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OÂWIETLANIE ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

ILUMINACJA ZABYTKÓW

1. KoÊció∏ p.w. Êw.Êw. Piotra i Paw∏a w Szczecinie;
reflektor zamocowany na s∏upie ustawionym na wprost
wejÊcia g∏ównego oÊwietla punktowo jedynie rozet´
portalu, która na bia∏ym tle tynkowanych powierzchni
widoczna jest bardziej ni˝ w dziennym Êwietle.
Ustawienie êród∏a Êwiat∏a powoduje efekt olÊnienia
niekorzystnie odbierany przez obserwatora.

1.  Church of St. Peter and Paul in Szczecin; the spot-
light installed on a post placed directly in front of the
main entrance lights only the portal rosette, which
against the white background of the plaster surface is
visible more than in daylight; placing the source of 
light produces the effect of a glare unfavourable for the
observer.

Âwiat∏o dzienne pozostaje na us∏ugach architektury od
zawsze1. Jednak jego znaczenie trudne jest do zdefinio-

wania zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Pojawia
si´ nieoczekiwanie we wn´trzu ulicy czy mieszkania, by
równie niespodziewanie zniknàç. Podczas pochmurnego
dnia potrafi zachwyciç jednym b∏yskiem odbitym w szy-
bach okiennych, lÊniàcych po deszczu dachach czy grani-
towych p∏ytach miejskich chodników.
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Âwiat∏o sztuczne jest przewidywalne, mo˝na je
zmierzyç i wykorzystaç. Jego zastosowanie w prze-
strzeni wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, szcze-
gólnie, gdy dotyczy miejsc bogatych w zabytki archi-
tektury, które – w przeciwieƒstwie do wspó∏czesnych
budowli – projektowano z za∏o˝eniem, ˝e b´dà oglà-
dane tylko w ciàgu dnia. Âwiadome zastosowanie
sztucznego Êwiat∏a umo˝liwia eksponowanie pozor-
nie zamkni´tych wn´trz, rozwiàzaƒ technicznych,
konstrukcyjnych i materia∏owych, a dzi´ki temu s∏u˝y
promocji miejsca, inwestora i architekta. U˝ycie kom-
binacji Êwiat∏a wewn´trznego i zewn´trznego oraz zin-
tegrowanego i uzupe∏niajàcego budzi estetyczne emoc-
je, p∏ynàce z kontaktu obserwatora z nocnym wizerun-
kiem architektury. Âwiat∏o mo˝e byç zatem narz´-
dziem tworzàcym nowà jakoÊç w krajobrazie miasta.

Projektowanie oÊwietlenia obiektów, zak∏adajàce
zastosowanie nowoczesnych technik, jest sztukà 
kreowania wizualnego otoczenia cz∏owieka. Coraz
cz´Êciej staje si´ integralnà cz´Êcià projektu archi-
tektonicznego, zlecanego – zw∏aszcza przy wysoko
bud˝etowych realizacjach – wyspecjalizowanym pra-
cowniom. Nie ogranicza si´ ono jedynie do fizycznych
w∏aÊciwoÊci Êwiat∏a i zasad optyki, ale uwzgl´dnia tak-
˝e analiz´ aktywnoÊci cz∏owieka, jego psychik´ i pra-
wid∏owoÊci wizualnego odbioru obrazu, zwanego ludz-
kim fenomenem postrzegania sta∏oÊci (jaskrawoÊci). 

Ta wielop∏aszczyznowa koncepcja oÊwietlenia
narodzi∏a si´ w latach 50. XX w., kiedy to Mies van
der Rohe zatrudni∏ przy budowie Seagram Building
w Nowym Jorku Richarda Kellego, specjalist´ od
oÊwietlenia scenicznego. Kelly stworzy∏ do celów

2. Royal Gate in Szczecin – a Baroque
town gate, originally with invisible side
elevations concealed by the reinforcement
construction. The accepted conception of
lighting emphasises, apart from the gate
gables, also the side walls; the type of
light frames and the way of their distribu-
tion mistakenly suggest to the observer
the existence of a regular decorative
motif.

2. Brama Królewska w Szczecinie – baro-
kowa brama miejska, pierwotnie o niewi-
docznych (zas∏oni´tych konstrukcjà umoc-
nieƒ) bocznych elewacjach. Przyj´ta kon-
cepcja oÊwietlenia eksponuje, poza szczy-
tami bramy, boczne Êciany, a rodzaj opraw
Êwietlnych i sposób ich rozmieszczenia
mylnie sugeruje obserwatorowi istnienie
na ich p∏aszczyênie regularnego motywu
zdobniczego.

projektowania jednolità teori´
oÊwietlania budynków, opartà 
o wyró˝nione przez niego trzy
g∏ówne funkcje Êwiat∏a. By∏y
to: Êwiat∏o dla spostrzegania
(ambient light), Êwiat∏o przy-
ciàgajàce wzrok (focal glow)
i Êwiat∏o do oglàdania (play of
brillance). Kelly, jako pierw-
szy, zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e
cz∏owiek jest aktywnym od-
biorcà architektury i poÊrednio
efektów Êwietlnych jej towa-
rzyszàcych, a rejestrowane przez
niego obrazy sà pochodnà za-
równo jego potrzeb i doÊwiad-
czeƒ, jak i indywidualnych
oczekiwaƒ. 
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3. Muzeum Narodowe na Wa-
∏ach Chrobrego, jeden z trzech
reprezentacyjnych gmachów
publicznych Szczecina, zbu-
dowany na wysokiej skarpie
dawnego Fortu Leopolda.
OÊwietlenie atrakcyjnej fizjo-
grafii terenu ograniczone je-
dynie do systemu oÊwietlenio-
wego ulicy, powoduje zubo-
˝enie informacji o skali za∏o-
˝enia architektoniczno-urba-
nistycznego.

3. National Museum in Wa∏y
Chrobrego, one of the three
representative public build-
ings in Szczecin erected on the
high escarpment of the former
Leopold Fort. Lighting the
attractive physiography of the
terrain has been limited only
to  the street, and thus reduces
information about the scale of
the architectural-town-plan-
ning premise.
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Efekty estetyczne i informacyjne oÊwietlonej ar-
chitektury – czy to nowoczesnej, czy historycznej –
zale˝à od technicznych parametrów Êwiat∏a, jego 
orientacji (pionowej i poziomej) i kierunku (z obiek-
tu lub na obiekt).

Wspó∏czeÊnie du˝e tafle szklane sta∏y si´ drogà
transmisji Êwiat∏a sztucznego, majàcego wydobyç
architektur´ z mroku nocy. W przeciwieƒstwie do
kryszta∏owych XIX-wiecznych hal wystawien-
niczych czy zimowych ogrodów, w których Êwiat∏o
dzienne mia∏o oÊwietlaç wn´trze, nastàpi∏ zwrot
kierunku jego przep∏ywu od „do wn´trza” do „na
zewnàtrz”. JednoczeÊnie zmiana rodzaju Êwiat∏a: 
ze s∏onecznego na sztuczne, otworzy∏a nowà Êcie˝k´ 
w projektowaniu oraz w odczuwaniu architektury. 

Bli˝ej jej by∏o odtàd do gotyckich katedr ni˝ do
Crystal Palace Josepha Paxtona. Dzia∏o si´ tak od mo-
mentu publikacji manifestu Paula Scheerbarta, literata
i wizjonera, który nie by∏ architektem. Na Âwiatowej

Wystawie w Kolonii Bruno Taut zadedykowa∏ mu
swój wielce znaczàcy w historii architektury Pawilon
Szk∏a, otwierajàc tym samym praktycznà, pionierskà
drog´ nocnej ekspozycji dzie∏a architektonicznego.
Scheerbartoskie Glück ohne Glas, wie dumm ist das
Êwi´tuje do dziÊ triumfy. Choç utopijne wizje teore-
tyka zweryfikowa∏o ˝ycie, przyczyni∏y si´ one do
zamkni´cia pewnej epoki i umo˝liwi∏y Miesowi van
der Rohe rozpocz´cie nowej, w której sztuczne Êwiat-
∏o zacz´∏o odgrywaç wa˝nà rol´ w architekturze.

W rozÊwietlonym od wn´trza Êwiecie wspó∏czes-
nej architektury zapragn´liÊmy iluminowaç równie˝
to, co dotàd ukryte by∏o w g∏´bokim cieniu nocy.
Problem polega∏ na znalezieniu odpowiedzi na
krótkie pytanie: jak to robiç? 

Ró˝nica w sposobach stosowania Êwiat∏a sztucz-
nego na u˝ytek architektury wspó∏czesnej i histo-
rycznej okaza∏a si´ tak du˝a, jak cele, jakim s∏u˝yç
mia∏y te dzia∏ania. 

4. Urzàd Miejski w Szczecinie. Iluminowana fasada eksponowa-
na jest od strony Jasnych B∏oni, cz´Êci kompleksu parku im. Jana
Kasprowicza. Ograniczenie oÊwietlenia obiektu do nieregularnej
iluminacji p∏aszczyzny fasady przyczyni∏o si´ do stworzenia
wizerunku „papierowej” architektury, pozbawionej wymiaru
przestrzennego, z uwagi na niewidocznà bry∏´ wysokiego dachu
i wcinajàcy si´ w mrok pasowy obrys tympanonu.

4. Municipal Office in Szczecin. The illuminated fa¥ade is dis-

played from Jasne B∏onia, part of the Jan Kasprowicz park com-
plex. Limiting the lighting to an irregular illumination of the
fa¥ade contributed to creating an image of “paper” architecture,

deprived of spatial dimension due to the invisible solid of the
high roof and the outline of the tympanum cutting into the 
darkness.
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Szklano-stalowy Carré d’Art w Nîmes, dzie∏o

sir Normana Fostera, nawiàzuje w proporcjach, po-
dzia∏ach i skali do klasycznego ci´˝aru sàsiadujàcego 
z nim Maison Carrée, lecz jednoczeÊnie oba te obiek-
ty sà w stosunku do siebie w zasadniczym kontraÊcie,
szczególnie uwidaczniajàcym si´ w∏aÊnie po zmroku.
OÊwietlony rozproszonym, jednorodnym Êwiat∏em
dolnym (floodlighting) obiekt Maison Carrée powta-
rza czytelny za dnia walor zwartej i masywnej bu-
dowli, tworzy opozycj´ do gmachu Carré d’Art, zmie-
niajàcego si´ nocà w Êwietlny spektakl. Struktura
budynku Fostera pozostaje czytelna nocà dzi´ki
ró˝norodnym rodzajom, kolorom i nasileniu u˝ytego
we wn´trzach Êwiat∏a. Nie jego Êciany (jak w przy-
padku obiektu historycznego) stajà si´ granicà noc-
nego poznania, ale profesjonalnie u˝yte Êwiat∏o, 

podkreÊlajàce precyzyjnie wyznaczonà przez archi-
tekta przestrzeƒ. Nie rozlewa si´ ono bezw∏adnie, nie
myszkuje, nie pozwala obserwatorowi na wytropie-
nie êród∏a, z którego pochodzi. Tworzy nowe, nie-
przypadkowe wartoÊci, dramaturgi´ i scenografi´.
Âwiat∏o dopuszczone jest przez architekta do zabawy,
ale nigdy nie kpi z architektury.

Ta delikatnoÊç w podejÊciu do Êwiat∏a widoczna
jest równie˝ na Dziedziƒcu Napoleona w Luwrze,
gdzie niezale˝nie od siebie „˝yjà” w nocy dwa od-
mienne w charakterze obiekty. W tradycyjnym pó∏-
mroku latarni mi´kko rysuje si´ dolna cz´Êç fasady
pa∏acu. Âwiat∏o w tym przypadku – jak niegdyÊ – ma
za zadanie prowadziç do architektury. Piramida Ieoha
Minga Peia iluminuje, podczas gdy architektura his-
toryczna pozwala si´ oÊwietliç. Zabytek nie toleruje

ILUMINACJA ZABYTKÓW

5. The 13 Muz Club in ˚o∏nierza Polskiego Square in
Szczecin. The object is illuminated by individual spot-
lights haphazardly placed on the elevation, and casting
light on fragments of tympanums and particular verti-
cal sections of the elevation, which are not the most
important either as regards the decoration or the fulfil-
led functions.

5. Klub 13. Muz przy pl. ˚o∏nierza Polskiego w Szcze-
cinie. OÊwietlenie obiektu realizujà pojedyncze reflek-
tory umieszczone przypadkowo na elewacji. OÊwietlajà
one szczàtkowym Êwiat∏em fragmenty tympanonów 
i pojedyncze piony elewacji, nie najwa˝niejsze ani ze
wzgl´du na dekoracje, ani pe∏nione funkcje.
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fragmentarycznych rozwiàzaƒ ani teatralnoÊci zada-
nej czy wynikowej. Fasady gmachów historycznych
sà jednym opowiadaniem. Rol´ t´ spe∏nia Êwiat∏o
jednorodne, nie faworyzujàce poszczególnych ele-
mentów, ale dostrzegajàce wszystkie, sk∏adajàce si´
na kompozycj´ budowli. Podczas gdy architektura
wspó∏czesna – lÊni, architektura historyczna – Êpi.
Jedna staje si´ t∏em dla drugiej. 

Âwiadome, czy wynikajàce z ignorancji, lekko-
myÊlne stosowanie sztucznego oÊwietlania w budyn-
kach historycznych prowadziç mo˝e do karykatural-
nej dramaturgii, w której nie Êwiat∏o s∏u˝y architek-
turze, lecz ona ˝arówce. Nasza uwaga skupia si´ wte-
dy na smudze Êwietlnej, która wydobywa z ciemnoÊci
przypadkowe detale architektoniczne, niekiedy mon-
strualnie przekszta∏cone poprzez rozchodzàce si´ –

6. The 13 Muz Club 
in ˚o∏nierza Polskiego
Square in Szczecin. The
only remnant of the for-
mer sites of assembling
illumination fittings are
traces on the pavement.
Spotlights have been
installed on the elevation
next to the entrance of
the building, the gable
axis, at the level of the
cornices, and the eleva-
tion roles at a “safe”
height.

6. Klub 13. Muz przy 
pl. ˚o∏nierza Polskiego 
w Szczecinie. Po daw-
nych miejscach monta˝u
opraw oÊwietleniowych
pozosta∏y jedynie Êlady 
w chodniku. Na elewacji
przy wejÊciu do budyn-
ku, w osi szczytów, na
poziomie gzymsów oraz
na Êcianach elewacji na
„bezpiecznej” wysokoÊci
zamontowano punktowe
reflektory na wysi´gni-
kach.

cz´sto od do∏u elewacji – cienie i pó∏cienie. Nie trud-
no nam wyÊledziç miejsce, a niekiedy nawet sposób
monta˝u oprawy oÊwietleniowej (il. 1). Pojawiajà si´,
czasem niezauwa˝alne nawet w ciàgu dnia, te cz´Êci
budowli, które nigdy nie by∏y lub nie powinny byç
eksponowane (il. 2). 

W mroku ginie wówczas idea, skala, ci´˝ar bu-
dowli. Niknà coko∏y i fizjografia terenu, co szczegól-
nie êle komponuje si´ w panoramach i szerszych
ekspozycjach (il. 3). Ginà olbrzymie bry∏y dachów, 
a fasady nawet najwi´kszych budynków tracà przy
tym swój przestrzenny wymiar, patrzymy na nie jak
na papierowe dekoracje czy kurtyny (il. 4). W nie-
umiej´tnie zastosowanym Êwietle przypadkowo o˝y-
wajà  fragmenty kolumn, gzymsów, portali czy tym-
panonów (il. 5). 
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7. Church of the Holy Family in Bogurodzicy
Street in Szczecin, Castle of the Dukes of
Pomerania in Szczecin. The accentuation of
solely the crownings of the towers and/or their
illumination with individual shafts of light not
only deforms the reception of the form, size
and proportion, but also separates them from
the course of the whole building.

7. Szczecin: koÊció∏ p.w. Âw. Rodziny przy 
ul. Bogurodzicy, Zamek Ksià˝àt Pomorskich.
Akcentowanie jedynie zwieƒczeƒ wie˝ i/lub
stosowanie oÊwietlania ich przy u˝yciu poje-
dynczych smug Êwietlnych nie tylko wprowa-
dza zak∏amania w odbiorze formy, wielkoÊci 
i proporcji, ale separuje je od korpusu ca∏ej
budowli.
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Szczególnym zainteresowaniem „oÊwietleniow-
ców” cieszà si´ wie˝e koÊcielne, ratuszowe czy zam-
kowe lub zgo∏a ich he∏my, cz´sto w wyniku nie-
umiej´tnie zastosowanego Êwiat∏a „zawieszone” 
w mroku (il. 7). Mamy w takich przypadkach do czy-
nienia z pe∏nà zmianà podejÊcia do ich historycznej
funkcji. NiegdyÊ te w∏aÊnie obiekty architektoniczne
mia∏y byç êród∏em Êwiat∏a, wysy∏anym na jak naj-
wi´ksze odleg∏oÊci. Z czasem ich oÊwietleniowe funk-
cje zosta∏y zwi´kszone. W XVIII i XIX w. wyobraênia
projektantów zaowocowa∏a realizacjami fantastycz-
nych Êwietlnych atrakcji, np. przy okazji wystaw Êwia-
towych (Drezno – 1738, Pary˝ – 1889) czy oÊwietla-
niem wr´cz ca∏ych miast (San Jose – 1885). Ostatnio
jednym z poruszajàcych pomys∏ów wykorzystania

Êwiat∏a by∏o, odsuni´te ostatecznie od realizacji,
zamierzenie oparte o tzw. light-beam architecture,
majàce upami´tniaç tragedi´ World Trade Center 
w Nowym Jorku.

Skrajnie nieudanymi by∏y tak˝e próby oÊwietle-
nia zabytków przy zastosowaniu pionowo ustawio-
nych reflektorów. Jest to tzw. militarny rodzaj ilumi-
nacji. Zastosowano go w Pary˝u podczas Âwiatowej
Wystawy w 1900 r. Póêniej pojawi∏ si´ w Êwietlnych
iluminacjach aran˝owanych przez Alberta Speera.
Elewacje budynków historycznych oÊwietlone pio-
nowym Êwiat∏em g´sto ustawionych reflektorów nie
reprezentujà nic, poza walorem uporzàdkowanej
kompozycji. Tego typu Êwiat∏o daje takie same efek-
ty na ka˝dej elewacji (il. 8).

8. Gmach Zak∏adu Energetycznego przy 
ul. Malczewskiego w Szczecinie. Zastosowany
system iluminacji tworzy nowà kompozycj´
fasady budynku historycznego, o bogatym
oryginalnym detalu architektonicznym zdo-
minowanym przez Êwietlnà aran˝acj´.

8. The power works building in Malczew-
skiego Street in Szczecin. The applied system
of illumination creates a new composition of
the historical building facade with a rich and
original architectural detail dominated by the
lighting arrangement.
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Iluminacja obiektów zabytkowych znajduje coraz
wi´cej zwolenników wÊród inwestorów, projektan-
tów, wykonawców, osób odpowiedzialnych za pro-
mocj´ i odbiorców, których aktywnoÊç coraz bardziej
przesuwa si´ poza godziny dzienne. PodkreÊlana jest
koniecznoÊç tworzenia to˝samoÊci wn´trz miejskich,
realizowania funkcji dydaktycznych oraz „dogania-
nia” w tej dziedzinie innych miast europejskich. Silna
presja producentów i sprzedawców us∏ug prowadzi
jednak cz´sto do powielania wielu – mo˝liwych do
unikni´cia – b∏´dów. Jednym z nich, o którym war-
to wspomnieç, jest umieszczanie reflektorów na 
fasadach budynków poza zasi´giem przypadkowych
wandali. Takie rozwiàzania pozostajà w sprzecznoÊci
z zasadami estetyki, a ponadto niekiedy prowadzà do
uzyskiwania niepo˝àdanych efektów oÊwietlenio-
wych (il. 6, 8).

Prawid∏owe oÊwietlenie zabytkowych obiektów
wymaga wspó∏pracy szerokiego grona fachowców.
Sporzàdzenie projektów oraz ich realizacj´ muszà
poprzedzaç: interdyscyplinarna, profesjonalna ocena

obiektów, modelowa stymulacja komputerowa,
rozpoznanie oÊwietlenia najbli˝szego sàsiedztwa, 
w tym tak˝e ulic. Istotne jest równie˝ uwzgl´dnie-
nie estetycznych odczuç odbiorcy. Wszystkie te
czynniki sk∏adajà si´ na ostateczny efekt programu
iluminacji. 
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Przypisy

Dr in˝. arch. Beata Makowska jest absolwentkà Wydzia∏u
Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciƒskiej
(1987), Podyplomowego Studium Ochrony Zabytków 
Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej
(1995) oraz Zaocznych Studiów Doktoranckich na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2001).
Stypendium Fundacji Gerda Henkel z Düsseldorfu. Praca
zawodowa: Pracownia Dokumentacji Naukowo-Histo-
rycznej, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddzia∏ 
w Szczecinie, Wojewódzki Oddzia∏ S∏u˝by Ochrony Za-
bytków w Szczecinie, Regionalny OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków w Szczecinie, którego obecnie jest
dyrektorem.

The foreseeable effects of the impact of artificial
light, based on the principles of optics, only

ostensibly appear to facilitate the works of designers.
The rather scarce positive realisations show that an
optimal outcome is attained thanks to time consum-
ing work conducted by specialists representing
assorted branches, and based on an interdisciplinary
reconnaissance of the given object. The composite
nature of the problem is emphasised while analysing
differences in the ways of illuminating contemporary
and historical architecture, and comparing the tasks
which may be fulfilled by artificial light, from the
creation of new space, via the night time promotion

of a given object, to purely practical information
functions.  

Contemporary architecture began to intentionally
use artificial light at the beginning of the twentieth
century. Frequently the given object was analysed in
detail within the context of its exposition during 
various parts of the day, in contrast to historical 
realisations, whose illumination was not foreseen.
The ... application of the illumination of historical
objects must not be resolved in a manner detrimental
for the appearance of the monument by resorting to
uncritically emulated methods used in contemporary
arrangements. 

THE ILLUMINATION OF HISTORICAL ARCHITECTURE




