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Historia powstawania tej książ
ki liczy przeszło pół wieku. I choć 
przedm iot jej jest stosunkow o 
skromny — dziesięć jednonawo- 
wych kościołów — odzwierciedla 
ona nie tylko ważny fragment dzie
jów Gdańska, ale w ogóle stosun
ków niemiecko-polskich. Jest też 
dowodem nieprzemijającej fascy
nacji autora tym miastem, zapo
czątkowanej młodzieńczym poby
tem w czasie II wojny światowej, 
i zachowanej do naszych dni. Wpoił 
ją Wolfgangowi Deurerowi jego 
ojciec Jakob, który w Gdańsku — 
w ocenie syna — przeżył szczyto
we lata swojej kariery zawodowej 
architekta-konserwatora, sporzą
dzając pomiary inwentaryzacyjne 
i zabezpieczając dzieła sztuki przed 
spodziewanym zniszczeniem.

W Bibliotece Gdańskiej Pol
skiej Akademii Nauk znajduje się 
45-stronicow y maszynopis (nie 
wspomina jednak o nim W Deu
rer), opracowany przez nadradcę 
budowlanego Keibla, kierownika 
ekipy działającej z ramienia Preu- 
ssischen Finanzministerium, pt. 
Niederschrift über die Besichti
gung der D enkm alsbauten der 
Hansestadt Danzig... Jak słusznie 
zauważyła dr Hanna Domańska, 
wbrew tytułowi jest to właściwie 
obszerna instrukcja na temat spo
sobów zabezpieczenia zabytków 
architektury i ich wyposażenia.

Jakkolwiek nikt nie mógł sobie 
wyobrazić niemal totalnego zni
szczenia historycznego centrum 
miasta w 1945 r., to groźnym 
ostrzeżeniem  był los zabytko
wych śródmieść Kolonii, Rostoc- 
ku, Lubeki. Jak przypuszcza Do
mańska, prawdopodobnie na sku
tek elaboratu Keibla pod koniec

1942 r. sprowadzono z Berlina 
Jakoba Deurera z grupą specjali
stów, którzy do 1944 r. wykonali 
2500 fotografii najwartościow
szych zabytków architektonicz
nych i ich wyposażenia, a nadto 
400 pomiarów. Wszystko to zszy
to w 22 tomy, z których trzy do
tyczyły wyłącznie architektury. 
R ów nocześn ie  d em o n to w an o  
i ewakuowano dzieła sztuki na 
Żuławy i Kaszuby.

Z pięciu egzemplarzy doku
mentacji Deurera cztery pozosta
łe w Gdańsku uległy niemal cał
kowicie zniszczeniu. Piąty zabrał 
Deurer ze sobą, gdy w 1945 r. 
K riegsm arine ew akuow ała go 
wraz z rodziną z już zamkniętego 
miasta. Od 1948 r. czynny w We
sel (Dolna Nadrenia) przy odbu
dowie katedry, Jakob Deurer my
ślał o pom ocy zn iszczonem u 
Gdańskowi, ale, jak to dziś widzi
my, w ówczesnych w arunkach 
politycznych było to przedwczes

ne i nierealne. Dopiero kilka lat 
po jego śmierci w 1960 r. syn zna
lazł czas, by zająć się materiałem 
archiwalnym. Jak pisze w przed
mowie do recenzowanej książki, 
jego skatalogowanie i opracowa
nie rozwinęło się od hobby do zo
bowiązania, a zakończyło posta
nowieniem przekazania tego cen
nego spadku gdańskim architek
tom, historykom sztuki i konser
watorom.

W 1967 r. Wolfgang Günter 
Deurer nawiązał kontakt z wła
dzami polskimi, ale dopiero po 
podpisaniu w 1970 r. polsko-nie
mieckiego traktatu sprawy mogły 
ruszyć z miejsca. Donacja została 
sfinalizowana dopiero w 1977 r., 
kiedy przywieziono z Wesel do 
Gdańska tom poświęcony Dwo
rowi Artusa.

Za swój dar Wolfgang Deurer 
nie chciał zapłaty, postawił tylko 
warunek, by mógł otworzyć prze
wód doktorski w Polsce. Nastąpi
ło to w 1978 r. (kiedy też nade
szły pozostałe tomy) w Instytucie 
Historii Architektury i Urbanisty
ki Politechniki Gdańskiej. M ate
riały Jakoba Deurera trafiły do 
Wojewódzkiego Archiwum Pań
stwowego (obecnie Archiwum  
Państwowe) w Gdańsku z życze
niem, by stały się dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych.

Na 1981 r. przypadła obrona 
pracy Wolfganga Güntera Deure
ra, zatytułowanej Problemy histo
ryczne i konserwatorskie jedno- 
nawowych kościołów śródmieścia 
Gdańska. Podkreślić tu znów trze
ba troskę W Deurera o możliwość 
powszechnego korzystania z owo
ców działalności jego rodziny: roz
prawa została przetłumaczona na ję
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zyk polski i powielona stała się do
stępna w głównej bibliotece na
ukowej miasta. I oto po kilkuna
stu latach ukazała się w formie 
okazałej książki — ale w języku 
niemieckim. (Szkoda, że autor nie 
poinformował czytelnika o pod
stawie swej książki, będącej prze
cież dysertacją cenzusową, napi
saną pod kierunkiem jakiegoś pro
motora).

Narzuca się pytanie, w jakiej 
mierze materiał zebrany w „Te
kach Deurera” (tak to nazwijmy) 
został spożytkowany w omawia
nej książce? Działania ekipy ar
chitektów, rzeźbiarzy i konserwa
torów ograniczały się do sporzą
dzania rysunków przeglądowych, 
rzutów i rysunków technicznych 
wyposażenia w dużej skali oraz 
migawkowych fotografii. Zw ró
cono wtedy uwagę na mniejsze 
budowle, nie mające takich opra
cowań i publikacji, co wielkie 
kościoły. W ten sposób powstały 
tomy dokum entacji wszystkich 
budowli sakralnych miasta wraz 
z ich wyposażeniem oraz dwóch 
świeckich — Dworu Artusa i Do
mu Uphagena.

Przeglądając teraz, po pół wie
ku ilustracje w książce, napotyka
my, owszem, fotografie i rysunki 
pomiarowe ojca autora, ale ani 
nie ma ich zbyt wiele, ani nie 
wpływają decydująco na tok wy
wodów i analiz. Co więcej, nawet 
autor przyznaje, że jakiś rysunek 
rzutu (il. 282) jest silnie zesche- 
matyzowany i zawiera błędy. Ujaw
nia się to zwłaszcza przy porówna
niu planów narysowanych przez oj
ca i syna (np. il. 195 i 196 czy 249 
i 250). Jest to zrozumiałe, zwa
żywszy na generalny cel całej ak
cji: zadokumentowanie lokalizacji 
wyposażenia — ołtarzy, epitafiów, 
obrazów, stall, ław, empor. Zwła
szcza organy stały się przedmiotem 
pięknych rysunków — łączących 
wartość inwentaryzacyjną z arty
styczną. Autor nie podaje, by ma
teriały ojca posłużyły do ostatnich 
(po 1978 r.) etapów odbudowy 
omawianych dziesięciu kościołów. 
Zatem spuścizna rodzinna była 
przede wszystkim bodźcem.

Opisując obecny stan badań i za
chowania kościołów autor stwier

dza, że podczas gdy w wielkich 
świątyniach jest on zróżnicowany 
— od całkowitego zakończenia 
odbudowy do ciągle nieprzekro- 
czonego etapu „ruiny pod da
chem” (św. Jan) — to małe koś
cioły zostały już w pełni odbudo
wane. Ale brak im monografii 
i nowych badań architektonicz
nych (z wyjątkiem Sw. Ducha). Są 
to budowle zróżnicowane zarów
no co do pełnionych pierwotnie 
funkcji (szpitalne, parafialne, kla
sztorne), konstrukcji (zdarza się 
fachwerkowa), typu układu prze
strzennego, jak i chronologii — 
powstawały bowiem od XIV do 
XIX w., z czego trzy w czasach 
poreformacyjnych. Wśród „dzie
siątki” znalazły się zarówno bu
dowle już nieistniejące (św. Sal
wator), jak i torso nieukończonej 
trzynawowej hali (św. Józef), salo
wy kościół menonitów z począt
ku XIX w., jak i neogotycki szpi
talny z połowy tegoż stulecia. 
Opracowanie tej niespójnej gru
py nabierze sensu, jeśli potrakto
wać je jako swego rodzaju uzupeł
nienie pomnikowej pięciotomo- 
wej inwentaryzacji Willi Drosta, 
Kunstdenkmäler der Stadt Dan
zig, (Stuttgart 1957-1972) (bo 
w publikacji tej uwzględniono tyl
ko trzy kościoły jednonawowe, i to 
w sposób zdawkowy).

Autor zastrzega się, że jego ba
dania nie stanowią monografii, 
raczej podsumowanie i ocenę do
tychczasowych badań, poszerzo
ne o własne studia. W istocie cha
rakter książki nie jest łatwy do 
określenia. Podstawą jej stała się 
dysertacja doktorska, ale nieco 
poszerzona i dlatego zapewne za
tytułowana inaczej: Danzig. Die 
D okum entation 52 historischer 
Kirchen. Tytuł nie jest adekwat
ny. Jeśli bowiem partia dotycząca 
10 budowli jednonawowych liczy 
318 stron tekstu, to na pozostałe 
rozdziały — Die 35 nicht mehr 
vorhandenen Kirchen i Die sieben 
grossen Kirchen. Ein Anriss — 
przypada tylko 59 stron. To uzu
pełnienie obrazu sakralnej archi
tektury miasta było niepotrzebne 
i odbiega katalogowym charakte
rem od gruntownej analitycznej 
narracji w rozdziałach I-VI. Cóż

zresztą m ożna powiedzieć np. 
o kościele Mariackim na jednej 
(!) stronie? W rozdziale VII —
0 obiektach niezachowanych — 
poszczególne hasła liczą też le
dwie od pół do jednej strony, ale 
co gorsza, obok budowli samo
dzielnych wyodrębniono tu jako 
pełnoprawne jednostki także po
szczególne fazy przebudowanych 
następnie kościołów. W tym dzi
wnym  zestaw ieniu znalazł się 
więc Erste Kirche von St. Kathari
nen, Erste Kirche von St. Marien, 
Erste Kirche St. Brigitten — obok 
całkow icie  zniesionych z p o 
wierzchni ziemi (wielka synago
ga, kaplica zamkowa, św. Michał 
itd). Niezrozumiałe też jest umie
szczenie w tej grupie także kilku 
budowli w najlepsze istniejących, 
jak Kaplica Królewska, kościół je
zuitów czy kaplica św. Anny.

Ten zbędny balast nie ma w koń
cu większego znaczenia dla wagi 
zasadniczej części, książki składa
jącej się z bardzo obszernego ka
talogu dziesięciu kościołów (roz
dział II) i trzech rozdziałów (IV-VI) 
syntetyczno-analitycznych, przed
stawiających sumarycznie poszcze
gólne zagadnienia historyczno-ar- 
chitektoniczne, problemy konser
watorskie i wreszcie to, co autor 
nazyw a k o n fro n tac ją  jednych 
z drugimi. Na katalog składają się 
właściwie małe monografie koś
ciołów, oparte na pełnej literatu
rze i doskonale wykorzystanej 
ikonografii, starannie zebranej
1 zreprodukowanej w powiększo
nych fragmentach. Duży format 
książki przyczynia się do bardzo 
instruktywnych zestawień. Za pod
stawę tekstu posłużyły głównie 
dane zawarte w standardowych 
dziełach Simsona, Keysera, Stach
nika i polskiej Historii Gdańska, 
gdyż publikowane opracowanie 
(wraz z wynikami badań architek
tonicznych) ma tylko jedna bu
dowla — Sw. Duch, a niepubliko
wane dokumentacje PKZ — koś
cioły św. św. Bartłomieja, Barbary 
i Józefa. Tutaj chciałoby się wi
dzieć raczej odwołania do samych 
źródeł pisanych i ewentualnie klu
czowe cytaty, co przy tej obszer- 
ności i gruntowności dzieła po
winno był normą. Na pochwałę
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zasługuje szata ilustracyjna i iko
nograficzna. Nie brak, prócz wspo
mnianych fragmentów, pełnych 
reprodukcji podstawowych wido
ków miasta, ani licznych fotogra
fii stanu aktualnego (1995-1996), 
w tym sporo całostronicowych.

Najwartościowszą częścią książ
ki jest historia i krytyka konser
wacji kościołów, oparta na kwe
rendzie źródłowej akt od 1946 r. 
A utor zrobił to jako pierwszy 
w ogóle, podobnie jak pierwszy 
opublikował szereg rysunków pro
jektowych. Krytyka konserwator
ska jest bardzo wyważona, prze
prowadzona z chłodnym obiekty
wizmem, z wyczuciem i znawst
wem problemów zarówno doktry
nalnych, jak technicznych, a tak
że uwarunkowań polityczno-gos
podarczych komunistycznej Pol
ski. Często owe dziesięć kościo
łów jednonawowych staje się pre
tekstem do szerokich rozważań 
konserwatorskich na wysokim po
ziomie. Jakże brak w literaturze 
polskiej odpow iednika książki 
D eurera dla prac wykonanych 
przy odbudowie „wielkich” koś
ciołów gdańskich!

Inną zaletą książki jest znaczne 
miejsce problematyki bezpośred
niego otoczenia zabytków, urba
nistyki i komunikacji. Wyjątkowe 
uczulenie W Deurera na te spra
wy czyni z jego zaleceń cenny ma
teria ł do w ykorzystania przez 
gdańskich urbanistów i architek
tów. Część sum aryczno-interpre- 
tacyjna książki, zwłaszcza odno
sząca się do historii architektury, 
jest silnie sformalizowana i wyda
je się, że im bardziej mnoży się 
podziały logiczne i narzuca sche
maty klasyfikacyjne na heteroge
niczny m ateria ł, tym bardziej 
umyka istota rzeczy.

W bardzo pokaźnej książce 
najmniej zainteresowania okaza
no układom przestrzennym koś
ciołów. Stosunkowo najwięcej au
tor zajął się świątyniami szpital
nymi; z niegdyś dziewięciu ocala
ło pięć, (św. Elżbieta, św. Jakub, 
św. Barbara, Boże Ciało, Św. Duch), 
ale należało tu rozróżnić funkcję 
faktycznie pełnioną od typu. Bo 
św. Jakub, wbrew twierdzeniu, 
wcale nie był „typowym kościo

łem szpitalnym ”. Do tej kategorii 
słusznie zaliczono dwa obiekty, 
gdzie do wydłużonej, zamkniętej 
wielobocznie sali przylega równo
legle lub prostopadle przestrzeń 
dla chorych (np. Św. Duch, Boże 
Ciało). Rozważania o kościołach 
szpitalnych w Europie i ich przy
kłady (Chęciny, Halle, Pont à Mou
sson) nie stanowią dla Gdańska 
żadnych „analogii”.

W rozważaniach analitycznych 
trafniejsze było przejęcie wyod
rębnionego już w literaturze ty
pu, wedle autora ograniczonego 
do „środkowej strefy bałtyckiej”, 
charakteryzującego się płaską, 
u góry ośmioboczną, częściowo 
wbudowaną w korpus wieżą, ot
wartą od zachodu na wysokość 
nawy ogromną arkadą tworzącą 
po rtyk . Do znanych analogii 
w Tczewie, Elblągu, Zukowie, 
Kartuzach autor dorzucił najstar
sze egzemplarze w Toruniu (św. 
Jerzy) i w Chełmnie (cysterki), 
omówione przez Teresę Mroczko 
w jej książce o architekturze go
tyckiej Ziemi Chełmińskiej. Tro
chę podobny typ wieży można by 
wskazać w polskich kościołach 
romańskich w Prandocinie i Ję
drzejowie. Natomiast w architek
turze gotyckiej Ziemi Chełmiń
skiej znajdujemy przykłady wieży 
przechodzącej na wysokości pię
tra w ośmiobok. Geneza motywu 
wyprucia zachodniej ściany wieży 
i powstania kolosalnego portyku 
wydaje się niderlandzka (katedra 
w Utrechcie 1321-1382), ale, jak 
wskazuje beffroi w Tournai, mo
tyw ten jest starszy. W Gdańsku 
został pow tórzony w kościele 
św. Jakuba.

Osobliwy typ gdański mogły 
reprezentować kościoły św. Bart
łomieja i św. Barbary (choć tu 
w tórnie): duże sale na planie 
prostokątnym, z wewnętrznymi 
skarpami wydzielającymi bardzo 
płytkie, sklepione kaplice, wzoro
wane zapewne na prototypach 
również pomorskich (kościół do
minikański w Tczewie). Zarówno 
odmiana salowa (znana na Ziemi 
Chełmińskiej także z dwóch bu
dowli miejskich), jak i ta wzboga
cona o prezbiterium znowelizo
wały stary schemat romański i zo

stały znacznie powiększone, sto
sownie do miejskiej skali nadbał
tyckiego emporium.

Głównym załącznikiem do za
sadniczego tekstu książki Deurera 
jest bibliografia, bardzo obszerna 
i użyteczna, zwłaszcza gdy chodzi 
o powojenne pozycje niemieckie 
dotyczące Gdańska, mniej w Pol
sce znane. Wykaz jest niestety za
ciemniony przez uwzględnienie 
dzieł nazbyt ogólnych i odległych 
od historii i sztuki miasta, popu
larnych, czy przestarzałych. Ko
niecznych uzupełnień wymagają 
przede wszystkim trzy „wielkie” 
kościoły o artykuły: Teresy Mrocz
ko o św. Brygidzie, Jakuba Szcze
pańskiego i M arka Zydowicza 
o kościele franciszkańskim i prze
de wszystkim — kilka ważnych 
tekstów Elżbiety Pileckiej dotyczą
cych zwłaszcza (choć nie tylko) 
kościoła Mariackiego. Brak także 
skróconego katalogu zabytków 
J. Z. Łozińskiego (Pomniki sztuki 
w Polsce, cz. II: Pomorze), zbioru 
tekstów pt. Niderlandyzm w sztu
ce polskiej, artykułu H. C. Kaplan
0 B. Ranischu (w „Kwartalniku 
Architektury i Urbanistyki”) czy 
książki Alicji Karłowskiej-Kam- 
zowej, Jerzego Domasłowskiego
1 Adama S. Labudy o malarstwie 
gotyckim na Pomorzu Wschodnim.

Nie chciałbym wywołać wraże
nia, że wskazane tu uchybienia 
zmniejszają znaczenie tej książki, 
będącej ważnym wkładem do hi
storiografii powojennej odbudowy 
zabytkowego śródmieścia G dań
ska. Ale Wolfgang Deurer zrobił 
coś więcej: w nader niesprzyjają
cych i trudno już dziś wyobrażal- 
nych warunkach politycznych lat 
sześćdziesiątych XX w., w czasach 
istnienia nie tylko żelaznej kurty
ny, ale panowania bardzo złych 
stosunków między naszymi kraja
mi, przystąpił do tych Niemców, 
którzy widzieli przyszłość daleko
siężnie. Wyciągnął rękę z bardzo 
użytecznym darem, a potem swo
ją żarliwą pracą naukow o-kon
serwatorską stanął wśród zasłu
żonych dla tego miasta ludzi.

W olfgang D e u re r w ykazał 
w sprawach gdańskich takie kom 
petencje konserwatorskie, a jego 
książka tak często wykracza poza
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ścisły temat, że nasuwa się pyta
nie, dlaczego nie napisał pracy 
o problemach konserwatorskich 
całej architektury sakralnej Gdań
ska. Rozszerzenie zainteresowań 
na historię odbudowy „wielkich” 
kościołów byłoby rzeczą natural
ną i bardzo potrzebną, brak bo

wiem takiego polskiego opraco
wania. (Notabene zaniedbania są 
na tym polu  tak znaczne, że 
Gdańsk pozostał jedynym tak ka
tastrofalnie zniszczonym miastem 
polskim, które nie doczekało się 
książkowego krytycznego opra
cowania historii odbudowy). Su

gerowane tu dzieło można by po
łączyć z całymi partiami książki 
zrecenzow anej (ale silnie stre
szczonej, bo byw a rozw lekła 
i niewolna od ekskursów). Dla ta
kiej, napisanej po polsku książki 
nie powinno w Gdańsku zabrak
nąć ani wydawcy, ani sponsora.

Andrzej Grzybkowski

S t e e n  E i l e r  R a s m u s s e n ,  Odczuwanie architektury, t ł u m .  z  a n g .  B a r b a r a  G a d o m s k a ,  

s e r i a :  B i b l i o t e k a  A r c h i t e k t a ,  W y d a w n i c t w o  M u r a t o r ,  W a r s z a w a  1 9 9 9 ,  s s .  2 4 3 ,  i l .  n lb .  1 6 8

Książka Steena Eilera Rasmus- 
sena jest pozycją klasyczną. To 
znaczy, że od pierwszego wydania 
w Danii w roku 1957 — a miała 
już edycji kilkadziesiąt, w tym 
pierwszą amerykańską w 1959 r.
— stała się dla studiujących archi
tekturę w wielu krajach świata 
lekturą podstawową. To wydanie 
polskie jest pierwszym i ukazuje 
się w nowej — jakże potrzebnej
— serii Biblioteka A rchitekta, 
którą wprowadza na rynek czytel
niczy Wydawnictwo Murator.

Autor podzielił swoje rozważa
nia na dziesięć części. Ich liczba 
i zakres wyniknęły z uznania, że 
kreacja architekta jest w ielostron
na, że powinien on pracować 
„г formą i bryłą tak samo jak 
rzeźbiarz, a z kolorem tak samo 
jak malarz’’'’. Nie może też zapom
nieć, że doskonałość budowli wyra
ża się w funkcjonalności, a więc 
musi również rozumować czysto 
praktycznie, gdyż jego dzieło zo
stanie ocenione pod względem uży
teczności. Ocena tej ostatniej zmie
nia się w czasie wraz z potrzeba
mi i preferencjami człowieka.

Autor rozwija swoje pełne asocja
cji wywody w osobnych rozdziałach 
osnutych wokół pojęć bryły i pustki 
w architekturze, ich wzajemnych 
kontrastów, odczuwania barwy, ska
li i proporcji, rytmu, faktury, wpły
wu światła dziennego, koloru, a na 
koniec — słyszenia architektury, 
mając tu na myśli jak najbardziej 
akustyczne doznania, jakich w róż
nych budowlach doświadczamy.

Jak wspomniałam, w swoich 
uwagach podstawowych Rasmus
sen przedstawia te cechy zawodu 
architekta, które nadają mu pięt

no wieloprofesjonalności. Pod
kreśla też fakt, że pośród realiza
torów  projektu znajduje się wielu 
nieartystów, wobec których archi- 
tek t-tw ó rca  powinien odegrać 
rolę dobrego organizatora, który 
musi jasno określić drogę do efek
tu, jaki chce uzyskać.

Przyglądając się cechom for
malnym dzieł architektury anali
zuje pojęcia: m iękkie-tw arde, 
ciężkie-lekkie, napięcie i luz. Roz
waża wpływ zestawienia obok 
siebie form tak różnych — zasto
sowania ich w jednym dziele — 
na uzyskane walory estetyczne. 
Przechodząc do tem atu  bryły 
i pustki — odnosi je do podejścia 
architekta w trakcie tworzenia 
dzieł w różnych stylach historycz
nych, w tym m.in. przedstawia 
nam „niezwykłą przemianę gotyc

kiej miłości do struktury w rene
sansową dbałość o pustki” i na
wiązuje przykładami współczes
nych dokonań do obu typów pro
jektowania rozpatrywanego pod 
tym kątem zarówno w odniesie
niu do całych budowli, jak i roz
wiązań fragmentarycznych.

W dalszej części pracy autor 
omawia efekt lekkości, jaki nada
ją budowlom odpowiednio zasto
sowane jasne barwy ścian, nie za
pomina jednak o innych wraże
niach, jakie niesie za sobą użycie 
konkretnego tworzywa, a także 
światło. Przygląda się pojęciu lek
kości w architekturze na przykła
dach weneckich, lecz i budowli 
em pirow ych, niem ieckiej willi 
podmiejskiej z 1931 r. czy prac 
Le Corbusiera.

W skonstruowanym w formie 
przejrzystego wykładu rozdziale 
na tem at skali i proporcji omawia 
Rasmussen nie tylko odniesienia 
architektury do muzyki, zasady 
złotego podziału, idee teorety
ków renesansu oraz pomysły i do
konania Le Corbusiera, lecz też 
bardzo praktyczne i bardzo dobre 
w efektach podejście duńskiego 
architekta XVIII stulecia Nicolaia 
Eigtveda, którego pragmatyczna 
postawa jest najbliższa poglądom 
autora książki.

Rytm, czyli wkład projektanta 
w porządek — elewacji, pierzei, 
placu, układu parkowych alei itd. 
— autor rozpatruje na przykładach 
m.in. rzymskich (ulica Quirinale), 
weneckich (Londamenta di Cano- 
nica czy Calle dei Preti), londyń
skich (Bedford Square) czy ame
rykańskich (Baker House w Cam
bridge). Wyróżnia rytm naturalny
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