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FUNKCJE I FORMY BALKONÓW JAKO ELEMENTU
ARCHITEKTONICZEGO
Zuzanna Borcz, Anna Borcz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocáawiu
Streszczenie. Przedstawiono róĪne funkcje i formy elementów architektonicznych, jakimi
są: balkony, loggie, okna balkonowe i wykusze. Początkowo balkony wystĊpowaáy jako
elementy obronne, związane z murami i basztami, taką rolĊ peániáy równieĪ wieĪe, skąd
straĪnik miejski mógá oglądaü caáe miasto. W budownictwie mieszkaniowym balkony pojawiają siĊ w Ğredniowieczu, spotykane są w renesansie i baroku, w okresie secesji przeĪywają rozkwit formy, a w czasach wspóáczesnych oĪywiają elewacje przez zastosowanie
Ğwiatáocienia. Balkony wewnĊtrzne spotyka siĊ w paáacach w formie kruĪganków, w koĞcioáach katolickich stanowią miejsce dla chóru i organów, a w zborach protestanckich są
przeznaczone dla wiernych. Pod wzglĊdem konstrukcyjnym i materiaáowym balkony zmieniaáy siĊ zgodnie z postĊpem techniki budowlanej – najpierw byáy wykonywane z kamienia
i drewna, z biegiem lat doszáo Īeliwo, stal walcowana i wreszcie Īelbet.
Sáowa kluczowe: balkon, loggia, wykusz, balustrada

WSTĉP
Pod nazwą balkonów kryją siĊ doĞü róĪnorodne elementy architektoniczne oraz ich
rozmaite funkcje. Balkony początkowo, w okresie Ğredniowiecza, sáuĪyáy jako urządzenia obronne, wysuniĊte przed lice muru, chroniáy szczególnie bramy i wieĪe. Odmienną funkcjĊ peániáy balkony i wykusze w domach mieszkalnych. Od renesansu po barok i klasycyzm spotyka siĊ je w paáacach, koĞcioáach i kamieniczkach mieszczaĔskich.
Zupeánie inną formĊ przybieraáy w okresie secesji, a inną w modernizmie. W czasach
wspóáczesnych balkony i loggie nadal peánią swoją rolĊ, przybliĪając wnĊtrze mieszkalne
do okolicy, a równoczeĞnie oĪywiając elewacjĊ przez zastosowanie Ğwiatáocienia. Natomiast balkony wewnĊtrzne w paáacach lub teatrach stanowią zwielokrotnione dodatkowe
miejsca dla publicznoĞci. Podobną rolĊ peánią w Ğwiątyniach, szczególnie protestanckich,
natomiast koĞcioáach katolickich są dogodnym miejscem dla organów i chóru.
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Pod wzglĊdem konstrukcyjnym i materiaáowym balkony zmieniaáy siĊ zgodnie z postĊpem techniki budowlanej. Spotyka siĊ balkony wykonane z kamienia i drewna, a z biegiem lat – z Īeliwa, stali walcowanej i wreszcie Īelbetu.
BALKONY JAKO URZĄDZENIA OBRONNE
We wczesnym Ğredniowieczu pojawiają siĊ urządzenia obronne w postaci zabezpieczenia murów i baszt, prawdopodobnie wzorowane na Wschodzie. Byáy to wysuniĊte
nadwieszone drewniane pomosty, z otworami w podáodze, sáuĪącymi jako wyrzutnie
smoáy i wrzątku, zwane machikuáami. Z czasem zaczĊto je zmieniaü na hurdycje – konstrukcje staáe, kamienne, o takim samym przeznaczeniu. Elementy obronne byáy zabezpieczone blankami umieszczonymi na zwieĔczeniach murów i baszt.
W Ğrodkowej Polsce zachowaáa siĊ póĨnogotycka rezydencja obronna – zamek Oporów
[Bogdanowski 2002]. Mimo wielu przebudów w XVII i XVIII oraz w XIX wieku zamek powróciá do swej pierwotnej postaci. Obecnie mieĞci siĊ tam Muzeum-Zamek, otoczone fosą
i parkiem (rys. 1). Jako przykáad moĪe teĪ posáuĪyü tu Carcassonne, miasteczko obronne
we Francji, w 1997 roku wpisane na ListĊ ĝwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Autentyczny ukáad caáego zaáoĪenia, dwa okalające wieĔce murów zewnĊtrznych i wewnĊtrznych,
baszty i bramy stanowią jedyny w swoim rodzaju zabytek architektury obronnej (rys. 2). Do
ocalenia tego miasteczka przyczyniá w duĪej mierze znany architekt i konserwator E. Viollet-Le-Duc (konserwacjĊ rozpoczĊto w 1844 r.). W XIV i XV wieku, gáównie we Wáoszech,
stosowano blanki jako ozdoby na budowlach niemających charakteru obronnego.

Rys. 1.
Fig. 1.

Zamek w Oporowie z XVII wieku, Rys. 2
widoczne hurdycje na wieĪy (fot.
Z. Borcz)
Oporów Castle, tower with machi- Fig. 2.
colations, 17th century (photo Z.
Borcz)

Miasteczko Carcassonne we Francji,
mury obronne z wieĪami otoczonymi
machikuáami (fot. Z. Borcz)
Carcassonne, in France fortified walls
with watch-towers surrounded by machicolations (photo Z. Borcz)
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BALKONY NA WIEĩACH
Szczyt wieĪy w Ğredniowieczu czy teĪ
w renesansie lub baroku zwykle byá zakoĔczony balkonikiem. Początkowo sáuĪyá on straĪnikowi miejskiemu do áatwiejszego dostrzeĪenia niebezpieczeĔstwa
i w razie potrzeby zwoáania mieszkaĔców.
Przy zabudowie drewnianej, która ówczeĞnie dominowaáa, czĊsto zdarzaáy siĊ poĪary i wtedy szybka akcja mogáa uratowaü
miasto. TakĪe w czasie niespodziewanych
najazdów wrogów czuwający straĪnik odgrywaá znaczącą rolĊ. Zdarzaáo siĊ teĪ, Īe
Ğredniowieczni budowniczowie áączyli
wysoko dwie wieĪe gotyckich koĞcioáów
wąskim balkonikiem, który umoĪliwiaá
przejĞcie. Taką sytuacjĊ spotkaü moĪna
w koĞciele pw. Marii Magdaleny we Wrocáawiu.
Dzisiaj obejĞcia wokóá wieĪy i wysoko
umieszczone balkoniki są atrakcją turystyczną, pozwalającą obserwowaü z góry
panoramĊ miasta [Borcz i in. 2009] – rysunek 3.

Rys. 3.
Fig. 3.

Balkony wokóá wieĪy na ratuszu
w ZamoĞciu (fot. A. Borcz)
Balconies around the town hall tower
in ZamoĞü (photo A. Borcz)

BALKONY, OKNA BALKONOWE I LOGGIE W BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM
W budownictwie mieszkaniowym balkony zaczĊáy siĊ pojawiaü w Ğredniowieczu,
chociaĪ ich Ğlady odkryto juĪ w staroĪytnoĞci w Pompejach i Ostii. NajwiĊkszy ich rozwój nastąpiá w czasach renesansu i trwa do czasów wspóáczesnych. Balkony zwykle wystĊpowaáy przy murach zewnĊtrznych, czasami jednak znajdowaáy siĊ wewnątrz budynku
i sáuĪyáy jako miejsce dla orkiestry lub Ğpiewaków [MączeĔki 1997].
Balkony przybliĪają wnĊtrze mieszkania do otoczenia, powodując powiĊkszenie go
o minimalny ogródek i moĪliwoĞü widoku na zewnątrz. Prawie taką samą funkcjĊ speániają okna balkonowe (porte-fenêtre), stosowane od XVII wieku w krajach zachodnich.
Drzwi balkonowe siĊgają przez caáą wysokoĞü kondygnacji, lecz páyty balkonowej
nie ma wcale lub jest szczątkowa i ogranicza siĊ tylko do gzymsu i balustrady. Są to
rozwiązania oszczĊdniejsze, nie zacieniają niĪszych kondygnacji, ale nie dają swobodnego widoku.
W renesansie i baroku balkony wychodziáy na plac, ulicĊ lub do ogrodu, w spokojnych uliczkach byáy miejscem spotkaĔ towarzyskich. W paáacach i domach mieszkalnych
balkony umieszczano na gáównej osi symetrii, przez co podkreĞlano oficjalny charakter
caáoĞci zaáoĪenia (rys. 4). Podobną rolĊ speániaáy teĪ loggie, tj. wnĊki cofniĊte od lica
muru, zwykle podparte sáupami. W XIX wieku kontynuowano wczeĞniejsze rozwiązaArchitectura 10 (1) 2011
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Rys. 4.
Fig. 4.

Rys. 6.
Fig. 6.
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Renesansowy balkon podkreĞlający oĞ Rys. 5.
symetrii budynku, w Padwie, Wáochy
(fot. Z. Borcz)
The Renaissance balcony designing the Fig. 5.
symmetry axis of the building, Padova,
Italy (photo Z. Borcz)

Loggie i „porte-fenêtry” czĊsto stosowane nad morzem w Hiszpanii, Callela (fot. Z. Borcz)
Loggias and French windows found
often at the seaside in Spain, Callelia
(photo Z. Borcz)

nia, przykáad takiego budynku z loggiami i drzwiami balkonowymi moĪna spotkaü w Hiszpanii, m.in. w starej dzielnicy
nadmorskiej w Calleli (rys. 5).
W secesji páyty balkonowe miaáy
doĞü wymyĞlne ksztaáty, byáy wygiĊte,
wklĊsáe lub wypukáe, a towarzyszące im
balustrady podkreĞlaáy ich formĊ. Wybrane przykáady ukazują balkony stanowiące przede wszystkim ozdobĊ elewacji,
ale uĪywane równieĪ przez mieszkaĔców. Bez wzglĊdu na to, czy byáo to maáe
miasteczko z niewielkim budynkiem
mieszkalnym, czy duĪe z budynkiem
uĪytecznoĞci publicznej (rys. 6), wszĊdzie spotkaü moĪna ozdobne secesyjne
elementy. Czoáowy przedstawiciel secesji Antonio Gaudi wykorzystywaá do
swoich projektów paraboliczne áuki, fantastyczne formy oraz organiczne ksztaáty
wzorowane na przyrodzie, szczególnie
ze Ğwiata podmorskiego. W Barcelonie
Secesyjna elewacja opery w Reims, Fran- zachowaáy siĊ dwa oryginalne budynki
mieszkalne projektowane w tym duchu
cja (fot. Z. Borcz)
The Art Nouveau frontage of the opera- – Casa Batillo (1900) i Casa Mila (1906)
-house in Reims, France (photo Z. Borcz) [JĊdryczak 2002].
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Na ziemiach polskich z początkiem XX wieku eklektyzm i historyzm mieszaáy siĊ
z wątkami secesji, tak byáo m.in. w Krakowie, we Lwowie i Wrocáawiu. Przemawia tu
ekspresyjna páaskorzeĨba, czĊsto umieszczana na najwyĪszej kondygnacji, ornamentyka,
majolikowe wykoĔczenia szczytów, a takĪe balustrady o motywach naturalistycznych
[Cieląkowska i Onyszczenko-Szwec 2006].
W tym czasie spotyka siĊ wiele budynków o podobnym wystroju [Szurkowski i BanaĞ
2009], na przykáad Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, projektu Stanisáawa
WyspiaĔskiego, który urzeka formą dojrzaáej secesji dziĊki zastosowaniu modnego motywu roĞlinnego i páynnych linii witraĪy.
W XIX i XX wieku przy ciasnej zabudowie miejskiej budowano na froncie kamienice,
a poza nimi oficyny. Na zdjĊciu (rys. 7) pokazano balkon, tzw. ganek, w oficynie w Wiedniu – wczeĞniej byá tylko dostĊpny dla sáuĪby, dzisiaj jest oglądany przez turystów.

Rys. 7.
Fig. 7.

Ganki w oficynie w Wiedniu (fot. Z. Borcz)
Outhouse balconies in Vienna (photo Z. Borcz)

W maáych miastach zachowaáy siĊ, zwykle przy gáównej ulicy, budynki z balkonem
umieszczonym na ponadparterowej kondygnacji. PodkreĞlaáy one symetrycznoĞü budowli i prestiĪ mieszkania na pierwszym piĊtrze, przewaĪnie naleĪącego do wáaĞciciela danej
parceli (rys. 8).
W obecnych czasach, gdy na ulicach panuje wzmoĪony ruch samochodów i towarzyszący im haáas, a takĪe zanieczyszczenie, balkony straciáy swój pierwotny charakter. SáuĪą dzisiaj do oĪywiania elewacji przez grĊ Ğwiatáocienia, a zarazem ochraniają
mieszkania przed wpáywem uciąĪliwego otoczenia. Wyjątek stanowią budynki poáoĪone
Architectura 10 (1) 2011

56

Rys. 8.
Fig. 8.
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Balkony przy gáównej ulicy w Kutnie (fot. Z. Borcz)
Balconies in the main street of Kutno (photo Z. Borcz)

przy parkach lub na bulwarach, a takĪe sanatoria i pensjonaty, które wznoszone
są w uzdrowiskach, Īeby
kuracjusze mogli korzystaü
ze ĞwieĪego powietrza, nawet nie opuszczając swego
pokoju. Jako przykáad moĪe
sáuĪyü hotel w nadmorskiej miejscowoĞci Callela
w Hiszpanii (rys. 9), a takĪe
pensjonat w rekreacyjnym
kurorcie Sand in Taufers
u podnóĪa Alp (rys. 10).

KRUĩGANKI
W PAàACACH
I WEWNĉTRZNE
BALKONY
W KOĝCIOàACH
Balkony spotykane zwykle w paáacach w dobie renesansu obiegają dziedziniec
wokóá, stwarzając jakby scenĊ dla ówczesnych turniejów
Rys. 9.
Fig. 9.

Balkony we wspóáczesnym hotelu, Callela,
Hiszpania (fot. Z. Borcz)
Balconies in the present-day hotel, Callelia,
Spain (photo Z. Borcz)

Rys. 10. RzeĨbione drewniane balkony w alpejskim
kurorcie Sand in Taufers, Wáochy (fot. I. NiedĨwiecka-Filipiak)
Fig. 10. Carved wood-balconies in the Alps health resort
Sand in Taufers, Italy (photo I. NiedĨwiecka-Filipiak)
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i widowisk lub wjazdów dostojnych goĞci. W Polsce do najdawniejszych naleĪy dziedziniec Collegium Maius, najstarszego budynku Akademii Krakowskiej, z otaczającymi go
kruĪgankami ze sklepieniem krysztaáowym. Natomiast do najbardziej znanych naleĪy
dziedziniec na Wawelu oraz piĊkne kruĪganki w Pieskowej Skale, Brzegu na ĝląsku
i wielu innych paáacach. Zwykle podtrzymują je sáupy biegnące na wysokoĞü jednej kondygnacji, natomiast na Wawelu zastosowano sáupy wyĪsze, Īeby doĞwietliü reprezentacyjną najwyĪszą kondygnacjĊ. Zdwojone kolumny okazaáy siĊ z wyglądu zbyt delikatne,
dlatego poĞrodku kolumny zastosowano jeszcze jeden kamienny kapitel w formie rzeĨbionego dzbana (rys. 11).

Rys. 11. Dziedziniec na Wawelu, widoczne kruĪganki jedno- i dwukondygnacyjne (fot. Z. Borcz)
Fig. 11. The Wawel court with one- and two-storied cloisters (photo Z. Borcz)

Pewną reminiscencją takich kruĪganków w dzisiejszym budownictwie są domy handlowe, czĊsto o kilku kondygnacjach, w których stosuje siĊ balkony, z myĞlą o spacerujących potencjalnych nabywcach, oraz wewnĊtrzny dziedziniec dla ekspozycji atrakcyjnych towarów.
W koĞcioáach katolickich i zborach protestanckich wystĊpują balkony wewnĊtrzne
jako czĊĞü wydzielona dla chóru i organów lub teĪ jako miejsce dla wiernych. WysiĊg
ich bywa doĞü duĪy i są zwykle podpierane sáupami. Najstarszy balkonik, podtrzymujący
grające do dzisiaj organy, zachowaá siĊ w katedrze de Valere z lat 1390–1430 w Szwajcarii [Wawrzyniak 1996].
Warto teĪ wspomnieü o tzw. koĞcioáach pokoju, które pojawiáy siĊ na ĝląsku po wojnie 30-letniej. Protestantom odebrano wtedy koĞcioáy, byli szykanowani przez wáadze
i dopiero cesarz na mocy pokoju westfalskiego wyraziá zgodĊ na budowĊ na tym terenie
trzech ĞwiątyĔ: w Gáogowie, ĝwidnicy i Jaworze. Byáy one ograniczone kilkoma warunkami: musiaáy byü wzniesione poza murami miejskimi, z materiaáów nietrwaáych jak
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Rys. 12. KoĞcióá protestancki w ĝwidnicy (fot. Z. Borcz)
Fig. 12. Protestant church in ĝwidnica (photo Z. Borcz)
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Rys. 13. KoĞcióá protestancki w Jaworze (fot. Z.
Borcz)
Fig. 13. Protestant church in Jawor (photo Z. Borcz)

drewno i sáoma, musiaáy byü ukoĔczone w ciągu jednego roku i nie wolno byáo budowaü
wieĪ. Mimo tych obostrzeĔ do dzisiaj zachowaáy siĊ piĊkne konstrukcje drewnianych
ĞwiątyĔ w ĝwidnicy (rys. 12) i Jaworze (rys. 13), wpisane na listĊ Ğwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. KoĞcioáy wyposaĪone są w balkony (empory), biegnące wokóá
budynku, mają one kilka piĊter z przeznaczeniem dla wiernych. W ĝwidnicy miĊdzy
dwupiĊtrowe empory wstawiono jeszcze loĪe, w sumie Ğwiątynia ta pomieĞciü moĪe 7 tysiĊcy wiernych, z czego 3 tysiące to miejsca siedzące [Staffa 2005].

WYKUSZE
Podobną rolĊ jak balkony i okna balkonowe odgrywają wykusze, róĪniące siĊ tym od
pozostaáych, Īe są osáoniĊte od góry staáym nakryciem – przyszáy do Europy ze Wschodu
i od XIV wieku byáy czĊsto stosowanym elementem architektonicznym. Wykusze mogą
byü zamkniĊte, z przeszkleniem, lub otwarte, z widoczną konstrukcją. W latach renesansu
i baroku moĪna byáo czĊsto spotkaü wykusze związane w sposób masywny z murami,
czego przykáadem moĪe byü klasztor w KamieĔcu Ząbkowickim na Dolnym ĝląsku (rys.
14) [àuĪyniecka 2002]. Z póĨnego Ğredniowiecza pochodzi ratusz we Wrocáawiu – na
jego poáudniowej elewacji umieszczony jest duĪy ozdobny wykusz z wystrojem renesansowym (rys. 15). Wykusz pozwalaá poszerzyü wnĊtrze mieszkania nadwieszeniem nawet
nad rzeką, czego przykáadem jest budynek w Dusznikach Zdroju, z przeszkleniem na caáej wysokoĞci (rys.16). Podobne wykusze, lecz otwarte, nieprzeszklone, spotkaü moĪna
we Wáoszech, tutaj do sáupków i wysiĊgników zastosowano Īeliwo (rys. 17).
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Rys. 14. Wykusz w klasztorze w KamieĔcu Ząbkowickim (fot. Z. Borcz)
Fig. 14. The bay in Kamieniec Ząbkowicki convent (photo Z. Borcz)

Rys. 15. Wrocáawski ratusz, wykusz od strony Rys. 16. Wykusze nad rzeką w Dusznikach
poáudniowej (fot. Z. Borcz)
Zdroju (fot. I. NiedĨwiecka-Filipiak)
Fig. 15. The Wrocáaw town hall with a bay on Fig. 16. Bays of buildings in the river side in
the South side (photo Z. Borcz)
Duszniki Zdrój (photo I. NiedĨwiecka-Filipiak)
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Rys. 17. Wykusze w alpejskim kurorcie Sand in Taufers, Wáochy (fot. I. NiedĨwiecka-Filipiak)
Fig. 17. Bays of buildings in the Alps health resort Sand in Taufers, Italy (photo I. NiedĨwiecka-Filipiak)

BALUSTRADY
Balustrady, jako zabezpieczenie balkonów i okien balkonowych, wystĊpowaáy stale,
ale zmieniaáy siĊ zgodnie z epoką. W gotyku wznoszono aĪurowe balustrady w formie
ostroáukowych lub trójlistnych arkadek. Od renesansu zaczĊáy pojawiaü siĊ aĪurowe kolumienki lub sáupki, zwane tralkami, czyli balaskami, przykryte od góry profilowaną nakrywającą páytą, a od doáu ustawiane na cokole. Tralki byáy początkowo okrągáe, póĨniej
kwadratowe, miaáy swój kapitel, a w cokole znajdowaáy siĊ otwory dla usuwania wody.
Ten typ balustrady, zwany tralkowym, rozpowszechniá siĊ bardzo szybko i czĊsto spotyka
siĊ go dzisiaj (rys. 18 i 19).

Rys. 18. Balustrada tralkowa w Bazylice w Watykanie Rys. 19.
(fot. Z. Borcz)
Fig. 18. Baluster railing in Vatican Basilica (photo
Z. Borcz)
Fig. 19.

Balustrada tralkowa w zamku
w Pieskowej Skale (fot. A.
Borcz)
Baluster railing in Pieskowa
Skala Castle (photo A. Borcz)
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W okresie baroku balustrady byáy czĊsto páytowo-aĪurowe, zdobione ornamentami,
niekiedy z kutego Īelaza. W XIX wieku, za sprawą wprowadzenia áatwego do modelowania Īeliwa, balustrady wzbogacają siĊ o giĊtkie, plastycznie wymodelowane drobne
elementy i aĪury. W okresie secesji balustrady miaáy doĞü swobodną formĊ, wzorowano je na organicznych elementach fauny i flory, niekiedy pojawiaáy siĊ teĪ baĞniowe
postacie kobiece [Szurkowski i BanaĞ 2009]. Na zdjĊciu (rys. 20) pokazano balustradĊ
z motywem liĞci i kwiatostanów kasztanowca z 1903 roku, wykonaną z metalu wedáug
rysunków Stanisáawa WyspiaĔskiego. Na początku XX wieku Īelbet pozwoliá wykonywaü balustrady w nowej formie. Bardzo czĊsto balustrady te nie byáy juĪ związane
z krótkimi odcinkami poszczególnych balkonów, lecz tworzyáy liniĊ ciągáą przez caáą
dáugoĞü elewacji (rys. 21).

Rys. 20. Secesyjna metalowa balustrada wykonana w 1903 roku wedáug projektu S. WyspiaĔskiego (fot. A. Borcz)
Fig. 20. The Art Nouveau metal balustrade made in 1903 after S. WyspiaĔski design (photo
A. Borcz)

Rys. 21. Balustrada ciągnąca siĊ przez caáą szerokoĞü elewacji w Nettuno, Wáochy (fot. Z. Borcz)
Fig. 21. The balustrade stretching along the whole frontage width, Nettuno, Italy (photo Z. Borcz)
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MATERIAàY
Pod wzglĊdem materiaáu i sposobu jego zastosowania balkony róĪniáy siĊ zasadniczo na przestrzeni lat. Elementem konstrukcyjnym balkonu jest páyta, którą podtrzymują
wsporniki lub kolumny, a w wykuszach wystĊpuje dodatkowo páyta przykrywająca.
Materiaáem konstrukcyjnym stosowanym w Ğredniowieczu, renesansie i baroku byá kamieĔ, w XIX wieku doszáo Īeliwo, nastĊpnie stal walcowana, a w XX wieku Īelbet. KamieĔ
byá stosowany do wznoszenia róĪnych form podtrzymujących balkony (kolumny, kariatydy
i atlasy). Stal sáuĪyáa jako podpory dla áuków ceglanych, a póĨniej páyt Kleina. Wtedy teĪ
imitowano kamieĔ przez obudowĊ elementów stalowych lub ceglanych za pomocą odpowiednio malowanych blach. Z chwilą wynalezienia Īelbetu architekci uzyskali nieograniczone moĪliwoĞci formowania balkonów. Bez wzglĊdu na okres historyczny do budowy
balkonów i wykuszy uĪywano drewna, szczególnie na balustrady, detale i zdobienia.

PODSUMOWANIE
Balkony, loggie i wykusze są elementem architektonicznym wzbogacającym fasady
budynków, róĪnicującym je i nadającym im swoiste piĊkno. Widoczne z oddali balkony na wieĪach koĞcielnych i ratuszach, nie wspominając o zachowanych murach obronnych czy barbakanach, nadają miastu Ğredniowiecznego kolorytu. WewnĊtrzne balkony
w koĞcioáach, teatrach i domach handlowych teĪ mają swoją historiĊ. Na przestrzeni lat
elementy te zmieniaáy siĊ, dzisiaj moĪna z nich odczytaü, w którym wieku, a nawet roku
powstaá dany budynek.
Balkony, loggie i wykusze, z nieodzownymi balustradami, warte są zachowania jako
dowód wystroju architektonicznego budynków z minionych epok. TakĪe nowe projekty,
wykorzystujące wspóáczesne techniki i materiaáy, pozwalają na spojrzenie na inne rozwiązania elementów od wieków nam znanych.
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FUNCTIONS AND FORMS OF BALCONIES AS ARCHITECTURAL
ELEMENTS
Abstract. In the paper various functions and forms of balconies, comprising loggias,
French windows and bays are presented. Balconies played initially a defensive role, so as
city walls and watch towers, from these the guard could see the all town. Balconies appear
in the housing architecture since Middle Ages, then they are to be found in Renaissance and
Baroque. Their form is developping especially in the Art Nouveau time. Today balconies
are a frontage decoration, they animate facades and create their appearance by chiaroscuro
(light and shade) effects. Balconies exist in palaces as galleries, in Catholic churches they
are a place for choir and organ, and in Protestant churches balconies are designed for people.
Having in view construction and material, balconies underwent transformations along with
the development of building technics. There exist stone and wooden balconies, stepwise in
course of years cast iron, structural steel and at last ferroconcret were used.
Key words: balcony, loggia, bay, balustrade
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