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Książki wzorców i poradniki 
architektoniczne, czyli zabytki i zabytkowa 

przestrzeń jako wzorce w planowaniu 
przestrzennym

Wprowadzenie do roli zabytku w procesie zarządzania  
przestrzenią zabytkową

Niniejszy artykuł ma za zadanie wprowadzenie do zagadnienia poradni-
ków i wzorników architektonicznych w zarządzaniu przestrzenią i jej kre-
owaniu. Należy wspomnieć, że u podstawy wszystkich opisywanych tutaj 
działań leży założenie, że nadrzędnym celem zarządzania przestrzenią jest 
dążenie do ładu oraz harmonii pomiędzy formą i funkcją, jak i w ramach 
tych aspektów. Trzeba zaznaczyć również, że zadanie edukacji w zakresie 
dziedzictwa i historii jest w tym kontekście rozumiane jako kształtowanie 
powszechnej wiedzy w dążeniu do tworzenia świadomej społeczności 
współtworzącej przestrzeń o własnej, niepowtarzalnej tożsamości wyrasta-
jącej z szacunku i zrozumienia lokalnej historii. Planowanie przestrzenne 
będzie zatem kontynuacją i opieką nad zastanymi wartościami przestrzeni 
i dążeniem do osiągnięcia wspomnianej wcześniej harmonii. Można je 
rozumieć jako odpowiedź na zakłócenie ciągłości tradycji budowlanej 
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i rzemieślniczej, brak podstawowej edukacji estetycznej, które w zderze-
niu z niemal nieograniczoną paletą dostępnych rozwiązań stylistycznych 
i materiałowych prowadzi do chaosu przestrzennego. Tytułowe książki są 
narzędziami wciąż w ograniczonym zakresie stosowanymi w zarządzaniu 
przestrzenią zabytkową czy planowaniu przestrzennym w Polsce.

Obiekty wpisane na listę zabytków są często traktowane w praktyce 
i funkcjonują w świadomości społecznej jako wyizolowane obiekty, często 
bardziej jako eksponaty muzealne niż wzorce dla nowych rozwiązań i za-
łożeń, przy zachowaniu stosowności formy i funkcji. W przypadku analizy 
przygotowawczej niezbędnej do stworzenia ustrukturyzowanej formy za-
rządzania przestrzenią, zabytki stają się obiektami definiującymi przestrzeń 
pod względem semantycznym, jak też formalnymi odnośnikami. W kontek-
ście analizy przestrzeni dokonywanej na potrzeby publikacji i w procesie 
zarządzania przestrzenią, szczególnie istotną staje się analiza zabytków 
rozumianych jako zespoły, a także rozkład ich na części i identyfikacja 
najbardziej charakterystycznych detali. Analiza wymaga uwzględnienia 
i poruszania się w takich przestrzeniach jak: urbanistyka, układ i forma 
kubatur, proporcje, faktura i kolorystyka elewacji, detal architektoniczny, 
nasadzenia ogrodowe i parkowe, powierzchnie ulic, detal urbanistyczny 
i jego kolor. Zabytek będący obiektem ustawowo podlegającym ochronie 
staje się punktem wyjścia i odniesienia do działań wybiegających poza 
wąskie ramy ochrony samego tylko obiektu. Istotne jest dogłębne studium, 
które umożliwia wychwycenie innych obiektów, niefunkcjonujących do 
tej pory ani w rejestrze, ani w ewidencji zabytków, pod względem war-
tości przestrzennych mających jednak znaczenie dla tożsamości miejsca 
obecnie, jak też w przeszłości czy zwrócenie uwagi na te elementy, które 
mają dopiero potencjał stać się charakterystycznymi. Definiowanie tych 
elementów jest procesem i prócz analizy statystycznej, wymaga z jednej 
strony przygotowania i obycia z tematyką ochrony dziedzictwa i historii 
architektury, z drugiej strony zmysłu estetycznego, wspartego teoretycz-
nym przygotowaniem z zakresu budowy formy i psychologii przestrzeni.

Rodzaje publikacji

Podstawowy podział publikacji, które mogą być narzędziami w zarządzaniu 
przestrzenią i planowaniu przestrzennym przedstawia się następująco. Tu 
został zaprezentowany w kolejności od najbardziej ogólnych po najbardziej 
uszczegółowione.
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1. Opracowania o charakterze ogólnym, poznawczym:
— historia miejsca, lokalne legendy;
— lokalne dziedzictwo, zwyczaje, etc.;
— monografie poszczególnych zabytków, dzielnic.

2. Poradniki (łączące charakter poznawczy i praktyczny, konserwatorski): 
— architektoniczne;
— urbanistyczne;
— inne specjalistyczne (ogrody, detale etc.).

3. Wzorniki (pattern books):
— prezentujące rozwiązania urbanistyczne i planistyczne;
— prezentujące rozwiązania architektoniczne i budowlane.

4. Katalogi projektów:
— domów jednorodzinnych; 
— małej architektury.

Pierwsza grupa z wyżej wymienionych publikacji jest szeroko rozpo-
wszechniona. W praktyce krajowej jej powstawanie jest związane z celami 
popularyzatorskimi, edukacją społeczną w zakresie dziedzictwa i lokalnych 
zabytków, czy też ich historią. Zaliczyć tu można całe spektrum wydawnictw 
związanych i nie związanych z inicjatywami samorządów, ale w dużej 
mierze także inicjatyw organizacji pozarządowych czy osób prywatnych. 
Aspekty formalne i planistyczne są poruszane tylko pobocznie, a wartością 
tych publikacji jest budowanie świadomości lokalnej historii. Będąc źródłem 
informacji tylko dla nielicznej grupy architektów i urbanistów, pozostają 
najczęściej w obiegu pasjonatów i specjalistów danego tematu. Szczególnie 
chętnie podejmowaną tematyką jest budownictwo drewniane, za dobre 
przykłady z ostatnich lat z Podkarpacia mogą służyć: Stan zachowania 
świeckiego budownictwa drewnianego w województwie podkarpackim oraz 
Dawna architektura drewniana województwa podkarpackiego, obie wydane 
przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa, a dla Lubelszczyzny 
Drewniany skarb — Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość, wydany 
przez Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN” w Lublinie. Wspomniane 
publikacje zostały wydane w latach 2015-2017.

Począwszy od poradników wszystkie kolejne omawiane publikacje mogą 
być, przynajmniej w założeniu, związane z prawem miejscowym, ale też 
funkcjonować jako fakultatywne uzupełnienia i materiały poglądowe, 
stosowane w praktyce zarządzania przestrzenią przez samorządy i/lub 
urzędy konserwatorskie. Najczęściej jednak w praktyce krajowej, szcze-
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gólnie w pierwszym przypadku, funkcjonują jako publikacje niezależne, 
podobnie jak te z pierwszej grupy. 

Poradniki architektoniczne

Poradniki architektoniczne to publikacje, które są bezpośrednio ukie-
runkowane na ochronę i zachowanie lokalnej specyfiki, charakter oraz 
tożsamość w zakresie form architektonicznych, jak też układów urbani-
stycznych. Ich celem jest efektywne zarządzanie i ochrona istniejących 
układów urbanistycznych oraz substancji zabytkowej. Zasadnicza treść, 
prezentująca dobre wzorce i pozytywne przykłady renowacji, jak też te 
negatywne, opatrzone odpowiednim komentarzem, jest zazwyczaj po-
przedzona wprowadzeniem poruszającym historię miejsca i ogólnym 
rysem specyfiki omawianej architektury. Jak już wspomniano, poradniki 
mogą, ale nie muszą być związane z prawem lokalnym. Są efektywnym 
narzędziem szczególnie w przypadku, gdy za zaprezentowaniem kon-
kretnych rozwiązań technologicznych i co za tym idzie formalnych, idą 
mechanizmy finansowania. W pozostałych stają się katalogiem rozwiązań 
i materiałem edukacyjnym dla właścicieli nieruchomości, nie tylko tych 
wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, ale także mogą stać się 
źródłem konkretnych rozwiązań dla architektów i inwestorów. Spośród 
licznych poradników bezpośrednio związanych z prawem miejscowym, 
mogą być przykładem opracowania z krajów niemieckojęzycznych np. 
Satzung der Stadt Jüterbog zur Gestaltung des historischen Stadtkerns und 
der Vorstädte, Treuenbrietzen 2000 i jego późniejsze wydania. Mają one 
za sobą długą tradycję, przywołać wystarczy Gesetz gegen die Verunstal-
tung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden [Ustawa 
zapobiegająca oszpeceniu miejscowości i krajobrazowo wyróżniających się 
obszarów, tłum. aut.] z 15 lipca 1907, gdzie m.in. na umieszczenie szyldów 
reklamowych konieczne było uzyskanie zgody policji budowlanej. Należy 
traktować to ustawodawstwo jako przejście praktyki regulacji kwestii 
estetycznych przestrzeni publicznych, funkcjonującej od średniowiecza 
w księstwach niemieckich, do ogólnego prawa Cesarstwa Niemieckiego 
[por. Spohn 2002]. Próbą poradnika architektonicznego, ukierunkowanego 
na kształtowanie nośników reklamowych, jest opracowanie uchwały Urzę-
du Miasta Łodzi zwanej Kodeksem krajobrazowym, która została przyjęta 
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16 listopada 2016. Jej wprowadzenie było możliwe dzięki instrumentowi 
prawnemu, jaki został przyznany radom gmin w tzw. ustawie krajobrazowej 
w 2015 roku. Ustawa ta została unieważniona sądownie (wyrok niepra-
womocny, stan na sierpień 2017), natomiast w maju 2019 roku odbyły się 
konsultacje dotyczące założeń nowego projektu [Szczepanik-Łukasiewicz 
2020]. Kodeks ten otrzymał, prócz samego zapisu w formie uchwały, także 
obszerną część graficzną prezentowaną na stronie Urzędu Miasta Łodzi, 
która w czytelny sposób wyjaśnia zapisy uchwały [Kodeks reklamowy dla 
Łodzi]. Kodeks reklamowy dla Łodzi pokazuje trudność opracowania, przy 
obecnym stanie prawnym, wytycznych, które definiują ramy estetyczne 
działalności związanej bezpośrednio z gospodarką, jak w tym przypadku 
powierzchni reklamowych.

Przykładami poradników architektonicznych nie związanych z prawem 
miejscowym, a będącymi zbiorem wskazówek i wykazem tytułowych 
„dobrych praktyk” może być Poradnik architektoniczny dla miasta-ogrodu 
Podkowy Leśnej, wydany przez Urząd Miasta Podkowa Leśna w 2014, któ-
ry był pierwszą tego typu publikacją w Polsce kierowaną do właścicieli 
nieruchomości, ale także do władz samorządowych, odpowiedzialnych za 
m.in. modernizację dróg. To opracowanie prezentuje nie tylko rozwiązania 
dotyczące utrzymania historycznych obiektów, ale także wytyka podsta-
wowe błędy powstające przy realizacji nowych obiektów, inspirowanych 
tymi istniejącymi. W tym samym roku został opublikowany przez Urząd 
Miasta Warszawy i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, poradnik 
Jak „modernizować” modernizm? W materiałach promocyjnych Poradnika 
dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza z 2017 roku (i wydanym 
powtórnie w 2020) sformułowano wprost zadanie kontynuacji i ciągło-
ści myśli architektonicznej. Utrzymany w tej samej konwencji graficznej 
i również współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, 
powstał w 2019 roku Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mura-
nowa. Choć nie są to poradniki będące wykładnią obowiązujących zapisów 
prawnych, to poświęcono w nich dużo uwagi dla wyjaśniania procedur 
związanych z uzyskaniem zezwoleń na prace remontowe czy ingerencje 
budowlane, leżących zarówno w kompetencji urzędu konserwatorskiego, 
jak administracji architektoniczno-budowlanej.



136 Andrzej Bruno Kutiak

Il. 1-2. Przykładowe strony z poradnika architektonicznego opracowanego dla Podkowy Leśnej. Zostały 
zaprezentowane nie tylko dobre rozwiązania dotyczące utrzymania historycznych obiektów, ale także 
podstawowe błędy popełniane podczas ingerencji budowlanych [Gajny, Kutiak, Prosińska 2014: 9, 17].
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W tym krótkim przeglądzie warto wymienić poradniki wydane pod auspi-
cjami Stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi”: Poradnik dobrych praktyk 
architektonicznych — Praga Północ — Praska Kamienica, wydany w Warszawie 
2019, jak też opublikowany rok później Poradnik dobrych praktyk architek-
tonicznych — Fabryki prawego brzegu. Ten ostatni wychodzi poza kwestie 
architektury mieszkaniowej, ale dotyka trudnego problemu przekształcania 
obiektów poindustrialnych. Symptomatyczna jest koncentracja tego typu 
wydawnictw w stolicy, przy ich zdecydowanym braku w miastach mniej-
szych, nawet wojewódzkich. W latach 2014-2015 brano pod uwagę możliwość 
opracowania tego typu poradników, względnie wzorników, dla miejscowości 
biorących udział w projekcie Sieć Najciekawszych Wsi, organizowanym przez 
Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, jednak nie doszło do ich realizacji1.

W ramach powstających parków kulturowych, których zapisy prawne 
pozwalają na efektywniejsze zarządzenie przestrzenią, powstają katalogi 
dobrych praktyk, które nie są jednak opracowaniami dotykającymi szero-
kiego wachlarza zagadnień konserwatorskich w skali architektonicznej, 
a najczęściej koncentrują się na najbardziej palących problemach, jakie 
stwarzają nośniki reklamowe stylistycznie niedostosowane do architek-
tury. Za przykład może służyć Katalog dobrych praktyk — Wzorce i zasady 
lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na obszarze Parku Kulturowego 
Nowa Huta w Krakowie, wydany w 2020 roku. Mimo, że zawierająca w ty-
tule „dobre praktyki,” publikacja Drewniane budownictwo w krajobrazie 
Podlasia — Dobre praktyki z 2017, jest zbiorem artykułów pokonferencyj-
nych, to nie jest katalogiem bezpośrednich odpowiedzi na zagadnienia 
konserwatorskie dla właścicieli nieruchomości. 

Większość z opisanych poradników jest publikowana on-line, co zwiększa 
ich dostępność, a co za tym idzie oddziaływanie, choć przed momentem 
upublicznienia, wiedza o ich powstawaniu i stopień włączenia lokalnej 
społeczności w proces powstawania pozostaje ograniczona.

Wzorniki architektoniczne

Wzorniki architektoniczne odegrały szczególnie istotną rolę w historii 
architektury wywodzącej się z porządków klasycznych, także w rozprze-

 1 Autor brał udział w rekonesansie na terenie woj. opolskiego i spotkaniach z przedstawi-
cielami samorządów, mającym na celu rozpoznanie potrzeb i programu potencjalnych po-
radników architektonicznych dla wybranych miejscowości, m.in. Kamienia Śląskiego, Góry 
Św. Anny.
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strzenianiu się autorskich rozwiązań kompozycyjnych i ornamentalnych. 
Stanowiły one, do XX wieku, immanentną część kultury architektonicz-
nej w kręgu kultury europejskiej. Zasadniczą istotą wzorników jest pre-
zentowanie możliwie uogólnionych i sprowadzonych do geometrii zasad 
kompozycyjnych, umożliwiających sprawne posługiwanie się językiem 
prezentowanych form architektonicznych, zgodne z kanonami porządku, 
względnie stylistyki. 

Wzorniki, o jakich tu mowa, to opracowania powstałe na bazie pogłę-
bionych studiów dziedzictwa architektonicznego i planistycznego danej 
miejscowości czy regionu, mogą być bezpośrednio związane z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Prócz poruszania kwestii 
proporcji, dotykają także zagadnienia rozwiązań materiałowych i kolo-
rystycznych, charakteryzujących najwartościowsze istniejące obiekty 
z danego obszaru, tak by były użyteczne dla inwestorów i projektantów 
odpowiedzialnych za nowe realizacje. Celem jest, w tym przypadku, za-
chowanie spójności formalnej i ładu urbanistycznego oraz architektonicz-
nego. Rola poszczególnych obiektów i ich cech analizowana jest pod kątem 
wartości dla całości fizjonomii miejsca [por. Kosiński 1995: 276]. Nie należy 
przez to rozumieć narzucenia jednej tylko stylistyki, ale zaprezentowanie 
wyboru tych, które współtworzą charakter danej miejscowości. Ich celem 
jest umożliwienie rozwijania i kreowania specyfiki lokalnej architektury, 
zgodne z rozwiązaniami zarówno w aspekcie czysto kompozycyjnym, 
formalnym, ale także konstrukcyjnym i materiałowym, oferującym w naj-
szerszym aspekcie katalog rozwiązań, od układów urbanistycznych po 
detal architektoniczny i preferowane nasadzenia. Paleta prezentowanych 
rozwiązań jest za każdym razem dostosowywana do lokalnych potrzeb. Już 
wspomnianym wcześniej, szczególnym przykładem są wzorniki reklam 
dla obszarów objętych parkiem kulturowym. Z reguły wzorniki dążą do 
holistycznego objęcia całości zagadnień związanych z kształtowaniem 
krajobrazu kulturowego.

Przygotowanie tego typu podręcznika projektowania obejmującego wspo-
mniany szeroki wachlarz zagadnień, musi być poprzedzone dogłębną analizą 
dziedzictwa lokalnej architektury, nie tylko tej zachowanej, ale także tej 
już nieistniejącej. Zabytki danej miejscowości stają się pierwszym punktem 
odniesienia, oczywiście na tyle, na ile ich pierwotna forma i funkcja ma 
przełożenie na realne potrzeby. W aktualnej sytuacji, przede wszystkim 
budownictwo mieszkaniowe i usługowe jest tematem wzorników, choć nie 
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wykluczyć można narzucenia formalnych rozwiązań obiektom sportowym 
czy produkcyjnym w najszerszej wersji tego typu opracowań. Podstawą 
dla analizy i późniejszej syntezy są elementy (cechy) założeń zabytkowych, 
także tych obiektów dopiero wyłonionych w trakcie prac, które okazują się 
istotne dla zasobu formalnego i fizjonomii danego obszaru. Tak powstały, 
ustrukturyzowany zbiór, staje się punktem wyjścia do rozwijania i kreacji 
nowej przestrzeni, spójnej z lokalną tradycją architektoniczną i urbani-
styczną. Jednak nie celem jest tu proces projektowy określany pojęciem 
retrowersji wprowadzonym przez Marię Lubocką-Hoffmann [Domino 
2017: 104]. W przeciwieństwie do retrowersji, która zakładała swobodę 
w traktowaniu detalu, czy też kolorystyki, a w skrajnych przypadkach 
prowadzi do bardzo umownego związku z lokalnymi formami architektury 
(sprowadzoną czasem do samej tylko lokalizacji), celem jest tu dążenie do 
wierności tradycji budowlanej.

Analiza pod względem historii architektury i istniejącej substancji bu-
dowlanej, która może stanowić realny punkt wyjścia do współczesnych 
działań projektowych, stanowi jeden z trzech zasadniczych kroków tego 
typu opracowań. Kolejnym istotnym są konsultacje społeczne, które po-
winny przybrać formę warsztatów charette, dając mieszkańcom nie tylko 
możliwość wypowiedzenia się na temat wyników analiz, ale także dając 
poczucie współtworzenia charakteru miejscowości. Dzięki temu zyskuje się 
społeczną akceptację, poczucie współodpowiedzialności i współautorstwa 
danej koncepcji. Przekłada się to na efektywność opracowań, które nie są 
wówczas odbierane, przynajmniej przez osoby uczestniczące, jako narzu-
cone prawo, ale wspólnie wypracowany kierunek rozwoju miejscowości. 
Trzeci etap to redakcja zebranego materiału i nadanie mu przejrzystych 
ram graficznych.

Jak wydaje się, za pierwszy tego typu krajowy wzornik można uznać 
opracowanie (choć bez szerokich konsultacji społecznych) autorstwa ze-
społu z Politechniki Krakowskiej dla Janowca nad Wisłą, zawierający trzy 
części: Studium ochrony krajobrazu kulturowego, Wytyczne urbanistyczne 
oraz Wzornik architektury miejscowej. Zleceniodawcą tego opracowania 
był Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w osobie 
Haliny Landeckiej, inwestorem i konsultantem merytorycznym był Jerzy 
Żurawski, a Jan Bogdanowski konsultował pracę od strony metodologicznej. 
Jego opracowanie zakończono w 1993 roku. Niestety nie znalazł naśladow-
nictwa, a jego dostępność jest ograniczona: nie udostępniony on-line, ani 
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też nie został opublikowany. Odbił się echem w swoim czasie w środowisku 
specjalistów [Böhm et. al. 1995; Böhm et al. 1996; Kosiński 1995].

Brak jest zatem możliwości omówienia realnej efektywności wzorników 
na gruncie krajowym. Bardzo dobrym przykładem na omówienie możli-
wości i skali oddziaływania tego typu opracowań są materiały przygoto-
wane pod auspicjami władz stanowych Luizjany po zniszczeniach jakie 
dotknęły ten region przez huragan Katrina. Opracowane zostały przez 
Urban Design Assiociates i opublikowane pod tytułem The Luisiana Speaks: 
Planning Toolkit oraz Pattern Book w 2006. W tym ostatnim uwzględniono 
następujące modusy stylistyczne sugerowane dla zabudowy jedno i wie-
lorodzinnej: regionalny Luizjany, wiktoriański, klasycystyczny, Arts & 
Crafts oraz współczesny. Bardzo duży nacisk położono na odpowiedniość 
konkretnych rozwiązań budowlanych do klimatu delty Mississipi oraz 
kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem, szeroko omawiając 
je w części wprowadzającej wzornika. Wzornik ten został także rozszerzony 
o najbardziej uszczegółowioną formę prezentowania aspektów architek-
tonicznych, czyli katalog projektów.

Katalogi projektów

Ostatnią forma opracowań architektonicznych, które są narzędziem w plano-
waniu przestrzennym to katalogi projektów, oferujące gotowe rozwiązania, 
najczęściej domów jednorodzinnych, do których mogą być włączane także 
przykładowe projekty ogrodów. Jak wspomniano, skrócony katalog projek-
tów był częścią wzornika opracowanego dla Luizjany. Projekty z katalogu, 
oferowane przez lokalny samorząd, za niewielką lub bez opłaty, zgodne 
z wypracowaną koncepcją stylistyczną, są nie tylko alternatywą dla osób 
poszukujących gotowych rozwiązań, ale umożliwia zaprezentowanie, przy-
najmniej w formie projektu, realizacji bazujących na zebranym zestawie 
form. Realne zapotrzebowanie na gotowe projekty architektoniczne domów 
jednorodzinnych nie znajduje odzwierciedlenia ani nie jest wykorzysty-
wane w polityce przestrzennej gmin w Polsce.

Oddziaływanie

Przeciwskuteczne jest prowadzenie prac nad tego typu opracowaniami bez 
zakrojonych na szeroką skalę kampanii publicznych, które nie tylko włączają 
w proces powstawania, ale też służą ich pozycjonowaniu w świadomości 
społecznej. W przypadku Nowego Orleanu, statystyka nowo powstających 
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obiektów, sześć lat po zniszczeniach przedstawiała się następująco: „Zesta-
wienie oparte na liczbach było jednoznaczne. Nowe domy w stylach histo-
rycznych były 14 razy bardziej popularne niż te w stylistyce nowoczesnej 
i reprezentowały 72% badanej próby […]. W skrócie, niemal 5000 nowych 
domów, w całym mieście, zostało zaprojektowanych tak, by wyglądały jak 
stare domy. I to tylko do 2012 roku” [tłum. aut, za: Campanella, Rosen 2016]. 
Popularność i kontynuację historycznych rozwiązań formalnych w nowo 
budowanych obiektach (gdyż nie mowa tutaj o rekonstrukcjach domów 
zniszczonych przez huragan, ale obiektach wznoszonych od nowa, także 
w nowych dzielnicach miasta) można tłumaczyć potrzebą zażegnania 
traumy, jaką było katastrofalne zniszczenie miasta. Nie bez znaczenia były 
również wcześniejsze trudności natury społecznej i gospodarczej, jakich 
jego mieszkańcy doświadczali jeszcze przed 2006 rokiem. 

W przypadku Luizjany wspomniane wzorniki nie funkcjonowały w próż-
ni, ale same powstały na bazie bogatej literatury dotyczącej lokalnego 
dziedzictwa architektonicznego. Poradniki i wzorniki architektoniczne 
dały architektom i inwestorom narzędzie pozwalające na sięgnięcie do ka-
talogu form opartego na profesjonalnych analizach i studiach, z podanymi 
konkretnymi rozwiązaniami budowlanymi. Przynajmniej w większości 
przypadków pozwoliło to na zminimalizowanie błędów i zmarginali-
zowanie problemu pastiszu czy karykaturalizacji historycznych form, 
wynikającego z braku doświadczenia i edukacji w posługiwaniu się ję-
zykiem szeroko rozumianych form klasycznych w architekturze. Czy też 
szerzej czymś, co można nazwać dezorientacją kulturową. Problem ten 
daje się dobrze obserwować w polskim budownictwie jednorodzinnym, 
szczególnie wiejskim [por. Urbańska 2008; Urbańska 2014]. Rola gotowych 
projektów w Nowym Orleanie pokazuje również realną potrzebę tworzenia 
katalogów projektów: tylko 3% zrealizowanych domów powstało na bazie 
projektu tworzonego od początku na potrzeby klienta, pozostałe 97% to 
projekty z różnego rodzaju katalogów lub przynajmniej na nich bazujące 
[Campanella, Rosen 2016].

Zarządzanie formami architektonicznymi, opartymi na lokalnym dzie-
dzictwie, znajduje także zastosowanie dla obszarów nie wymagających 
daleko idących interwencji, czy leżących bezpośrednio w strefie kon-
serwatorskiej i będących zupełnie nowymi inwestycjami. Klasycznym 
wzornikiem architektonicznym dla zabudowy uzupełniającej jest East 
Beach Pattern Book, dla miasta Norfolk w Virginii, współautorstwa Urban 
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Design Associates oraz Duany Plater-Zyberk & Co, z 2003 roku, a także dla 
obszarów nowo projektowanych, jak ma to miejsce stopniowo od lat 90. XX 
wieku, np. w Lakelands, Maryland, czy w Habersham, Karolina Południowa. 
Obie miejscowości, czy też autonomiczne dzielnice powstają sukcesywnie 
na podstawie planu urbanistycznego z 1996 związanego ze wzornikiem 
architektonicznym opracowanym przez biuro projektowe i opierającym 
się na lokalnym dziedzictwie budowlanym.

Podsumowanie

Zabytki i zabytkowa przestrzeń nie muszą być rozumiane jako zamknięty 
obszar formalny i semantyczny, ale mogą stanowić punkt wyjścia do konty-
nuacji, stając się wzorcami dla nowych rozwiązań. Mogą stać się środkiem 
zapobiegającym karykaturalizacji form tradycyjnych, zabezpieczać przed 
sprowadzeniem na stylistyczne manowce poszukiwań odległymi interpre-
tacjami, nie narzucając jednej tylko stylistyki. Poradniki i wzorniki archi-
tektoniczne, powstałe na bazie dogłębnej analizy istniejącego dziedzictwa 
architektonicznego i urbanistycznego danego regionu, stają się narzędziem 
w procesie zarządzania przestrzenią. Stają się tym efektywniejsze, gdy 
powstają w ramach partycypacji społecznej. Łączenie konkretnych zapi-
sów z narzędziami finansowymi oraz z prawem miejscowym umożliwia 
zarówno zwiększenie ich oddziaływania, jak i łatwiejsze implementowa-
nie lokalnego prawa budowlanego. Od publikacji pierwszego poradnika 
w Polsce minęło zaledwie siedem lat. Znajdujemy się zatem na początku 
procesu przenikania tego narzędzia do świadomości samorządowców, jak 
i lokalnych społeczności. Miejmy nadzieję, że stanie się stałym elementem 
w procesie zarządzania przestrzenią, nie tylko zabytkową.
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Pattern books and building manuals or the monuments and 
historical urban space as models in urban planning.
The article discusses the main types of publications: architectural manuals, pattern books 
and house design catalogues, which are tools in urban planning and management of the 
listed and new-designed neighbourhoods. Characteristic is the role of historic buildings 
in the process of developing of the mentioned publications, as they become models for new 
structures. In Poland, the practice of publishing architectural manuals can be traced back 
to 2014, although earlier attempts of implementing pattern books had been made. Because 
of the limited domestic experience, the possible scale of impact of such publications were 
presented on the example of Louisiana, where they played an important role in the recovery 
management after the destructions of 2006.

Keywords: pattern book, urban planning, good practice, monument preservation, heritage 
management, urbanism.


