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Lidia Kazimierczak

Anna Gaszewska

„Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze¿ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla 
gospodarki.”  praca pokazuj¹ca jak wa¿n¹ rolê pe³ni relacja mistrz-uczeñ w poszukiwaniu innowacyjnoœci 
na podstawie badañ z zakresu zagadnieñ architektonicznych. Artyku³ zawiera analizê porównawcz¹ 
architektów i ich dzie³ bazuj¹cych na wiedzy minionych czasów i wprowadzaj¹cych nowoczesne rozwi¹zania 
architektoniczne oraz innowacje w budownictwie. W pe³ni akceptowana i ceniona jest kontynuacja 
kierunków przy odpowiednio dobranych wspó³czesnych œrodkach przekazu. W³aœciwe wykorzystanie wiedzy 
i doœwiadczenia jest podstaw¹ do innowacyjnego kreowania w architekturze. „ Lepiej kopiowaæ , ni¿ tworzyæ 
coœ podobnego do niczego” (Stanis³aw Fisher). Nowoczesne technologie w budownictwie wynikaj¹ 
z pomys³ów architektów i s¹ motorem rozwoju przestrzeni. Kreowanie dobrej jakoœciowo przestrzeni wi¹¿e 
siê z czerpaniem inspiracji, a przede wszystkim doœwiadczeñ z epok poprzednich. Mimo wspó³czesnego 
odrzucenia rangi instytucji mistrza (w wymiarze jaki znamy z czasów staro¿ytnych), architektura pozostaje 
dziedzin¹, gdzie kult mentorów jest obecny i mimo rozwoju technologii znajdujemy tu wiele formalnych 
odwo³añ do epok przesz³ych. Dzie³o architektoniczne œciœle zwi¹zane jest z cz³owiekiem. To wokó³ niego 
organizowane jest ¿ycie i ono wyznacza ramy przestrzenne funkcjonowania ludzi. Zwi¹zek ten nie pozwala 
na rozpatrywanie architektury w oderwaniu od jej wielow¹tkowoœci.

Praca pokazuje rolê edukacji we wspó³czesnym œwiecie, jako podstawê do poszukiwañ innowacyjnoœci. 
Nauka nadal opiera siê na relacji mistrz  uczeñ, której baz¹ jest przekaz ustny wspomagany pomocami 
naukowymi. Poruszane pojêcia "mentoringu" oraz "tutoringu" jako form nauczania oraz nowatorskiego 
wykorzystania wiedzy bêd¹cej baz¹ dla rozwoju biznesu, pomagaj¹ udowodniæ, ¿e mimo wspó³czesnego 
odrzucenia i pomniejszenia rangi instytucji mistrza, architektura pozostaje tym miejscem, gdzie kult 
mentorów jest nadal obecny i mimo postêpu technologii, do którego d¹¿ymy, ci¹gle widoczne s¹ formalne 
odwo³ania do epok minionych. Oba te pojêcia zak³adaj¹ d³ugoterminow¹ wspó³pracê pomiêdzy uczniem 
a nauczycielem.

9. Mistrz i uczeñ. 
Œredniowieczny prze¿ytek czy nowoczesny uk³ad 

kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki

STRESZCZENIE 

–

–

9.1. WPROWADZENIE
Ramy przestrzenne, w których ¿yje ka¿dy cz³owiek okreœlone s¹ g³ównie przez architekturê. Ze wzglêdu na naturaln¹ 
relacjê architektura nie mo¿e byæ rozpatrywana przedmiotowo jako zbiór budynków, w których mieœci siê konkretna 
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funkcja. Zwi¹zek ten powoduje reakcjê tzw. powolnego czytania budynku. Koncepcja ta by³a stworzona 
i popularyzowana przez architekta Stanis³awa Fiszera (fr. de la lectrure lente). W jej myœl obiekt i jego elementy 
projektowane s¹ w sposób maj¹cy na celu zmianê postrzegania przestrzeni i zaspokojeniu estetycznej przyjemnoœci. 
Koncepcja ta realizowana jest za pomoc¹ wyuczonych narzêdzi, rzemios³a, œlusarki, obróbki kamienia czy szalowania 
betonu. Zgodnie z teori¹ architekta, wzorem obiektów s¹ dwa budynki: niemiecka ambasada Petera Behrens'a w Sankt 
Petersburgu i biblioteka Gunnara Asplund'a w Sztokholmie. Prezentowane budynki dziêki detalom wpisuj¹ siê 
w koncepcjê powolnego czytania budynku. Sztuka projektowania obiektów budowlanych widoczna jest nie tylko 
w samej formie, ale tak¿e w precyzji ka¿dego szczegó³u.

Do podobnej konwencji zaliczane s¹ budynki Bohdana Pniewskiego. Architekt œwiadomie podejmuje decyzjê 
stosowania detalu architektonicznego, który definiuje jego projekt. Nie boi siê eksperymentu, który wynika z wiedzy 
przejmowanej od prof. Czes³awa Przybylskiego, czy prof. Tadeusza Breyer'a, a tak¿e zainteresowania i kontynuowania 
renesansowej myœli architektonicznej, mówi¹cej o proporcjach kwadratu, ko³a i z³otego podzia³u. Wszystkie te elementy 
mocno definiuj¹ projekty Pniewskiego wpisuj¹c siê w teoriê powolnego czytania budynków. Pniewski jako uczeñ czerpa³ 
wiedzê i doœwiadczenie od swoich mentorów, aby w latach dojrza³ych wykszta³ciæ elitê polskiej architektury.

Detal jest elementem weryfikuj¹cym wiedzê, doœwiadczenie, a tak¿e odwagê architektów. Tylko prawdziwy rzemieœlnik 
podejmuje œwiadom¹ decyzjê o stosowaniu ornamentu, potrafi sprzeciwiæ siê szeroko uznanej teorii g³oszonej przez 
Adolfa Loos'a w dziele wydanym w 1908 r. pt. „Ornament jest zbrodni¹” (LOOS 1908).

Rysunek 1. Peter Behrens, 
Niemiecka Ambasada, Sankt Petersburg

�ród³o: http://www.google.pl, obiekt dziêki 
zastosowanym detalom architektonicznym 
wpisuje siê w teoriê „de la lectrure lente” 

Rysunek 2. Gunnara Asplund’a,  
Biblioteka, Sztokholm

�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Asplund, 
obiekt dziêki swojej formie i u¿ytym materia³om wpisuje siê w teoriê 

„de la lectrure lente”
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Architekt Stanis³aw Fiszer kontynuuje myœl Bohdana Pniewskiego. Detal architektoniczny jest œwiadom¹ decyzj¹ 
ekonomiczn¹ architekta. Fiszer koncentruje siê na szczegó³ach odchodz¹c od kreowania architektury przez jej strukturê.

Rysunek 3. Bohdan Pniewski, 
Willa przy ul. Klonowej, Warszawa, detal

�ród³o: http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1713,  
detal architektoniczny, jako g³ówny element definiuj¹cy 

projektowane za³o¿enie

Rysunek 6. Stanis³aw Fiszer, 
Teatr i Mediateka, Saint- Quentin-en-Yvelines, Francja

�ród³o: http://www.fiszeratelier41.pl, kreacja przestrzeni dziêki 
detalom architektonicznym

Rysunek 5. Stanis³aw Fiszer, 
Centrum Studiów i Poszukiwañ przy 

Archiwach Narodowych (C.A.R.A.N.), Pary¿, Francja

�ród³o: http://www.fiszeratelier41.pl, detal architektoniczny 
widoczny w ka¿dym elemencie projektów Stanis³awa Fiszera

Rysunek 4. Bohdan Pniewski, 
Gmach S¹dów Grodzkich, Warszawa, 

detal od ul. Ogrodowej

�ród³o: http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1713, 
detal architektoniczny inspirowany renesansem
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Wybitna architektura tworzona jest przez architektów, którzy dziêki swojej indywidualnoœci tworz¹ now¹ sztukê poprzez 
kreowanie przestrzeni i wspó³tworzenie nowoczesnych technologii w budownictwie. Indywidualnoœæ musi byæ jednak 
poparta wiedz¹ i doœwiadczeniem, dlatego architekci swoje koncepcje buduj¹ na bazie idei inspirowanych przesz³oœci¹. 
Kontynuacja obranych kierunków jest w pe³ni akceptowana i ceniona przy odpowiednio dobranych wspó³czesnych 
œrodkach przekazu. To nowoczesne technologie w budownictwie wynikaj¹ce z pomys³ów architektów s¹ motorem 
rozwoju przestrzeni. 

Architektura to dziedzina, która bazuje na doœwiadczeniu i praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas 
procesu kszta³cenia, a tak¿e na indywidualnych poszukiwaniach celu i jego realizacji. Wspó³czeœnie mówi siê o upadku 
autorytetów i wartoœci, jednak w odniesieniu do pojêæ architektonicznych nie odnajduje to prze³o¿enia  na ¿aden aspekt 
dotycz¹cy poszukiwania mistrzów i inspirowaniu siê osi¹gniêciami przesz³oœci. Architektura  jest dziedzin¹, która rozwija 
siê na fundamentach epok przesz³ych. Odniesienia i nawi¹zania do teorii twórców i inicjatorów poszczególnych nurtów 
w stylach architektonicznych widoczne s¹ na ka¿dym etapie projektowania. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ dziedziny 
podzielona zosta³a na kilka podstawowych praktyk.

Historia architektury zwi¹zana jest œciœle z poszukiwaniem innowacyjnych rozwi¹zañ, które kierunkowa³y podstawowe 
nurty. Nowo¿ytna architektura i jej podstawowe style przypisane s¹ najczêœciej g³ównym jej przedstawicielom, którzy 
jednoczeœnie byli jej inicjatorami. Poczynaj¹c od czasów renesansu przez barok, architekturê klasycystyczn¹ przez 
architekturê XIX w historyzm, szko³ê chicagowsk¹, secesjê, a¿ po architekturê XX i XXI w. modernizm, tradycjonalizm
i postmodernizm oraz architekturê innych rejonów œwiata, islamu, Indii, architektura bazuje na podstawowych 
za³o¿eniach g³ównych przedstawicieli. Inspirowanie siê i w pewien sposób kopiowanie mistrzów by³o i jest popularn¹ 
praktyk¹ wœród architektów. Odpowiednia baza daje podstawy do poszukiwañ innowacyjnych rozwi¹zañ i staje siê 
motorem dzia³añ do tworzenia nowej architektury. Stanis³aw Fiszer architekt i urbanista mawia: „ Lepiej kopiowaæ, ni¿ 
tworzyæ coœ podobnego do niczego”. Stwierdzenie to daje obraz pracy architektów, którzy swoje praktyczne rozwi¹zania 
powinni opieraæ na doœwiadczeniu innych. Odpowiednie wykorzystanie wiedzy i doœwiadczenia jest podstaw¹ do 
innowacyjnego kreowania w architekturze.

Renesans to okres w dziejach nowo¿ytnej architektury, której g³ównych przedstawicielem i inicjatorem sta³ siê we 

W³oszech   Filippo Brunelleschi. Jego sztampowe dzie³o kopu³a katedry we Florencji jest wzorem innowacyjnoœci. 

Ta skomplikowana pod k¹tem in¿ynierskiego kunsztu realizacja jest dowodem na budowlane mo¿liwoœci tego okresu i 

staje siê pocz¹tkiem pracy nad modu³em przestrzennym. Brunelleschi stworzy³ wiele urz¹dzeñ technicznych i rozwi¹za³ 

wiele problemów in¿ynierskich zwi¹zanych z konstrukcj¹ kopu³y. Z jego osi¹gniêæ korzystali póŸniejsi architekci. Liczne 

nawi¹zania i inspiracje widoczne s¹ w pracy Micha³a Anio³a, szczególnie w jego projekcie i realizacji kopu³y Bazyliki 

œw. Piotra w Rzymie.

Brunelleschi, jako pierwszy, zastosowa³ formê antyczn¹ jako jeden z g³ównych elementów projektu. Wprowadzi³ 
kolumny korynckie, g³owice kompozytowe, kopu³y na pendentywach, czy arkady i portyki. Kopu³a sklepienie na planie 
oœmioboku prezentuje odrodzenie siê staro¿ytnego kunsztu budowania i estetycznych upodobañ. 

Kopu³a Bazyliki œw. Piotra w Rzymie,nawi¹zuj¹ca do antycznej formy, stanowi kontynuacjê wzorców ukszta³towanych 
przez  Brunelleschiego.

9.2. RELACJA MISTRZ - UCZEÑ

Mistrz jako inspirator dla tworzenia nowatorskich rozwi¹zañ w architekturze

– – 

– 

– – – 

– 
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Nastêpnie inni twórcy, Michelozzo i Leon Battista Alberti, w swoich pracach inspirowali siê i kontynuowali now¹ myœl, 
jednoczeœnie zdaj¹c sobie sprawê ze sprzecznoœci, jakie nios¹ antyczne sposoby kszta³towania obiektów budowlanych 
z obecn¹ struktur¹ budynków. Odpowiednie wykorzystanie wiedzy i doœwiadczenia innych przez ich praktykowanie staje 
siê motorem do poszukiwañ nowych rozwi¹zañ i próby dostosowania wzorców do realiów i nowych mo¿liwoœci jakie 
niesie technika. Z tego powodu ju¿ w latach 20'( XVI w.) dochodzi do zmian i unowoczeœnienia wzorców Brunelleschiego. 
Architekci odchodz¹ od antycznej harmonii. W swoich projektach kreuj¹ plastyczne podejœcie do detalu. Elementy,  
stanowi¹ce wczeœniej podkreœlenie wertykalnoœci obiektów, sta³y siê teraz miejscem gdzie stawiano statuy, s¹ l¿ejsze 
i spójne z now¹ struktur¹ budynków.

Pocz¹tek architektury nowo¿ytnej pokazuje proces, jakim jest przekazywanie doœwiadczenia i wiedzy, który jest 
motorem do poszukiwania ulepszeñ, kreowania nowych rozwi¹zañ. Proces staje siê baz¹ i punktem wyjœcia do badañ 
nad innowacyjnoœci¹ w architekturze, co z kolei rozpoczyna kolejne nurty i style w tej dziedzinie, dlatego dzieje 
architektury s¹ œwiadectwem procesu, jaki zosta³ opisany powy¿ej. 

St¹d te¿ wynika przejœcie do kolejnego okresu jakim jest barok, bêd¹cy kontynuacj¹ za³o¿eñ renesansowych twórców tej 
epoki. Pocz¹tkowo nazywany zepsutym renesansem, ewoluuje i zyskuje cechy monumentalizmu i dynamiki. Pojawiaj¹ 

Rysunek 8. Michelangelo Buonarroti, 
kopu³a bazyliki œw. Piotra, Rzym, W³ochy

�ród³o: http://www.historiasztuki.com.pl/001_KANON_ 
REN_ARCH.html, wyraŸna inspiracja kopu³¹ katedry 

Santa Maria del Fiore projektu Filippo Brunelleschiego

Rysunek 7. Filippo Brunelleschi, 
kopu³a katedry Santa Maria del Fiore, Duomo, Florencja, 

W³ochy

�ród³o: http://www.historiasztuki.com.pl/001_KANON_REN_ARCH.html, 
prezbiterium zaprojektowane na planie oœmioboku przykryte 

oœmiobocznym, dwupow³okowym sklepieniem zwieñczonym latarni¹, 
kopu³a pokazuje in¿ynierski kunszt i jest pocz¹tkiem pracy nad  modelem 

przestrzennym
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siê elementy bogatej ornamentyki i zestawienia form wzbogaconych procesem œwiat³ocienia. Ju¿ pierwsze cechy baroku 
widoczne s¹ w dzie³ach Micha³a Anio³a, który wprowadzi³ elementy dynamiczne. Dzieli³ wielkie powierzchnie 
ró¿norodnymi formami, wprowadzi³ tak¿e podzia³ fakturowy. Poprzez odpowiednio kszta³towane powierzchnie. Micha³ 
Anio³ wprowadza do swoich budowli œwiat³o, bêd¹ce tak¿e elementem o¿ywiaj¹cym budynki, potêguje wra¿enie ruchu. 
Kontynuatorami jego za³o¿eñ byli niew¹tpliwie Giacomo della Porta i Domenico Fontana, którzy po œmierci mistrza 
ukoñczyli budowê kopu³y bazyliki œw. Piotra w Rzymie. Giacomo della Porta, po œmierci Vignoli przeprojektowa³ fasadê 
i ukoñczy³ koœció³ Il Gesù w Rzymie, dzie³o omówione poni¿ej. 

Znakomitym przyk³adem jest tu tak¿e w³oski architekt i teoretyk architektury Jacopo Barozzi da Vignola, który inspiruje 
siê renesansem, jest uczniem Michelangelo Buonarrotiego. W swoich dzie³ach ³¹czy cechy renesansowe, 
manierystyczne i wczesnobarokowe, a dowodem na to jest projekt Koœcio³a Najœwiêtszego Imienia Jezus w Rzymie 
(w³. Chiesa del Gesù). Koœció³ w zestawieniu z kopu³¹ bazyliki œw. Piotra w Rzymie pokazuje wiele nawi¹zañ i odniesieñ. 
Szczególnie widoczne podzia³y, które potêguj¹ wra¿enie ruchu przez œwiat³ocieñ, wielki porz¹dek i kolumnady 
to elementy wspólne tych obiektów. Czerpi¹c od nauczyciela Vignola rozwija poszczególne elementy rozwijaj¹c cechy 
budynków typowe dla baroku.

Koœció³ Najœwiêtszego Imienia Jezus w Rzymie nawi¹zuje do wzorców gotyckich i renesansowych. Elementami nowymi, 
które póŸniej sta³y siê charakterystycznymi cechami baroku to transept pozorny, czyli forma znacznie krótsza ni¿ 
w poprzedniej epoce. Zmiany dotyczy³y tak¿e p³ytszego prezbiterium, zredukowania naw bocznych oraz likwidacji ³uków 
têczowych. Elewacja g³ówna zosta³a zaprojektowana przestrzennie, aby ostre kontrasty œwiat³ocieniowe tworzy³y jej 
charakter, wprowadzono tak¿e zdwojone pilastry odchodz¹c od renesansowego umiaru i harmonii. Barokowa œwi¹tynia 
sprawia wra¿enie dekoracyjnej i bogatej, a zmiany w podejœciu do projektowane zwi¹zane s¹ z t³em

Rysunek 10.  B. Ammanati, Palazzo Pitti (projekt 
przypisywany równie¿ Albertiemu), Florencja, W³ochy

�ród³o: 
http://www.historiasztuki.com.pl/001_KANON_REN_ARCH.html
, przyk³ad architektury wczesnego renesansu, pa³ac nawi¹zuj¹cy 

charakterem do budowli obronnych poprzez niewielkie okna 
umieszczone na najni¿szej kondygnacji, okna znajduj¹ce siê na 

kondygnacjach wy¿szych oparte s¹ na linii gzymsu, okna 
zamkniête pó³kolistym nadpro¿em

Rysunek 9.  P. Lescot, zachodnie skrzyd³o Luwru, 
Pary¿, Francja

�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Luwr_(pa³ac), przyk³ad 
architektury renesansowej, zastosowana forma klasyczna 

po³¹czona z francusk¹ tradycj¹, widoczna harmonijna 
artykulacja elewacji uzyskana przez zastosowanie 

ryzalitów, rytmiki okien prostok¹tnych, okien zwieñczonych 
pó³owalnymi frontami oddzielonymi pilastrami, arkad 
w parterze, elewacja ma charakter rzeŸbiarski, nowe 

elementy zastosowane w niszach i zwieñczeniach ryzalitów
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historycznym tego okresu gdzie widoczny jest rozwój nauk humanistycznych i œcis³ych, a przemiany spo³eczne w postaci 
bogacenia siê i umacniania pozycji spo³ecznej klasy mieszczañskiej widoczne s¹ tak¿e w sposobie kreowania przestrzeni.

Rysunek 11. Michelangelo Buonarroti,
 kopu³a bazyliki œw. Piotra, Rzym, W³ochy

�ród³o: http://www.historiasztuki.com.pl/001_KANON
_REN_ARCH. html, wyraŸna inspiracja kopu³¹ katedry 
Santa Maria del Fiore projektu Filippo Brunelleschiego

Rysunek 12. Jacopo Barozzi da Vignola, 
Koœció³ Najœwiêtszego Imienia Jezus, Rzym (w³. Chiesa del Gesù)

�ród³o: http://encyklopedia.edukateria.pl/wiki/Koœció³_Najœwiêtszego_
Imienia_Jezus_w_Rzymie, obiekt stanowi zapowiedŸ nowego stylu 

w architekturze baroku, odchodzi w swojej formie i wyrazie od 

harmonii i ³adu tak bardzo cenionego w czasie renesansu

– 

Rysunek 13. Richard Boyle, Chiswick House, 
Londyn, Wielka Brytania

�ród³o: http://londongrandtour.wordpress.com/, 
nawi¹zuje form¹ i charakterem do projektu 

A.Palladio, Villa Rotonda

Rysunek 14. A. Palladio, Villa Rotonda, Vicenza, W³ochy

�ród³o: http: //www.magicoveneto.it/Vicenza/Vicenza/Villa_Almerico 
_Capra _La_Rotonda-1.htm, zaprojektowana na planie kwadratu, wokó³ 

sali z p³ask¹ kopu³¹ z czterech stron przylegaj¹ portyki 6-kolumnowe, 
poprzedzone schodami; inspirowa³a architekturê klasycystyczn¹, 

tak¿e w Polsce (Królikarnia w Warszawie)
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Innym szczególnym przyk³adem przekazywania wiedzy i wyznaczana nowych kierunków w architekturze jest w³oski 
architekt i teoretyk Andrea Palladio i kontynuatorzy jego nauk Inigo Jones, Christopher Wren, którzy stworzyli nowy 
nurt zwany palladianizmem. Kierunek, który inspirowa³ i by³ powielany przez kolejne stulecia, cechuje siê 
konsekwentnoœci¹ uk³adu konstrukcyjnego, umiarem w ornamentyce oraz wielkim porz¹dkiem. Nurt zyska³ 
popularnoœæ dziêki funkcjonalnoœci i  reprezentacyjnoœci obiektów.

Przyk³adem architektury palladiañskiej jest Chiswick House lorda Burlingtona, wzorowany na Villa Rotonda. Wystêpuj¹ 
liczne odniesienia i dos³owne nawi¹zania, widoczne w obu dzie³ach. Budowle wzniesione s¹ na planie kwadratu, 
z okr¹g³¹ sal¹ pod kopu³¹ i czterema portykami joñskimi. Innym przyk³adem kontynuacji za³o¿eñ Andrea Palladio jest 
polska budowla, która w sposób dos³owny realizuje za³o¿enia palladianizmu, nurtu klasycystycznej architektury, która 
sprzeciwia siê przepychowi baroku i rokoko.

– 

Rysunek 15. D. Merlini, Królikarnia, Warszawa

�ród³o: http://www.wikipedia.org, klasycystyczny pa³ac , nawi¹zuje form¹ i charakterem do projektu A.Palladio, Villa Rotonda

Rysunek 16. A.Palladio, Villa Rotonda, Vicenza, W³ochy

�ród³o: http://www.google.pl
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Mistrzowie architektury kreuj¹ nowe trendy, pokazuj¹ kierunki tworz¹c praktyczne narzêdzia do ich osi¹gniêcia. 
Poszukiwanie wzorców wi¹¿e siê z przyjêciem narzuconej bazy, realizacj¹ g³ównych za³o¿eñ i nareszcie ich rozwój. St¹d 
tak wiele projektów rozpoczyna swój byt od idei opartej na pomyœle. Projekty architektoniczne bazuj¹ 
na doœwiadczeniach epok wczeœniejszych, dlatego spotykamy siê z procesem przekazywania wiedzy w ka¿dym aspekcie 
tej dziedziny. Ka¿dy projekt niesie za sob¹ nowe pomys³y i rozwi¹zania, st¹d teza mówi¹ca o mistrzu bêd¹cym pierwszym 
ogniwem w ³añcuchu prowadz¹cym do innowacyjnych rozwi¹zañ w architekturze. 

Modernizm to okres w dziejach architektury, który przywo³uje wiele w¹tków dotycz¹cych relacji mistrza z uczniem,
z przekazywaniem pewnej bazy architektonicznej, która ma wp³yw na poszukiwanie nowoczesnych rozwi¹zañ. 
Znakomitym przyk³adem bêdzie tu francuski architekt, urbanista i malarz Charles-Édouard Jeanneret-Gris, g³ówny 
przedstawiciel modernistycznego stylu w architekturze. Swoj¹ twórczoœci¹ wp³yn¹³ nie tylko na architekturê, ale tak¿e 
na inne dziedziny artystyczne, sztuki plastyczne czy urbanistykê. Stworzy³ now¹ szko³ê architektury bazuj¹c¹ na piêciu 
punktach dotycz¹cych zabudowy mieszkaniowej oraz autorski kanon proporcji zwany „Modulorem”. Wyda³ tak¿e Kartê 
Ateñsk¹, bêd¹c¹ postulatem nowoczesnego projektowania urbanistycznego. Szczególnego znaczenia póŸniejszym 
teoriom Le Corbusiera nadaje siê znajomoœci z Peterem Behrensem, który podobnie jak on wyrós³ z tradycji secesyjnej,
i odrzuci³ j¹ z powodu zbyt du¿ej dowolnoœci w projektowaniu. Architekci uwa¿ali, ¿e wygl¹d obiektów powinien byæ 
œciœle powi¹zany, a wrêcz powinien wynikaæ z za³o¿onej funkcji budynku.

Le Corbusier stworzy³ ideê praktycznego zastosowania betonu (fr. Béton brud), widoczn¹ w za³o¿eniach Unite 
d'habitation w Marsylii czy budowlach w m. Czandigarh. Liczne nawi¹zania nowych projektów Petera Behrens'a 
s¹ widoczne w obiektach Le Corbusiera.

Teoria dotycz¹ca betonu sta³a siê tematem kolejnych pokoleñ architektów. Jeden z nich to Carlo Scarpa. Realizuje on 
za³o¿enia Le Corbusiera, wykorzystuj¹c beton jako element surowy, a czasami nadaj¹c mu bardziej wyrafinowany 
charakter (Koz³owski 2011, s: 6),

Rysunek 17. P. Behrens, Alexanderhaus, Berlin, 
Niemcy, 

�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Behrens

Rysunek 18. Le Corbusier, Unite d'habitation, Marsylia, Francja,

�ród³o: http://www.google.pl, realizacja piêciu punktów nowoczesnej 
architektury, inspiracja studium budynku Narkomfinu w Moskwie oraz 

budynku Alexanderhaus w Berlinie projektu Petera Behrensa
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Scarpa realizuj¹c za³o¿enia swojego mistrza idzie o krok dalej. Jego projekty s¹ spójne pod ka¿dym wzglêdem, nie 

wprowadza rozwarstwienia pod wzglêdem wa¿noœci poszczególnych elementów. Elewacja, rzut poziomy, balustrada czy 

schody s¹ równie wa¿ne dla architekta, dlatego Scarpa jawi siê jako inicjator kolejnego wa¿nego aspektu 

w architekturze, który ³¹czy wszystkie elementy w jedn¹ ca³oœæ, tworz¹c zespolony organizm.

Innym architektem bêd¹cym kontynuatorem idei betonu Le Corbusiera jest Aurelio Galfetti, szwajcarski twórca, laureat 

Nagrody Beton 89. Transformacja zamku Castelgrande w Bellinzonie jest bardzo jasnym odniesieniem do teorii 

surowego betonu.

Galfetti kontynuuje modernistyczn¹ myœl wykorzystania betonu, jednak jego si³¹ jest tworzenie nowych rozwi¹zañ 

i ci¹g³e pog³êbianie ekspresji tego materia³u budowlanego poprzez nadawanie mu nowych form wyrazu widocznych 

w zamku w Castelgrande w Bellinzonie.

Rysunek 19. Le Corbusier, 
Heidi Weber Pavilion, Zurych, Szwajcaria

�ród³o: http://www.designref.com/lang/en/centre-le-corbusier-
heidi-weber-pavilion/

Rysunek 21. Le Corbusier, 
Budynek administracyjny, Chandigarh, Indie

�ród³o: zasoby w³asne

Rysunek 22. Aurelio Galfetti, zamek Castelgrande, 
Bellinzona, Szwajcaria

�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Galfetti

Rysunek 20. Carlo Scarpa, 
Brion Tomb, San Vito d'Altivole, W³ochy

�ród³o: http://www.flickr.com/photos/janshih/3398319265
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Kolejnym uczniem i kontynuatorem myœli modernistycznej jest równie¿ Luigi Snozzi, szwajcarski architekt, w którego 
pracach widaæ wiele charakterystycznych odniesieñ i nawi¹zañ do stylu Le Corbusiera.

Wspó³czeœnie bardzo charakterystyczn¹ postaci¹ œwiata architektonicznego jest Zaha Hadid. W wielu jego dzia³aniach 
mo na zaobserwowaæ odniesienia do modernistycznego podejœcia Le Crobusiera. Przyk³adem jest budynek Phæno  
Muzeum Nauki w Wolfsburgu.

¿

Rysunek 24. Luigi Snozzi, Dom wakacyjny Kalmann 
w Brione s/Minusio, Szwajcaria

�ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Luigi_Snozzi

Rysunek 26. Le Corbusier
Unite d`Habitation , Marsylia, Francja

�ród³o: http://bsouthwestdc.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

Rysunek 23. Le Corbusier i P. Jeanneret, 
Dom bliŸniaczy, Stuttgart, Niemcy

�ród³o: http://mn.wikipedia.org/wiki/ôàéëë:Weissenhof_ 
photo_house_Le_Corbusier_south_side_Stuttgart_Germany 

_2005-10-08.jpg

Rysunek 25. Zaha Hadid Ph no
 Muzeum Nauki, Wolfsburg, Niemcy

�ród³o: http://www.phaeno.de/en/index-en.html

æ
– 
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Hadid, bazuj¹c na piêciu punktach nowoczesnej architektury stworzonych przez Le Corbusiera, tworzy wspó³czeœnie 
obiekty nawi¹zuj¹ce swoim charakterem do modernizmu. Poszukuje jednak nowych rozwi¹zañ w budownictwie 
i architekturze. Hadid tworzy projekty, a tak¿e technologie budowania i powstawania obiektów. Jest pionierem pod 
wzglêdem projektowania innowacyjnych struktur obiektów budowlanych.

Zapocz¹tkowana przez Le Corbusiera teoria betonu jest tematem ci¹gle podejmowanym przez wspó³czesnych 
architektów. Stanis³aw Fiszer mówi: „Beton jest dzielnym kuzynem, który ca³e swoje ¿ycie marzy o tym, ¿eby byæ 
kamieniem”. Stosowanie betonu pozwala na twórcze rozwi¹zania i innowacje w kwestii kreowania obiektów 
budowlanych, a tak¿e pod wzglêdem funkcjonalnych rozwi¹zañ.

W nowo¿ytnej historii architektury odnaleŸæ mo¿na wiele odniesieñ do relacji mistrz-uczeñ. Obecne trendy, neguj¹ 
wszelkie autorytety, jednak architektura pozosta³a dziedzin¹, która poprzez swoj¹ strukturê nie porzuci nigdy swoich 
idea³ów. Kreowanie dobrej jakoœciowo przestrzeni wi¹¿e siê z czerpaniem inspiracji i doœwiadczeñ z epok poprzednich. 
Dlatego relacja mistrz-uczeñ w tej kwestii jest wyj¹tkowa. Opisane wy¿ej powi¹zania œwiadcz¹ o œwiadomoœci 
i dojrza³oœci architektów. Mimo wspó³czesnego odrzucenia i pomniejszenia rangi instytucji mistrza, architektura 
pozostaje tym miejscem, gdzie kult mentorów jest nadal obecny i mimo postêpu technologii, do którego d¹¿ymy, ci¹gle 
widoczne s¹ formalne odwo³ania do epok minionych.

Dzie³o architektoniczne jest œciœle zwi¹zane z cz³owiekiem. To wokó³ niego organizowane jest ¿ycie i ono wyznacza ramy 
przestrzenne funkcjonowania ludzi. Zwi¹zek ten nie pozwala rozpatrywaæ architektury w oderwaniu od jej 
wielow¹tkowoœci i ró¿norodnoœci. Przekazywanie wiedzy w dziedzinie architektonicznej jest œciœle powi¹zane 
z kszta³towaniem wiedzy i umiejêtnoœci. Nauczyciel dziêki praktyce zawodowej kszta³tuje w swoich uczniach dobre 
praktyki w projektowaniu. Przypisanie do konkretnego mistrza wi¹¿e siê z wyborem kierunku, poniewa¿ ka¿da 
indywidualnoœæ w tej dziedzinie posiada unikatowe umiejêtnoœci.

Wspó³czesne funkcjonowanie relacji mistrz-uczeñ jest œciœle zwi¹zane z pojêciem mentoringu, obserwowanego 
w dzia³alnoœci i rozwoju firm. Praktyczne i nowatorskie wykorzystanie wiedzy jest baz¹ ka¿dego biznesu. Firmy poszukuj¹ 
wiedzy specjalistycznej, bez której rozwój gospodarczy nie ma miejsca. Konkurencyjnoœæ firm polega na ci¹g³ym 
ulepszaniu jakoœci produktu. Gospodarka oparta na wiedzy oznacza, ¿e jej rozwój determinowany jest przez praktyczne 
zastosowanie specjalistycznych umiejêtnoœci i prze³o¿enie kompetencji intelektualnych na powiêkszanie kapita³u. Idea, 
na której oparta jest dzia³alnoœæ firm, wymaga ci¹g³ych modyfikacji w celu adaptacji do obecnych warunków na rynku. 
Bardzo wa¿nym dzia³aniem jest wybór odpowiedniej strategii idei, a jej trafnoœæ wynikaj¹ca z obserwacji i zrozumienia 
otoczenia niesie konsekwencje w rozwoju i budowaniu kapita³u. Podstawowym zadaniem firm jest stworzenie systemu 
wspomagaj¹cego zdobywanie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Po³¹czenie potencja³u ludzkiej wiedzy, kreowanie 
obszarów jej zdobywania i odpowiednie nim zarz¹dzanie jest kluczowym zadaniem podmiotów gospodarczych. Brak 
umiejêtnoœci wdro¿enia systemu zdobywania i praktycznego wykorzystywania potencja³u ludzkiego mo¿e prowadziæ do 
zatrzymania rozwoju firm. Gospodarka nie jest w stanie rozwijaæ siê na ka¿dym poziomie bez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. Proces przygotowania wiedzy zwi¹zany jest œciœle z obecnoœci¹ mentora mistrza. 

Wnioski

9.3. WSPÓ£CZESNOŒÆ

Mentoring

– 

– 



159

Pe³ni on tu funkcjê poœrednika przekazuj¹cego kompetencje na rzecz rozwoju kolejnych osób, których podstawowym 
zadaniem jest kompleksowe zbudowanie bazy danych o firmie, poznanie otoczenia i konkurencji, adaptacja 
w organizacyjne struktury, zrozumienie idei i strategii i oraz wiedza o historii firmy, jej sukcesach i analiza problemów. 
Mentor pe³ni funkcjê nie tylko w zakresie przekazywania wiedzy, jest tak¿e obserwatorem, kontroluje postêpy w 
adaptacji i rozwoju. Opiekun z racji zadañ powinien mieæ wysoki autorytet, mocne kompetencje poparte wiedz¹, znaæ 
wszystkie obszary funkcjonowania firmy.

Wspó³czesny œwiat stawia coraz wy¿sze wymagania dotycz¹ce wykszta³cenia. Masowoœæ edukacji wp³ywa jednak na 
pogorszenie jej jakoœci. S³owo „mistrz”, coraz rzadziej spotykane na uczelniach, nie tylko zmienia znaczenie, ale staje siê 
okreœleniem negowanym przez wspó³czesn¹ elitê intelektualn¹. Relacja mistrz uczeñ coraz rzadziej spotykana na 
uniwersytetach staje siê indywidualnym wyborem oraz nie jest powszechnie uznawanym przywilejem.

George Steiner w ksi¹¿ce pt. „Nauka Mistrzów” (STEINER 2007), jasno okreœla swoje stanowisko w kwestii relacji 
mistrz uczeñ. Uwa¿a, ¿e stanowi ona o wielkoœci cywilizacji. Wskazuje na synergiczny zwi¹zek determinuj¹cy rozwój 
œwiata na przestrzeni wieków. Kryzys edukacji akademickiej obejmuje ca³¹ Europê. Krzysztof Paw³owski w swojej ksi¹¿ce 
pt. „Spo³eczeñstwo wiedzy szansa dla Polski” (PAW£OWSKI 2004) analizuje europejski system nauczania wy¿szego. 
Proponuje on reformy bazuj¹ce na systemie anglosaskim (TRZECIAK 2005) na trzech poziomach: miêdzynarodowym, 
krajowym i lokalnym.

Kluczow¹ kwesti¹, jak¹ podejmuje w swoich rozwa¿aniach Paw³owski jest finansowanie uczelni. Powi¹zanie uczelni 
z biznesem mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na jej rozwój, a tak¿e bazê dydaktyczn¹. Paw³owski widzi szansê dla uczelni, które 
bêd¹ finansowane z pieniêdzy prywatnych. Po³¹czenie nauki i gospodarki powoli staje siê motorem do nowatorskich 
dzia³añ dydaktycznych, przek³adaj¹cych wiedzê na praktyczne dzia³ania w obszarach konkretnych specjalizacji.

Tutoring to jedna z metod dydaktycznych bazuj¹ca na praktycznym wykorzystaniu wiedzy. Opiera siê na rozwijaniu 
umiejêtnoœci i mobilizowaniu do stawiania i samodzielnego realizowania celów. Poprzez naukê budowania w³asnych 
wartoœci, samodzielnego myœlenia opartego na wiedzy i publicznej obronie swoich opinii, tutoring staje siê 
nowoczesnym narzêdziem rozwoju. W okresie globalizacji i nadmiaru informacji mo¿e byæ odniesieniem do czasów 
œredniowiecznych, gdzie pog³êbianie wiedzy by³o celem najwy¿szym i stanowi³o punkt wyjœcia. Tutoring w swoich 
za³o¿eniach stawia na d³ugotrwa³oœæ efektów. Jest interdyscyplinarn¹ metod¹ dydaktyczn¹, dziêki której budowane jest 
poczucie wartoœci oparte na wiedzy. Tutor (S£OWNIK JÊZYKA POLSKIEGO 2011) (³ac. opiekun) posiada narzêdzia do 
kszta³towania osobowoœci, przekazywania wiedzy i odpowiedniego motywowania. Nauczyciel kreuje sytuacje, w 
których mo¿liwe jest rozwijanie pasji, kszta³towanie osobowoœci, stymuluje realny rozwój intelektualny 
i czysto ¿yciowy. Metoda stawia nowe cele dydaktyczne. W za³o¿eniach koncentruje siê na rozpoznawaniu talentów
i indywidualnym kierunkowanie œcie¿ki zawodowej (BUDZYÑSKI, CZEKIERDA, TRACZYÑSKI, ZALEWSKI, ZEMBRZUSKA 
2009).

W wy¿ej opisanej metodzie znacz¹c¹ rolê pe³ni nauczyciel-mistrz. Jest baz¹ do realizacji wyznaczonych celów. Staje siê 
nie tylko intelektualnym mentorem, ale te¿ duchowym przewodnikiem, wspomagaj¹cym indywidualny rozwój swojego 
ucznia.

Szkolnictwo w czasach wspó³czesnych

Tutoring

– 

– 

– 
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–9.4. KULTUROWY I CYWILIZACYJNY WYMIAR RELACJI MISTRZ   UCZEÑ

GOW w kontekœcie relacji mistrz  –  uczeñ

 Rozwój polega na tym, ¿e nieliczni przekonuj¹ wielu. 
Nowe myœli musz¹ siê gdzieœ pojawiæ, zanim bêd¹ mog³y staæ siê pogl¹dami wiêkszoœci. 

Frederic August von Hayek „Konstytucja wolnoœci” 

Pojêcie edukacji (z ³ac. educatio)  wychowanie, pojêcie to wi¹¿e siê z rozwojem intelektualnym i wiedz¹ cz³owieka. 
Edukacja to wychowanie, a wychowanie to inaczej mówi¹c wykszta³cenie, nauka, czyli proces polegaj¹cy na zdobywaniu 
wiedzy w szkole lub poza ni¹. Przez termin edukacja rozumiemy tak¿e okreœlenie poziomu wiedzy danej osoby, 
spo³eczeñstwa lub pañstwa. Jest to ogó³ czynnoœci polegaj¹cy na zdobywaniu, przekazywaniu, kszta³towaniu cech 
i umiejêtnoœci (HTTP://WWW.COTOJEST.INFO).

Œredniowiecze to okres, w którym tempo rozwoju gospodarczego nie by³o procesem gwa³townym. Równoczeœnie 
z powstaniem cywilizacji obserwujemy zmiany w obszarze gospodarczym, a pierwsz¹ jego form¹ by³o niewolnictwo. 
Upadek Cesarstwa Rzymskiego upowszechni³ tê formê gospodarowania, a kolejne zmiany ustrojowe ukszta³towa³y 
feudalizm. Wejœcie barbarzyñców do europejskiego systemu produkcyjnego spowodowa³o przekszta³cenie systemu 
w³asnoœciowego. G³ównym elementem gospodarki sta³o siê rolnictwo, które stanowi³y podstawy ówczesnej ekonomii. 
W koñcowej fazie okresu wiêkszego znaczenia nabra³y techniki produkcyjne i co za tym idzie funkcjonalna kreatywnoœæ 
twórcza. Doskonalenie procesów wytwarzania i innowacyjnoœæ wynalazków by³o nieroz³¹czne z rozwojem miast, 
staj¹cymi siê centralnym miejscem ówczesnej myœli ekonomicznej. 

Edukacja jest podstaw¹ rozwoju ludzkoœci. Od tego czy kraje bêd¹ w stanie wykszta³ciæ wszystkich swoich obywateli tak, 
by umieli sobie poradziæ w nieustannie zmieniaj¹cym siê œwiecie zale¿y w du¿ej mierze sukces, zarówno gospodarczy jak
i spo³eczny (¯URAWSKA). Dawno minê³y czasy, gdy o bogactwie narodów decydowa³a zdobyta przez nie ziemia, 
terytorium. Teraz najwiêkszym bogactwem ka¿dego kraju s¹ wykszta³ceni obywatele, przygotowani do przyjmowania 
zmian.

„Nowym modelem w ramach europejskiej strategii innowacji jest Trójk¹t Wiedzy, który ³¹czy obszary badañ naukowych, 
szkolnictwa oraz biznesu w zintegrowan¹ sieæ innowacji. Europa posiada ogromny potencja³ w ka¿dej z tych dziedzin, ale 
to ich wspó³zale¿noœæ oraz efektywnoœæ dynamicznej wymiany wiedzy i informacji warunkuj¹ dynamikê rozwoju 
ekonomicznego. Brak kultury przedsiêbiorczoœci sprawia, ¿e innowacyjny potencja³ Europy nie jest wykorzystywany 
w wystarczaj¹cym stopniu” twierdzi Daria Tataj z Komitetu Wykonawczego Rady Zarz¹dzaj¹cej Europejskim 
Instytutem Innowacji i Technologii.

Ju¿ w 2008 roku na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji szefowa resortu Barbara Kudrycka przedstawi³a koncepcjê 
stworzenia „trójk¹ta wiedzy”, ³¹cz¹cego edukacjê, badania naukowe i innowacje. Minister zapewni³a pos³ów, ¿e bêdzie 
d¹¿yæ do zwiêkszenia nak³adów na naukê i szkolnictwo wy¿sze i ¿e zadba o to, aby pieni¹dze te by³y wydawane 
racjonalnie. Obieca³a równie¿, ¿e priorytetowo traktowane bêd¹ badania, których wyniki znajd¹ praktyczne 
zastosowanie.

Gospodarka Oparta na Wiedzy (ang. Knowledge Based Economy) to koncepcja, powsta³a w latach 90 XX w. Jej wiedza 
jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiêbiorstwa, organizacje, 

 

– 

– – 
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osoby fizyczne i spo³ecznoœci, sprzyjaj¹c szybkiemu postêpowi gospodarki i spo³eczeñstwa. Jej rozwój opiera siê na 
intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doœwiadczenia, mo¿e rozwijaæ siê szybciej od innych, bowiem generuje szybszy 
postêp techniczno-organizacyjny, dysponuje lepiej wyedukowanymi ludŸmi i bardziej efektywnie wykorzystuje kapita³ 
ludzki i kapita³ produkcyjny (KUKLIÑSKI 2001). Idea bazuje na przekazywaniu doœwiadczenia, dlatego jest integraln¹ 
czêœci¹ relacji mistrz-uczeñ. 

Kapita³ ludzki jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doœwiadczenia i umiejêtnoœci, dziêki 
któremu mo¿liwe jest uzyskanie wiêkszych dochodów (BEGG, FISHER, DORNBUSCH 1998). Specjalistyczna wiedza, 
przekazywana przez mentorów, jest fundamentem rozwoju opisywanej idei. Teoria zak³ada, ¿e ró¿nice w p³acach s¹ 
skutkiem ró¿nic w wydajnoœci pracy, wy¿sze kwalifikacje i wydajnoœæ warunkuj¹ wy¿sze p³ace, które rosn¹ równie¿ 
z wiekiem i sta¿em zawodowym. Wydajnoœæ mo¿e byæ tak¿e podniesiona poprzez wrodzone predyspozycje, uzdolnienia, 
chêæ i ³atwoœæ nauki, nie maj¹ce zwi¹zku z wykszta³ceniem.

Oœwiata to dzia³alnoœæ ³¹cz¹ca system wychowania w rodzinie, szkolnictwa, system kszta³cenia równoleg³ego 
i ustawicznego.Polega ona na upowszechnieniu wykszta³cenia, rozwoju œwiadomoœci spo³ecznej w obszarach wiedzy 
ogólnej, relacji spo³ecznych, egzystencji, œwiadomoœci historycznej i jej wp³ywu na przysz³oœæ.

Znacz¹ce reformy w edukacji rozpocz¹³ raport Faure' a (FAURE 1975), stworzony przez powo³an¹ w 1971 roku 
Miêdzynarodow¹ Komisjê do spraw Edukacji, który zawiera informacje dotycz¹ce stanu i potrzeb edukacji we 
wspó³czesnym œwiecie. Postulaty zawarte w tym dokumencie s¹ nadal baz¹ do dalszych zmian w edukacji. Równie¿ Bia³a 
Ksiêga Komisji Europejskiej (THE WHITE PAPER ON EDUCATION AND TRAINING. TEACHING AND LEARNING-TOWARDS 
THE LEARNING SOCIETY), zapocz¹tkowana w 1996 roku, poddaje analizie stan oœwiaty oraz wskazuje kierunek jej 
rozwoju. Podstaw¹ szkolnictwa realizuj¹cego okreœlone cele jest baza pedagogiczna. Wysoko wykwalifikowani 
nauczyciele, spe³niaj¹cy rolê przewodników, przekazuj¹ wiedzê zarówno w sferze naukowej, jak i ¿yciowej. S¹ podstaw¹ 
do rozwoju osobowoœci i odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w postêpach innowacyjnych rozwi¹zañ dla gospodarki.

¯yjemy w czasach, kiedy wiele z obowi¹zuj¹cych przez dziesiêciolecia prawd w zakresie gospodarki, zarz¹dzania 
i organizacji spo³eczeñstwa uleg³o lub ulega istotnym zmianom. Zarz¹dzanie w tym „burzliwym okresie” identyfikujemy 
z globalizacj¹, rozumian¹ jako proces zmiany perspektywy postrzegania zasad i regu³ postêpowania, zdarzeñ, zachowañ, 
dzia³añ, uznawanych wartoœci  z perspektywy narodowej na ogólnoœwiatow¹ (GIERSZEWSKA, WAWRZYNIAK 2001: S. 
13).

Jedynie w dziedzinie edukacji nic siê nie zmienia. Nadal opiera siê na relacji mistrz uczeñ, a  najwa¿niejszy jest przekaz 
ustny wsparty pomocami naukowymi (œredniowieczne ksi¹¿ki wspomagane wspó³czesn¹ technologi¹).
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