gdy rozwija"em swoj& twórczo(), czyta"em ksi&#ki
z dziedziny geograÞi, topograÞi, historii urbanistyki,
by"em genera"em, który zna ka#de mo#liwe pole bitwy, teren, przej(cia, drzewa. Przemierza"em centra
miast europejskich, by zrozumie) ich plan, sklasyÞkowa) je pod wzgl'dem typologii. Cz'sto ignorowa"em sekrety uczu) tych miast jako nieistotne dla
zrozumienia systemu rz&dz&cego miastem”52. Pisz&c
dalej przyznaje, #e z czasem nauczy" si' g"'biej postrzega) architektur': „Obecnie odkrywam moj&
w"asn& architektur', chaos dziedzi$ców, peryferyjnych domów, dachów, cystern z benzyn&, których
pe"ne jest moje pierwsze odkrywanie Mediolanu,
co wydaje mi si' fantastyczne. Mieszcza$ski (wiat
domów nad jeziorami, korytarze internatu, ogromne
kuchnie wiejskich domostw, to jest pami') miejsca.
(...) Teraz odkrywanie rzeczy jest dla mnie rzemios"em. (...) Tak wi'c zosta"y poszerzone typologiczne
i funkcjonalne ustalenia”53.
W A ScientiÞc Autobiography ju# bardzo osobi(cie pisze Rossi na temat architektury nie unikaj&c
kontekstu w"asnych prze#y). Wspomnienia z czasów m"odo(ci w Como wyja(niaj& prost& form' jego
projektów i upodobanie do szkicowania zwyczajnych przedmiotów w kontek(cie architektury: „(…)
cz'sto rysowa"em naczynia kuchenne, dzbanki do
kawy, rondle, butelki. Szczególnie fascynowa"y
mnie kszta"ty i kolory. Niebieskie, czerwone, zielone
dzbanki do kawy by"y miniatur& fantastycznej architektury, jak& chcia"em kiedy( zobaczy). Teraz rysuj'
obszerne dzbanki, które upodobniam do kamiennych
(cian”54 (il. 5). Obserwacja, pami') i powtórzenia s&
obecne w jego pracy, o czym tak napisze: „Szczególnie lubi' puste teatry z jasnymi (wiat"ami, a ponad wszystko teatralne próby, podczas których g"osy
powtarzaj& te same takty, przerywaj&c je, zaczynaj&c
od nowa. (...). Podobnie w moich projektach, powtarzanie, kola#e, przenoszenie elementów z jednego
projektu do innego, zawsze stawia mnie przed nast'pnym mo#liwym projektem, który chcia"bym wykona), ale który jest tak#e pami'ci& jakich( innych
rzeczy”55. I dalej: „Obserwacja rzeczy jest moj& najwi'ksz& formaln& edukacj&, obserwacja przekszta"ci"a si' w pami')”56.
Kilkana(cie lat potem, ju# po napisaniu naukowej
autobiograÞi, w rozmowie z francuskim architektem

op. cit. s. 2.
op. cit. s. 20.
56
op. cit. s. 23.
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A. Rossi, B. Huet, A conversation, w A. Rossi, H. Geisert,
Aldo Rossi, architect, Academy Editions, London and New
York, 1994, s. 18.
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5. Aldo Rossi, „Architettura domestica” (Architektura rodzima), 1974. ,ród"o: Die Revision der Moderne. Postmoderne
Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel, Frankfurt AM 1984, s. 233
5. Aldo Rossi, “Architettura domestica” (Domestic architecure),
1974. Source: Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel,
Frankfurt AM 1984, p. 233

i urbanist& Bernardem Huetem ponownie zaakcentowa" znaczenie obserwacji w pracy architekta: „Cz'sto zalecam wspó"pracownikom i studentom, #e powinni przede wszystkim obserwowa) rzeczy, poniewa# poprzez obserwacj' mo#na si' wiele nauczy).
Odwiedzaj&c Pary# mo#na pój() do muzeum lub na
spacer. Zwiedzanie miasta wystarczy, by wzbogaci)
indywidualny styl tworzenia architektury”57. Nastrój
A. Rossi, A ScientiÞc…, op. cit., s. 47.
op. cit., s. 83.
60
Architektura „purystyczna” rozumiana jest tutaj przez Autork' jako geometryczna w formie, przejrzysta w kompozycji.
Okre(lenia „puryzm” nie nale#y zatem kojarzy) z puryzmem Le
Corbusiera i Ozenfanta z okresu 1916 - 25 ani z puryzmem ozna58
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projektów Rossiego, szczególnie we wczesnej twórczo(ci, przypomina metaÞzyczne malarstwo Giorgia
de Chirico z okresu Pittura metaÞsica czy projektów Étienna-Louisa Boullée, osiemnastowiecznego
klasycystycznego architekta – wizjonera, o którym
napisze: „Boullée wyra*nie t"umaczy, #e odkry" architektur' cieni, a zatem i (wiat"a. Ta wnikliwo()
nauczy"a mnie, #e (wiat"o i cie$ s& niczym, jak
dwiema stronami nast'puj&cego po sobie czasu, z"&czeniem p"yn&cego czasu i atmosfery, które odbijaj&
si' na architekturze”58. W zako$czeniu ksi&#ki Rossi stwierdza: „Kontynuuj' moj& dzia"alno() architektoniczn& z tak& sam& wytrwa"o(ci& i wydaje mi
si', #e moje niezdecydowanie mi'dzy rygorystyczn&
(…) geometri& a niby naturalizmem przedmiotów
mo#e by) warunkiem koniecznym dla takiego typu
pracy”59.
Twórczo() projektowa Aldo Rossiego by"a nast'pstwem jego neoracjonalnej teorii architektury.
Analiza dorobku architektonicznego dowodzi, #e
mimo ewolucji formy jego sposób projektowania
w swojej istocie by" niezmienny. W pocz&tkowym
okresie Aldo Rossi u#ywa" prostych, „purystycznych” bry" przestrzennych pozbawionych detalu, jak
projekty „manifesty”60 charakterystyczne dla jego
twórczo(ci z lat 60. XX w. Od roku 1980 „zmi'kcza"” ich form' si'gaj&c do regionalnych i klasycznych motywów, a od lat 80. XX w. podkre(la" cechy
monumentalne w kszta"towaniu architektury, szczególnie widoczne w niezrealizowanych projektach
z lat 90. i pó*niejszych.
Projekty „manifesty” architektury
neoracjonalnej Aldo Rossiego
Architektur' z lat 1960–1980, nacechowan& pow(ci&gliwo(ci& i prostot&, Aldo Rossi okre(li" okresem „purystycznym” swojej wczesnej twórczo(ci,
kiedy wzorem architektów o(wiecenia redukowa"
form' tworzonej architektury do abstrakcyjnej geometrii prostych bry": sze(cianu, cylindra, sto#ka
i kuli”61. Ze szczególnym upodobaniem u#ywa"
wówczas formy trójk&ta równobocznego, co wyja(nia" pó*niej w autobiograÞi: „Lubi' pewien rodzaj
czaj&cym d&#enie do nadania zabytkom jednolitego charakteru
stylowego.
61
A. Rossi, La città analoga, „Lotus”, 1976, n.13, pp. 4-7 (angielskie wyd. A. Rossi, An Analogical Architecture, w P. Keogh,
op. cit., s. 58–64, przek"ad David Stewart).
62
A. Rossi, P. Portognesi, op. cit., s. 14.
63
Projekt konkursowy wspólnie z L. Meda i G. U. Polesello.

nie"adu mieszcz&cego si' w granicach "adu i w"a(nie
trójk&t umo#liwia takie po"&czenie trzech ró#nych
punktów prostymi liniami (…). Zgeometryzowanie
wi'kszej cz'(ci mojej architektury w du#ej mierze
wynika z tego, #e mia"em obsesj' na punkcie trójk&ta w czasie studiów w politechnice mediola$skiej,
w której robili(my rzeczywiste pomiary triangulacyjne na zaj'ciach z topograÞi. Dla mnie trójk&t to
jest Trójca %wi'ta, to jest profesor Gavinelli, który
uczy" geodezji i topograÞi w Mediolanie (…)”62.
Ju# pierwszy projekt po studiach by" prób& zastosowania tej my(li, któr& pó*niej rozwija" w pracach
teoretycznych. Wspólnie z architektem Giannim
Braghieri wykona" wówczas studium koncepcyjne
modernizacji zdegradowanej zabytkowej zabudowy wzd"u# ulicy Farini w Mediolanie (1960). Ide&
koncepcji w skali urbanistycznej by"o dostosowanie do historycznej tkanki miejskiej, a w skali architektonicznej zachowanie charakterystycznych
dla dzielnicy typów zabudowy, nie za( kopiowanie
jej historycznego kszta"tu. Stosowanie takiej regu"y dla miast historycznych zaleca" kilka lat pó*niej
w L’Architettura della città, uznaj&c, #e trwa"ym
kodem miasta jest topograÞa, jego plan i typowa zabudowa.
Spo(ród kilkunastu projektów architektonicznych
wykonanych do 1970 roku tylko nieliczne zosta"y
zrealizowane. Wszystkie "&czy prostota i oszcz'dno() formy. Bodaj najbardziej charakterystycznymi
przyk"adami s& projekty pomnika ku czci poleg"ych
partyzantów: niezrealizowany w Cuneo (1962)63
i drugi, cz'(ciowo zrealizowany w Segrate (1965),
a tak#e projekty: rewitalizacji Piazza della Pilotta
w Parmie (1964), Teatru Paganiniego i szko"y im.
Edmunda Amicisa w Broni (1969-1970).
Pomnik w Cuneo znajduje si' u podnó#a gór Boves, w miejscu heroicznych walk z okresu wojny.
Tworzy go #elbetowy prostopad"o(cian o boku 12 m
z platform& widokow& wewn&trz, z której przez pod"u#ny otwór niby przez szczelin' strzeleck& mo#na
obserwowa) pole walki. Identyczn& form' zastosuje
w 1988 roku w projekcie pomnika miejskiego przy
wej(ciu do metra Via Croce Rossa na skwerze miejskim w Mediolanie (il. 6). Projekt pomnika partyzantów w Segrate jest cz'(ci& zagospodarowania skweru przed miejskim ratuszem (il. 7,8). Wokó" skweru
otoczonego murem stercz& niczym ruiny proste ko-

lumny (il. 9). Dominant& jest pomnik partyzantów,
zbudowany z ogromnych kloców: cylindra i prostopad"o(cianu o podstawie trójk&ta i p"askich (cianach.
Jak w Cuneo wewn&trz pomnika znajduj& si' schody
i platforma widokowa. Na surowych bry"ach ostro
rysuje si' (wiat"ocie$ – symbol przemijania czasu.
Proste bry"y, które zastosowa" w tych realizacjach,
powtarza" Rossi wielokrotnie w innych projektach.
Powtarzanie tych samych motywów w ró#nych
uwarunkowaniach stanowi egzempliÞkacj' zasady
analogii sformu"owanej w jego teorii projektowania.
W roku 1964 Aldo Rossi jako jeden z siedmiu
architektów64 zosta" zaproszony do wzi'cia udzia"u
w konkursie projekt odbudowy XVIII-wiecznego
budynku Teatru Paganiniego i rewitalizacji Piazza

Obok Carlo Aymonino, Luigi Cacca-Dominioniego, Roberto
Gabettiego, Vittorio GandolÞego, Luigi Pellegrina, Paolo Por-

toghesiego.
65
„L’Architettura”, 1966, nr 129, s. 168-176.
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6. A. Rossi, Mediolan, pomnik miejski Via Croce Rossa, 1988.
,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and
Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s.155
6. A. Rossi, Milan, town monument in Via Croce Rossa 1988.
Source: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and
Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, p.155
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7. A. Rossi, Segrate, pomnik Il Monumento di Segrate, szkic
z roku 1975. ,ród"o: Die Revision der Moderne. Postmoderne
Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel, Frankfrt AM 1984, s. 230
7. A. Rossi, Segrate, Il Monumento di Segrate, sketch from
1975. Source: Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel,
Frankfurt AM 1984, p. 230

8. A. Rossi, Segrate, pomnik Il Monumento di Segrate, szkic
z roku 1978. ,ród"o: Die Revision der Moderne. Postmoderne
Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel, Frankfrt AM 1984, s. 230
8. A. Rossi, Segrate, Il Monumento di Segrate, sketch from
1975. Source: Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel,
Frankfurt AM 1984, p. 230

Della Pilotta w Parmie65 (il. 10, 11). Na temat tego
projektu Rossi napisa": „Teatr w Parmie sk"oni" mnie
do zastanowienia si' nad zagadnieniem monumentu.
Zawsze my(la"em o architekturze jako o monumencie, niezale#nie od funkcji, jakiej mia"a s"u#y).(...)
Teatr mo#e by) miejscem spektakli, lecz przede
wszystkim musi posiada) w"a(ciwy sobie wyraz architektoniczny. (...) Grecki teatr stanowi" zagadnienie urbanistyczne, by" bowiem miejscem spotka$
mieszka$ców ca"ego miasta. (…) W Parmie wykorzysta"em te zasady. Zaprojektowa"em cylindryczn&
form' wspart& na kolumnach, zadaszon& promenad'
opart& na prostej kolumnadzie, która mog"a by) odmian& portyku. Zamierza"em stworzy) architektur'
miejsk&, nada) budynkowi teatru charakter publiczny”66. Rozwi&zanie zadania konkursowego zgodnie
z za"o#eniami architektury neoracjonalnej poprzedzi" wi'c wyborem odpowiedniego typu zabudowy.
W porównaniu do pozosta"ych projektów konkursowych forma teatru zaproponowana przez Aldo
Rossiego by"a nadzwyczaj prosta.

Projektem modernizacji i rozbudowy szko"y im.
Edmunda Amicisa w miasteczku Broni, niedaleko
Padwy, zrealizowanym w 1970 roku, Aldo Rossi
okre(li" swoje stanowisko dotycz&ce relacji zabudo-

66
G. Braghieri, Aldo Rossi, Verlag für Architectur Artemis,
Zürich, München 1984, s. 36.
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9. A. Rossi, Segrate, pomnik Il Monumento di Segrate. ,ród"o:
A. Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions, London 1990, s. 142
9. A. Rossi, Segrate, Il Monumento di Segrate. Source: A.
Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions,
London 1990, p. 142

G. Braghieri 1984, op. cit., s. 69.

10. Aldo Rossi, Teatr Paganiniego, szkic. ,ród"o: A. Papadakis,
H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions, London
1990, s. 142
10. Aldo Rossi, Paganini Theatre, sketch Source: A. Papadakis,
H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions, London
1990, p. 142

11. Aldo Rossi, Teatr Paganiniego, aksonometria, 1964. ,ród"o:
G. Braghieri, Also Rossi, Verlag für Architectur Artemis, Zürich und München 1984, s. 36
11. Aldo Rossi, Paganini Theatre, axonometric projection,1964.
Source: G. Braghieri, Also Rossi, Verlag für Architectur Artemis, Zürich und München 1984, p. 36

wy nowej i historycznej. Rozbudowa szko"y z roku
1900 o planie podkowy zosta"a przez niego zrealizowana w ten sposób, #e wewn&trz powsta" dziedziniec otoczony dwukondygnacyjnymi kru#gankami ze smuk"ymi kolumnami (il. 12). T"em dla tych
kolumn mia" by) oryginalny mur starej szko"y, by
odniesienie do przesz"o(ci by"o zauwa#alne w porównaniu materia"ów67. Na temat rozbudowy Rossi powiedzia": „Projekt ten pomimo niedu#ej skali jest szczególnie wa#ny, bo pokazuje moj& prac'
w bezpo(redniej konfrontacji ze starym budynkiem.
Przede wszystkim próbowa"em od samego pocz&tku
podkre(li) kontrast mi'dzy dwiema oddzielnymi,
przenikaj&cymi si' strukturami. (...) Uwa#am to za
w"a(ciwy sposób podej(cia do zagadnienia konserwacji zabytkowych budynków i renowacji historycznych miast. W ka#dym wypadku wszelkie nowe
inwestycje, chocia# oparte na niezale#nej koncepcji,
Þzycznie istniej& w ju# zdeterminowanym kontek(cie. Kontekst ten jest odmienny nie tylko w formalnym sensie, ale tak#e ma swój wymiar czasowy,
z którym nale#y si' liczy) dokonuj&c modyÞkacji

(...). Wspó"czesna tendencja do poprawy (rodowiska
i jego ochrony, konserwowania starych elewacji, jest
rodzajem procesu sztucznego balsamowania, mo#e
prowadzi) do zniszczenia zarówno architektury, jak
i krajobrazu miasta”68.
Do najwa#niejszych projektów „manifestów”
neoracjonalnej architektury niew&tpliwie nale#& równie# osiedle Gallaratese 2 na Monte Amiata
w Mediolanie oraz cmentarz w Modenie. Budynek
mieszkalny zrealizowany w 1974 r., w mediola$skim osiedlu, by" pierwszym projektem Rossiego
zauwa#onym przez krytyk' architektoniczn& i opini' publiczn&. Podczas XV Triennale w Mediolanie
(1973), pokazywano go jako przyk"ad praktycznego
zastosowania teorii architektury neoracjonalnej69.
Profesor Geoffery Broadbent, wspó"czesny badacz
nurtów nowoczesnych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, okre(li" budynek
w osiedlu Gallaratese paradygmatem neoracjonalnej
teorii projektowania, podobnym do wzorca „prymitywnej chaty” Marc-Antoinea Laugiera – uznawanej
za paradygmat architektury racjonalizmu drugiej

A. Rossi, Thoughts about my Recent Work, w “Architecture
and Urbanism”, 1976, nr 5, s. 83.
69
A. Rossi, An Analogical Architecture, op. cit., s. 58-64.

G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design,
Van Nostrad Reinhold, New York 1990, s. 186.
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12. A. Rossi, szkic z widocznym dziedzi$cem szko"y w Broni, z dwukondygnacyjnym kru#gankiem i charakterystyczn& trójk&tn&
fontann& pod oknem klatki schodowej. ,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames
and Hudson, London 1992, s. 9
12. A. Rossi, sketch showing courtyard of school in Broni, with gallery on two ßoors and characteristic triangular fountain under
staircase window. Source: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London
1992, p. 9

po"owy XVIII w.70. Aldo Rossi pracowa" nad projektem budynku od 1967 do 1969 roku, w zespole
Carla Aymonino, autora ca"o(ci za"o#enia urbanistycznego, które sk"ada"o si' z czterech pod"u#nych
bloków mieszkalnych, usytuowanych promieni(cie
wokó" amÞteatru71 (il. 13). Rossi by" autorem czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego72, usytuowanego równolegle do budynku centralnego projektu
Aymonina. Dla teorii projektowania Aldo Rossiego
„moment typologicznego wyboru” by" najwa#niejszym momentem „wyboru formalnego”73, st&d dla
budynku w Gallaratese wybra" typ galeriowy, co tak
t"umaczy": „(...) w projekcie zespo"u mieszkalnego
w Gallaratese wyst'puje analogia do korytarzowego typu budynku, charakterystycznego dla mediola$skich domów czynszowych, w których korytarz
wyznacza styl #ycia, wp"ywa na odczucia i emocje
mieszka$ców, na codzienne zdarzenia, domow&
intymno() i ró#ne mi'dzys&siedzkie zwi&zki”74.
W kontek(cie wysokich bloków Aymonina niewysoki budynek Rossiego ma zdecydowanie bardziej
„ludzk& skal'”, mimo maksymalnie zredukowanej

13. A. Rossi, C. Aymonino, osiedle Gallaratese 2 na Monte
Amiata w Mediolanie (1969-1971), sytuacja. Budynek Rossiego oznaczony jest liter& D, zrealizowany w 1974. ,ród"o:
„L’Architettura”, 1971, nr 186
13. A. Rossi, C. Aymonino, Gallaratese 2 estate on Monte
Amiata in Milan (1969-1971), situation. Rossi’s building is marked with the letter D, built in1974. Source:
„L’Architettura”, 1971, issue 186

por. „L’Architettura”, 1971, s. 182–187. Carlo Aymonino zaprojektowa" trzy o(miokondygnacyjne budynki o brutalistycznej
architekturze, porównywalnej do Jednostki Marsylskiej lub centrum w Chandigarh le Corbusiera. Projektuj&c mieszkania Aymonino opiera" si' na typach mieszkania „existenzminimum”,
zaproponowa" tak#e spójny kod kolorystyczny dla ca"ego zespo"u. Analiz' typów mieszka$ przedstawi" w: C. Aymonino ed.
L’abitazione razionale: atti dei Congressi C.I.A.M. 1929-1930,
Padova, Marsilio 1971. Por.: G. Broadbent, op. cit., s. 172–175.
72
Budynek usytuowany jest na wzniesieniu, ma 182 metry d"ugo(ci i 12 metrów szeroko(ci. W parterze ci&gnie si' w dwóch
rz'dach kolumnada, która niweluje ró#nic' terenu. Kolumnad'

tworz& z jednej strony #elbetowe s"upy o (rednicy 1 m, z drugiej
(ciany - tarcze o d"ugo(ci 3 m i szeroko(ci 20 cm, rozstaw mi'dzy osiami wynosi 1,45 m. W miejscu spadku terenu znajduj& si'
cztery pot'#ne kolumny o (rednicy 1,80 m. W przyziemiu przestrze$ mi'dzy (cianami - tarczami przeznaczona jest dla handlu.
Pi') zespo"ów klatek schodowych prowadzi na poziom otwartych galerii - pasa#y, o szeroko(ci 1,85 m, z których prowadz&
wej(cia bezpo(rednio do mieszka$. W (cianie galerii wyci'te s&
kwadratowe otwory o boku 1,5 m. Klatka schodowa do(wietlona
jest ogromnym, równie# kwadratowym otworem, podzielonym
na cztery mniejsze kwadraty o boku 2,8 m, os"oni'te metalow&
krat&. Otwory te, jak równie# balustrady loggii, maj& wewn'trz-
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14. A. Rossi, budynek mieszkalny w Gallaratese 2, szkic, 1969-70. ,ród"o: Italian Architecture, w “A+U” E8803, s. 161
14. A. Rossi, residential building in Gallaratese 2, sketch, 1969-70. Source: Italian Architecture, w “A+U” E8803, p. 161

bry"y. Fasada budynku to prosta kolumnada i ciemno rysuj&ce si' na tle jasnej elewacji kwadratowe
otwory okien, które tworz& monotonn& architektur',
zgodnie z zamiarem Rossiego stanowi&c& jedynie t"o
dla ró#norodnych przejawów #ycia mieszka$ców (il.
14, 15). Kiedy obserwowa" zasiedlanie domu – napisa": „Zupe"nie niedawno, spaceruj&c przed nim,
zauwa#y"em pierwsze otwarte okno, bielizn' susz&c& si' na balustradzie. Te nie(mia"e jeszcze oznaki #ycia zdominuj& budynek, gdy b'dzie zupe"nie
zamieszka"y. Jestem przekonany, #e w przestrze$
przeznaczon& do codziennego u#ytku – frontowy
portyk, korytarze maj&ce funkcjonowa) jak ulice,
loggie, wpisze si' w codzienne #ycie”75. Analizuj&c
architektur' osiedlowego bloku w Gallaratese "atwo
zauwa#y) operowanie analogicznymi elementami
u#ytymi w ró#nej skali. Pojawiaj& si' te# nowe formy, jak podzia" kwadratowych otworów na )wiartki
czy motyw krzy#a (w. Andrzeja, które w przysz"o(ci
b'd& cz'sto stosowane.
Drugi z serii wielkich „manifestów” – projekt
cmentarza San Cataldo w Modenie – pochodzi
z 1971 roku76. Aldo Rossi wygra" wówczas dwuetapowy konkurs na rozbudow' dziewi'tnastowiecznego cmentarza Andrea Costy, projektuj&c wraz

z Giannim Braghieri nekropoli' „L’azzurro del cielo”, jak sam powiedzia", „fundamentalne dzie"o” dla
zrozumienia neoracjonalnej architektury77. Zwyci'ski projekt wyró#nia" si' nie tylko graÞcznie, ale te#
mistrzowskim wpisaniem w kontekst urbanistyczny,

ny podzia" w kszta"cie krzy#a (w. Andrzeja. Okna mieszka$ s&
tak#e kwadratowe z podzia"em na cztery równe pola. Podstawowy typ mieszkania sk"ada si' z dwóch pokoi, kuchni i "azienki.
73
C. Aymonino, V. Gregotti, V. Pastor, G. Polesello, A. Rossi,
L. Semerani, G. Valle, Progetto realizzato, Venezia, Marsilio
1980, pp. 156-157.
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A. Rossi, An Analogical…, op. cit, s. 62.
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A. Rossi, Thoughts about…, op. cit.
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W 1967 roku w"adze Modeny zdecydowa"y o rozbudowie zabytkowego cmentarza na podstawie konkursu. Dopiero w 1971
roku zamiar ten zrealizowano. Podstawowym za"o#eniem konkursu by"o, by nowy cmentarz nawi&zywa" do historycznego
cmentarza Andrea Costy i s&siaduj&cego z nim cmentarza #ydowskiego. Cmentarz zbudowano tylko cz'(ciowo zgodnie
z pierwotnym projektem.
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A. Rossi, An Analogical…, op. cit., s. 61.

15. A. Rossi, budynek mieszkalny w Gallaratese 2, szkic, 196970. ,ród"o: Italian Architecture, w “A+U” E8803, s. 161
15. A. Rossi, residential building in Gallaratese 2, sketch, 196970. Source: Italian Architecture, w “A+U” E8803, p. 161
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16. A Rossi, G. Braghieri, Cmentarz w Modenie, szkic sytuacji, 1971. ,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the
Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s. 19
16. A Rossi, G. Braghieri, Cemetery in Modena, sketch, 1971. Source: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete
Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, p. 19

17. A. Rossi, „Il Cimitero di Modena”, 1972. ,ród"o: Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel, Frankfrt AM 1984, s. 236
17. A. Rossi, „Il Cimitero di Modena”, 1972. Source: Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur Museum, Prestel, Frankfrt AM 1984, p. 236
58

18. A. Rossi, „Il cono el cubo”. ,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo
Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991,
Thames and Hudson, London 1992, s. 18
18. A. Rossi, „Il cono el cubo”. Source: M. Adjmi, ed., Aldo
Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991,
Thames and Hudson, London 1992, p. 18

19. A Rossi, fragment elewacji cmentarza w Modenie, wraz ze
statu& z ko(cio"a San Carlo Alla Barona w Mediolanie (Rossi,
1990). ,ród"o: A. Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism,
Academy Editions, London 1990, s. 143
19. A Rossi, fragment of façade of cemetery in Modena with
statue from the church of San Carlo Alla Barona in Milan
(Rossi, 1990). Source: A. Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions, London 1990, p. 143

podczas gdy znakomita wi'kszo() prac nawi&zywa"a jedynie do detali historycznego cmentarza, ignoruj&c jego za"o#enie przestrzenne78. (il. 16)
Tak#e koncepcj' rozbudowy cmentarza, zgodnie
z teori& neoracjonalizmu, Aldo Rossi poprzedzi"
badaniami typologicznymi. W nawi&zaniu do w"oskiej tradycji zaprojektowa" cmentarz jako „miasto
zmar"ych”79. W opisie projektu jako wzór wymienia
rzymski grobowiec Euryzacesa z I w.p.n.e. przed
Porte Maggiore. Prostok&tny w rzucie cmentarz Costy otacza zadaszona kolumnada. Rossi tak#e projektuje nowy cmentarz na rzucie prostok&ta i "&czy go
z historycznym pod"u#n& osi& kompozycji. Wn'trze,
niczym plac miejski, otacza dwukondygnacyjn& galeri&, w której parterze znajduje si' dwurz'dowa kolumnada, typologicznie nawi&zuj&c& do kolumnady
cmentarza Costy. Neoklasyczne kolumny zast&pi"y
#elbetowe tarcze, mi'dzy którymi, jak na ulicy, mo#na kupi) kwiaty. Na pi'trze galerii ulokowane s& kolumbaria. W obr'bie cmentarza Rossi zaprojektowa"
te# sto#kow& kostnic', kolumbaria, grobowce oraz
mauzoleum oÞar wojny, co tylko cz'(ciowo zosta"o
zrealizowane (il. 17-21). Rz'dy grobowców uk"adaj&ce si' w rzucie w kszta"t trójk&ta przyrównywane
bywaj& do szkieletu ryby - symbolu chrze(cija$stwa
lub cz"owieka.

B. Taschen ed., Architectural Competitions, Köln 1994, s. 102
– 109.
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20. A. Rossi, typy rzutów szko"y (redniej w Broni, szko"y podstawowej w Fagano Olona (1972- 76) i kolumbariów w Modenie (obok szkielet ryby). ,ród"o: Die Revision der Moderne.
Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches Architektur
Museum, Prestel, Frankfurt AM 1984, s. 236
20. A. Rossi, types of projections of secondary school in Broni,
primary school in Fagano Olona (1972- 76) and columbaria
in Modena (beside skeleton of Þsh). Source: Die Revision der
Moderne. Postmoderne Architektur 1960 -1980, Deutsches
Architektur Museum, Prestel, Frankfurt AM 1984, s. 236

21. A. Rossi, „Il Cimitero di Modena”, projekt. ,ród"o: A.
Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions,
London 1990, s. 133
21. A. Rossi, “Il Cimitero di Modena”, project. Source: A.
Papadakis, H. Watson, ed. New Classicism, Academy Editions,
London 1990, p. 133

H. G. Hannesen, H. Gerhard, Cara Architecttura!, w Aldo Rossi architect, op.cit., s. 43. Wczesne etruskie czy rzymskie groby
odpowiada"y formie domu mieszkalnego.
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22. A Rossi, Teatro del Mondo. W tle pomnik miejski w Zaanden, Holandia, 1989. ,ród"o: Aldo Rossi, w „A+U” S8211
22. A Rossi, Teatro del Mondo. In the background: Urban Monument in Zaanden, Netherlands, 1989. Source: Aldo Rossi,
w „A+U” S8211

Poszukuj&c inspiracji do tego projektu Aldo Rossi wspomina w ScientiÞc Autobiography swój pobyt
w szpitalu po gro*nym wypadku samochodowym80:
„By) mo#e w rezultacie tego wypadku w ma"ym
s"owe$skim szpitalu narodzi" si' projekt cmentarza
w Modenie i sko$czy"a si' moja m"odo(). Le#a"em
w ma"ym pokoju (…) niedaleko okna, przez które
mog"em patrze) na niebo i ma"y ogród. Le#&c prawie nieruchomo, my(la"em o przesz"o(ci, lecz cza-

80

W drodze do Istambu"u, miedzy Belgradem i Zagrzebiem.

60

sami nie my(la"em, tylko przypatrywa"em si' drzewom i niebu. Ta obecno() rzeczy i moja izolacja od
rzeczy, zwi&zana z bolesn& (wiadomo(ci& w"asnego
cia"a, przenosi"a mnie w czasy dzieci$stwa. Podczas
nast'pnego lata, w moich studiach nad projektem
cmentarza, by) mo#e tylko ten obraz i ból przypomina"y mi szkieletow& struktur' cia"a, jako po"amane cz'(ci ponownie z"o#one. (…) ZidentyÞkowa"em
(mier) z morfologi& szkieletu (…). Teraz my(l', #e

23. A. Rossi, Teatro del Mondo na tle ko(cio"a Santa Maria della Salute w Wenecji. ,ród"o: „Architekt”, 2001, nr 2 (14), s. 51
23. A. Rossi, Teatro del Mondo against the church of Santa Maria della Salute in Venice. Source: „Architekt”, 2001, no. 2 (14), p. 51

traktowanie (mierci jako rodzaju po"amania jest jednostronn& interpretacj&”81. Dwuspadowe dachy kolumbariów maj& kolor „b"'kitu nieba”, jak tytu" projektu „L’azzurro del cielo”, lub jak niebo widziane
przez Rossiego w s"owe$skim szpitalu. Mauzoleum
oÞar wojny to czerwony sze(cian pozbawiony stropów i dachu, z regularnymi kwadratowymi pustkami
okien - to „Dom Zmar"ych” przypominaj&cy grobo-

wiec Euryzacesa. W wyobra*ni Rossiego jest „(…)
jak porzucone domy nad rzek& Po, wiele lat temu,
podczas wielkiej powodzi, w których wci&# mo#na
znale*) rozbite kubki, metalowe "ó#ka, st"uczone
szyby (…)”82.
Projekt cmentarza w Modenie jest zapewne najbardziej dyskutowanym dzie"em Aldo Rossiego.
Przyniós" mu du#& popularno(), s"aw', ale te# przy-

A. Rossi, A ScientiÞc…, op. cit., s. 11. Dzisiaj ten tekst nabra"
dodatkowego, symbolicznego znaczenia. 4 wrze(nia 1997 roku

Aldo Rossi zmar" w mediola$skim szpitalu na skutek obra#e$,
jakich dozna" w wypadku samochodowym.
82
op. cit., s. 15.
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24. A. Rossi, szkic do projektu budynku mieszkalnego Südliche Friedrichstadt w Berlinie, 1980. ,ród"o: M. Adjmi, ed.,
Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s. 25
24. A. Rossi, sketch for the design of a residential building, Südliche Friedrichstadt in Berlin, 1980. Source: M. Adjmi, ed.,
Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, p. 25

sporzy" wiele krytycznych uwag, na temat których napisa": „Pami'tam, jak ten projekt sprowokowa" liczne
ataki na mnie, których nie rozumiem, które skierowane by"y w ca"& moj& architektoniczn& twórczo(). Najwi'ksze poruszenie wzbudzi" redukcjonizm projektu,
jako rodzaj neoo(wieceniowego eksperymentu. Uwa#am, #e ta reakcja spowodowana by"a postrzeganiem
projektu jako translacji pracy Etienne Luisa Boullée,
nie z powodu jakich( krytycznych intencji”83. W projekcie tym, jak zawsze, nie mo#na nie dostrzec licznych powtórze$ elementów, które Rossi zastosowa"
i jeszcze zastosuje w pó*niejszych pracach. Kolumnada prostych tarcz jest identyczna do tej z podcieni w Gallaratese; sze(cian „Domu Zmar"ych” jest
w (rodku pusty jak bry"a pomnika w Cuneo, itd. Pisa": „Podobnie jak w katalogu mody, móg"bym zebra)
w albumie dotycz&cym moich projektów i sk"adaj&cym si' jedynie z rzeczy kiedy( widzianych w ró#nych miejscach: galerie, silosy, stare domy, fabryki,
farmy, w Lombardii lub niedaleko Berlina i du#o wi'cej - co( mi'dzy pami'ci& i inwencj&”84.
83

op. cit., s. 15.
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Aldo Rossi zaprojektowa" wiele obiektów, o ró#nej skali i ró#nej funkcji, w których podobnie jak
w osiedlu Gallaratese i cmentarzu w Modenie, buduje architektur' jak z prostych klocków. Charakterystycznymi przyk"adami s&: budynki szko"y podstawowej w Fagano Olona (1972-76) i szko"y (redniej
w Broni (1979), p"ywaj&cy Teatro del Mondo (1979)
(il. 22, 23), czy objazdowy kram Yatai w Naygoya
w Japonii (1989).
W latach 80. XX w. kiedy Rossi, nadal wierny zasadom teorii architektury neoracjonalnej „zmi'kcza”
purystyczne niegdy( formy, pokazuje konkursowy
projekt hotelu (1980) w weneckiej dzielnicy Cannaregio o formach analogicznych do budynku Gallaratese,
z klasycznym detalem w formie gzymsu wie$cz&cego.
Prawdziwy mi'dzynarodowy rozg"os przynios"o
Aldo Rossiemu zwyci'stwo w roku 1981 w mi'dzynarodowym konkursie zorganizowanym z okazji IBA w Berlinie (1980–1987) na projekt zespo"u
mieszkalnego Südliche Friedrichstadt (il. 24). Rossi
wpisa" wówczas projektowany przez siebie budynek
84

A. Rossi, An Analogical…, op. cit., s. 62.

w historyczn& tkank' miasta, a architektur& nawi&za"
do niemieckiej tradycji "&cz&c j& równocze(nie z charakterystycznym dla siebie detalem. Umiej'tno()
"&czenia elementów regionalnych z wypracowanymi indywidualnie b'dzie wykorzystywa" w dalszej
swojej pracy. W pó*niejszym ju# okresie twórczo(ci w wielu projektach widoczne b'd& i mocniej akcentowane formy architektury monumentalnej85, jak
w zespole ratusza miejskiego w Perugii z roku 1982,
a zw"aszcza projekcie Palazzo dello Sport w Mediolanie z 1988 roku (il. 1, 25).
Na zako&czenie
W swojej karierze Aldo Rossi wyda" kilkadziesi&t
tekstów na temat teorii architektury, wykona" oko"o dwustu najró#niejszych projektów. Z okazji Nagrody Pritzkera, któr& otrzyma" w 1990 roku Kurt
W. Forster, dyrektor The Getty Center For The History Of Art And The Humanities napisa": „Mo#na
nosi) na r'ce zegarek zaprojektowany przez Rossiego, wygodnie siedzie) w jego fotelu spokojnie popijaj&c kaw' z jego Þli#anki. Mo#na wyjmowa) ubrania z jego szafy, robi) zakupy w jego du#ym cen-

trum handlowym niedaleko Parmy. Mo#na s"ucha)
opery w zaprojektowanym przez niego genue$skim
teatrze. Mo#na wreszcie zarezerwowa) sobie miejsce na jego cmentarzu w Modenie”86. By" te# Rossi
autorem dziesi&tków szkiców architektonicznych,
malarskich, graÞcznych wykonanych w ró#nych
technikach, które publikowane w czasopismach
o architekturze, mie(cie i sztuce, by"y najbardziej inspiruj&ce dla m"odego pokolenia ówczesnych architektów. Dzisiaj, kiedy twórczo() przedwojennej moderny zyskuje coraz wi'ksze uznanie, najwa#niejsze
zdobycze postmodernizmu, jak poszanowanie naturalnego rozwoju miasta, korzystanie z historycznego dziedzictwa i regionalnych tradycji oraz wolno()
wyboru s& nadal cenne. Cho) mija pó" wieku od pocz&tków twórczo(ci Aldo Rossiego, tak#e jego teoria
projektowania, nie trac&c nic z aktualno(ci spostrze#e$, z up"ywem lat zyska"a na znaczeniu, a jego "atwe do rozpoznania obiekty architektury, zw"aszcza
te z pocz&tkowego okresu twórczo(ci, nadal budz&
emocje i zainteresowanie.
Justyna Wojtas Swoszowska, dr in". arch., adiunkt
Katedra Historii i Teorii Architektury
Wydzia! Architektury Politechniki &l skiej

25. A. Rossi, makieta Palazzo dello Sport w Mediolanie, 1988. ,ród"o: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the
Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, s. 123
25. A. Rossi, model of Palazzo dello Sport in Milan, 1988. Source: M. Adjmi, ed., Aldo Rossi, the Complete Buildings and Projects, 1981–1991, Thames and Hudson, London 1992, p. 123

Okre(lenie „monumentalny” w odniesieniu do architektury
oznacza budynek maj&cy wielkie rozmiary, olbrzymi, masywny, pot'#ny, pomnikowy, charakteryzuj&cy si' trwa"& warto(ci&.
Do trwa"ych warto(ci nale#& niew&tpliwie elementy klasyczne, oparte na wzorach czerpanych ze sztuki antycznej greckiej
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i rzymskiej, a wi'c: osiowo() za"o#enia, surowo() formy, proste
linie gzymsów, monumentalne kolumny, portyki kolumnowe,
podcienia arkadowe.
86
The Silence of Things Repeated Or Stated for Eternity w ”The
Pritzker Architecture Prize” 1990.
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