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Spojrzenie na architekturę, jakie proponujemy, jest nie-
podobne do powszechnie stosowanych. Nie jest naszym 
punktem wyjścia historia architektury, wielcy twórcy, 
przegląd stylów czy przeznaczenie budynków. Choć 
wszystko to jest w książce w jakimś stopniu obecne, 
punktem wyjścia są różne, kolejne stopnie kontaktu 
z budynkiem. Tak na ogół przebiega doświadczanie 
architektury. Zaczyna się od kontaktu z oddali, pier-
wszego ujrzenia budynku w rzeczywistości lub na foto-
grafii. Jeżeli nas zaciekawi, ruszamy, by się z nim spotkać, 
i wówczas kolejno oglądamy najpierw jego otoczenie, 
kontekst, w którym się znajduje, następnie przyglądamy 
się mu z zewnątrz, by wreszcie wejść do jego wnętrza. 
Książkę kończymy poniekąd symbolicznie. Gdy już bo-
wiem jesteśmy wewnątrz budynku, spoglądamy z niego 
na zewnątrz i w tym celu wspinamy się na jego dach czy 
jeszcze lepiej wysoko na wieżę, by stamtąd spojrzeć na 
świat i dojrzeć inną architekturę, w oddali. Jednym sło-
wem, wracamy do punktu wyjścia.

 
Andrzej Basista, Andrzej Nowakowski
Sześćdziesiąt lat temu autorzy, zwani przez studentów 
„Andrzejkami”, podjęli wspólnie pracę zawodową na Wy-
dziale Architektury w Krakowie. Po dziesięciu latach ich losy 
się rozeszły. W ostatnich pięciu latach ruszyli wspólnie w po-
dróże i stworzyli tę książkę.
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Informacje o książce

 Spojrzenie na architekturę, jakie proponuje-
my, jest niepodobne do powszechnie stosowa-
nych. Nie jest naszym punktem wyjścia historia 
architektury, wielcy twórcy, przegląd stylów czy 
przeznaczenie budynków. Choć wszystko to jest 
w książce w jakimś stopniu obecne, punktem 
wyjścia są różne, kolejne stopnie kontaktu z bu-
dynkiem. 
 Tak na ogół przebiega doświadczanie archi-
tektury. Zaczyna się od kontaktu z oddali, pierw-
szego ujrzenia budynku w rzeczywistości lub 
na fotografii. Jeżeli nas zaciekawi, ruszamy, by 
się z nim spotkać, i wówczas kolejno oglądamy 
najpierw jego otoczenie, kontekst, w którym się 
znajduje, następnie przyglądamy się mu z ze-
wnątrz, by wreszcie wejść do jego wnętrza. 
 Książkę kończymy poniekąd symbolicznie. 
Gdy już bowiem jesteśmy wewnątrz budynku, 
spoglądamy z niego na zewnątrz i w tym celu 
wspinamy się na jego dach czy jeszcze lepiej wy-
soko na wieżę, by stamtąd spojrzeć na świat i doj-
rzeć inną architekturę, w oddali. Jednym słowem, 
wracamy do punktu wyjścia.

 Każdą z czterech części, na które książka zo-
stała podzielona, otwiera strona tytułowa z sym-
boliczną fotografią i krótką informacją o tym, 
czego czytelnik w danej części może oczekiwać. 
Z kolei każda z nich składa się z problemów, które 
są sukcesywnie poruszane. Zestaw problemów 
znajdziemy w spisie treści na stronie poprzedniej, 
każdy z nich bowiem otwiera specjalna rozkła-
dówka, czyli rozłożone strony – parzysta i niepa-
rzysta. Wprowadzają one w problem i wyjaśniają, 
o czym jest mowa na następnych rozkładówkach.
 Cała książka jest oparta na zasadzie rozkła-
dówek. Każda para stron parzystej i nieparzystej 
tworzy jedną całość poświęconą konkretnemu 
tematowi. Na górze strony lewej, parzystej znaj-
duje się trzystopniowa metryczka, która podaje: 
tytuł jednej z czterech części książki, tytuł jed-
nego z problemów, na które dana część książki 

została podzielona, oraz tytuł poruszanego w da-
nym miejscu tematu.

 Największą trudnością napotkaną przy opra-
cowaniu książki, a wywołaną przez przyjęty spo-
sób czytania architektury, okazała się koniecz-
ność wielokrotnego powracania do niektórych 
obiektów. Są bowiem obiekty ciekawe zarówno 
przez swój stosunek do otoczenia, jak przez swój 
wygląd z zewnątrz czy swoje wnętrza i szkoda 
było rezygnować z przywoływania ich w tej czy 
innej części książki. W rezultacie doświadczanie 
danych obiektów zostało rozparcelowane na 
różne miejsca. Jest wprawdzie na końcu książki 
indeks, który mówi, gdzie poszczególne ujęcia 
danego obiektu zostały rozrzucone, lecz by czy-
telnikowi szukanie ich ułatwić, w każdym podob-
nym wypadku są odniesienia do numerów stron 
lub rycin, na których znajduje się inne spojrzenie 
na dany obiekt.
 Wygląda to następująco. Wstawiona w tekst 
liczba w nawiasie, na przykład (111), zwraca uwa-
gę na oznaczoną tym numerem fotografię, znaj-
dującą się w obrębie danej rozkładówki. Symbol 
(zob. s. 111) powiadamia, że na stronie 111 znaj-
dują się dodatkowe informacje na omawiany te-
mat. Symbol (zob. fot. 111) mówi, że oznaczona 
tym numerem fotografia również odnosi się do 
omawianego tematu. Symbol (zob. s. 111, fot. 
111) wskazuje jedno i drugie.
 Numery fotografii znajdują się nad lewym 
górnym narożnikiem zdjęcia. Jest jednak trochę 
zdjęć, które wykroczyły poza górny margines 
i dochodzą do krawędzi strony. One oczywiście 
też mają swój numer, nie został on jednak uwi-
doczniony, a można się go domyślić z numerów 
zdjęć sąsiednich.

 Architektura jest jedną ze sztuk wizualnych 
i dlatego nie sposób o niej mówić bez oglądania 
jej obrazu. Wprowadziliśmy obrazy dwojakiego 
rodzaju – fotografie i rysunki. Fotografii jest w su-

6
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mie 842, rysunków 54 oraz 18 w słowniku termi-
nów.
 Fotografie, w absolutnej większości, zostały 
wykonane przez autorów i w związku z tym po-
trzebne są dwa komentarze. 
 Po pierwsze, zbiory fotografii były groma-
dzone przez lata. Dość wspomnieć, że najstarsze 
zdjęcie umieszczone w książce pochodzi z 1967 
roku. Wspominamy zaś o tym z kilku powodów. 
Czasem, by wytłumaczyć nienajlepszą jakość 
obrazu. Czasem, ponieważ kilkadziesiąt lat temu 
obiekt wyglądał inaczej, na przykład wiele z nich 
zostało oczyszczonych dopiero z końcem lat sie-
demdziesiątych lub później; z tego też głównie 
powodu część fotografii została opatrzona datą 
ich wykonania. I wreszcie dlatego, że niektóre 
obiekty przed laty można było fotografować, 
podczas gdy dziś jest to zabronione.
 Po drugie, posiadanie własnej obszernej ko-
lekcji fotografii architektury jest z jednej strony 
bardzo wygodne, jednakże z drugiej ogranicza 
posługiwanie się przykładami architektury do 
tych, które się widziało i których fotografie znaj-
dują się we własnych zbiorach. To, że w książce, 
prócz architektury Europy i Ameryki Północnej, 
znalazły się również przykłady z Bliskiego Wscho-
du, a nie ma nic ze Wschodu Dalekiego, nie wyni-
ka z uznania jednej architektury za lepszą od in-
nej, lecz z tego, że do pewnych miejsc nikt z nas 
nie dotarł. 

 Rysunki wykonane są w sposób łączący trady-
cyjne pokazywanie architektury, czyli za pomocą 
planów, przekrojów i elewacji, z perspektywicz-
nym widokiem z zewnątrz, a także częściowo 
wnętrza, gdyż jeden sposób pokazywania ar-
chitektury jest bliższy fachowcom, drugi łatwiej 
przemawia do osób mniej zorientowanych. 
 Rysunki są opisywane, przy czym klucz do 
sposobu przedstawienia zależy każdorazo-
wo od tematu – czasem uwzględnia elementy 
konstrukcyjne, czasem użytkowe, czasem jesz-
cze inne. Celem uniknięcia mylenia rysunków 
z fotografiami, nie zostały one ponumerowane, 
a ewentualne odwołania do konkretnych rysun-
ków oznaczono symbolem (zob. s. 111, rysunek).

 Teksty dzielą się na dwa rodzaje, a ich rozróż-
nienie wynika z następującej zasady. Pierwszy, 
nazwijmy go tekstem głównym, znajduje się 
pod metryczką i pisany jest większą czcionką. 

Dotyczy on problemu, któremu są poświęcone 
obydwie sąsiadujące ze sobą strony, a który jest 
zasygnalizowany trzecim hasłem metryczki. 
 Drugi typ tekstu, pisany mniejszą czcionką, 
znajduje się w różnych miejscach, na ogół jednak 
w sąsiedztwie fotografii. W zasadzie jest on ich 
opisem, ale nie tylko. Tam bowiem znajdują się 
także podstawowe dane pokazywanych obiek-
tów, czyli ich nazwy, lokalizacja, czas powstania, 
autorstwo. 
 Tak określonego podziału tekstów na główne 
i wspomagające nie zawsze udało się konsekwen-
tnie przestrzegać. W niektórych tematach tekst 
jednego rodzaju trzeba było uzupełnić uwagami 
w tekście drugim, a czasem w ogóle brakowało 
miejsca na pewne uwagi i wówczas ostatnią de-
ską ratunku okazywały się przypisy.

 Sprawa przypisów od początku budziła wąt-
pliwości. Chodziło o to, by książka była łatwa do 
czytania, by nie zniechęcała, a przypisy ze swej 
natury są odstręczające. Zostały więc dość ogra-
niczone, a pojawiają się z trzech różnych powo-
dów.
 Po pierwsze, niektóre mniej oczywiste infor-
macje wymagały udokumentowania, by czytel-
nik bardziej dociekliwy mógł znaleźć ich źródło. 
Po drugie, cytaty są wprawdzie w książce bardzo 
nieliczne, lecz istnieją. Pojawiają się, gdy myśl wy-
rażona przez danego autora wydała się tak trafna 
i tak zwięzła, że trudno było rzecz lepiej wyłożyć. 
 Trzecim rodzajem przypisów są wspomniane 
wyżej teksty, które nie zmieściły się na stronach 
głównych. Łatwo je zidentyfikować, są bowiem 
opisowe, a przez to obszerniejsze niż powołanie 
się na to czy inne źródło.

 Przy końcu książki, między przypisami a in-
deksem, znajduje się słownik stosowanych termi-
nów. Ogranicza się on oczywiście do terminów 
z zakresu architektury i dziedzin pokrewnych, 
czyli z jednej strony budownictwa i konstrukcji, 
z drugiej – innych sztuk wizualnych. Niektóre ha-
sła odwołują się do konkretnych ilustracji, przy 
pomocy których dane pojęcie łatwo zidentyfiko-
wać, inne zaś zostały wsparte specjalnymi rysun-
kami.
 Do słownika terminów jest dołączony prze-
wodnik po stylach. Jest on bardzo zwarty i z natu-
ry rzeczy uproszczony, ale wydawał się potrzebny 
dla czytelników niezorientowanych.

7
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1. Krzyż na szczycie Bryjarki, góry wznoszącej się 
nad Szczawnicą. Pierwotny krzyż drewniany, posta-
wiony w latach 60. XIX wieku, na początku XX wieku 
został zastąpiony stojącą do dziś konstrukcją meta-
lową. 

2. Góra krzyży, Szawle, Litwa. Miejsce spontanicz-
nego stawiania, a także zawieszania małych krzyży 
na tych już postawionych. Zwyczaj, który podobno 
funkcjonuje od upadku powstania listopadowego 
w 1831 roku, przetrwał okres sowiecki, mimo licz-
nych represji.

 Od zamierzchłych czasów człowiek ozna-
czał otaczającą go przestrzeń symboliczną 
architekturą. W chrześcijańskim świecie naj-
prostszym znakiem uświęcającym otoczenie 
jest oczywiście krzyż. W górach Kurdystanu, 
w Iraku, nie widać z oddali ludzkich siedzib, 
lecz rzuca się w oczy wieża świątyni.
 Na kolejnych stronach książki pokazuje-
my przykłady:
•	 prehistorycznych	menhirów,
•	 egipskich	piramid	i	zigguratów	z	Mezopo-

tamii, które przy wszystkich różniących je 
cechach łączyła wspólna idea – wzniesie-
nia sztucznej góry, widocznej z oddali,

•	 średniowiecznych	 katedr,	 które	 dzięki	
swym rozmiarom, a zwłaszcza wieżom 
strzelającym w niebo, panowały nad resztą 
ówczesnego świata.

 

Z ODDALI 

Przestrzeń uświęcona

1

2

01 wstęp, z oddali.indd   10 2012-10-04   12:06:38



Z ODDALI 

Przestrzeń uświęcona
Menhiry

12

 Prehistoryczne menhiry w czasach, 
gdy je ustawiono, były w Europie jedynym 
monumentalnym dziełem przestrzennym 
wzniesionym przez człowieka. Wieść o nich 
musiała się rozprzestrzeniać i zapewne wie-
lu pragnęło je ujrzeć. W wyobraźni jawiły się 
jako coś oczekiwanego, coś z oddali. Zwłasz-
cza że owe struktury tworzono z zamiarem 
uświęcenia konkretnego miejsca. „Przez 
pierwotny akt ustawienia głazu pionowo dla 
zaznaczenia uświęconego miejsca, obecno-
ści bóstwa i ulokowania ołtarza, architektura 
ustanowiła przestrzeń ofiarną”2.
 W strukturach tych twórczy akt człowie-
ka przejawił się w aż trzech różnych aspek-
tach – przez ustawienie głazów pionowo, 
co było zwycięstwem nad siłami grawitacji, 
przez usunięcie nieregularności głazów, 
czasem ich szlifowanie, oraz przez geome-
tryczną aranżację. Nawiązuje ona do dwóch 
podstawowych sposobów wykorzystywania 
i kształtowania przestrzeni: przemieszczania 
się w kierunku tworzącym drogę lub przeby-
wania w miejscu, do którego droga dopro-
wadza. Obu tym sytuacjom nadano w przed-
stawianych przykładach monumentalne, 
symboliczne znaczenie.
 

6-7. Święty krąg, Stonehenge, południowa An-
glia, około 2000 roku p.n.e. Tworzy go kilkadziesiąt 
głazów o wymiarach 6-10 metrów i co najmniej 
połowa z nich znajduje się wciąż jeszcze w pozycji 
pionowej. Znaczące elementy kręgu zostały zo-
rientowane w kierunku zachodu słońca podczas 
zimowego przesilenia, co znaczy, że krąg stanowił 
przestrzenne ramy pogrzebowych obchodów zwią-
zanych z odejściem słońca.  

Ciekawostką pokazującą, jaką ewolucję przeszła 
ochrona zabytków, jest informacja, że w XIX wieku 
odwiedzający to miejsce turyści otrzymywali dłuta, 
aby mogli odłupać kawałek menhiru na pamiątkę.

6
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Z ODDALI 

Przestrzeń uświęcona
Piramidy, zigguraty

 Dwie wielkie kultury starożytne Bliskiego 
Wschodu zostawiły po sobie ogromne bu-
dowle – Egipt piramidy, Mezopotamia ziggu-
raty. 
 Niemal wszystkie istotne cechy tych dzieł 
są różne – kamienny materiał piramid zapew-
nił im przetrwanie, gliniana cegła pozwoliła 
zachować się tylko fragmentom nielicznych 
zigguratów, grobowe przeznaczenie piramid 
spowodowało ich całkowite zamknięcie, kul-
towe platformy zigguratów natomiast były 
dostępne, można było na nie wejść wielkimi 
ciągami schodów (zob. s. 128, fot. 274).
 Wszelako wspólna była idea stworzenia 
sztucznych gór, wielkich struktur, których 
wierzchołki, oświetlone o świcie promienia-
mi wschodzącego słońca, widoczne byłyby 
z oddali.
 

12. Ziggurat, Ur, Irak południowy, 2113-2095 r. p.n.e. 
Wzniesiony przez Sumerów. Jego wnętrze wykonano 
z cegły suszonej na słońcu, zaś warstwę zewnętrzną 
z cegły wypalonej, spajanej naturalnym asfaltem.
Zachowała się jednak tylko najniższa z trzech, kolejno 
zmniejszających się brył. Pierwotnie na najwyższym ta-
rasie stała niewielka świątynia. Taras ów znajdował się 
na wysokości 21 m, może niezbyt imponującej, lecz Ur, 
podobnie jak wiele innych zigguratów, leży na terenie 
zupełnie płaskim, ziggurat widać zatem było ze znacz-
nej odległości.

11. Pozostałości zigguratu, Dur-kurigalzu (obec-
nie Akar-kuf ) nieopodal Bagdadu, około 1400 roku 
p.n.e. Widoczne na fotografii poziome pasy wskazu-
ją miejsca umieszczenia warstw izolacyjnych z mat 
trzcinowych nasyconych asfaltem.

11

12

ziggurat w Ur
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13. Piramidy grobowe faraonów Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa, Giza, Egipt. Wzniesione w ciągu około 100 lat 
w połowie III tysiąclecia p.n.e. na terenie nekropolii związanej z miastem Memfis, stolicą starożytnego Dolnego Egiptu. 
Wewnątrz znajdują się niewielkie – w stosunku do wielkości samych piramid – komory grobowe. Z piramidami zwią-
zane były zespoły świątynne, zachowane do dzisiaj we fragmentach. Największa z piramid, faraona Cheopsa, liczyła 
pierwotnie (przed utratą w ciągu wieków warstwy okładziny) 233 m długości boku i 147 m wysokości. 

13

14

14. Piramida grobowa faraona Dżosera, Sakkara, Egipt. Wzniesiona na terenie nekropolii memfickiej, około 15 km na 
południe od dzisiejszego Kairu. Powstała nieco wcześniej niż zespół piramid w Gizie i stanowiła pośredni krok między 
grobowcem o prostokątnym planie z lekko pochylonymi ścianami, zwanym mastabą, a piramidą ostrosłupową.
Twórca piramidy, Imhotep – pierwszy w historii architekt znany z imienia, po prostu spiętrzył sześć kamiennych ma-
stab, tworząc piramidę schodkową o wymiarach planu 121 x 109 m i wysokości około 60 m. Piramida Dżosera stanowi-
ła główny element zespołu architektonicznego, pełniącego rolę symbolicznej, pośmiertnej rezydencji faraona.
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Z ODDALI 

Przestrzeń uświęcona
Katedra i reszta świata

 Organizację przestrzenną miasta śred-
niowiecznego zapewniały fortyfikacje 
i budowle sakralne. Fortyfikacje ograniczały 
miasto, nie pozwalały mu rozlać się poza wy-
tyczony obszar, budowle sakralne natomiast 
stanowiły akcenty, definiowały ów obszar 
całkowicie zabudowany. Jeżeli jeszcze dzisiaj 
niektóre katedry dominują nad zabudową 
śródmiejską, w przeszłości różnica musiała 
być niepomiernie większa, gdyż w ciągu ko-
lejnych stuleci powiększano, także wzwyż, 
zabudowę otaczającą katedry.
 Katedry istotnie bywały ogromne, a ich 
znaczenie podkreślano, sytuując je na naj-
wyższym terenie w mieście i przydając im 
wysokie wieże. Taki w każdym razie był za-
mysł, choć oczywiście nie wszystkie zacho-
wane katedry średniowieczne je posiadają, 
jak również nie wszystkie wieże katedr są 
zwieńczone szpiczastymi dachami.
 Widoczne z oddali katedry były pierw-
szym sygnałem zbliżania się do miasta. 
Uświęcały przestrzeń średniowiecznego 
miasta i otaczającego go świata.
 
 

15. Katedra w Chartres, XII-XIII wiek, we Francji 
stale dominuje nad stojącymi nieopodal domami 
współczesnymi. Widoczny na fotografii budynek 
o pięciu wysokich kondygnacjach i dachu równym 
dwu następnym kalenicą sięga zaledwie do wyso-
kości naw bocznych katedry, ponieważ stoi na po-
ziomie o cztery kondygnacje niższym niż najwyższe 
miejsce w mieście, z którego wyrasta katedra.

16. Le Puy-en-Velay w Owernii we Francji jest po-
łożone na pagórkowatym terenie, z którego sterczą 
wysoko dwie skały; zabudowa miasta je wchłonęła, 
na szczycie jednej wzniesiono w XII wieku miniatu-
rowy kościółek Saint Michel d’Aiguilhe, a na drugiej 
w XIX wieku statuę Matki Boskiej. Katedra, którą 
widać na tle wyższej skały, nie ma wież; dominantą 
miasta stały się skały z sakralnymi symbolami.

15

16
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17.  Katedrę w Lincoln w Anglii z XIII wieku sygnalizują trzy wieże: dwie niższe, lecz smukłe, ujmujące fasadę wejścio-
wą, oraz ponad osiemdziesięciometrowa wieżyca na skrzyżowaniu naw z transeptem. Od początku XIV do połowy XVI 
wieku wieńczył ją szpiczasty hełm; sięgała wówczas około 160 metrów i była najwyższą budowlą świata.

Wzorcowa katedra gotycka winna była mieć siedem wież zwieńczonych wysokimi hełmami. Ich liczba wynikała z za-
sady, iż wejście do budynku winno być ujęte dwiema wieżami, a do katedry wiodły trzy wejścia – główne od zachodu 
oraz podrzędne w dwu szczytowych ścianach transeptu. Owe sześć wież miało otaczać wieżycę największą, strzelającą 
ku niebiosom – stanowiącą axis mundi, oś świata – spinającą ziemię z niebem, umieszczoną pośrodku, oczywiście nad 
skrzyżowaniem nawy z transeptem. Tego typu modelowa katedra nie została nigdy zbudowana, co nie wyklucza faktu, 
że budowę katedr rozpoczynano, kierując się podobnym programem3. 

17
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Z ODDALI 

Przestrzeń mieszkania

18. Jedno z niewielkich miast w Egipcie, w delcie 
Nilu. Fotografia wykonana z pasażerskiego samolo-
tu w 1981 roku.

 Miasto zawsze oferowało większe moż-
liwości rozwoju i ciekawsze życie. Jednakże 
otoczone murami, samo przez stulecia nie 
mogło się rozwijać. Oczywiście, zawsze były 
jakieś miasta giganty, na przykład populacja 
antycznego Rzymu sięgnęła miliona miesz-
kańców, podczas gdy Londyn osiągnął ten pu-
łap na początku XIX wieku. Przeciętni miesz-
kańcy w takich wypadkach wypełniali wielkie  
i liczne budowle czynszowe.
 Prawdziwy dramat przyniosła rewolucja 
przemysłowa XVIII-XIX wieku. Fabryki, wzno-
szone na terenie miast, wabiły migrantów 
wpadających w pułapkę życia w przelud-
nionych dzielnicach, w niehumanitarnych 
warunkach. Proces, który wówczas rozpoczął 
się w Europie i Ameryce Północnej, w XX wieku 
ogarnął pozostałe kontynenty. Dlatego na 
następnych stronach podajemy przykłady:
•	 prób	zapewnienia	przyzwoitych	warun-

ków mieszkaniowych wzrastającej liczbie 
mieszkańców,

•	 domów	tych,	którym	się	lepiej	powiodło,	
i sposobów, w jakie odzwierciedla to ar-
chitektura. 

 

18

19

19. Wenecja. Widok fragmentu miasta z kampanili 
na placu św. Marka. Rozwój miasta założonego na wy-
spach morskiej laguny spowodował ogromne zagęsz-
czenie zabudowy na niewielkim terenie. Ta ograniczo-
ność miejsca m.in. uchroniła Wenecję od lokalizacji na 
jej terenie zakładów przemysłowych w XIX i XX wieku. 
Jednak przemysł petrochemiczny, fabryki nawozów, 
aluminium, huta szkła i inne zakłady, które powstały  
w sąsiedztwie Wenecji na lądzie stałym, głównie w Me-
stre i porcie Maghera, zagrażają miastu poprzez zanie-
czyszczenie powietrza i wody. 
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20

21

22

20.  Kazimijja, dzielnica trady-
cyjnych domów arabskich sku-
pionych wokół meczetu, w Bag-
dadzie, w Iraku. Do połowy XX 
wieku zamieszkiwana była 
przez zamożne mieszczaństwo. 
Jednakże wraz z gwałtownym 
rozwojem miasta dotychczaso-
wi mieszkańcy przenieśli się do 
nowych willi wznoszonych na 
sposób europejsko-amerykań-
ski, stare domy natomiast były 
dzielone i wynajmowane coraz 
to nowym migrantom z tere-
nów wiejskich i w latach 70. stan 
dzielnicy był opłakany.

21.  Fragment Montrealu, Ka-
nada. Na fotografii wykonanej 
w roku 1979 widać przemie-
szanie zabudowy – wysokiej, 
średniej i niskiej, komercyjnej 
i mieszkaniowej, a na dalekim 
planie dostrzec można także dy-
miące kominy.

22. W Hong Kongu, z uwagi 
na niedobór odpowiednich te-
renów budowlanych, budynki 
mieszkalne wznoszone są w for-
mie wieżowców.
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