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The article is an attempt to form the architectural and urbanistic 

analyze of the speciÞ c Baroque design technique, used for the 

façades of monumental buildings. For the Þ rst time this method 

was used in its Roman creations by Francesco Borromini. 

Hence, most often in the literature appears under the Italian des-

ignation parete ondulata. It was a difÞ cult concept in both terms 

– architectural and aesthetic values. It required design skills and 

construction experience. Prediction of the ultimate effect of the 

impact inside the urban interior had to be based on an extensive 

knowledge of perspective or design experience. The spectators 

probably often did not understood the essence of the solution. 

This explains relatively small spread of the method in full its 

extent. Imitation was mostly limited to application of wavy 

line of cornices or whole façade, which currently in circulation 

awareness connects with the architecture of the Baroque. Such 

reception sometimes overrides all huge intellectual contribution 

of this era in the Þ eld of design. Relatively quickly this tech-

nique became widespread in other European countries, in which 

aclasical forms were adopted. The method of concave-convex 

elevation gave great opportunities not only in creating attractive 

architecture, but mainly to design urban interiors with a very 

sophisticated measures impact on the recipient. 

Key words: Baroque urbanistic, Baroque architecture, 17–18th, 

perspective

THE TECHNIC CONVEX-CONCAVE FAÇADE (PARETE ONDULATA) 

IN EUROPEAN ARCHITECTURE

ABSTRACT

Artyku  jest prób  analizy architektonicznej i urbanistycznej 

szczególnej barokowej techniki projektowej stosowanej na 

fasadach budynków monumentalnych. Po raz pierwszy metod  

t  wykorzysta  w swych rzymskich aran acjach Francesco Bor-

romini. St d najcz ciej w literaturze pojawia si  pod w oskim 

okre leniem parete ondulata. By a koncepcj  trudn  zarówno 

pod wzgl dem architektonicznym, jak i estetycznym. Wyma-

ga a du ych umiej tno ci projektowych oraz do wiadczenia 

konstruktorskiego. Przewidywanie ostatecznego efektu oddzia-

ywania we wn trzu urbanistycznym musia o si  opiera  o roz-

leg  wiedz  z zakresu perspektywy b d  du e do wiadczenie 

budowlane. Odbiorcy prawdopodobnie cz sto nie rozumieli 

istoty rozwi zania. T umaczy to stosunkowo niewielkie rozpo-

wszechnienie metody w pe nym jej zakresie. Odwzorowanie 

najcz ciej ogranicza o si  do stosowania falistej linii gzym-

sów czy ca ych elewacji, co obecnie w obiegowej wiadomo ci 

czy si  z architektur  barokow . Taki odbiór niejednokrotnie 

przes ania ca y ogromny intelektualny wk ad tej epoki w dzie-

dzin  projektowania. Stosunkowo szybko zredukowana wersja 

techniki elewacji falistej rozpowszechni a si  w wi kszo ci 

krajów europejskich, w których przyjmowa y si  formy akla-

sycznego baroku. Metoda elewacji wkl s o-wypuk ej dawa a 

du e mo liwo ci w kreowaniu nie tylko przyci gaj cej uwag  

architektury budowli, ale przede wszystkim umo liwia a aran-

acje wn trz urbanistycznych o bardzo wyszukanych rodkach 

oddzia ywania na odbiorc . 

S owa kluczowe: urbanistyka barokowa, architektura barokowa, 

XVII–XVIII w., perspektywa
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Wst p

Fasada wkl s o-wypuk a – parete ondulata, wy-

nalazek Borrominiego oparty na wcze niejszych 

odkryciach baroku w zakresie zdynamizowania, 

rozrze bienia i monumentalizacji cian architekto-

nicznych, by  rozwi zaniem idealnym dla niewiel-

kich wn trz urbanistycznych. Zosta  te  zastosowany 

w w skich zau kach centrum Rzymu. Doskonale 

nadawa  si  do wykorzystania w ciasnych ulicach 

redniowiecznych miast oraz w pierzejach rynków 

i placów, których zabudowa obwarowana by a ry-

gorystycznym prawem. Pozwala  nada  wyma-

gan  rang  zarówno obiektowi ozdobionemu tak  

elewacj , jak i przestrzeni, któr  domyka . Ta me-

toda projektowa w pe ni realizowa a barokow  ide  

zmienno ci i spójno ci przeciwie stw – complexio 

oppositorum.

Perspektywa i wiat ocie  jako narz dzia 

projektowe w architekturze

Nowa wizja wiata – odmienny sposób my lenia 

i pojmowania zjawisk, któr  zapocz tkowa  ma-

nieryzm, a utrwali  nast pnie barok, wprowadzi a 

te  nowe kategorie estetyczne. Podstawowym ce-

lem artystycznym sta o si  zobrazowanie idei nie-

sko czono ci poprzez nieustanny ruch materii1. 

Ci g o  i niesko czono  przestrzeni zapewnia y 

w architekturze odpowiednio aran owane widoki 

perspektywiczne2, dynamik  form tworzy y fali-

ste linie fasad, przemiana okr g ych czy kwadra-

towych wn trz i placów w owalne lub prostok tne. 

Podobnie jak religijne spektakle i nabo e stwa wy-

wo uj ce intensywne prze ycia emocjonalne, które 

rozgrywa y si  wed ug szczegó owo opracowanego 

programu3, tak i w architekturze efekt ko cowy by  

zaplanowany wed ug barokowej regu y complexio 

oppositorum4. Pozorn  swobod  i lekko  uzyski-

wano wykorzystuj c wydoskonalone zasady geo-

metryczno-matematyczne oraz wyraÞ nowan  kal-

kulacj 5. Projektowanie przestrzeni musia o czy  

si  ze znajomo ci  i stosowaniem praw optycz-

nych, przede wszystkim zjawiska perspektywy, 

które dopiero w renesansie powróci o do zastoso-

wania w architekturze. Szczególne znaczenie mia y 

osi gni cia Filippo Bruneleschiego, dzi ki którym 

nauka perspektywy sta a si  podstaw  warsztatu ar-

chitekta6. Znajomo  zasad perspektywy obja nia a 

skróty perspektywiczne w ogl dzie przestrzeni i ar-

chitektury. 

Do wczesnych eksperymentów dotycz cych ilu-

zji w architekturze nale y dekoracja dolnej par-

tii fasady Scuola Grande di San Marco zamykaj -

cej cian  Campo S. Giovani e Paolo w Wenecji 

(il. 1) autorstwa Pietro Lombarda (1488–1490). 

W podobny sposób Bruneleschi rozwi za  kaplice 

boczne wzd u  nawy ko cio a S. Lorenzo we Flo-

rencji7 oraz Donato Bramante chór ko cio a S. Ma-

ria presso S. Satiro w Mediolanie8. 

Technik  symulowania przestrzeni najlepiej ilu-

struje przy k ad Teatro Olimpico w Vicenzy projek-

towanego przez Andrea Palladia9. W XVII i XVIII 

wieku znajomo  i wykorzystanie zasad perspek-

tywy sta y si  podstawow  umiej tno ci  architek-

tów, co zawdzi czamy rozwojowi malarstwa ilu-

zjonistycznego i dzie om integruj cym wszystkie 

sztuki. 

Zagadnienia zwi zane z wykorzystaniem wiedzy 

z zakresu per spektywy w architekturze opracowy-

wa  Andrea Pozzo10, który poda  metody wykre la-

nia „fa szywych kopu ”, iluzyjnego podwy szania 

czy przed u ania wn trz, a tak e sposoby pot go-

wania dynamiki skrótów malowanej architektury. 

Techniki te udoskonalili w pierwszej po owie XVIII 

wieku – F. Galli Bibiena i G. Fr. Costa11. W ród 

traktatów pojawi y si  dzie a po wi cone zagadnie-

niom architektury perspektywicznej okre lanej mia-

1 E. A. Gutkind, Urban development in Europe, New York 

1964 , t. 1, s. 136.
2 S. Giedion, Przestrze , czas, architektura, Warszawa 1968, 

s. 103; E. A. Gutkind, op. cit., t. 1, s. 136.
3 G. C. Argan, Europa des Capitales, Lussona 1964, s. 81–94.
4 E. A. Gutkind, op. cit., t. 1, s. 136.
5 Tu za najlepszy przyk ad mog  s u y  projekty G. Guari-

niego, matematyka szczególnie zainteresowanego geometri  

wykre ln . P. Portoghesi, Angelo della storia, Roma 1982, 

s. 103 i nn.
6 D. GioseÞ , Perspective, [w:] Encyclopedy of World Art, t. XI, 

New York 1966, s. 216.

 7 Ibidem, s. 216; L. Benevolo, Storia della architettura del 

rinascimento, Bari 1973; P. Murray, Archittetura del Rinasci-

mento, Venezia 1971, s. 25–51.
 8 Ibidem, s. 122–139.
 9 D. GioseÞ , op. cit., s. 212; P. Murray, op. cit., s. 316, il. 

464–467.
10 A. Pozzo, Perspectivae pictorum at que architectorum, 

Augsburg 1706.
11 D. GioseÞ , op. cit., s. 214, 215.
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nem – architettura obliqua – architektury uko nej12, 

w której skróty perspektywiczne odgrywa y szcze-

góln  rol . 

Badaniom nad regu ami perspektywy towarzy-

szy y poszukiwania z zakresu wiat ocienia. Stoso-

wanie perspektywy w rysunku i malarstwie, czyli 

uzyskanie naukowej metody prezentowania trój-

wymiarowych przedmiotów na p aszczy nie by o 

mo liwe jedynie dzi ki zapisowi wolumenu za po-

moc  cienia w asnego. Relacje mi dzy obiektami 

deÞ niowa  cie  rzucony i wzajemny. Ju  malarze 

w oskiego quatrocenta obserwuj c sposób, w jaki 

wiat o opisuje kszta ty poszczególnych przedmio-

tów zauwa yli, e przyjmuj  one i rzucaj  cie 13. 

Zosta o to zinterpretowane jako modelunek wia-

t ocieniowy, w którym cz ci wypuk e przedstawia-

nych obiektów rozja niano, wkl s e przyciemniano. 

Metod  t  opisa  architekt – L. B. Alberti14. Istotne 

znaczenie w rozwoju teorii wiat a w malarstwie 

mia y równie  spostrze enia zawarte w traktacie 

Leonarda, który jako pierwszy zaobserwowa , e 

cienie podlegaj  równie  prawom perspektywy15. 

W praktyce malarskiej szybko dostrze ono, e od-

powiedni wybór róde  wiat a mo e wp ywa  na 

ekspresj  dzie a. 

Pod koniec XVI w. rozpowszechni o si  malowa-

nie scen nocnych (Tycjan, Tintoretto, Bassanowie). 

Rol  szczególn  odgrywa o wiat o w obrazach 

 Caravaggia. Ostre kontrasty wiat ocienia, du e 

partie przedstawienia pogr one w mroku, a przede 

wszystkim wi zki ostrego wiat a wydobywaj cego 

istotne fragmenty z cienia na obrazie to najwa niej-

1. Campo S. Giovani e Paolo w Wenecji. Fot. aut. 1995

1. Campo S. Giovani e Paolo in Venice. Photo: the author 1995

12 J. C. di Lobkowicz, Trattato di Architettura, 3 vol., Vige-

vano 1678. Por.: A. Guidoni Marino, Il Colonnato di Piazza 

San Pietro: dall’architettura obliqua di Caramuel al “classi-

cismo” berniniano, “Palladio”, XXIII, 1973; M. Brusatin, Lo 

specchio obliquo, “L’arte della meraviglia”, Torino 1986; 

A. Rosa, G. D’Acunto, L’inganno di pietra, in “La vertigine 

dello sguardo. Tre saggi sulla rappresentazione anamorÞ ca”, 

Venezia 2002.

13 M. Rzepi ska, wiat o i mrok, [w:] Siedem wieków malar-

stwa europejskiego, Wroc aw 1979, s. 218.
14 V. I. Stoichita, Krótka historia cienia, t um. P. Nowakowski, 

Kraków 2001, s. 57 i n.
15 Ibidem, s. 59.
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sze pomys y tych czasów. Podobne zna czenie mia o 

wiat o w rze bach Gian Lorenza Berniniego. S u-

y o do ilumi nacji i wyodr bnienia elementu rze by 

i podkre lenia jego roli. Smugi wiat a w kszta to-

waniu wn trz architektonicznych wykorzystywa  

Carlo Rainaldi pos uguj c si  o wietleniem sceno-

graÞ cznym, opartym na braku ci g o ci przestrzeni 

– gdzie kolejne plany eksponowa y architektur  

wn trza. Guarino Guarini wprowadzi  nawet rodzaj 

jednostki przestrzenno- wietlnej – camera di luce. 

Struktury architektoniczne Francesca Borrominiego 

dzi ki aran acji wietlnej zyska y wariacje tonalne, 

subtelnie ró nicuj ce plany perspektywiczne.

Relief perspektywiczny16

Jedn  z metod iluzji perspektywicznej stoso-

wanych w niewielkich wn trzach urbanistycznych 

by a technika na laduj ca bassorilievo17, jako za-

po yczenie rodków stosowanych w p askorze -

bie, opisana i zalecana poprzez publikacje Girarda 

Desarguesa (1591–1661)18 i Abrahama Bosse’a 

(ok. 1602/1604–1676)19. Dzi ki plastycznemu wy-

dobyciu Þ gur na pierwszym planie p askiego t a 

zwi ksza a si  optyczna g boko  p askorze by. 

Ju  Grecy wykorzystywali takie efekty np. przy de-

koracji Partenonu20. Metoda zdoby a popularno  

dzi ki p askorze bom drzwi baptysterium ß orenc-

kiego wykonanym przez Ghibertiego, w których 

artysta ten wykorzysta  pomys  Donatella – rilievo 

schiacciato. Szczególny efekt przynios y tu linearne 

przedstawienia architektury ukazane w dalszych 

planach w perspektywie geometrycznej21. 

Zastosowaniem reliefu perspektywicznego w ar-

chitekturze, zapewne pod wp ywem architektury we-

neckiej i pomys ów Micha a Anio a oraz wiedzy 

z zakresu perspektywy i sce nograÞ i22, interesowa  

si  Andrea Palladio. Wykorzysta  te umiej tno ci 

przy projekcie systemu nak adaj cych si  i splata-

j cych ze sob  portyków na fasadach weneckich 

ko cio ów Il Redentore (1577–1580), (il. 2) i San 

Francesco della Vigna (1564)23. Tworzy y one ku-

lisowe kompozycje pog biaj ce iluzyjnie struktur  

elewacji podkre lone g bokim wiat ocieniem u y-

tych elementów architektonicznych. Rozwi zanie 

powieli  Jacopo Scamozzi w projekcie fasady ba-

zyliki S. Giorgio Mag giore (1597–1610). Ekspery-

menty kontynuowali architekci manieryzmu i wcze-

snego baroku, jak np. J. B. Vignola (Palazzo del 

Capitaniato, S. Maria dell’Orto, 1567)24. Technika, 

uproszczona do modelowanego wielkiego porz dku, 

na kontynencie europejskim rozpowszechni a si  

dzi ki u yciu jej w fasadzie pierwszego ko cio a je-

zuickiego Il Gesù w Rzymie projektu Giacomo della 

Porty (1584), architekta i rze biarza, ucznia Micha a 

Anio a i Vignoli. Z powodzeniem zastosowa  tak e 

transpozycj  tej metody projektowej Carlo Maderna 

w architekturze fasady Bazyliki w. Piotra (1603–

–1607), (il. 3) i ko cio a S. Susanna (1597–1603)25. 

Dzieki silnym efektom wiat ocieniowym kolumny 

16 Poj cie reliefu architektonicznego jako metody artykulacji 

elewacji wprowadzi  do krytyki G. C. Argan. Zastosowa  ter-

min do opisu kompozycji wieloplanowych z zastosowaniem 

elementów wysuwaj cych si  przed lico budowli. Tak zdeÞ nio-

wa  rodki artystyczne, jakie wykorzystywa  Pietro da Cortona 

w aran acji fasady ko ció ka Santa Maria della Pace w Rzy-

mie. Wcze niej ten e historyk dokonywa  porównania elewacji 

projektowanych przez F. Bruneleschiego do donatellowskiego 

rilievo schiacciato. Terminu u ywano te  i wcze niej w opisach 

elewacji. Np. okre leniem rilievo schiacciato scharakteryzowa  

fasady ko cio ów S. Maria della Vittoria (1626) i S. Caterina 

da Siena (1630) Giacomo della Porty w swojej historii sztuki 

V. Costantini. G. C. Argan, Filippo Brunelleschi, Milano 1955, 

s. 82; V. Constantini, Storia dell’arte italiana: Dal Seicento alla 

contemporaneità, Milano 1945, s. 24; G. C. Argan, Il problema 

del Bramante, [w:] Studi e note. Dal Bramante al Canova, 

Roma 1970, s. 16.
17 D. GioseÞ , op. cit., s. 213.
18 G. Desargues, Exemple de l’une des manières universelles 

du S.G.D.L. touchant la pratique de la perspective, Paris 1636.
19 A. Bosse, La pratique du trait a preuves de Mr Desar-

gues Lyonnois, pour la coupe des pierres en l’architecture par 

A. Bosse, graveur en taille douce, en l’Isle du Palais ; à la 

Roze rouge devant la Megisserie, Paris 1643 ; G. Desargues, 

A. Bosse, Maniere Universelle De Mr. Desargues pour pratic-

quer la Perspective par petit pied Comme le Geometral, Paris 

1647.
20 D. GioseÞ , op. cit., s. 213.
21 Ibidem, s. 213; G. C. Argan, Storia dell’arte italiana, v. 2, 

Firenze 1971, s. 173–177.
22 Por. materia y archiwalne, za: Basilica del Redentore, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Redentore [dost p: 

24.03.2014].
23 Dalej w tek cie daty i podstawowe dane biograÞ czne 

z ogólnodost pnych róde  it.wikipedia, en.wikipedia, de.wiki-

pedia [dostep: 24.03.2014] oraz Laboratorio Roma, Passeg-

giate romane, Le Chiese, za: http://www.laboratorioroma.it/

passeggiate%20romane/Le%20Chiese/Chiese%20Barocche/

Chiese%20barocche.htm [dostep: 24.03.2014] oraz archIN-

FORM http://eng.archinform.net [dost p: 24.04.2014].
24 Stosowany ju  przez Albertiego (bazylika w Mantui, 1472), 

potem Micha a Anio a (pa ac Kapitoli ski, 1564–1568), ale roz-

powszechniony w a nie przez Palladia, za: Giant order, https://

en.wikipedia.org/wiki/Giant_order [dost p: 24.03.2014].
25 S. Giedion, op. cit., s. 148–150, 166; T. To wi ski, Urba-

nistyka, Warszawa 1948 (wyd. 1–1932), s. 240; Ch. Norberg-

-Schulz, Architettura Barocca, Venezia 1998, s. 66, 175.
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2. Ko ció  Il Redentore w Wenecji. Fot. aut. 1995 

2. Il Redentore church in Venice. Photo: the author 1995

3. Bazylika w. Piotra, fasada projektu Maderny zrealizowana metod  reliefu architektonicznego. Fot. aut. 1995

3. The Basilica of St. Peter – the façade of Maderna. Photo: the author 1995
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czy pilastry oraz gzymsy, odcinaj c si  od ciem-

nego t a ciany, dawa y wra enie silniejszego roz-

rze bienia ni  w rzeczywisto ci. W latach 20. i 30. 

XVII w. powstawa y kolejne, do  dos ownie powie-

laj ce t  zasad  elewacje projektu G. B. Sorii (fa-

sady ko cio ów S. Maria della Vittoria 1624–1626, 

San Carlo ai Catinari 1636–1638). W Rzymie tech-

nik  reliefu architektonicznego rozwijali równie  

wielcy architekci baroku m.in. Bernini (S. Bibiana, 

1625), Martino Longhi il Giovane (Santi Vin-

cenzo e Anastasio a Trevi, 1644–1650) oraz Bor-

romini. Stosuj c t  metod  w projekcie fasady ko-

cio a S. Agnese in Agone (1653–1657) przy Piazza 

Navona wykorzysta  on równie  swój wynalazek 

fasady falistej. Pe ni  mo liwo ci tworzenia planów 

perspektywicznych w architekturze odnajdujemy 

zw aszcza w projektach Rainaldiego: Santa Maria in 

Portico in Campitelli (1633–1667), fasada Sant’An-

drea della Valle (1661–1665). 

Technika reliefu architektonicznego rozpo-

wszechni a si  w dojrza ym baroku. W kolejnym 

pokoleniu stosowali j  prawie wszyscy architekci 

europejscy czerpi cy z w oskich wzorów. W wielu 

przypadkach udawa o im si  wzbogaci  istot  po-

mys u o regionalne warto ci estetyczne26. Na po-

cz tku XVIII w., powracaj c niejako do konwencji 

palladia skiej, kontynuowa  ten sposób projekto-

wania Domenico Rossi27. Technika elewacji-relie-

fów sprawdza a si  w w skich ulicach i na ma ych 

placach, czego najlepszym przyk adem jest ko ció  

S. Maria della Pace (1656–1667), prze budowany 

przez Pietro da Cortona, architekta, malarza28 i rze -

biarza pracuj cego w Rzymie29 oraz fasada ko cio a 

S. Andrea al Quirinale zrealizowana do 1670 r. 

przez Berniniego rze biarza, malarza i architekta 

oraz autora scenograÞ i teatralnych. 

Elewacja wkl s o-wypuk a

Odkryciem wie cz cym barokowe poszukiwania 

architektoniczne sta a si  parete ondulata pomys u 

Borrominiego30. Efekt polega  na kszta towaniu ele-

wacji wzd u  linii fali stej, uformowanej przeciw-

stawnym, zarówno w uk adzie poziomym jak i pio-

nowym, systemem nisz i ryzalitów, uskoków lub 

wy adowa  gzymsów, co wzbogaca o wiat ocie  

i dynamizowa o kompozycj 31. Pomys  przypisuje 

si  Bramantemu, jednak dopiero w interpretacji Bor-

rominiego zyska  odpowiedni wyraz. Architekt te-

stowa  ten pomys  projektuj c Oratorio dei Filippini 

(1637–1650), (il. 4). Wzniesiony przy ma ym placu 

budynek otrzyma  elewacj  o rzucie linii wkl s ej, 

podzielon  na dwie równej wysoko ci kondygna-

cje wielkiego porz dku, zwie czone silnie wykr -

powanym gzymsem. rodkowej cz ci przyziemia, 

pó okr g o wysuni tej partii portalowej przeciwsta-

wiona zosta a g boka nisza w drugiej kondygna-

cji. Takie ukszta towanie oszcz dnej w dekoracje 

elewacji zapewnia wyra ne wyró nienie w pierzei. 

Podobn  zasad  kontrastowania wkl s ych i wy-

puk ych partii odnajdujemy w elewacji kolegium 

Propaganda Fide (Borromini, 1646–1667), (il. 5) 

usytuowanej przy w skiej uliczce. Monumentalna 

kondygnacja wielkiego porz dku jo skiego, o silnie 

zag szczonym rytmie ma wkl s  o  rodkow , po-

gr on  w g bokim cieniu. Na jego tle wy ania si  

pilastrowy portal, wysuni ty pó koli cie przed lico 

muru, a ponad nim aedicula, rozwi zana równie  

na pó kolistym rzucie. Budynek wie czy rozbudo-

wany gzyms konsolkowy, a ponad nim p askie pi -

tro  mezzanina, podporz dkowane pierzei ulicznej. 

Metoda parete ondulata w fasadzie ko ció ka 

S. Carlino (1634–1667) zosta a zastosowana przez 

Borrominiego dla zapewnienia szczególnych efek-

tów przestrzennych i podkre lenia rangi obiektu 

(il. 6). Falista linia jej przebiegu odzwierciedla 

uk ad wn trza. Wysuni ta cz  rodkowa odpo-

wiada nawie, dwie wkl s e po bokach koresponduj  

z cofni t  w planie kaplic  i klatk  schodow  wie y. 

Fasada przewy sza znajduj c  si  za ni  cian  ko-

cio a i przes ania kopu , sugeruj c obiekt znacznie 

wi kszy. Dwukondygnacyjny schemat fasady two-

rz  kolumny ustawione na uko nych postumentach, 

które nios  wysokie i mocno wysuni te „p yn ce” 

26 Np. fasada ko cio a Santa Maria di Nazareth w Wenecji, proj. 

Giuseppe Sardi (1672–1680) stanowi po czenie uk adu kom-

pozycyjnego fasady Il Gesù ze strukturalnym rozwi zaniem 

opartym na pomy le Palladia.
27 Domenico Rossi, za: http://www.novarchitectura.com/2011/

12/28/e-successo-oggi-28-dicembre/ [dost p: 24.03.2014].
28 By  tak e malarzem quadraturowym – Chiesa Nuova, pal-

lazo Doria, pallazzo Barberini.

29 G. C. Argan, Retorica, [w:] Dal Bramante, s. 187–189; R. Arn-

heim, The dynamics of architectural form, Berkeley 1977, s. 81. 
30 G. C. Argan, Retorica, s. 209 i nn.; idem, Storia, s. 321; L. Be-

nevolo, Storia della architettura, s. 707; S. Giedion, op. cit., 

s. 150; P. Portoghesi, Roma barocca, Roma 1966, s. 170–172.
31 Te odmiany reliefu architektonicznego zyska y szczególn  

popularno  za po rednictwem wspomnianych publi kacji 

G. Desarguesa i Abrahama Bosse’a. W krajach niemieckich 

ogromn  rol  odegra a ksi ka A. Pozza.
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belkowanie. Wielki porz dek o wyd u onych pro-

porcjach, monumentalizuje budynek32. Rysuje si  

wyra nie reliefem architektonicznym na tle rozrze -

bionej p ytkimi wn kami ciany, dzielonej wtórnie 

ma ym porz dkiem. Zg szczenie elementów piono-

wych i zaakcentowanie cz ci rodkowej podkre la 

wertykalizm kompozycji. Wy sze pi tro wydaje si  

l ejsze i odsuni te w g b dzi ki trzem niszom. Ze 

rodkowej wy ania si  pó walcowa aedicula okna, 

odpowiadaj ca wypuk o ci strefy wej ciowej w dol-

nej kondygnacji. Przyziemie pogr one w g bokim 

cieniu wydaje si  ci sze, a góra odbijaj ca wiat o 

przechodzi p ynnie a urow  balustrad  w t o nieba. 

Przeciwstawienie elementów wkl s ych i wypu-

k ych oraz bogaty wiat ocie  wspó tworz  dyna-

mik  fasady w jej uk adzie poziomym i pionowym.

Ta odkryta przez Borrominiego metoda projektowa 

zacz a rozpowszechnia  si  dopiero w XVIII w. 

Proponowa  j  co prawda w swych pierwszych 

projektach sycylijskich G. Guarini (ko cio y San-

tissima Annunziata, San Filippo Neri w Messynie, 

1660–1662)33, w nast pnych jednak odszed  od niej 

na rzecz charakterystycznych dla ca ej jego dalszej 

twórczo ci rozbudowanych, wr cz kratownicowych 

struktur architektonicznych. Od pocz tku wieku 

XVIII tego typu rozwi zania wraz z rokokowym de-

talem dekoracyjnym wykorzystywa  w Rzymie Giu-

seppe Sardi np. w projekcie fasady ko cio a S. Maria 

Maddalena di Roma (1735). Na wzorcach Guari-

niego, a tak e bezpo rednio na rozwi zaniach Borro-

miniego, opiera y si  projekty nowych i odbudowy-

wanych na Sycylii ko cio ów po wielkim trz sieniu 

ziemi z 1693 roku34. Jednak architekci nie podj li 

tam w pe ni tej idei, lecz wykorzystali z niej tylko 

lini  zakrzywion , wkl s  lub wypuk  oraz bardzo 

pog biony relief architektoniczny, unikaj c naprze-

miennych, przeciwstawnych elementów. Ko ció  

 jezuicki S. Carlo al Corso w Noto projektu  Rosario 

4. Oratorio dei Filippini, górna kondygnacja i gzyms kordonowy. Fot. aut. 1995

4. Oratorio dei Filippini, the upper ß oor and the cornice. Photo: the author 1995

32 Por.: H. Sedlmayr, Die Architektur Borrominis, Munchen 

1947 (wyd. 1–1930), s. XII.
33 H. A. Meek, Guarino Guarini, Milano 1991, s. 21

34 A. Blunt, Barocco siciliano, Roma 1968, passim; Barocco_

siciliano http://it.wikipedia.org/wiki/ Barocco_siciliano [dost p: 

18.06.2014].
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5. Fragment rodkowy elewacji Propaganda Fide (Kolegium Krzewienia Wiary). Fot. aut. 1995

5. An excerpt of the façade of Propaganda Fide (Faith Promoting College). Photo: the author 1995
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6. Fasada ko ció ka S. Carlino. Fot. aut. 1995

6. The façade of the Church of S. Carlino. Photo: the author 1995
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Gagliardiego z 1730 r., po wi cony Karolowi Bor-

romeuszowi, jest wyra nie inspirowany dzie em 

rzymskim, jednak ca a linia jego fasady we wszyst-

kich trzech kondygnacjach przebiega po jednakowo 

wkl s ej krzywej. Za  fasada ko cio a S. Domenico 

(1703–1727), tego samego architekta, wysuwa si  

mocno pó kolistym rodkowym ryzalitem. Powtó-

rzone to zosta o w kilku kolejnych jego projektach 

(S. Giuseppe w Raguzie, S. Giorgio w Modice). Po-

dobne rozwi zania stosowa  Giovanni Battista Vac-

carini (ko ció  i opactwo S. Agata od 1735, S. Giu-

liano w Katanii, 1740–1748).

O rodkiem, gdzie szczególnie zainteresowano 

si  pomys ami Borrominiego by  kr g architektów 

wiede skich dzia aj cych na dworze cesarskim oraz 

wykonuj cych zlecenia wieckich i duchownych 

inwestorów zwi zanych z cesarzem. Johann  Lucas 

von Hildebrandt, ucze  Carla Fontany, jeszcze przed 

swymi przenosinami do Wiednia, projektowa  fa-

sady ko cielne oparte na rzucie falistym np. ko ció  

sv. Vav ince i sv. Zdislavy w Jablonném,  Gabel, 

1699–1702 (il. 7) czy ko ció  pijarów w Wiedniu za-

projektowany w latach 1698–1718. W obu przypad-

kach autor zastosowa  wypuk  po rodku, cz ciowo 

7. Fasada ko cio a sv. Vav ince i sv. Zdislavy w Jablonném. Fot. S. Wróblewski 2013

7. Façade of the Church sv. Vav ince i sv. Zdislavy in Jablonné. Photo: S.  Wróblewski 2013
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8. Ryzalit skrzyd a klasztoru w Broumowie. Fot. aut. 2014

8. The projection of the monastery of Broumov. Photo: the author 2014
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wy amywan  lini  elewacji, w Jablonném – dwu-

kondygnacyjnej, w Wiedniu – bardzo wysokiego 

pojedynczego porz dku. W przypadku nietypowo 

sytuowanej, asymetrycznej fasady ko cio a semina-

ryjnego w Linzu, projektowanego ju  w 1718 r., wy-

korzysta  model z g ównym elementem zakl s ym, 

w dalszym przebiegu, w elewacji bocznej rozwi-

jaj cym si  po wy amaniach w elementy wypuk e. 

W projektach, z których przede wszystkim zas yn  

– w wielkich budowlach pa acowych, Hildebrandt 

nie stosowa  elewacji wkl s o-wypuk ych, falist  

lini  wykorzystuj c jedynie w przebiegu gzym-

sów portali (np. pa ac Daun-Kinsky w Wiedniu, 

1713–1716). Artyst , który podj  technik  p ynnej 

linii by  Johann Dientzenhofer. Jako ucze  i wspó -

pracownik Carla Luragi i J. B. Matheya projekto-

wa  elewacje w formach wyrazistego reliefu ar-

chitektonicznego (katedra w Fuldzie, 1704–1712). 

9. Fasada ko cio a w. Miko aja w Pradze na Ma ej Stranie. Fot. S. Wróblewski 2013

9. Façade of the St. Nicholas Church, Praha, Malá Strana. Photo: S. Wróblewski 2013
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Dopiero w ko cowym okresie swej twórczo ci, 

po 1710 r. zacz  planowa  fasady na rzucie uku 

wkl s ego lub wypuk ego (fasada opactwa Neumün-

ster in Würzburg35, 1711–1716; ko ció  klasztorny 

w Banz36, 1707–1719). Analogiczne rozwi zania 

stosowa  jego brat Christoph (ko ció  przy klasz-

torze paulinów w Obo ištu z lat 1702–1711; ko-

ció  zamkowy w Smi icach, 1702–1712; ko ció  

w. Klary w Cheb, 1708–1711). Preferowa  wkl -

s  rodkow  cz  fasad, w odró nieniu jednak 

do projektów  Johanna, w uk adach porz dkowych 

stosowa  piastry nie pó kolumny, ustawiaj c je uko-

nie w stosunku do lica elewacji. Równocze nie 

z powodzeniem metod  struktur wkl s o-wypuk ych 

stosowa  – znany raczej z dostosowania gotyckich 

form do dynamicznych kompozycji baroku – J. B. 

Santini Aichel, który w swych podró ach rzemie l-

niczych zetkn  si  z Borrominim i zafascynowa  

jego twórczo ci  (ko ció  Trójcy w. w Rychnov  

nad Kn žnou, 1713). Jednak dopiero w pó nych 

pracach zacz  czy  elementy wkl s e i wypuk e 

na zasadzie wzajemnego przeciwstawiania form. 

Technik  Borrominiego stosowa  równie  konty-

nuator wielu prac ojca – Kilian Ignac Dientzenho-

fer. Elewacje dziedzi ca klasztoru w Broumowie 

(1728–1738) otwieraj  si  nad portalami wjazdo-

wymi, w rodkowej wysuwaj cej si  do przodu cz -

ci, na wysoko ci pi tra g bok  nisz  balkonow , 

zwie czon  wy adowanym, wielokrotnie amanym 

w obu p aszczyznach gzymsem (il. 8). Najpe -

niej metod  kontrastowania elementów wypuk ych 

i wkl s ych wykorzysta  na fasadzie ko cio a w. 

Miko aja w Pradze na Ma ej Stranie (1732–1735), 

(il. 9). Dwie kondygnacje wielkiego porz dku z o-

onego z pilastrów i, w cz ci centralnej parteru, 

kolumn z zastosowaniem superpozycji uk adaj  si  

w analogiczny do struktur fasad ko cio ów dwuwie-

owych sposób. Wie cz  je bardzo masywne wie-

lokrotnie amane i faluj ce w linii przebiegu bel-

kowania, ze zredukowanym w górnej kondygnacji 

ca kowicie fryzem (podobnie jak w Broumowie). 

Spot gowa o to ekspresj  np. w porównaniu z bar-

dzo klasycznym w uk adzie belkowaniem ko cio a 

opactwa neumunsterskiego Johanna Dientzenho-

fera. rodek elewacji wie czy trzecia kondygnacja 

– szczytu. Linia falista rzutu elewacji poprowadzona 

zosta a z fragmentami wkl s ymi zarówno cz ci 

rodkowej, jak i bocznych. Na tle bocznych, ß anko-

wanych uko nymi pilastrami, zag bie  w parterze 

wysuwaj  si  wypuk e aedicule portali bocznych 

z na wietlami w formie pe nowymiarowych okien 

– motyw borrominiowski (S. Agnese, kolegium Pro-

paganda Fide). Powy ej nieco s abiej z t em kontra-

stuje okno w opasce z silnie wysuni tym amanym 

naczó kiem. W cz ci rodkowej element wkl s y 

zamykaj  z boku fragmenty wypuk e cian opisane 

wr cz linearnym rysunkiem pilastrów. Na fasa-

dzie ko cio a w. Miko aja wykorzystano bogactwo 

rodków architektonicznych opartych na modelowa-

niu strukturalnym zgodnie z zasad  kontrastowania 

elementów wkl s ych i wypuk ych. Stosuj c sto-

sunkowo proste w formie detale architektoniczne, 

bardzo skromny wystrój ornamentalny, ograniczony 

do zdobie  kapiteli oraz tympanonów portalowych 

i nadokiennych, a tak e do  drobne w stosunku do 

skali budowli rze by, skomponowano pe ne bogac-

twa wiat ocieniowego, dynamiczne i monumen-

talne dzie o. W innych projektach frontonów ko-

cielnych Kilian Ignac pozosta  przy podstawowej 

metodzie wysuwania lub cofania rodkowej cz ci 

elewacji np. ko ció  w. Jana na Skalce w Pradze 

na Nowym Mie cie, 1730–1739 (il. 10); w. Mag-

daleny w Karlowych Varach, 1729–1730, kopia ry-

zalitu broumowskiego (il. 11).

Tego typu dynamik  zyskiwa y tak e ko cio y 

i cerkwie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. 

Zasadzie linii falistej rzutu elewacji, z wkl s  lub 

wypuk  cz ci  rodkow , towarzyszy o wprowa-

dzenie zag szczonych perspektywicznych struktur 

podzia ów pilastrowych decyduj cych o przewa-

dze wertykalnego kierunku w kompozycji fasad. 

Równie popularne tego typu rozwi zania by y 

w Hiszpanii i Portugalii, w wypadku których mo-

numentaln  architektur  dekorowa  obÞ ty ornament 

(il. 12). 

35 Ch. Antz, Sacrum Theatrum Romanum, das Würzburger 

Neumünster und die katholische Baukunst in Deutschland zwi-

schen 1680 und 1720, Weimar 1997, s. 71; J. Emminger, Die 

Neumünsterfassade in Würzburg, München 1978, s. 67, opinie 

zebrane, [w:] R. Held, Die Fassade der Neumünster-Kirche 

in Würzburg, 2007, za: http://www.rudis-kunstgeschichten.de/

Neumuenster.htm [dostep: 18.06.2014].

36 H. G. Franz, Dientzenhofer, Johann, [w:] Neue Deutsche 

Biographie, Band 3, Berlin 1957, s. 649; Johann Dientzenho-

fer, http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Dientzenhofer [dost p: 

18.06.2014].
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10. Ko ció  w. Jana na Ska ce w Pradze. Fot. aut. 1996

10. Church sv Jana na Skalce, Praha. Photo: aut. 1996
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11. Fasada ko cio a w. Magdaleny w Karlowych Varach. Fot. S. Wróblewski 2013

11. Façade of the Church of sv. Má í Magdaleny, Karlovy Vary. Photo: S. Wróblewski 2013



46

12. La Porta dels Ferros, barokowa fasada katedry w Walencji, projektu niemieckiego architekta Konrada Rudolfa z 1703 r. 

Fot. S. Wróblewski 2011

12. La Porta dels Ferros, The Baroque façade of Valencia Cathedral, designed by Konrad Rudolf in 1703. 

Photo: S. Wróblewski 2011
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Podsumowanie

Metoda projektowa elewacji wkl s o-wypuk ej 

pomys u Borrominiego by a koncepcj  trudn  za-

równo pod wzgl dem architektonicznym, jak i es-

tetycznym. Wymaga a od projektanta du ych umie-

j tno ci w kszta towaniu kompozycji elewacji oraz 

do wiadczenia konstruktorskiego. Przewidywa-

nie ostatecznego efektu oddzia ywania architek-

tury we wn trzu urbanistycznym musia o wynika  

z rozleg ej wiedzy z zakresu perspektywy lub du ej 

wprawy projektowej. Odbiorcy cz sto prawdopo-

dobnie nie rozumieli istoty rozwi zania. T umaczy 

to stosunkowo niewielkie rozpowszechnienie, da-

j cej tak du e mo liwo ci wyró niania i iluzyjnej 

monumentalizacji fasad techniki parete ondulata 

w jej pe nej formie – kontrastuj cej elementy wkl -

s e i wypuk e zarówno w uk adzie poziomym, jak 

i pionowym. Odwzorowanie najcz ciej ogranicza o 

si  do stosowania falistej linii gzymsów czy ca ych 

elewacji, co obecnie w obiegowej wiadomo ci -

czy si  z architektur  barokow . Taki odbiór nie-

jednokrotnie przes ania ca y ogromny, intelektualny 

wk ad tej epoki w dziedzin  projektowania. 
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