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W po³owie wrzeœnia 2005 r. nadesz³a wiadomoœæ
od profesora Andrzeja Pinno z Texasu, ¿e profesor
Jerzy So³tan zmar³ w Cambridge w Stanie
Massachussetts w USA, gdzie mieszka³ i pracowa³
od pocz¹tku lat 60tych.

Od lipca 2001 r., kiedy delegacja Politechniki
Warszawskiej pod przewodnictwem Rektora prof.
Jerzego WoŸnickiego i Dziekana Wydzia³u Architektury
prof. Stefana Wrony wrêcza³a mu Dyplom Doktora
Honoris Causa Politechniki Warszawskiej, wiadomoœci
o So³tanie, które dociera³y do Warszawy by³y sk¹pe.
Wiedziano, ¿e z³ama³ nogê. Ale po pewnym czasie
Wac³aw Zalewski, profesor s¹siedniego w stosunku
do Harvardu s³ynnego MIT, równie¿ doktor Honoris
Causa Politechniki Warszawskiej mówi³, ¿e spotka³
So³tana w klubie profesorskim. PóŸniej znów nie
mieliœmy o nim wiadomoœci. W grudniu 2004, bêd¹c
w Bostonie postanowi³em odwiedziæ So³tana. By³
zmrok, kiedy dotar³em na Shady Hill Square. Okna
domu profesora wychodz¹ce na skwer by³y jasno
rozœwietlone, jaœniej ni¿ kiedyœ, a ganek wejœciowy
w remoncie. Nie mo¿na by³o dostaæ siê do drzwi
g³ównych. By³em zaniepokojony. Poszed³em do wejœcia
z drugiej strony – od kuchni. Tam drzwi by³y uchylone.
We wnêtrzu sta³ wózek inwalidzki. By³ to znak, ¿e
profesor zapewne jest w domu. Us³ysza³em donoœne
„kto tam”? Odpowiedzia³em równie g³oœno. Znalaz³em
go w s¹siednim pokoju w ³ó¿ku. Po kilku powitalnych
zdaniach rozmowa przesz³a, jak zwykle, na tematy
warszawskie. Co nowego? Co nowego w archi-
tekturze? Co s³ychaæ u Hansena? A co u Violi Damiêc-
kiej? Widaæ by³o jednak, ¿e rozmowa sprawia mu
trudnoœci. Mimo to nalega³, by jeszcze pozostaæ,
niebawem wróci z pracy jego córka Joanna. Nie
czekaliœmy d³ugo. W trójkê przy lampce wina rozmowa
potoczy³a siê swobodniej. Zatelefonowaliœmy do
Andrzeja Pinno, aby mu powiedzieæ, ¿e nasz profesor
mimo ograniczeñ rekonwalescencji ma siê nieŸle.

Opuszcza³em Shady Hill wspominaj¹c w myœlach
moje pierwsze bezpoœrednie spotkanie z profesorem
So³tanem na warszawskiej ASP w 1958 r., kiedy
podczas egzaminu wstêpnego zapyta³ mnie, które
spoœród dzie³ architektury, wywar³y na mnie szczegól-
ne wra¿enie – powiedzia³em szczerze, ¿e katedra
w Reims. Ma³o pamiêta³em wtedy o Le Corbusierze
i o tym, ¿e „architektura to gra bry³ w s³oñcu”, a „ka-
tedra gotycka (z jej kunsztownym ¿ebrowaniem) jest
dramatem”… Mimo to egzamin zda³em, a to w kon-
sekwencji otworzy³o mo¿liwoœæ kilkuletnich bez-
poœrednich kontaktów z profesorem, w szczególnej
w tamtym czasie atmosferze warszawskiej ASP.

So³tan by³ wówczas jedn¹ z czo³owych postaci
warszawskiego œrodowiska architektonicznego. Jego

pogl¹dy, b³yskotliwoœæ s¹dów, erudycja i specyficzny
sposób bycia zjednywa³y mu grono sympatyków
szczególnie wœród m³odszego pokolenia. Na co dzieñ
nosi³ we³niany zielony uniform armii amerykañskiej.
(¯artowa³ sobie z tego Jerzy Hryniewiecki.) JeŸdzi³
po Warszawie Volkswagenem garbusem. By³o w tym
coœ z pozy, ale i podkreœlenie wartoœci rzeczy typowych.
Mia³ za sob¹ doœwiadczenie wspó³pracy ze s³awnym
Le Corbusierem. Szczególnie w sytuacji ograniczanych
wtedy kontaktów z zagranic¹ stwarza³o to wokó³
niego mit wiadomoœci czegoœ wielkiego, lecz nie do
koñca uchwytnego. To musia³o zaciekawiaæ. Wielu
koñcz¹c studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej, podejmowa³o wówczas dalsze studia
na ASP. (Byli to m.in.: Jacek Baszkowski, Zbigniew
Cianciara, Zbigniew Górecki, Alicja Henrych, Krzysztof
£ukasiewicz, Andrzej Pinno). Sympatiê budzi³a jego
wyrazista osobowoœæ. Charakterystyczna wynios³a
postura, poczucie humoru, nie pozbawiony z³oœliwoœci,
czasem bezkompromisowy, ale i przyjazny stosunek
do ludzi, szczególnie wówczas, gdy dostrzega³
w nich coœ indywidualnego, talent, szersze zainte-
resowania, charakteryzowa³y tê szczególn¹ postaæ.
W okresie swojej dzia³alnoœci w Polsce w latach 1949
– 1964 dokona³ wiele. By³ jednym z g³ównych autorów
znanych obiektów m.in.: Stadionu klubu sportowego
Warszawianka przy ul Pu³awskiej, Stacji kolei Œród-
mieœcie w Warszawie, Baru Wenecja na warszawskiej
Woli, Pawilonów polskich wystaw na targi miê-
dzynarodowe, projektu konkursowego pawilonu
polskiego w na wystawê œwiatow¹ w Brukseli i projektu
konkursowego koœcio³a w Sochaczewie. Na Akademii
by³ prekursorem kszta³cenia w kierunku wzornictwa
przemys³owego. Publiczne debaty, dyskusje o archi-
tekturze z jego udzia³em zawsze by³y inspiruj¹ce.
Podczas dyskusji po konkursowej na tzw. „Œcianê
Wschodni¹” placu przed Pa³acem Kultury zwróci³
uwagê, ¿e powinno siê raczej mówiæ o „Stronie
Wschodniej”, poniewa¿ chodzi o wschodni¹ czêœæ
œródmieœcia Warszawy, o przestrzeñ, a nie jedynie
o pierzejê placu. Od tamtej dyskusji przyj¹³ siê termin
Strona Wschodnia, dziœ powszechnie u¿ywany.

Gdy zmar³ Le Corbusier podczas wieczoru w war-
szawskiej Zachêcie poœwiêconego jego pamiêci, So³tan
mówi³: „niejednemu siê zdaje – mo¿e Le Corbusier,
mogê i ja”. Przestrzega³ przed pokus¹ ³atwego
naœladownictwa.

So³tan by³ przekonany, i tak uczy³, ¿e ka¿de zadanie
projektowe powinna poprzedzaæ powa¿na analiza
tego, czemu dany obiekt, dana rzecz, ma s³u¿yæ. Do
historycznych precedensów zachowywa³ krytyczn¹
rezerwê. Kiedy podejmowano w jego pracowni
æwiczenie projektowe wymaga³ aby student w³asno-
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rêcznie wykona³ szkice miejsca i otoczenia, w którym
ma projektowaæ. Punktem wyjœcia do rozpoczêcia
projektowania mia³y byæ zatem: w pe³ni rozeznany
i prze¿yty kontekst i g³êboko, dok³adnie przemyœlany
program zadania – celu. Mo¿naby powiedzieæ, ¿e
by³y to wymagania œciœle racjonalistyczne. Tak, ale
nie by³y to jedyne wymagania. Wówczas, gdy
rozwi¹zanie wydawa³o mu siê ma³o racjonalne zwyk³
wykonywaæ charakterystyczny gest drapi¹c siê praw¹
rêk¹ w lewe ucho. Oczekiwa³ znacznie wiêcej i czegoœ
o wiele trudniejszego – wewnêtrznego poetyckiego
stosunku do podjêtego zadania projektowego.
Postawa taka mia³a zapewne Ÿród³o w tym co na ten
temat pisa³ Le Corbusier: „wykona³eœ wszystko
racjonalnie i dziêki ci za to… aleœ mnie nie wzruszy³.”
So³tan znakomicie pos³ugiwa³ siê rysunkiem, ale by³
wrogiem rysowania mechanicznego, opartego g³ównie
o zrêcznoœæ architektonicznego rysunku perspe-
ktywicznego. Zajmowa³ w zwi¹zku z tym krytyczne
stanowisko w stosunku do metody uczenia rysunku
stosowanej „na Koszykowej” – jak zwyk³ nazywaæ
Wydzia³ Architektury Politechniki Warszawskiej.
Wed³ug So³tana ka¿da kreska rysunku, zanim pojawi
siê na papierze powinna byæ poprzedzona namys³em
nad jej znaczeniem. Sam tak rysowa³. Namys³em
wyjaœnia³ pozorn¹ nieporadnoœæ szkiców Le Corbusiera
(podoba³a mu siê syntetycznoœæ grafik Konrada
Kucza–Kuczyñskiego). Szczególne znaczenie przy-
pisywa³ zagadnieniu proporcji. By³ wspó³twórc¹
corbusierowskiego „Modulora” i w przekonuj¹cy
sposób jego zasady wyjaœnia³.

Jego g³êboko prze¿ywany stosunek do pracy
projektowej, pracy artystycznej, tak w³asnej, jak
i tych, których uczy³ mia³ daleko id¹ce konsekwencje.
W sprawach zasadniczych dotycz¹cych etyki i sztuki
nie uznawa³ kompromisów. To mia³o wp³yw na koleje
jego losu i kariery w z³o¿onych uwarunkowaniach
politycznych XX w.

Po wyzwoleniu z oflagu w Murnau pojecha³ do
Le Corbusiera do Pary¿a. Wróci³ nad Wis³ê w 1949
r. Jego rówieœnicy w Polsce, w tym zgrupowani wokó³
warszawskiego Wydzia³u Architektury, mieli ju¿
w swoim dorobku dokonania i trudne decyzje o za-
sadniczym znaczeniu dla odbudowy stolicy i kraju.
So³tan mia³ inne doœwiadczenia zdobyte w bardzo
ró¿nej od ówczesnej Polski atmosferze powojennego
Pary¿a. I jedne i drugie mia³y swoje, choæ inne wartoœci.
O pe³ne zrozumienie postaw przedstawicieli tamtego
pokolenia w ówczesnych warunkach panuj¹cych
w Polsce by³o trudno. Zw³aszcza, ¿e po 1949 r.
wymaga³o to zajêcia stanowiska wobec politycznie
narzuconej doktryny tzw. Realizmu Socjalistycznego.
Wiadomo, ¿e czêœæ œrodowiska podda³a siê presji
i próbowa³a w ró¿ny sposób, z przekonaniem lub
bez, spe³niaæ wymogi partyjno pañstwowego mece-

natu. By³y wœród nich tak¿e osoby o znanych na-
zwiskach i znacz¹cym dorobku sprzed 1939 r., o któ-
rych postawie So³tan, mimo up³ywu dziesiêcioleci,
wyra¿a³ siê krytycznie i z w³aœciw¹ mu dosadnoœci¹
s³ownika. Zajmuj¹cy postawê przeciwn¹, przekonani
o trwalszych od politycznych fluktuacji wartoœciach
kultury, znaleŸli oparcie w warszawskiej Akademii
Sztuk Piêknych. Byli wœród nich m.in. architekci: Oskar
Hansen, Zbigniew Ihnatowicz, Tadeusz Zieliñski, Jerzy
So³tan, konstruktor Lech Tomaszewski, spoœród
starszego pokolenia Wojciech Jastrzêbowski, zas³u¿ony
projektant wnêtrz i senator II RP oraz Romuald Gutt,
który by³ jednoczeœnie profesorem na Politechnice
Warszawskiej.

Przemiany polityczne w Polsce, które dokona³y
siê po 1955 r. sprzyja³y rozbudzeniu nadziei na
odzyskanie suwerennoœci i rozwój twórczoœci artys-
tycznej w wielu dziedzinach: literatury, plastyki, teatru,
filmu. Warszawska Akademia Sztuk Piêknych, a wœród
jej profesorów przede wszystkim So³tan, byli w tym
czasie identyfikowani, z nurtem polskiego „po-
paŸdziernikowego” odrodzenia intelektualnego i artys-
tycznego.

Struktury jednopartyjnej w³adzy w Polsce pozosta³y
jednak nienaruszone, a poczynione wówczas pod
naporem spo³ecznym ustêpstwa w kolejnych latach
ograniczano. Coraz czêœciej okazywa³o siê, ¿e czegoœ
ju¿, lub w ogóle, zrobiæ nie mo¿na. Wielki potencja³
intelektualnego rozwoju Polski po paŸdzierniku 1956
zosta³ w znacznym stopniu stracony.

Projekt konkursowy polskiego pawilonu na wystawê
EXPO w Brukseli bêd¹cy twórczym po³¹czeniem wizji
przestrzennej, konstrukcyjnej i malarskiej nie zosta³
zrealizowany, a Polska na EXPO 58 nie mia³a swojej
ekspozycji. W przekonaniu œrodowiska warszawskiego
by³ to jeden z g³ównych powodów, który sprawi³,
¿e kiedy pojawi³a siê przed So³tanem mo¿liwoœæ
objêcia, z rekomendacji Le Corbusiera, profesury na
Harvardzie zdecydowa³ siê na wyjazd do USA. Pytany,
po latach, o powody swojego wyjazdu z Polski So³tan
wyzna³, ¿e rozczarowaniem by³a dla niego krytyczna
ocena w³adz Koœcio³a z jak¹ spotka³ siê jego projekt
koœcio³a w Sochaczewie...

Stanowisko Graduate School of Design Harvard
University w Cambridge by³o presti¿owe. Jego
poprzednikami w tej renomowanej uczelni byli m.in.
Walter Gropius i Jose Louis Sert. So³tan opuœci³
Warszawê. Szczególnie wœród grona osób, które Go
bli¿ej zna³y pozosta³o odczucie pustki. Wraca³ w roz-
mowach przyjació³, interesowano siê jego dokonaniami
w Stanach. W utrudnionych kontaktach podzielonego
œwiata wiadomoœci o Nim dociera³y sporadyczne.
W pocz¹tku lat 70tych So³tan znalaz³ siê na liœcie
skreœlonych z SARP za nie p³acenie sk³adek… (Mo¿na
siê domyœlaæ, ¿e to móg³ byæ powód dystansu do
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kontaktów oficjalnych z kolegami z Polski za wyj¹tkiem
grona dobrych znajomych i przyjació³.) Sytuacja uleg³a
zmianie wraz z rozwojem œwiatowej sytuacji politycznej
pocz¹wszy od lat 80tych. So³tana odwiedzi³ wtedy
Lech Tomaszewski, a po powrocie opowiedzia³ wiele
o blaskach profesorskiej kariery na Harvardzie i cieniach
statusu imigranta, szczególnie w dziedzinie praktyki
architektonicznej. PóŸniej sam mia³em okazjê poznaæ
Shady Hill Square – purytañsk¹ koloniê drewnianych
domów profesorskich, o bia³o szarych œcianach z pal-
ladiañskimi portykami i ciemnymi dachami nakrytymi
³upkiem, wœród starych platanów, a tak¿e „pustelniê”
profesora „na budach” jak zwyk³ mówiæ o swym
weekendowym domku wœród wzgórz Catskill, na
którego œcianie przypiêto bia³o czerwone wst¹-
¿eczki…”Na budy” dotar³em dziêki uprzejmoœci
pewnego m³odego architekta amerykañskiego, który
praktykowa³ u ucznia Wrighta, a Wrighta So³tan nie
lubi³. Dyskusja na kontrowersyjny temat przy butelce
Sherry by³a d³uga i zosta³a niezapomnianym wspom-
nieniem. Kontakty œrodowiska warszawskiego
Wydzia³u Architektury z uczelniami amerykañskimi
rozwinê³y siê dziêki niezwyk³ej, „u³añskiej”, inicjatywie
Jerzego Staniszkisa, wówczas profesora University
of Detroit, nawi¹zania akademickiej wspó³pracy
z Warszaw¹, której æwieræwiecze mija w tym roku.
Da³o to m.in. okazjê kontaktów z wieloma innymi
uczelniami na tamtym kontynencie, w tym uczelni¹,
w której profesorem by³ So³tan. Uczestnik tej wymiany,
dzisiaj znany architekt Andrzej Bulanda, jako pierwszy
ze œrodowiska warszawskiego przeprowadzi³ z So³-
tanem „wywiad rzekê”, który sta³ siê podstaw¹
wydanej póŸniej ksi¹¿ki zawieraj¹cej cenne materia³y
Ÿród³owe o architekturze, i ludziach i ich postawach,
których So³tan zna³ lub spotyka³.

Szerok¹ dokumentacjê dorobku So³tana zawiera
polsko angielskie wydawnictwo Graduate School of
Design Harvard University Cambridge Massachussetts
i Muzeum Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie
z 1995 r., którego redaktork¹ jest Jola Gola.
Monografia ta towarzyszy³a jego retrospektywnej
wystawie w Akademii Sztuk Piêknych.

W tym samym czasie dziêki inicjatywie Wydzia³u
Architektury Politechniki Warszawskiej podjêto
inicjatywê nadania Jerzemu So³tanowi doktoratu
Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.

Procedura formalna zajê³a kilka lat. W 2001 r.
Senat Politechniki Warszawskiej nada³ tytu³ Doktora
Honoris Causa Jerzemu So³tanowi. Piêkn¹ laudacjê
wyg³osi³a Halina Skibniewska. Dyplom na pergaminie
napisa³ klasyczn¹ ³acin¹ Henryk D¹browski wyœmienity
rysownik i wierny uczeñ Zygmunta Kamieñskiego.
Stan zdrowia nie pozwala³ ju¿ jednak profesorowi
odbyæ podró¿y do Warszawy na uroczystoœæ wrêczenia
mu Dyplomu. Delegacja Politechniki Warszawskiej

uda³a siê, wiêc na Harvard i tam wrêczy³a profesorowi,
absolwentowi Politechniki Warszawskiej Dyplom
Doktoratu Honorowego. W wyk³adzie wyg³oszonym
z tej okazji profesor So³tan, oprócz podziêkowania
za wyró¿nienie wspomina³, o niezwyk³ym szczególe
swojego ¿yciorysu. To, ¿e prze¿y³ uwiêzienie w oflagu
w Murnau, zawdziêcza niemieckiemu komendantowi
obozu, który dowiedziawszy siê, ¿e ze strony nazistów
obozowi zagra¿a zag³ada, apelowa³ przez Czerwony
Krzy¿ do Amerykanów, aby przyspieszyli atak
zmierzaj¹cy do wyzwolenia jeñców...

Od wyjazdu So³tana do Harvardu, minê³y cztery
dziesiêciolecia. W kulturze œwiatowej dokona³y siê
zasadnicze przemiany.

So³tan, uczeñ i wspó³pracownik Le Corbusiera,
by³ jego idea³om wierny do koñca. Jak zdo³a³ to
godziæ z nauczaniem pokoleñ m³odzie¿y, które
modernizm odrzuca³y? Nauczanie przynios³o mu
uznanie – tytu³: „profesora profesorów” i medal
nadany przez Amerykañski Instytut Architektury
w 2002 r. jako wyraz szczególnego uznania dla jego
osi¹gniêæ w tej dziedzinie. Czy ewoluowa³y jego
pogl¹dy? Czy by³y na tyle zasadnicze, ¿e d¹¿enia
postmodernizmu nie mog³y podwa¿yæ ich podstaw?
Stwierdzenie tego jest trudne. So³tan czêsto pos³ugiwa³
siê metafor¹. Stosunkowo niedawno opowiada³ jak
po wyk³adzie Franka Ghery'ego na Harvardzie, gdy
zapytano czy ktoœ chcia³by zabraæ g³os zdecydowa³
siê zareagowaæ, „mam ju¿ przecie¿ po osiem-
dziesi¹tce” pomyœla³ i powiedzia³: „có¿ s¹ i tacy którzy
lubi¹ rzeczy nieœwie¿e”…Wiêkszoœæ m³odzie¿y odnios³a
siê do tego z dezaprobat¹.

So³tan nie wskazywa³ gotowych rozwi¹zañ. Poprzez
wypowiadane dygresje móg³ inspirowaæ. We wstêpie
do monografii o So³tanie – Peter G. Rowe, dziekan
wydzia³u projektowania na Harvard University napisa³
w 1994 r.: „Niewielu mamy takich nauczycieli
architektury jak Jerzy So³tan. W ci¹gu swej d³ugiej
kariery na Uniwersytecie Harvarda, a tak¿e wczeœniej
w Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych Profesor
So³tan wywar³ ogromny wp³yw na kszta³cenie wielu
adeptów architektury. Jako ¿e g³upoty nie tolerowa³,
szybko sta³ siê sumieniem Graduate School of Design,
któr¹ stale popycha³ ku perfekcji artystycznej i no-
wemu, panhumanistycznemu spojrzeniu na projek-
towanie.”

Jego dzie³o nale¿y do historii kultury XX w., polskiej
i œwiatowej.

Lech K³osiewicz


