
O Andrzeju Kicińskim…

Andrzej 

F
ascynował mnie. Był dla mnie Mistrzem. Mistrzem 

kształtowania przestrzeni. Mistrzem w tradycyjnym 

słowa tego znaczeniu. Jak Mistrz Zen lub Kung-Fu. Był 

osobą o ogromnej erudycyjnej wiedzy. Zafascynowany 

poznawaniem reguł architektury i urbanistyki przyszłości 

w tradycji. Poznawaniem ponadczasowych relacji czło-

wieka i jego przestrzeni. 

To poznawanie rozciągało się od poznawania w dzia-

łaniu, wierze w iluminacje i intuicje, do naukowego. Było 

pełne. Umiał określić relacje między poziomem zarabiania 

a strukturą i wielkością funkcji w mieście. Planować Miasto 

i jednocześnie napisać habilitację o wpływie światła na ar-

chitekturę. Umiał fascynująco mówić i pisać o wpływie i po-

trzebie sztuki na życie człowieka, a jednocześnie rysować 

budowlane detale architektoniczne oparte o najwyższe 

osiągnięcia 'zyki, budowli i estetyki. 

Tak, był Mistrzem. Jednocześnie Kotem. Jak każdy Kot 

potra'ł pokazywać pazury. Chodzić własnymi drogami. 

Umiał również być prezesem i profesorem. Miał Ducha. Wie-

rzę, że Jego Duch zostanie z nami i będzie pomagał w znaj-

dowaniu drogi do Nieskończoności.

Marek Budzyński

Modo Architectorum

P
ierwszym laureatem Honorowej Nagrody SARP był Ro-

muald Gutt. W trzydzieści jeden lat później Nagrodę 

otrzymuje jego uczeń Andrzej Kiciński, dla którego Gutt był  

mistrzem.

Gutt był przeciwnikiem Meisterschule. Mówił, iż szkoła 

Architektury winna być nastawiona na „jak najdoskonalszą 

przeciętność” w postaci wykształconego człowieka, tak 

naprawdę przygotowanego do najprostszych, najelemen-

tarniejszych, jednak… zadań, z których składa się właści-

wie całe życie. Ale dodawał: człowiek z większym talentem 

i wiedzą zrobi lepiej niż inny, ale oczywiście chodzi przede 

wszystkim o to, aby zrobił dobrze... Jeśli masz talent – zro-

bisz pięknie...1

Dzieło Andrzeja Kicińskiego jest piękne… i mistrzowskie 

poprzez zmianę formy przy zachowaniu treści i istoty archi-

tektury, czyli transformację i swoistą alchemię.

Transformacja

W morzy byle jakiego, choć modnie dekorowanego 

budownictwa, domy Andrzeja są robione na sposób ar-

chitektoniczny. Architektura robiona modo architectorum 

jest nade wszystko sztuką inteligentnej i humanistycznej 

transformacji. Każdy akt architektoniczny jest transformacją 

otaczającego nas świata i naszego w nim bytowania – świa-

ta wewnętrznego i zewnętrznego. Na granicy tych świa-

tów pojawia się architektura znaczona swoistym idiomem 

jej twórcy.

Domy mieszkalne przy ul. Twardej i Pereca, czy budyn-

ki użyteczności publicznej, jak siedziba CPN przy ul. Twar-

dej i Fundacji UW przy ul. Lipowej oraz Zespół Budynków 

UW przy ul. Dobrej, poświadczają ten szczególny związek 

formalny właściwy językowi architektonicznemu Andrzeja 

Kicińskiego. Jest to język niezwykle przyzwoity oraz zwar-

ty w opisie całości formy architektonicznej, jej części skła-

dowych – materialnych i znaczeniowych, i najmniejszego 

detalu. Nie jest to jednak język statyczny, zde'niowany raz 

na zawsze. Transformacja języka jest siłą napędową rozwoju 

kultury i architektury…

W odróżnieniu od formy architektonicznej, forma urba-

nistyczna jest tylko naszym przestrzennym wyobrażeniem. 

Najpierw powstaje miejsce. Jeśli jego miara jest zgodna 

z naszymi ludzkimi i kulturowymi wartościami, to takie miej-

sce daje, poprzez swe 'zyczne i znaczeniowe wynagrodze-

nia, dobre poczucie przestrzeni. Narasta ono z czasem, al-

bowiem jak mówi Miron Białoszewski: „…czas ucieka przed 

miejscem, czas uciekł, miejsce powstaje…”

O tym jak Andrzej tworzy formę urbanistyczną świadczą 

w zasadzie tylko jego rysunki. Niestety… Nie tylko w Stu-

dium Zagospodarowania Jazdowa, ale i w innych projektach 

urbanistycznych, pokazuje ten szczególny dar w kreowaniu 

miejsc przede wszystkim poprzez swe poczucie ciągłości 

tradycji, ludzkiej miary oraz pokorę wobec natury i zastane-

go dzieła – zbudowanego i konceptualnego.

Alchemia

Gdyby Andrzej Kiciński z Markiem Budzyńskim zbudo-

wali z końcem lat 70tych Muzeum Wojska Polskiego na war-

szawskiej Cytadeli, dzieło to zapisałoby się w annałach świa-

towej Architektury.

Architektura muzeum poświadcza siłę dawno zapo-

mnianej architektonicznej alchemii. Zmieniając wzajemne 

1 cytowane myśli R. Gutta są wyjęte z jego wypowiedzi podczas Ogólno-

polskiej Narady Architektów w 1956 r.

F
o

t.
 P

. 
Ł

u
c

e
n

k
o



proporcje czterech podstawowych elementów – żywiołów, 

przemienili je w złoto architektury. Ogniem są wartości in-

telektualne i intuicyjne obu Mistrzów. Szczególne proporcje 

ziemi, powietrza i wody pozwoliły na otwarcie symetryczne-

go, czyli właściwej miary, fortu w forcie z całym arsenałem 

znaczeń i symboli.

Owa alchemia sprawiła, iż kontynuacja prac koncepcyj-

nych Cytadeli i jej środowiska w 1993 roku, jedynie potwier-

dziła zasadność sposobu myślenia architektonicznego po-

mimo zmiany politycznego i społecznego otoczenia.

Bez względu na nowe warunki architektura się rozwija. 

Problem jedynie w tym, jak zarządzać tą zmianą i tym rozwo-

jem na modo architectorum z korzyścią dla dobra publicz-

nego. Andrzej należy do tych nielicznych architektów, którzy 

w pełni są tego świadomi. Jego praktyka architektoniczna 

ma, w tym naturalnym a potrzebnym znaczeniu, artystyczny 

charakter. A to przede wszystkim obliguje do realnego a za-

razem krytycznego spojrzenia na otaczający świat po to, aby 

go zmienić w celu powiększenia publicznego dobra. To spo-

łeczeństwo jest ostatecznym klientem architekta w tym ab-

surdalnym świecie.

W czymże rzecz, że ta czy inna architektura jest dla nas 

dobra? Ludwig Wittgenstein powiedziałby, iż taka architek-

tura robi na nas wrażenie tym, że przekazuje pewną myśl, 

prosząc zarazem o jakiś gest porozumienia, a może i o ra-

dosny uśmiech. 

Architektura Andrzeja raduje mnie w tym świecie peł-

nym absurdu i ironii. Zaprawdę wystarcza mi jego uśmiech 

architektury, tajemniczy jak uśmiech Kota z Cheshire z „Alicji 

w krainie czarów”:

„No! Często widywałam kota bez uśmiechu – pomyślała 

Alicja – ale uśmiech bez kota? 

To najdziwniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu!”

Henryk Drzewiecki

(tekst towarzyszący wystawie twórczości Andrzeja Kicińskiego 

zorganizowanej z okazji przyznania Mu Honorowej Nagrody 

SARP w 1997 roku)


