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Streszczenie. Przedstawiono ró ne funkcje i formy elementów architektonicznych, jakimi 
s : balkony, loggie, okna balkonowe i wykusze. Pocz tkowo balkony wyst powa y jako 
elementy obronne, zwi zane z murami i basztami, tak  rol  pe ni y równie  wie e, sk d 
stra nik miejski móg  ogl da  ca e miasto. W budownictwie mieszkaniowym balkony po-
jawiaj  si  w redniowieczu, spotykane s  w renesansie i baroku, w okresie secesji prze-
ywaj  rozkwit formy, a w czasach wspó czesnych o ywiaj  elewacje przez zastosowanie 
wiat ocienia. Balkony wewn trzne spotyka si  w pa acach w formie kru ganków, w ko-
cio ach katolickich stanowi  miejsce dla chóru i organów, a w zborach protestanckich s  

przeznaczone dla wiernych. Pod wzgl dem konstrukcyjnym i materia owym balkony zmie-
nia y si  zgodnie z post pem techniki budowlanej – najpierw by y wykonywane z kamienia 
i drewna, z biegiem lat dosz o eliwo, stal walcowana i wreszcie elbet.
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Pod nazw  balkonów kryj  si  do  ró norodne elementy architektoniczne oraz ich 
rozmaite funkcje. Balkony pocz tkowo, w okresie redniowiecza, s u y y  jako urz dze-
nia obronne, wysuni te przed lice muru, chroni y szczególnie bramy i wie e. Odmien-
n  funkcj  pe ni y balkony i wykusze w domach mieszkalnych. Od renesansu po ba-
rok i klasycyzm spotyka si  je w pa acach, ko cio ach i kamieniczkach mieszcza skich. 
Zupe nie inn  form  przybiera y w okresie secesji, a inn  w modernizmie. W czasach 
wspó czesnych balkony i loggie nadal pe ni  swoj  rol , przybli aj c wn trze mieszkalne 
do okolicy, a równocze nie o ywiaj c elewacj  przez zastosowanie wiat ocienia. Nato-
miast balkony wewn trzne w pa acach lub teatrach stanowi  zwielokrotnione dodatkowe 
miejsca dla publiczno ci. Podobn  rol  pe ni  w wi tyniach, szczególnie protestanckich, 
natomiast  ko cio ach katolickich s  dogodnym miejscem dla organów i chóru. 
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Pod wzgl dem konstrukcyjnym i materia owym balkony zmienia y si  zgodnie z po-
st pem techniki budowlanej. Spotyka si  balkony wykonane z kamienia i drewna, a z bie-
giem lat – z eliwa, stali walcowanej i wreszcie elbetu.

BALKONY JAKO URZ DZENIA OBRONNE

We wczesnym redniowieczu pojawiaj  si  urz dzenia obronne w postaci zabezpie-
czenia murów i baszt, prawdopodobnie wzorowane na Wschodzie. By y to wysuni te 
nadwieszone drewniane pomosty, z otworami w pod odze, s u cymi jako wyrzutnie 
smo y i wrz tku, zwane machiku ami. Z czasem zacz to je zmienia  na hurdycje – kon-
strukcje sta e, kamienne, o takim samym przeznaczeniu. Elementy obronne by y zabez-
pieczone blankami umieszczonymi na zwie czeniach murów i baszt. 

W rodkowej Polsce zachowa a si  pó nogotycka rezydencja obronna – zamek Oporów 
[Bogdanowski 2002]. Mimo wielu przebudów w XVII i XVIII oraz w XIX wieku zamek po-
wróci  do swej pierwotnej postaci. Obecnie  mie ci si  tam Muzeum-Zamek, otoczone fos  
i parkiem  (rys. 1). Jako przyk ad mo e te  pos u y  tu Carcassonne, miasteczko obronne 
we Francji, w 1997 roku wpisane na List  wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Autentycz-
ny uk ad ca ego za o enia, dwa okalaj ce wie ce murów zewn trznych i wewn trznych, 
baszty i bramy stanowi  jedyny w swoim rodzaju zabytek architektury obronnej (rys. 2). Do 
ocalenia tego miasteczka przyczyni  w du ej mierze  znany architekt i konserwator E. Viol-
let-Le-Duc (konserwacj  rozpocz to w 1844 r.). W XIV i XV wieku, g ównie we W oszech, 
stosowano blanki jako ozdoby na budowlach niemaj cych charakteru obronnego.

    

Rys. 1.  Zamek w Oporowie z XVII wieku, 
widoczne hurdycje na wie y (fot. 
Z. Borcz) 

Fig. 1.  Oporów Castle, tower with machi-
colations, 17th century (photo Z. 
Borcz)

Rys. 2  Miasteczko Carcassonne we Francji, 
mury obronne z wie ami otoczonymi 
machiku ami (fot. Z. Borcz)

Fig. 2.  Carcassonne, in France fortified walls  
with watch-towers surrounded by machi-
colations (photo Z. Borcz)
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BALKONY, OKNA BALKONOWE I LOGGIE W BUDOWNICTWIE 
MIESZKANIOWYM

W budownictwie mieszkaniowym balkony zacz y si  pojawia  w redniowieczu, 
chocia  ich lady odkryto ju  w staro ytno ci w Pompejach i Ostii. Najwi kszy ich roz-
wój nast pi  w czasach renesansu i trwa do czasów wspó czesnych. Balkony zwykle wy-
st powa y przy murach zewn trznych, czasami jednak znajdowa y si  wewn trz budynku 
i s u y y jako miejsce dla orkiestry lub piewaków [M cze ki 1997].

Balkony przybli aj  wn trze mieszkania do otoczenia, powoduj c powi kszenie go 
o minimalny ogródek i mo liwo  widoku na zewn trz. Prawie tak  sam  funkcj  spe -
niaj  okna balkonowe (porte-fenêtre), stosowane od XVII wieku w krajach zachodnich. 
Drzwi balkonowe  si gaj  przez ca  wysoko  kondygnacji, lecz  p yty balkonowej 
nie ma wcale lub jest szcz tkowa i ogranicza si  tylko do gzymsu i balustrady. S  to 
rozwi zania oszcz dniejsze, nie zacieniaj  ni szych kondygnacji, ale nie daj  swobod-
nego widoku.    

W renesansie i baroku balkony wychodzi y na plac, ulic  lub do ogrodu, w spokoj-
nych uliczkach by y miejscem spotka  towarzyskich. W pa acach i domach mieszkalnych 
balkony umieszczano na g ównej osi symetrii, przez co podkre lano oficjalny charakter 
ca o ci za o enia (rys. 4). Podobn  rol  spe nia y te  loggie, tj. wn ki cofni te od lica 
muru, zwykle podparte s upami. W XIX wieku kontynuowano  wcze niejsze rozwi za-

Rys. 3.  Balkony wokó  wie y na ratuszu 
w Zamo ciu (fot. A. Borcz)

Fig. 3.  Balconies around the town hall tower 
in Zamo  (photo A. Borcz)

BALKONY NA WIE ACH

Szczyt wie y w redniowieczu czy te  
w renesansie lub baroku zwykle by  za-
ko czony balkonikiem. Pocz tkowo s u-
y  on stra nikowi miejskiemu do atwiej-

szego dostrze enia niebezpiecze stwa 
i w razie potrzeby zwo ania mieszka ców. 
Przy zabudowie drewnianej, która ówcze-
nie dominowa a, cz sto zdarza y si  po-
ary i wtedy szybka akcja mog a uratowa  

miasto. Tak e w czasie niespodziewanych 
najazdów wrogów czuwaj cy stra nik od-
grywa  znacz c  rol . Zdarza o si  te , e 
redniowieczni budowniczowie czyli 

wysoko dwie wie e  gotyckich ko cio ów 
w skim balkonikiem, który umo liwia  
przej cie. Tak  sytuacj  spotka  mo na 
w ko ciele pw. Marii Magdaleny we Wro-
c awiu. 

Dzisiaj obej cia wokó  wie y i wysoko 
umieszczone balkoniki s  atrakcj  tury-
styczn , pozwalaj c  obserwowa  z góry 
panoram  miasta [Borcz i in. 2009] – ry-
sunek 3. 



54                                                                                                         Z. Borcz, A. Borcz

Acta Sci. Pol.

nia, przyk ad takiego budynku z loggia-
mi i drzwiami balkonowymi mo na spo-
tka  w Hiszpanii, m.in. w starej dzielnicy 
nadmorskiej w Calleli (rys. 5).  

W secesji p yty balkonowe mia y 
do  wymy lne kszta ty, by y wygi te, 
wkl s e lub wypuk e, a towarzysz ce im 
balustrady podkre la y ich form . Wybra-
ne przyk ady ukazuj  balkony stanowi -
ce przede wszystkim ozdob  elewacji, 
ale u ywane równie  przez mieszka -
ców. Bez wzgl du na to, czy by o to ma e 
miasteczko z niewielkim budynkiem 
mieszkalnym, czy du e z budynkiem 
u yteczno ci publicznej (rys. 6), wsz -
dzie spotka  mo na ozdobne secesyjne 
elementy. Czo owy przedstawiciel se-
cesji Antonio Gaudi wykorzystywa  do 
swoich projektów paraboliczne uki, fan-
tastyczne formy oraz organiczne kszta ty 
wzorowane na przyrodzie, szczególnie 
ze wiata podmorskiego. W Barcelonie 
zachowa y si  dwa oryginalne budynki 
mieszkalne projektowane w tym duchu 
– Casa Batillo (1900) i Casa Mila (1906) 
[J dryczak 2002]. 

Rys. 4.  Renesansowy balkon podkre laj cy o  
symetrii budynku, w Padwie, W ochy 
(fot. Z. Borcz) 

Fig. 4.  The Renaissance balcony designing the 
symmetry axis of the building, Padova, 
Italy (photo Z. Borcz)

Rys. 5.  Loggie i „porte-fenêtry” cz sto stoso-
wane nad morzem w Hiszpanii, Calle-
la (fot. Z. Borcz) 

Fig. 5.  Loggias and French windows found 
often at the seaside in Spain, Callelia 
(photo Z. Borcz)

Rys. 6.  Secesyjna elewacja opery w Reims, Fran-
cja (fot. Z. Borcz)

Fig. 6.  The  Art Nouveau frontage of the opera-
-house in Reims, France (photo Z. Borcz)
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Na ziemiach polskich z pocz tkiem XX wieku eklektyzm i historyzm miesza y si  
z w tkami secesji, tak by o m.in. w Krakowie, we Lwowie i Wroc awiu. Przemawia tu 
ekspresyjna p askorze ba, cz sto umieszczana na najwy szej kondygnacji, ornamentyka, 
majolikowe wyko czenia szczytów, a tak e balustrady o motywach naturalistycznych 
[Ciel kowska i Onyszczenko-Szwec 2006].

W tym czasie spotyka si  wiele budynków o podobnym wystroju [Szurkowski i Bana  
2009], na przyk ad Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, projektu Stanis awa 
Wyspia skiego, który urzeka form  dojrza ej secesji dzi ki zastosowaniu modnego mo-
tywu ro linnego i p ynnych linii witra y.

W XIX i XX wieku przy ciasnej zabudowie miejskiej budowano na froncie kamienice, 
a poza nimi oficyny. Na zdj ciu (rys. 7) pokazano balkon, tzw. ganek, w oficynie w Wied-
niu – wcze niej by  tylko dost pny dla s u by, dzisiaj jest ogl dany przez turystów.

W ma ych miastach zachowa y si , zwykle przy g ównej ulicy, budynki z balkonem 
umieszczonym na ponadparterowej kondygnacji. Podkre la y one symetryczno  budow-
li i presti  mieszkania na pierwszym pi trze, przewa nie nale cego do w a ciciela danej 
parceli (rys. 8).

W obecnych czasach, gdy na ulicach panuje wzmo ony ruch samochodów i towa-
rzysz cy im ha as, a tak e zanieczyszczenie, balkony straci y swój pierwotny charak-
ter. S u  dzisiaj do o ywiania elewacji przez gr  wiat ocienia, a zarazem ochraniaj  
mieszkania przed wp ywem uci liwego otoczenia. Wyj tek stanowi  budynki po o one 

Rys. 7.  Ganki w oficynie w Wiedniu (fot. Z. Borcz)
Fig. 7.  Outhouse balconies in Vienna (photo Z. Borcz)
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przy parkach lub na bulwa-
rach, a tak e sanatoria i pen-
sjonaty, które wznoszone 
s  w uzdrowiskach, eby 
kuracjusze mogli korzysta  
ze wie ego powietrza, na-
wet nie opuszczaj c swego 
pokoju. Jako przyk ad mo e 
s u y  hotel w nadmor-
skiej miejscowo ci Callela 
w Hiszpanii (rys. 9), a tak e 
pensjonat w rekreacyjnym 
kurorcie Sand in Taufers 
u podnó a Alp (rys. 10). 

KRU GANKI 
W PA ACACH 
I WEWN TRZNE 
BALKONY 
W KO CIO ACH

Balkony spotykane zwy-
kle w pa acach w dobie rene-
sansu obiegaj  dziedziniec 
wokó , stwarzaj c jakby sce-
n  dla ówczesnych turniejów 

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

Rys. 9.  Balkony we wspó czesnym  hotelu, Callela, 
Hiszpania (fot. Z. Borcz) 

Fig. 9.  Balconies in the present-day hotel, Callelia, 
Spain (photo Z. Borcz)

Rys. 10.  Rze bione drewniane balkony w alpejskim 
kurorcie Sand in Taufers, W ochy (fot. I. Nie-
d wiecka-Filipiak)

Fig. 10.  Carved wood-balconies in the Alps health resort 
Sand in Taufers, Italy (photo I. Nied wiecka-
-Filipiak)
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i widowisk lub wjazdów dostojnych go ci. W Polsce do najdawniejszych nale y dziedzi-
niec Collegium Maius, najstarszego budynku Akademii Krakowskiej, z otaczaj cymi go 
kru gankami ze sklepieniem kryszta owym. Natomiast do najbardziej znanych nale y 
dziedziniec na Wawelu oraz pi kne kru ganki w  Pieskowej Skale, Brzegu na l sku 
i wielu innych pa acach. Zwykle podtrzymuj  je s upy biegn ce na wysoko  jednej kon-
dygnacji, natomiast na Wawelu zastosowano s upy wy sze, eby do wietli  reprezenta-
cyjn  najwy sz  kondygnacj .  Zdwojone kolumny okaza y si  z wygl du zbyt delikatne, 
dlatego po rodku kolumny zastosowano jeszcze jeden kamienny kapitel w formie rze -
bionego dzbana (rys. 11).

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

Pewn  reminiscencj  takich kru ganków w dzisiejszym budownictwie s  domy han-
dlowe, cz sto o kilku kondygnacjach, w których stosuje si  balkony, z my l  o spaceru-
j cych potencjalnych nabywcach, oraz wewn trzny dziedziniec dla ekspozycji atrakcyj-
nych towarów.

W ko cio ach katolickich  i zborach protestanckich wyst puj  balkony wewn trzne 
jako cz  wydzielona dla chóru i organów lub te  jako miejsce dla wiernych. Wysi g 
ich bywa do  du y i s  zwykle podpierane s upami. Najstarszy balkonik, podtrzymuj cy 
graj ce do dzisiaj organy, zachowa  si  w katedrze de Valere z lat 1390–1430 w Szwaj-
carii [Wawrzyniak 1996].

Warto te  wspomnie   o tzw. ko cio ach pokoju, które pojawi y si  na l sku po woj-
nie 30-letniej. Protestantom odebrano wtedy ko cio y, byli szykanowani przez w adze 
i dopiero cesarz na mocy pokoju westfalskiego wyrazi  zgod  na budow  na tym terenie 
trzech wi ty : w G ogowie, widnicy i Jaworze. By y one ograniczone kilkoma wa-
runkami: musia y by  wzniesione poza murami miejskimi, z materia ów nietrwa ych jak  
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drewno i s oma, musia y by  uko czone w ci gu jednego roku i nie wolno by o budowa   
wie . Mimo tych obostrze  do dzisiaj zachowa y si  pi kne  konstrukcje drewnianych  
wi ty  w widnicy (rys. 12) i Jaworze (rys. 13), wpisane na list  wiatowego dziedzic-

twa  kultury UNESCO. Ko cio y wyposa one s  w balkony (empory), biegn ce  wokó  
budynku, maj  one kilka pi ter z przeznaczeniem dla wiernych. W widnicy mi dzy 
dwupi trowe empory wstawiono jeszcze lo e, w sumie wi tynia ta pomie ci  mo e 7 ty-
si cy wiernych, z czego 3 tysi ce to miejsca siedz ce [Staffa 2005]. 

WYKUSZE

Podobn  rol  jak balkony i okna balkonowe odgrywaj   wykusze, ró ni ce si  tym od 
pozosta ych, e s  os oni te  od góry sta ym nakryciem – przysz y do Europy ze Wschodu 
i od XIV wieku by y cz sto stosowanym elementem architektonicznym. Wykusze mog  
by  zamkni te, z przeszkleniem, lub otwarte, z widoczn  konstrukcj . W latach renesansu 
i baroku mo na by o cz sto spotka  wykusze zwi zane w sposób masywny z murami, 
czego przyk adem mo e by  klasztor w Kamie cu Z bkowickim na Dolnym l sku (rys. 
14) [ u yniecka 2002]. Z pó nego redniowiecza pochodzi  ratusz we Wroc awiu – na 
jego po udniowej elewacji umieszczony jest du y ozdobny wykusz z wystrojem renesan-
sowym (rys. 15). Wykusz pozwala  poszerzy  wn trze mieszkania nadwieszeniem nawet 
nad rzek , czego przyk adem jest budynek w Dusznikach Zdroju, z przeszkleniem na ca-
ej wysoko ci (rys.16). Podobne wykusze, lecz  otwarte, nieprzeszklone, spotka  mo na 

we W oszech, tutaj  do s upków i wysi gników zastosowano eliwo (rys. 17). 

Rys. 12.  Ko ció  protestancki w wid-
nicy (fot. Z. Borcz) 

Fig. 12.  Protestant church in widni-
ca (photo Z. Borcz)

Rys. 13.  Ko ció  protestancki w Jaworze (fot. Z. 
Borcz) 

Fig. 13.  Protestant church in Jawor (photo Z. Borcz)
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Rys. 14.  Wykusz w klasztorze w Kamie cu Z bkowickim (fot. Z. Borcz) 
Fig. 14.  The bay in Kamieniec Z bkowicki convent (photo Z. Borcz)

Rys. 15.  Wroc awski ratusz, wykusz od strony 
po udniowej (fot. Z. Borcz)

Fig. 15.  The Wroc aw town hall with a bay on 
the South side (photo Z. Borcz)

Rys. 16.  Wykusze nad rzek  w Dusznikach  
Zdroju (fot. I. Nied wiecka-Filipiak)

Fig. 16.  Bays of buildings in the river side in 
Duszniki Zdrój (photo I. Nied wiec-
ka-Filipiak)
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BALUSTRADY

Balustrady, jako zabezpieczenie balkonów i okien balkonowych, wyst powa y stale, 
ale zmienia y si  zgodnie z epok . W gotyku wznoszono a urowe balustrady w formie 
ostro ukowych lub trójlistnych arkadek. Od renesansu zacz y pojawia  si  a urowe ko-
lumienki lub s upki, zwane tralkami, czyli balaskami, przykryte od góry profilowan  na-
krywaj c  p yt , a od do u ustawiane na cokole. Tralki by y pocz tkowo okr g e, pó niej 
kwadratowe, mia y swój kapitel, a w cokole znajdowa y si  otwory dla usuwania wody. 
Ten typ balustrady, zwany tralkowym, rozpowszechni  si  bardzo szybko i cz sto spotyka 
si  go dzisiaj (rys. 18 i 19). 

Rys. 17.  Wykusze w alpejskim kurorcie  Sand in Taufers, W ochy (fot. I. Nied wiecka-Filipiak)
Fig. 17.  Bays of buildings in the Alps health resort Sand in Taufers, Italy (photo I. Nied wiecka-

-Filipiak)

Rys. 18.  Balustrada tralkowa w Bazylice w Watykanie 
(fot. Z. Borcz) 

Fig. 18.  Baluster railing in Vatican Basilica (photo 
Z. Borcz)

Rys. 19.  Balustrada tralkowa w zamku 
w Pieskowej Skale (fot. A. 
Borcz)

Fig. 19.  Baluster railing in Pieskowa 
Skala Castle (photo A. Borcz)
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W okresie baroku balustrady by y cz sto p ytowo-a urowe, zdobione ornamentami, 
niekiedy z kutego elaza. W XIX wieku, za spraw  wprowadzenia atwego do modelo-
wania eliwa, balustrady wzbogacaj  si  o gi tkie, plastycznie wymodelowane drobne 
elementy i a ury. W okresie  secesji balustrady mia y do  swobodn  form , wzorowa-
no je na organicznych elementach fauny i flory, niekiedy pojawia y si  te  ba niowe 
postacie kobiece [Szurkowski i Bana  2009]. Na zdj ciu (rys. 20) pokazano balustrad  
z motywem li ci i kwiatostanów kasztanowca z 1903 roku, wykonan  z metalu wed ug 
rysunków Stanis awa Wyspia skiego. Na pocz tku XX wieku elbet pozwoli  wyko-
nywa  balustrady w nowej formie. Bardzo cz sto balustrady te nie by y ju  zwi zane 
z krótkimi odcinkami poszczególnych balkonów, lecz tworzy y lini  ci g  przez ca  
d ugo  elewacji (rys. 21).

Rys. 20.  Secesyjna metalowa balustrada  wykonana w 1903 roku wed ug projektu S. Wyspia skie-
go (fot. A. Borcz)

Fig. 20.  The Art Nouveau metal balustrade made in 1903 after S. Wyspia ski design (photo 
A. Borcz)

Rys. 21.  Balustrada ci gn ca si  przez ca  szeroko  elewacji w Nettuno, W ochy (fot. Z. Borcz) 
Fig. 21.  The balustrade stretching along the whole frontage width, Nettuno, Italy (photo Z. Borcz)
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MATERIA Y

Pod wzgl dem materia u i sposobu jego zastosowania balkony ró ni y si  zasadni-
czo na przestrzeni lat. Elementem konstrukcyjnym balkonu jest p yta, któr  podtrzymuj  
wsporniki lub kolumny, a w wykuszach wyst puje dodatkowo p yta przykrywaj ca. 

Materia em konstrukcyjnym stosowanym w redniowieczu, renesansie i baroku by  ka-
mie , w XIX wieku dosz o eliwo, nast pnie stal walcowana, a w XX wieku elbet. Kamie  
by  stosowany do wznoszenia ró nych form podtrzymuj cych  balkony (kolumny, kariatydy 
i atlasy). Stal s u y a jako podpory dla uków ceglanych, a pó niej p yt Kleina. Wtedy te  
imitowano kamie  przez obudow  elementów stalowych lub ceglanych za pomoc  odpo-
wiednio malowanych blach. Z chwil  wynalezienia elbetu architekci uzyskali nieograni-
czone mo liwo ci formowania balkonów. Bez wzgl du na okres historyczny do budowy 
balkonów i wykuszy u ywano  drewna, szczególnie na balustrady, detale i zdobienia. 

PODSUMOWANIE

Balkony, loggie i wykusze s  elementem architektonicznym wzbogacaj cym fasady 
budynków, ró nicuj cym je i nadaj cym im swoiste pi kno. Widoczne z oddali balko-
ny na wie ach ko cielnych i ratuszach, nie wspominaj c o zachowanych murach obron-
nych czy barbakanach, nadaj  miastu redniowiecznego kolorytu. Wewn trzne balkony 
w ko cio ach, teatrach i domach handlowych te  maj  swoj  histori . Na przestrzeni lat 
elementy te zmienia y si , dzisiaj mo na z nich odczyta , w którym wieku, a nawet roku 
powsta  dany budynek. 

Balkony, loggie i wykusze, z nieodzownymi balustradami, warte s  zachowania jako 
dowód wystroju architektonicznego budynków z minionych epok. Tak e nowe projekty, 
wykorzystuj ce wspó czesne  techniki i materia y, pozwalaj  na spojrzenie na inne roz-
wi zania 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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