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Parathënie e botimit në shqip

Së pari do të doja të shpjegoja përse morëm iniciativën për të përkthyer 
librin “Arkitektura dhe Moderniteti”, si edhe të ndalesha në lidhjet që 
ekzistojnë midis bagazhit gjuhësor e konceptual të arkitektëve e plani-
fikuesve dhe realitetit që ata formësojnë; së dyti, do të doja të ndalesha 
tek impakti emancipues që ky libër mund të ketë në krijimin e standardeve 
të reja të komunikimit në debatin midis profesionistëve, e po ashtu të 
tërhiqja vëmendjen për përdorimin e koncepteve të këtij libri në një 
reflektim në lidhje me situatën shqiptare; së treti, do të doja të sillja 
në vëmendje disa nga idetë thelbësore që libri mbart dhe që lidhen me 
modernitetin të kuptuar si përpjekja për të kthyer krizat në vlera, si 
përpjekja që frymëzon shtysën në drejtime të reja të projektimit dhe 
kërkimit në fushën e arkitekturës dhe të qytetit.

Duke qenë të vetëdijshëm se përkthimet në fushën e arkitekturës 
dhe të planifikimit të qyteteve deri më sot edhe nga pikëpamja sasiore 
kanë qenë shumë të pakta dhe do të vazhdojnë të mbeten të tilla edhe 
për një kohë të gjatë, është e qartë se për ata që do të duan të zhvillohen 
më shumë në këto profesione rruga kryesore do të mbetet literatura 
në gjuhët e huaja. Atëherë, natyrshëm mund të lindë pyetja, përse t’u 
hyjmë këtyre përkthimeve? Përgjigja qëndron në një fakt tjetër shumë 
të rëndësishëm: kur në një gjuhë nuk ekziston fjala, është vështirë të 
ekzistojnë një sërë konceptesh të lidhura me të, e aq më pak mundësia e 
të kuptuarit të përbashkët të këtij koncepti, që është edhe një nga rolet e 
gjuhës. Siç thotë Heidegger-i, është fjala ajo që na tregon mbi natyrën 
e çdo gjëje e që vjen te ne nisur nga gjuha, sigurisht nëse ne arrijmë 
të respektojmë vetë natyrën e gjuhës (Heidegger, M. Të ndërtosh, të 
banosh, të mendosh, 1951).

Së bashku me një grup kolegësh, profesionistë të fushave të arkitek-
turës dhe të planifikimit të qyteteve, në praktikën tonë të përditshme me 
studentë e kolegë të tjerë, kemi vënë re jo vetëm mungesën e librave 

Titulli origjinal:
Architettura e modernità
Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica
Autor: Antonino Saggio
Publikimi i parë nga Carocci editore S.p.A., shkurt 2010, Romë
Original ISBN 978-88-430-5164-9

Drejtues i grupit të përkthimit dhe i redaktimit shkencor: Sotir Dhamo
Redaktore letrare: Erina Çoku
Përgatiti për botim dhe dizajn: Ermal Hoxha
Kopertina: Sonia Jojiç
Shtypur nga: Shtypshkronja PEGI

Grupi i përkthimit:
Sotir Dhamo (fq. 188-204; fq. 349-360; fq. 377-389; fq. 411-456)
Ermal Hoxha (fq. 205-300; fq. 360-376; fq. 390-409; fq. 457-468)
Dorina Papa (fq. 15-104)
Ledian Bregasi (fq. 301-347)
Ardit Lila (fq. 105-187)

Këshillimi shkencor:
PhD. Antonino Di Raimo
Prof. Dr. Besnik Aliaj

Editorë: Besnik Aliaj, Sotir Dhamo, Dritan Shutina
Botues: IKZH/POLIS_PRESS

Tiranë, Shtator 2015

© copyright për botimin në shqip Universiteti POLIS,
Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit
ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



8 9

Antonino SAggio - ARKitEKtURA DHE MoDERnitEti

të fushës, por edhe vështirësinë për të shprehur koncepte teorike në 
gjuhën shqipe. Për të kapërcyer këtë situatë, ajo çka kemi bërë shumica 
prej nesh ka qenë mbartja e drejtpërdrejtë e disa fjalëve nga gjuhë të 
huaja si anglishtja, italishtja apo frëngjishtja, dikur edhe nga rusishtja, duke 
e sjellë fjalën thjesht në leksikun e shqipes. Disa prej këtyre fjalëve janë 
bërë tashmë pjesë e fjalorit profesional (si p.sh. holl, fuaje, gardërobë, 
genplan etj.), ndërsa disa fjalë apo shprehje të tjera përdoren me kup-
time të ndryshme nga rrethe profesionistësh të ndryshëm (p.sh. me për-
caktimet tipologjike të banesave: ajo çka në italisht përcaktohet si “case a 
schiera” në shqip e gjejmë në mënyra të ndryshme: banesa të grupuara 
apo banesa në radhë dhe për të shmangur paqartësinë kalohet në për-
caktime edhe më të detajuara, “banesa të lidhura brinjë më brinjë”; por 
edhe për vetë fjalën “tip”, duke mos pasur të qartë konceptin teorik të 
tipit në arkitekturë, në shqip shpesh e kuptojmë si një “model standard” 
të pandryshueshëm dhe jo si idenë që ekziston përpara formës, e nga e 
cila mund të krijohen pafundësisht forma). Këtë e ka përkeqësuar edhe 
fakti që pak është shkruar në lidhje me fushën teorike të arkitekturës 
dhe të planifikimit të qyteteve, sidomos materiale me shkallë leximi 
të gjerë, në mënyrë që ato të bëhen të ndashme nga një numër i madh 
lexuesish. Vlejnë këtu për t’u përmendur tentativat e mëparshme të pro-
fesionistëve të tjerë për të sjellë në shqip libra shumë të rëndësishëm 
si “Drejt një Arkitekture” të Le Corbusier-it, “Historia e Arkitekturës 
Moderne” dhe “Si ta kuptosh Arkitekturën” të Bruno Zevi-t, “Fjalë në 
Zbrazëti” të Adolf Loos-it, “Origjinat e Urbanistikës Moderne” dhe 
“Hyrje në Arkitekturë” të Leonardo Benevolo-s. 

Duke marrë parasysh që konceptet shkencore përparojnë vazhdimisht, 
është e natyrshme që edhe gjuha në fusha të ndryshme profesionale duhet 
të pasqyrojë këto risi, në mënyrë që ato të zënë vend në njohuritë dhe 
bagazhin e inteligjencës së një komuniteti që flet një gjuhë të caktuar. 
Në lidhje me sa më sipër, qëndrimi që kemi mbajtur gjatë përkthimit ka 
qenë i ndryshëm për raste të ndryshme. 

Kështu, fjalori që i përket fushës së informatikës është lënë kryesisht në 
anglisht (pasi kjo metodë ishte përdorur edhe në gjuhën origjinale), duke 
qenë se kjo terminologji është pjesë e një kulture globale komunikimi, 
por kur ka qenë e nevojshme këto janë shoqëruar edhe me versionin 
shqip brenda kllapave. Kështu p.sh. fjalët kompjuter, apo shprehjet si 
input/output, software janë lënë në anglisht, ndërsa në raste të tjera, 
si p.sh. veprime dhe teknika informatike, si interweaving (gërshetimi), 
increasing complexity (rritja e kompleksitetit), folding (palosja), janë 
dhënë edhe në versionin shqip brenda kllapave. 

Në rastet kur fjala nga gjuha origjinale është përkthyer drejtpërdrejt 
me të njëjtën fjalë në shqip, por fjala në shqip mund të ketë kuptim 

shumë të përgjithshëm, kemi vendosur brenda kllapave shpjegimin e 
kësaj fjale kur ajo shfaqet për herë të parë në tekst, për ta vendosur këtë 
fjalë në kontekstin konkret të librit. Kështu për shembull me shprehjen 
italisht “costruire per punti strutturali” – të ndërtosh mbi pika strukturore, 
sqarohet që me fjalën “pika” kuptojmë kolona, e po ashtu edhe konceptin 
e transparencës që lejon kjo mënyrë mbështetjeje e strukturës që u përdor 
gjatë periudhës së lëvizjes moderne. Kështu, shprehja “mbështetje mbi 
pika” gradualisht vjen duke u përforcuar në kuptimin që autori i librit 
kërkon t’i japë lidhur me një fazë të caktuar të arkitekturës. 

Duke qenë të vetëdijshëm se në mënyrë modeste vetëm sapo kemi 
filluar të trajtojmë këtë problem, sjellja në shqip e një libri me pasu-
ri terminologjike, konceptuale dhe teorike, sikurse është “Arkitektura 
dhe moderniteti”, ka ndër të tjera edhe objektivin e pasurimit të baga-
zhit të gjuhës profesionale të fushës së arkitekturës në shqip. Kjo do të 
kontribuonte sadopak edhe për zhvillimin e një debati profesional që 
mbështetet në argumente teorike dhe jo në retorika pa vlerë, apo edhe 
për fillimin në Shqipëri të kritikës profesionale në fushën e arkitekturës 
dhe planifikimit të qyteteve, e cila aktualisht është pothuajse e munguar 
dhe një nga arsyet e prapambetjes aktuale. 

Personalisht mendoj se varfëria fizike në arkitekturë, qytet e territor e 
ka burimin edhe tek varfëria shpirtërore që buron nga varfëria e bagazhit 
kulturor e konceptual. Gjuha e profesioneve tona (e arkitekturës dhe e 
planifikimit urban) e për pasojë edhe të kuptuarit e shumë fenomeneve ka 
mbetur tek ajo e para viteve ’90. Kaosi territorial dhe urban pasqyron ndër 
të tjera edhe rrëmujën tonë mendore në lidhje me të kuptuarit e gjërave dhe 
mbi të gjitha mungesën e kuptimit të përbashkët të fenomeneve (vetë 
shprehjet “urbanistikë”, “planifikim urban” dhe “planifikim hapësinor” 
nuk kuptohen njësoj nga të gjithë). Kjo sjell edhe vështirësinë për t’u 
shprehur e për t’u marrë vesh me njëri tjetrin, edhe përmes gjuhës dhe 
gjithë ndërvarësive të tjera që ajo krijon. Pra, jo vetëm duhet të vazhdojmë 
të sjellim sa më shumë libra të fushës profesionale në gjuhën shqipe, 
pavarësisht faktit që shqipja dhe sidomos profesione të caktuara kanë 
një numër të kufizuar lexuesish, por edhe profesionistë të tjerë duhet t’i 
bashkohen këtyre nismave. 

Së dyti, marrja e kësaj iniciative brenda një grupi profesionistësh të 
universitetit POLIS gjithashtu nuk ishte një rastësi. Së bashku me ko-
legët kishim konstatuar që jo vetëm autori i këtij libri, miku ynë Antonino 
Saggio, por edhe një pjesë e autorëve bashkëkohorë që trajtohen në këtë 
libër, apo që qëndrojnë në avangardë të kërkimit dhe të ushtrimit të pro-
fesionit në ditët e sotme, kishin vizituar tashmë Universitetin POLIS, 
duke filluar nga amerikanët Peter Eisenman dhe John Allen, italiani 
Massimiliano Fukass, austriaku Wolf D. Prix, holandezi Kas Oosterhuis, 
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francezi François Roche, apo Japonezët Kengo Kuma dhe Hitoshi Abe, 
ndërsa disa të tjerë si Greg Lynn, Rem Koolhaas, Frank Gehry , Toyo 
Ito etj. janë  ende në listën e atyre që shpresojmë të vijnë. Në këtë 
këndvështrim, ky libër ndihmon jo vetëm për të kuptuar më mirë këto 
personazhe në vetvete, por mbi të gjitha për të kuptuar vendin dhe rolin 
e tyre në raport me personazhe të tjera aktuale dhe të historisë në përpjekjet 
drejt modernitetit. 

Duke lexuar “Arkitektura dhe moderniteti” natyrshëm lind edhe pyetja, 
se sa Shqipëria ka qenë pjesë e lëvizjeve të përshkruara në harkun kohor 
të këtij libri, nga Bauhaus-i tek revolucioni teknologjik? Sa kemi mun-
dur të kalojmë përmes këtyre vlerave emancipuese, të cilat me shumë 
vështirësi kanë depërtuar e depërtojnë përmes traditave të vjetruara të 
çdo vendi? Sa arkitektët dhe urbanistët në faza të ndryshme historike 
kanë aspiruar, apo kanë ndihmuar për një shoqëri më të drejtë?

Në lidhje me sa më sipër, libri të shtyn të reflektosh për rrethanat 
tona konkrete dhe të frymëzon për ta parë këtë situatë të çliruar nga 
krenaritë provinciale që ende mbizotërojnë, si e vetmja mënyrë për të 
guxuar me optimizëm drejt modernitetit. Me keqardhje konstatojmë se 
për rrethana të caktuara historike, Shqipëria jo vetëm që nuk ka qenë 
pjesë e këtyre lëvizjeve, por edhe aktualisht nuk po bëhen përpjekjet 
e duhura për t’i kuptuar dhe studiuar ato, sidomos për t’i përçuar tek 
brezat më të rinj të studentëve. Lëvizjet brenda profesioneve të arkitek-
turës dhe planifikimit të qyteteve në Shqipëri nuk kanë kaluar nëpër ato 
procese shtresëzimi dhe konsolidimi sikurse në shumë vende të Evropës 
Perëndimore. Duke filluar nga vitet ‘20 të shekullit të kaluar (që përkon 
me periudhën kur fillojnë edhe ngjarjet e këtij libri)  e deri në prag të 
Luftës së Dytë Botërore këta profesionistë në Shqipëri ishin shumë të 
pakët në numër (të studiuar jashtë shtetit). Dihen mundësitë, apo liria e 
shprehjes së profesionistëve gjatë periudhës së regjimit totalitar e deri 
në prag të viteve ‘90. Pasojat e kësaj periudhe të gjatë shkëputjeje nga 
rrjedhat botërore ndihen edhe sot në mungesën e trashëgimisë së një 
diskursi profesional të bazuar në ide dhe koncepte të filtruara nga historia, 
apo nga kërkimet shkencore. Profesionistët të cilët flasin ndryshe ende 
ndihen të shtypur nga masa mediokre apo nga pjesët e politikës të lidhura 
me interesa. Ky është vetëm një reflektim i shkurtër në lidhje me atë çka 
profesionistët e fushës duhet ta trajtojnë me shumë seriozitet. 

Megjithatë, në ditët e sotme një grup profesionistësh të talentuar 
shqiptarë (nga të gjitha rajonet shqipfolëse) dhe të huaj, të studiuar 
brenda e jashtë vendit, aktivë në rrjetet rajonale e globale që janë në 
avangardë të mendimit ndaj Modernitetit, më së fundmi është ravijëzuar 
edhe në Shqipëri. Kjo ka çuar në zhvillime pozitive, mbi të gjitha në një 

dialektikë të brendshme më të pasur ndërveprimi midis shoqatash, orga-
nizimesh dhe institucionesh akademike, të cilat gjithashtu kanë dalë nga 
një luftë radikale me tradicionalizmin historik që në shumë raste është ende 
i përfaqësuar në institucione zyrtare administruese dhe edukuese. Aktivi-
tete alternative si Tirana Architecture/Design Weeks, shoqata alternative që 
kanë grupuar profesionistë të brezave dhe kulturave të ndryshme, si Unioni 
i Arkitektëve dhe i Planifikuesve Urbanë, apo institucione akademike si 
universiteti POLIS, studio arkitekture, apo edhe grupime më informale 
profesionistësh e studentësh, në kuadrin e të cilave zhvillohet një debat 
i hapur, janë duke i dhënë shtytje të mëtejshme konkurrencës së ideve si 
edhe pjekjes së standardeve dhe kodeve të reja të komunikimit profesional. 
Natyrisht që kjo dialektikë e brendshme është shtysa drejt një pluralizmi 
të munguar edhe në fushat e arkitekturës dhe të planifikimit të qyteteve, 
tashmë të vonuar në Shqipëri. 

Në këtë aspekt ky libër jo vetëm që ka karakter emancipues, por 
është një guidë drejt emancipimit profesional, është ngjizës i asaj çka 
grupimet avangarde synojnë të jenë në drejtim të kërkimit në arkitek-
turë. Këto kërkime natyrisht që e tejkalojnë atë çka tradicionalisht është 
quajtur arkitekturë. Kështu, ky libër mbi të gjitha na bën të kuptojmë se 
si arkitektura reflekton ndaj përparimeve të shkencës dhe të teknologjisë, 
kjo, jo kaq shumë në aspektet formale, sesa në mënyrën se si ne e përje-
tojmë dhe e kuptojmë një hapësirë të re. Fizika, filozofia, arti, letërsia etj. 
jepen në aspektet e tyre “informuese” të arkitekturës. 

Së treti, të shumta, të pasura dhe të thella janë mesazhet përmbajtjesore 
që kemi dashur të sjellim duke përkthyer këtë libër. Më i rëndësishmi 
është: moderniteti si kurajë kapërcimesh të reja, si frymëzim, si përpjekje 
për të përkthyer krizat në vlera, që është edhe lajtmotivi kryesor i librit, 
siç e shpreh edhe vetë autori. 

Kështu, kuptohet qartë që moderniteti në arkitekturë është një paralele 
e gjithë historisë. Libri e trajton më së miri këtë ide duke filluar nga vitet 
‘20 të shekullit XX, pra nga pranimi i modelit industrial në arkitekturë, 
ose nga Bauhaus-i, e deri në ditët e sotme me kërkimet mbi arkitek-
turën që bazohet tek informacioni, ose tek revolucioni informatik. Trajtimi 
i trajektores së arkitekturës përmes evidentimit të katalizatorëve kyç 
të modernitetit, të reaksioneve zinxhir të ndërlidhjeve midis tyre, apo me 
fushat e tjera disiplinore, si edhe me ngjarjet historike me impakt epokal, 
sjell një këndvështrim shumë kompleks të kapërcimeve kryesore dhe atyre 
të pritshme të arkitekturës. Kjo përbën një vlerë të veçantë të librit. 

Në këndvështrimin e këtij libri, katalizatorin mund ta kuptojmë si 
një paradigmë që ka ekzistuar në faza të ndryshme të historisë, nga e 
cila rrjedhin shumë arsyetime dhe ndodhin një sërë ndryshimesh. Pra 
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siç ishte transparenca katalizator për arkitekturën moderne, apo perspek-
tiva për periudhën e Rilindjes, është e rëndësishme të kuptojmë se cili 
është katalizatori rreth të cilit sillen ndryshimet në epokën e sotme 
informatike në arkitekturë. Siç do të lexoni në libër, nëse ndërveprimi 
është katalizatori i kësaj periudhe, atëherë rreth këtij elementi kyç sillen 
shumë ndryshime që kanë të bëjnë jo vetëm me formën, por edhe me 
teknologjinë, mënyrën e përjetimit të hapësirës etj. Përveç të tjerave, 
ndërveprimi përfaqëson edhe karakteristikën thelbësore të sistemeve 
informatike, duke na bërë kështu të kuptojmë rolin që ka informatika 
në arkitekturën e kësaj faze.

Autori jep edhe një mesazh shumë të rëndësishëm, se për të bërë 
arkitekturë avangardë frymëzimi vjen nga problemet reale për t’u zgjidhur; 
dhe për këtë nuk ka rëndësi nëse ambienti është ai i zonave të brakti-
sura e të varfra në Alabama, si në rastin e Rural Studio-s, ku Samuel 
Mockbee u mëson studentëve një arkitekturë poetike që shpreh bukuri 
dhe njëkohësisht nevojën dhe kërkesat e banorëve, apo nëse ambienti 
është në kontekstin e Swiss Expo-s në Yverdon-les-Bains, ku Elizabeth 
Diller&Richard Scofidio realizojnë Blur-in, një ndërtesë që thyen të 
gjitha rregullat konvencionale pasi përmes një sistemi kompleks sensorësh 
ndërtesa transformohet vazhdimisht sipas ndryshimit të parametrave të 
situatës së jashtme. Libri përmban plot shembuj që të përcjellin këtë ide 
optimiste. 

Një reflektim i natyrshëm pas leximit të librit rrjedh edhe nga fakti 
që e ardhmja e mënyrës se si do të jetojmë në vendbanimet njerëzore 
varet nga raportet që urbanistika dhe arkitektura do të gërshetojnë në 
mënyrë organike me shkencën. Sikurse pohon autori në libër, natyrisht që 
ky hibridizim me shkencën kërkon që këto disiplina të vendosin në bazë të 
statutit të tyre synimin për të krijuar një ekologji të mirëfilltë të hapësirës që 
bazohet në shkencën e kompleksitetit dhe të ndërveprimeve. Pionierët 
e parë që i hynë reflektimit se përmes artit, arkitekturës, urbanistikës, 
inxhinierisë, antropologjisë dhe shkencave mund të krijohej ekuilibri i 
ri midis natyrës dhe qytetit, tashmë ekzistojnë prej kohësh dhe një fushë 
e pasur eksperimentimi dhe eksplorimi është në zhvillim e sipër. Në 
këtë kuptim, libri na bën të vetëdijshëm se për të kuptuar ndryshimet e 
mëdha që ndodhin rreth nesh nuk mund të përdorim të njëjtat korniza 
të modeleve të mëparshme të lindura në kontekste krejtësisht të tjera. 
Kështu për të vlerësuar tendencat e sotme të arkitekturës ku shfaqet 
subjektiviteti, personalizimi, ndërveprimi dhe kompleksiteti, të para në 
një logjikë sistemesh, do të ishte e pakuptimtë të përdornim kriteret 
e afirmuara gjatë modelit industrial ku shfaqet tendenca objektive, 
mekanike, abstrakte dhe funksionale. 

Nuk ka se si libri të mos përbëjë frymëzim për të gjithë brezat e 
profesionistëve dhe në veçanti atyre më të rinjve, përfshi edhe studentët, 
me mesazhin optimist që ai jep në lidhje me mundësitë e pashtershme 
të kërkimit në arkitekturë dhe me planifikimin e qyteteve. Ka akoma 
shumë për të bërë! Kjo është tejet e rëndësishme në një fazë kur duket 
se politikat meskine dhe të bazuara tek inkuizicioni ndaj dijes kanë kapur 
të gjitha rrugëdaljet. Kuraja e modernitetit që na mëson ky libër është 
antidoti që tret çdo mëdyshje ndaj rrugës së ardhshme. Ky është edhe 
motivi që, siç e pohon autori, vuri në lëvizje edhe shkrimin e këtij libri: 
“Nevoja për një shkencë revolucionare edhe në arkitekturë”. 

Mënyra se si është strukturuar i gjithë libri në kapituj e bëjnë leximin 
shumë dinamik e të rrjedhshëm. Po ashtu titujt e secilit kapitull janë 
koncentrati i koncepteve teorike të autorëve apo të fazave të ndryshme 
që trajtohen. Kombinimi i kësaj strukture dinamike me fjalët kyç që 
përbëjnë titullin e çdo kapitulli kanë edhe një vlerë praktike, pasi jo 
vetëm ndihmojnë memorizimin e koncepteve, por lehtësojnë edhe 
rikthimin në pjesë të veçanta të librit, në rast se lexuesi ka interes për 
një autor apo një fazë të caktuar.   

Së fundmi, dhe më e rëndësishmja, dua të falënderoj të gjithë 
bashkëpunëtorët që kontribuuan dhe ndihmuan në botimin e këtij 
libri, duke filluar nga grupi i punës, Ermali, Dorina, Lediani, Arditi, 
të cilët vullnetarisht iu bashkuan iniciativës, Dekanin e Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Dizajnit të Universitetit POLIS, prof. Antonino Di 
Raimo dhe Rektorin e këtij Universiteti Prof. Dr. Besnik Aliaj, pa 
këshillat e të cilëve shumë koncepte dhe çështje teorike nuk do të 
mund të arrinin qartësinë e duhur në shqip; dhe mbi të gjitha shumë 
i rëndësishëm ka qenë bashkëpunimi me vetë autorin e librit, 
profesorin nga Universiteti La Sapienza të Romës, mikun tonë 
Antonino Saggio, bisedat me të cilin kanë qenë vendimtare për të 
hedhur dritë mbi skutat e detajuara të shumë pjesëve apo analizave 
teorike. Jemi të hapur për sugjerime nga lexuesit për të ndërmarrë 
rregullimet e duhura në një botim të dytë të mundshëm.

Sotir Dhamo 
Tiranë, qershor 2015
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Hyrje

Një teori e re, sado e përcaktuar të jetë fusha e saj e 
zbatimit, rrallë madje asnjëherë, nuk është vetëm zgjerim 
i njohurive. Përvetësimi i saj kërkon rindërtimin e teorisë 
së mëparshme dhe rivlerësimin e fakteve të vrojtuara 
paraprakisht. Ky proces, në thelb revolucionar, rrallë 
mund të udhëhiqet nga një njeri i vetëm dhe nuk mund të 
realizohet sa hap e mbyll sytë. 

Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions

Gjatë këtyre viteve, disa miq, studiues dhe studentë, më kanë shprehur 
nevojën për ta parë fazën aktuale të arkitekturës në një perspektivë më 
të gjerë, me qëllim që të mund ta gjykojmë brenda nje rrjedhe historike 
këtë periudhë të mbushur me kaq probleme. Rishkrimi i historisë në agun 
e perspektivave të reja është padyshim një traditë tashmë e rrënjosur mirë 
në letërsi, në art dhe natyrisht edhe në historinë e arkitekturës.

Nevoja që nxiti shkrimin e këtij libri lidhet me prezencën bombarduese 
të informacionit, të informatikës dhe të mënyrave të reja të prodhimit, të 
ndryshme nga ato industriale dhe artizanale, që siç do të thoshte Thomas 
Kuhn-it, diktuan krijimin e “një shkence revolucionare” edhe në arkitekturë; 
një shkencë kjo që i riformulon tezat, kontekstin dhe metodat e saj kur 
ndryshimet përreth janë aq të mëdha sa nuk mund të kuptohen brenda 
një modeli të lindur në një kontekst tjetër dhe për shkaqe të tjera. Nga 
ana tjetër, ka vite tashmë që shprehjet “shoqëri postindustriale”, “qytetërim 
i informacionit”, “vala e tretë” kanë luajtur një rol kyç në mendimin 
bashkëkohor edhe falë studimeve të Alvin Toffler-it. 

Kërkesa për një “shkencë revolucionare” edhe në arkitekturë lidhet ngushtë 
me konceptimin që tek modernia sheh përpjekjen për të transformuar “krizat 
në vlerë” përmes një shqetësimi, që pikërisht se është historikisht i rrënjosur 
dhe i motivuar, nuk mund të zgjidhet veçse përmes një estetike totalisht të re. 



26 27

Antonino SAggio - ARKitEKtURA DHE MoDERnitEti

Rrugëtime

Ky tekst përfshin një hark kohor të caktuar. Ai nis me fazën e pranimit 
të modelit industrial edhe në fushën e arkitekturës dhe arrin deri në ditët 
e sotme me kërkimet mbi një arkitekturë të bazuar tek informacioni.

Kështu, siç do të thoshte Kuhn-i, do të përballeshin dy “paradigma”: nga 
njëra anë tendenca objektive, mekanike, abstrakte dhe funksionale e shfaqur 
në mesin e viteve ’20 të shekullit XX dhe nga ana tjetër kërkimet që ndikuan 
periudhën e sotme që nisi me mijëvjeçarin e ri. Sot eksplorohen ide mbi 
arkitekturën që i japin një rëndësi parësore subjektivitetit, personalizimit, 
komunikimit dhe kompleksitetit. Mënyrat e përqasjes ndaj projektimit po 
përmbysen, sepse sistemet aksiomatike, ideologjike dhe proceset induktive 
gjithmonë e më shumë synojmë t’i zëvendësojmë me qasje deduktive, të 
cilat shfrytëzojnë potencialin e instrumenteve ndihmëse.

Nëse pjesa hyrëse dhe përmbyllëse e këtij libri vë përballë dy para-
digma të ndryshme qasjesh arkitektonike, i tërë libri, duke trajtuar një 
hark kohor prej 80 vjetësh, vë në qendër të vëmendjes kërkimin mbi 
arkitekturën dhe protagonistët e saj, të cilët në përballje me ndryshimet 
historike synojnë përmirësimin e vazhdueshëm, zgjerimin e sferave të 
interesit si dhe ndryshimin e fushave të aplikimit brenda arkitekturës; 
por përmirësimi dhe zgjerimi mund të arrihen deri në njëfarë mase. Për 
të njëjtat arsye edhe në kohët e sotme vihet re një kërkim i ngjeshur dhe 
intensiv i përmasave të revolucionit. 

Nisur nga këto ide, libri krijon skeletin e tij përbërës: tetë blloqe të 
mëdha, secili i fokusuar në ndërgjegjësimin e arkitektëve për ekzistencën e 
një horizonti me problematika të reja. Cilat janë atëherë krizat dhe kataliza-
torët që strukturojnë këtë kalim nga Bauhaus-i tek revolucioni informatik? 

Temat kryesore janë: 
Epoka e makinës, pra pohimi i parë i një arkitekture, e cila duke 
braktisur përfundimisht modelin e Rilindjes arrin të riformulohet 
falë nxitjes së ushtruar nga lëvizjet avangardiste, falë modeleve që 
ofrojnë mjeshtërit e mëdhenj (Walter Gropius, Le Corbusier, Mies 
Van de Rohe, Erich Mendelsohn) dhe falë përballjes me temat sociale e 
politike, si ato të banesës popullore apo të urbanistikës së re. 
Pas një dhjetëvjeçari me arritje të mëdha rrënjësore, debati ndërmjet ndër-
kombëtares dhe universales karakterizon vitet tridhjetë dhe përfshin një 
fazë të re të arkitekturës që arrin kulmet e saj krijuese me punën e Frank 
Lloyd Wright-it, Alvar Aalto-s dhe Giuseppe Terragni-t.
Problemi i domethënies dhe i qytetit pas luftës së dytë botërore vë në 
dukje vullnetin për rithemelim që nxit punën e arkitektëve dhe arrin 
kulmin në veprën e Louis Kahn-it.
Fragmentimi i konceptit unitar të konsoliduar deri në këtë fazë në arkitek-
turë karakterizon Big Bang-un e viteve ‘60 të shekullit XX me ndarjen e dijes 

arkitektonike në disiplina të shumëfishta, të cilat nga njëra anë i drejtohen 
fenomeneve kryesore të shoqërisë së masës, ndërsa nga ana tjetër kategorive 
ekscentrike (sociale, antropologjike, shkencore). 
Rëndësia e temës së gjuhës (arkitektonike) rimerr stilet e së kaluarës 
përmes përdorimit të teknikave gjithëpërfshirëse që bazohen tek kolazhi 
dhe memoria, apo përdorimit të koncepteve formaliste e abstrakte, duke 
fokusuar kërkimet gjatë viteve ‘70 drejt gjetjes së një lloj autonomie të 
vetë disiplinës. 
Tema e rëndësishme e kontekstit vjen në një periudhë historike që rikthen 
vëmendjen ndaj shterimit të burimeve të planetit dhe shfaqet si një rikthim 
i interesit për marrëdhënien e arkitekturës së re me mjedisin e ndërtuar, si 
një kërkim për mënyra të ndjeshme të ndërhyrjeve në kontekste më pak të 
rëndësishme të qytetit dikur të fshira apo të harruara. 
Në vitet ‘90 arkitektura e kërkon tek peizazhi arsyen e vet të të qenit, duke u 
përpjekur të aktivizojë procese gjeneruese që e përafrojnë logjikën e pro-
jektit me format komplekse sipas të cilave është ndërtuar bota natyrore. 
Tema e ndërlidhjeve dinamike mbyll vëllimin, duke pohuar rëndësinë 
e botës së informatikës dhe të arsyetimit të bazuar tek sistemet, që 
përcaktojnë raporte të reja ndërmjet qenieve të gjalla dhe mjedisit, në 
kërkimet më të përparuara të dhjetëvjeçarit të fundit. Këto kërkime, 
të cilat synojnë ndryshimin rrënjësor të vetë idesë së arkitekturës së 
sotme, të krahasueshëm për nga intensiteti dhe shtysa me ato të epokës 
së makinave, i hapën rrugën procesit që analizohet në këtë libër.

Udhëzime

Në këtë libër, shpesh është e nevojshme të gërshetohen raportet ndërmjet 
arkitekturës, arteve figurative dhe disa aspekteve të mendimit filozofik 
apo letrar për të kuptuar gjerësinë dhe arsyet e kërkimit. Njëkohësisht, 
në vëllim i jepet rëndësi shkrimit të fokusuar mbi “arsyet e zgjedhjeve 
konkrete” në procesin e të projektuarit, një temë kjo shumë e vlerësuar 
nga lexuesit e shkrimeve të mia pararendëse dhe që karakterizon disa 
pjesë të këtij teksti, të botuara më parë në shtyp, por që këtu shfaqen 
qartazi në një kontekst me përmasë dhe hapësirë më të gjerë.

Kjo qasje, e cila lidh kërkimin e një faze të re të arkitekturës me 
paradigmën e informacionit, konceptin e krizës me atë të modernitetit, 
tensionin e vazhdueshëm në përballjen e çështjeve në një periudhë të 
caktuar me strukturën që bazohet në klasifikime kryesore dhe në 
përzgjedhjen e figurave dhe veprave karakteristike të periudhave historike, 
kërkon një balancim të materialit të trajtuar në shkrim (sasinë dhe veçorinë 
e informacionit, kuadrin e përgjithshëm historiko-social, linjat kërkimore të 
protagonistëve dhe të pasuesve të tyre, karakteret specifike të veprave). 

HYRJE
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Internacionalizmi dhe universalizmi
Peizazhi ideal i krijuar që gjatë fëmijërisë formohet mbi bazën 
e të gjitha aktiviteteve tona të ndërgjegjshme e të jetës sonë të 
përditshme. Ky peizazh përshkon pjesë të memories sonë si një 
mit, si një idil, duke diktuar se si duhej të ishin gjërat, sikur kjo 
të ishte parajsa e humbur, e cila duhej rifituar.

Colin Ward, The Child in the City

Rosebud!
O. Welles, Citizen Kane

Wall Street 1929

Idetë e viteve ‘30 në fakt nisin që në vitin 1929. Rënia e bursës së Wall 
Street-it përfaqëson krizën e parë të thellë të sistemit prodhues në 
revolucionin industrial. Numri i miliona të papunëve që krijohen në pak 
vite, recesioni global, ndryshimet e mënyrës se si imponohen rregullat 
e tregut të lirë dhe ideja se prodhimi i mekanizuar në seri nuk është 
gjithnjë rruga më e mirë, janë fenomene shumë të rëndësishme. Në kulmin e 
depresionit, në vitin 1933, papunësia në Amerikë arriti 25%, me ritme 
shumë të afërta me pjesën tjetër të botës, duke lëkundur themelet e 
kapitalizmit.

Edhe arkitektura e re fillon të bëjë ndryshimin. Bauhaus-i gradualisht fillon 
të ndikohet nga ardhja në fuqi e nazizmit dhe në vitin 1933 detyrohet 
të mbyllet. Në konkursin për Pallatin e Kombeve në Gjenevë, eventi 
ndërkombëtar më i madh i arkitekturës, do të paraqitej një projekt i 
konsumuar akademik, i cili do të hidhte poshtë hipotezën e ndërtesës që 
funksionon si makinë të Le Corbusier-it. Në Francë, në vendet skandinave, 
në Gjermani, në Rusi dhe në Itali do të gjejë rrugën e saj ajo4 që deri në 
fund të dekadës arkitekti Giuseppe Pagano, i angazhuar në përhapjen e 
parimeve të arkitekturës funksionale në Itali, do ta quajë “Ndërkombëtarja 
e Zjarrfikësve”.

Në vitet ‘30, nga ana e CIAM-it, vazhdojnë analizat dhe propozimet 
se si temat e shoqërisë së re mund të trajtohen sipas një qasjeje funksionale. 
Pas Kongresit të vitit 1929, dedikuar temës mbi banesën minimale, u 
trajtuan temat mbi njësitë e banimit, sistemet e urbanizimit dhe u hartuan një 
sërë parimesh organizimi të projektimit urban (ndarja e trafikut, kontrolli 
4 Bëhet fjalë për një linjë arkitektonike të kësaj periudhe që shprehet me një gjuhë 
klasike (shënim i përkthyesit).

A. L. Reinhard, H. Hofmeister, Harrison & MacMurray, R. Hood, Godley & Fouilhoux, 
Morris & Corbett, Rockefeller Center, New York 1931-1940. 
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i densitetit, krijimi i zonave të ndryshme për prodhimin, tregtinë, 
strehimin dhe ndarjen e qytetit në zona homogjene nëpërmjet zonimit). 
Kjo që në Evropë shihet si tension etik, në Amerikën e Veriut, siç do të 
shohim më poshtë, transformohet në stil.

Ekspozita e realizuar në MOMA, New York, në vitin 1932 nga 
kuratori i ri dhe i shkëlqyer Filip Johnson së bashku me historianin 
Henry Russell Hitchcock promovon International Style-in. Në atdheun e 
kapitalizmit nuk propozohet më një arkitekturë historiciste, siç ndërtohej 
ende në vitet ’20, si për shembull selia prestigjioze e gazetës “Chicago 
Tribune”, apo një arkitekturë dekorative si Art-Deco sipas së cilës 
realizoheshin edhe ndërhyrjet mondane si qendra Rockefeller në New 
York, por propozohet një arkitekturë abstrakte, mekanike, me linja të 
thjeshta e të pastra. qelqi dhe çeliku bëhen simbol i një stili të ri që 
funksionon mirë, sepse është më ekonomik dhe më efiçent. Në atdheun 
e biznesit vlera e stilit kalon në vend të parë në krahasim me përmbajt-
jen. Kjo përforcohej edhe nga fakti që ishte ndërkombëtar dhe nënkuptonte 
lirinë e sipërmarrjes dhe të tregut.

Stilit ndërkombëtar (interpretuar politikisht si një manifestim i 
botës kapitalisto-hebraike) i kundërvihet me forcë Gjermania që, në 
të kundërt, pretendon një lloj historicizmi nibelung të mitizuar të së 
kaluarës së saj. Hitleri imponon çati me kulme të pjerrëta për shtëpitë, 
ndërsa për paradat ushtarake, skenografitë urbane dhe ndërtesat publike 

i drejtohet Neoklasicizmit si një provë e kohës dhe e pavdekshmërisë. 
Kjo ndodh edhe në vende të tjera e jo vetëm në Rusinë e Stalinit apo në 
Romën e Mussolini-t.

Në fushën e arkitekturës së re ndodh ndarja midis një fronti, i cili 
përcakton rregullat e kësaj qasjeje përmes një mënyre etiko-funksionale 

Figura 77. Busby Berkeley, fotogramë nga filmi 42nd Street, 1933.
Figura 78. Frank Lloyd Wright, Ocatillo Desert Camp, Chandler, Arizonë 1929.

Figura 79. Frank Lloyd Wright, Taliesin East, Spring Green 1925-1926.
Figura 80. Rudolph Schindler, Banesa Schindler, West Hollywood 1921-1925.

8. INTERNACIONALIZMI DHE UNIVERSALIZMI
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Për Terragni-n arkitekt, këto prani manifestohen në prirjen drejt vëllimit të 
pastër. Veçanërisht në veri, sidomos në Como, qytet i ngritur mbi akset 
e forta romake të cardo-s dhe decumano-s, arkitektura mund të ndihet 
vetëm si një prani artificiale që dominon natyrën. Do të shohim se si ky 
tension do të gjejë në kryeveprat e tij një shtjellim të pazakontë.

Për Italinë

Publikimi i eseve-manifest të Grupit 7 si dhe Bienalja e Monza-s 1927 
apo Ekspozitat e arkitekturës racionale në Romë në vitet 1928 dhe 1931 
imponojnë me prepotencë përditësimin e arkitekturës në Italinë provinciale. 
Kontradiktat brenda vendit dhe vetë konglomerati ideologjiko-fashist, të 
paktën deri në vitin 1937 kur regjimi i Musolinit u përafrua në të gjitha 
fushat me Gjermaninë e Hitlerit, do të bëjnë që në gjysmën e parë të viteve 
‘30 arkitektura të ketë disa suksese. Lëvizjes italiane për arkitekturë 
racionale iu bashkuan arkitektë si Luigi Piccinato ose Adalberto Libera. 
I pari rezultoi fitues i konkursit për qytetin e ri të Sabaudia-s në një 
territor rural, ndërsa Libera, bashkë me Mario De Renzi-in, u afirmuan 
në konkursin për godinën e postës së Aventino-s. Po ashtu, dy projekte 
të tjera të zyrave postare në kryeqytet i jepen Giuseppe Samonà-s në 
rrugën “Taranto” dhe Mario Ridolfi-t në sheshin “Bologna”. Krijohen 
arkitektura të qarta, funksionale dhe me një elegancë që nuk bazohej në 
efekte formale. Në të gjithë vendin arkitektëve racionalistë i besoheshin 
projektet për shoqatat e partisë, të kampeve detare e malore, të shkollave 
apo të strukturave partiake. Vlen të kujtojmë që termi racionalist është një 
term italian, të cilin Terragni pretendonte ta kishte krijuar vetë. Por mbi 
të gjitha, rezultati i konkursit të rëndësishëm për stacionin e Firences 
bëhet simbol i kësaj situate interesante rinovimi. Afirmohet një projekt 
që shkakton skandal e deri edhe debat në Parlament për aspektet e tij 
thellësisht moderne, por që gjithsesi u ndërtua (fig. 91).

Ky është stacioni i parë me të vërtetë modern në botë, paraardhës i 
shumë stacioneve, pak ose aspak i kujtuar për rëndësinë e tij të vërtetë 
historike. Ky stacion trajton në mënyrë “tërësore” të gjithë komponentët 
mekanikë dhe urbanë, funksionalë dhe plastikë, sepse është i hapur ndaj 
flukseve të qytetit, është thellësisht abstrakt për sa i përket imazhit dhe 
gjithashtu hyn në dialog duke krijuar raporte me ekzistuesen. Projektuesit 
e stacionit Santa Maria Novella (1933-1936), që ndodhet në sheshin pas 
kishës albertiane më të njëjtin emër, janë një grup të porsadiplomuarish të 
udhëhequr nga Giovanni Michelucci (pak më i madh në moshë), të cilit 
do t’i kthehemi në vazhdim (shih kap. 16, fq. 211).

Internacionalizmi hermetik

Pas fazës së fillimit “heroik” (1926-1931), në Itali fronti i arkitekturës 
së re polarizohet në dy interpretime, të cilat në qoftë se shihen në kontekstin 
e përgjithshëm të debatit arkitekturor të viteve ‘30, marrin rëndësi të 
veçantë. Epiqendra e rinovimit është Milano, pasi në Romë rreshtimet 
politike janë të paqarta dhe shpesh të paqëndrueshme. Në këtë qytet 
veprojnë Marcello Piacentini, i cili përfshin shumë të rinj në nismën e 
qytetit Universitar (1932-1936) e po ashtu Luigi Moretti-n, i pasur në 
talent dhe ide, i cili ndërton Akademinë e Schermos në Foro italico të 
Romës (fig. 92). Në Milano punojnë profesionistë të talentuar si Muzio 
dhe Ponti, të cilët tregojnë kujdes të “mos rreshtohen” politikisht. Fronti i 
projektuesve të rinj polarizohet rreth dy revistave: “Quadrante” dhe 
“Casabella”, tek të cilat marrin formë dy interpretimet divergjente të 
arkitekturës së re.

Bashkëdrejtuesi i “Quadrante”-s është Pietro Maria Bardi, gazetar 
dhe mbrojtës i flaktë i racionalistëve, ndërkombëtarisht i lidhur me CIAM-in, 
por njëkohësisht kritik arti dhe galerist që vlerëson piktorët italianë të 
viteve ‘900. Bardi, që në vitin 1931, në shkrimin e tij Architettura Arte 
di Stato, një shkrim shumë i përhapur në ato vite, përpunoi një tezë 
ku shfaqi disa shenja paralajmëruese: propagandon, nëpërmjet një 
sërë argumentesh retorike pretendimet për origjinën “romane” dhe 
“mesdhetare” të arkitekturës së re. Nga njëra anë ky është një argument 
taktik, që shërben për t’u futur nën mbrojtjen e një regjimi thellësisht 
nacionalist siç ishte fashizmi, por nga ana tjetër është një orvatje për të 
ripozicionuar çështjet e arkitekturës në fushën e kërkimit estetik, duke e 
nënvlerësuar dhe zbrazur atë nga ngarkesa sociale dhe duke e shkëputur 
nga lidhjet ndërkombëtare.

Kësaj situate i kundërvihen evropianët Edoardo Persico dhe Giuseppe 
Pagano, të cilët drejtonin revistën “Casabella” të konsideruar nga 

Figura 91. Giovanni Michelucci dhe Nello Baroni, Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini, 
Sarre Guarnieri, Leonardo Lusanna, Stacioni Santa Maria Novella, Firence 1933-1935.
Figura 92. Luigi Moretti, Akademia e Skermës, Romë 1935-1936
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shumica si një nga revistat më të mira në Evropë në ato vite pavarësisht 
nga censura e regjimit . 

Për “Casabella”-n arkitektura e re përfaqëson një revolucion që në 
sajë të kontrollit teknik dhe të racionalitetit në ndërtim dhe projektim 
sheshon diferencat midis ndërtimeve për pakicën dhe strehimit për masat. 
Veçanërisht Pagano edhe pse sheh tek fashizmi aspektin demagogjik, vë 
në dukje ato pak arritje sociale. Si pasojë ai e sheh atë si një referencë që 
afirmon vlerat e progresit civil, të cilat i kishte zbuluar në funksionalizmin 
gjerman dhe mandej në atë skandinav. Cilësia arrihet “nëpërmjet sasisë”: 
për revistën “Casabella” dhe arkitektët rreth saj (Palanti, Diotallevi dhe 
Marescotti, i riu Franco Albini, Cosenza, inxhinier Gardella) arkitektura 
është një mision etik.

Ndërsa për grupin “Quadrante” (përveç Terragni-t edhe arkitektë si 
BBPR - Banfi, Belgiojoso, Peressutti dhe Rogers - Figini dhe Pollini) 
kjo çështjeje shtrohej ndryshe. Urbanistika, banesat popullore, përhapja 
e teknologjive të reja, organizimi funksional apo përdorimi i duhur i 
materialeve, nuk janë më thjesht synim i debateve etike por “kushte” të 
domosdoshme; sigurisht që kjo është e dëshirueshme, por vetëm nëse 
këto do të ishin pjesë e një marrëdhënieje dialektike ku t’i jepej peshë 
kërkimit mbi formën dhe shprehjen. 

Për arkitektët e “realizmit magjik” arkitekti më shumë se një 
intelektual-teknik i lidhur me ndryshimet e shoqërisë bëhet in 
primus (në radhë të parë) artisti që ka përgjegjësinë të përpunojë me 
shije bashkëkohore dhe moderne temat e motivet figurative të rrënjosu-
ra në historinë e kulturës italiane. Kjo ishte një çështje sa e vështirë aq 
dhe e dashur për bashkëdrejtorin e revistës “Quadrante” Bontempelli. 
Pra me pak fjalë, në Itali, në përballjen midis revistave “Quadrante” 
dhe “Casabella” shfaqet diferenca midis atyre që vazhdojnë të 
pretendojnë zgjidhje “të njëjta ndërkombëtare” të problemeve, e shohin 
arkitekturën si shkencë përparimi të shoqërisë, pra si një çështje etike 
dhe atyre që e shohin arkitekturën si art, pra estetikë. Kjo u bë e qartë 
edhe në një censurë shumë të njohur që Pagano i bëri Terragni-t në 
vitin 1937. 

Edhe në Itali, në një vështrim të parë, tema e vërtetë e atyre viteve 
është kontrasti midis internacionalizmit dhe rajonalizmit, midis rrugës 
së përbashkët e ndërkombëtare dhe rrugës kombëtare të veçantë. Dallimi 
i vërtetë që spikat në kërkimet e kësaj kohe është ndërmjet internacionalizmit 
(që në këtë rast kuptohet si një praktikë e cila vjen nga problemet e 
përbashkëta të krijuara nga industrializimi) dhe subjektivizmit (që merret 
qartësisht në kuptimin e tij më të përgjithshëm: historik, individual dhe 
poetik). Mund të citojmë këtu poemën e famshme të Salvatore Qua-
simodo-s: “Jemi vetëm në zemër të tokës, shpuar tejpërtej nga një rreze 

dielli”. Këtë e bën të qartë edhe poezia hermetike e atyre viteve: çelësi 
i artit – i përcaktuar si universal – pas revolucionit të viteve njëzet, duhet të 
zërë vend përsëri në hulumtimet individuale. është përmendur dhe më 
parë, por rasti i Italisë dhe i Terragni-t e bën këtë situatë mjaft tipike.

Qytet kufi

Vendet marrin një rëndësi vendimtare në disa raste. Como është qyteti 
ku Terragni kaloi fëmijërinë dhe adoleshencën e ku do të kishte përherë 
studion e tij madje edhe gjatë kohës që punonte në Milano. Falë pozi-
cionit gjeografik si një nyje lidhëse me Evropën qyteti ka shpirt të dy-
fishtë, njëkohësisht provincial dhe evropian, lombard dhe kufitar. Duke 
ardhur nga veriu krijojmë idenë e vazhdimësisë gjeografike me qytetet e 
liqeneve, si Zyrihu, Luzerna dhe Lugano, por menjëherë haset prania e një 
historie që ka rrënjë më të thella se qytetet zvicerane. qyteti strukturohet si-
pas Comum-it romak, prej të cilit ruan jo vetëm formën e përgjithshme, por 
edhe tipin e Domus-it që gradualisht është transformuar në një pëlhurë 
urbane me banesa të grupuara në radhë e brinjë më brinjë. Në historinë 
e arkitekturës italiane ky qytet përmendet jo vetëm për monumentet e 
tij romanike dhe gotike, por edhe si baza e mjeshtrave të Komos, që në 
periudhën e Mesjetës dhe të Rilindjes përbënin një grup ndërtuesish 
shumë të kualifikuar.

Në periudhën kur Terragni jetoi në Como, në traditën arkitektonike 
të qytetit mund të përmenden edhe historia e mitizuar e Saint’Elia-s, 
nënshkruesi i parë i manifestit të arkitekturës futuriste, si edhe një sërë 
profesionistësh të spikatur që përbënin humusin jetësor të këtij qyte-
ti. Po ashtu, në afërsi të qytetit ndodhet rezidenca verore e Margherita 
Sarfatti-t, që luajti një rol parësor në kulturën artistike italiane të viteve 
’20 dhe fillimit të viteve ‘30. Sarfatti promovon lëvizjen e shekullit të 
njëzet gjatë së cilës dolën në pah piktorë si Sironi dhe Funi, por edhe 
si Carrà dhe Morandi që vinin pas Futurizmit dhe Metafizikës. Como 
është gjithashtu edhe baza e një grupi piktorësh të cilët i dhanë jetë 
njërit prej studimeve të pakta që ka të bëjë me kërkimet jofigurative 
të artit italian të asaj kohe. Krah për krah me Terragni-n, Zuccoli-n, 
Cattaneo-n, Lingeri-n dhe Cereghini-n janë edhe Mario Radice që ishte 
më i vjetri ndër piktorët, Manlio Rho veçanërisht i interesuar në lidhjen 
midis artit dhe industrisë dhe Carla Badiali si dizajner dhe piktore. I 
ashtuquajturi “Grupi i Komos” përfshin edhe Aldo Galli-in dhe Carla 
Prina-n, që më pas do të bëhet gruaja e Alberto Sartoris-it. Ky i fundit 
ishte mik i Terragni-t si edhe shpërndarës i palodhshëm e publikues i 
arkitekturës së re.

10. GIUSEPPE TERRAGNI. POETIKë DIALEKTIKE
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Ata takohen nëpër kafene dhe konsumojnë orë të tëra për të analizuar 
arritjet e njëri-tjetrit, duke komentuar pikturat apo fotografitë. Veprat 
e Terragni-t kanë një ndikim të thellë mbi artistët pasi ato dëshmojnë një 
ndjesi të re. Ai madje bën të mundur edhe takimet e piktorëve me Bardi-n, 
Persico-n dhe Belli-n (autor i librit të famshëm KN, që ishte kyç për ata 
pak artistë abstraktë italianë). Sartoris-i mban gjallë frymën ndër-
kombëtare dhe sjell në Itali atë çka krijohet në pjesën tjetër të Evropës 
e mbi të gjitha ndihmon në krijimin e shpirtit të grupit. Ai organizon 
në vitin 1936 një “Ekspozitë të pikturës moderne italiane”, ku krahas 
përfaqësuesve neofuturistë, metafizikë dhe të novecent-istëve, gjenden 
edhe të gjithë artistët abstraktë italianë, si Reggiani, Bogliardi, Soldati, 
Fontana, Melotti dhe Licini, Radice dhe Rho apo Magnelli dhe Veronesi.

Figuracioni i së ardhmes

Kur Terragni pati mundësinë të përfshinte artistë në veprat e tij, ai nuk 
u mbështet vetëm tek abstraksionistët por edhe tek Mario Siron-i, stili 
plastik e plot kontrast i të cilit është shumë larg nga kompozimet dy-
dimensionale të artistëve të Como-s. Në pamje të parë kjo preferencë e dy-
fishtë e Terragni-t duket sikur shkakton një keqkuptim, pasi Radice dhe 
Sironi i përkasin dy botëve të ndryshme të shprehjes dhe dy mënyrave 
të ndryshme të kërkimit. Ky konfuzion bëhet edhe më i dukshëm nëse 
shohim autoportretin me uniformë, tipike e Sironi-t, që Terragni paraqiti 
në ekspozitën e Novecento-s. Por kjo kontradiktë është vetëm në dukje. 

Sikurse edhe miku i tij Bardi, Terragni është tepër i kujdesshëm 
e i ndjeshëm për të mos marrë në mënyrë strikte prurjet e kërkimeve 
të Siron-it, Carrà-së dhe Morandi-t. Të tre këta piktorë jetuan fazën e 
shpërbërjes dinamike të Futurizmit dhe për këtë arsye për ta nuk ishte i 
panjohur reduktimi në planin dydimensional i Kubizmit dhe tejkalimi i 
dritares perspektive. Kultura figurative italiane pas periudhës futuriste 
dhe Luftës së Parë Botërore u bë boshti kryesor për revistën “Valo-
ri plastici” (Vlerat plastike) që risolli në vëmendje volumin dhe bashkë 
me të edhe tri dimensionet në prospekt. Hapësira e pikturës rifitoi thellësi, 
dritëhije, masë, perspektivë dhe theksoi ekzistencën e objektit jashtë 
kohës (historisë), duke e çuar atë deri në shenjtërim. Tek Sironi kjo 
shfaqet në forma urbane neoprimitiviste mistike, tek Carrà në një 
theks dhe tonalitet si të Giotto-s dhe tek Morandi në minimalizmin e 
paraqitjes së atmosferës përreth objekteve. 

Kjo lloj pikture përshkruan një peizazh mendor dhe ravijëzon një 
skenar hipotetik urban. Piktorët e mësipërm ndikohen nga një artist pak 
më i moshuar dhe shumë i rëndësishëm, që është Giorgio De Chirico. 
Nga mesi i viteve 1910, kur De Chirico pikturoi tablotë e tij, copëzat urbane 

që ai paraqet janë si në ëndërr, pra nuk ekzistonin në realitetin fizik të atyre 
viteve. Përreth De Chirico-s dhe vëllait të tij Savinio-s krijohet një ndjesi si 
në ëndërr, metafizike (nga e cila vjen edhe emri i këtij pozicioni artistik), që 
përhapet nga mesi i vitit 1910 dhe që i etiketohet një grupi piktorësh të 
sipërpërmendur të quajtur “Novecento”. është interesante të theksohet 
që përmes Metafizikës ndodhi përmbysja e metodës në raport me atë 
të avangardës artistike që rrodhi nga Impresionizmi. Në këtë mënyrë 
lëvizjet artistike interpretonin peizazhin dinamik të shoqërisë së qyte-
tit borgjez dhe industrial duke përpunuar procese dhe metoda që më 
pas do të ndikonin metodën “formuese” të arkitekturës (fragmentimi, 
shpërbërja dhe abstraksioni). Le të sjellim ndërmend sa analitik ishte 
Cézanne dhe Kubistët dhe sa abstrakt ishte Mondrian-i. Pikërisht në 
këtë këndvështrim metodologjik u pa dhe prania e piktorëve në Buahaus 
dhe jo sepse imazhet e Klee-it dhe Kandinskij-it ngjanin me produktet 
që krijoheshin në këtë shkollë. Pra piktura i transmetonte arkitekturës 
një proces e një metodë dhe nëse duam mund ta quajmë edhe sintaksë, 
por nuk i transmetonte drejtpërdrejt vizionin apo përmbajtjen. 

Në fakt Metafizika, për herë të parë pas afirmimit të Impresionizmit, 
paraqiste idenë e një qyteti dhe të një arkitekture që akoma nuk ekzistonte. 
Siç shkruan Edoardo Persico, disa arkitektë në vitet ‘30 kërkuan në 
mënyra të ndryshme t’i “bashkoheshin” kësaj bote figurative. 

Origjinaliteti i Terragni-t qëndron në rendjen e guximshme mes 
influencave të shumta. Ai shpesh ia del mbanë të zgjidhë kontradiktat e 
brendshme me zgjuarsi dhe ndjeshmëri arkitektonike. Në rrugëtimin e 
tij ndihet qartë jehona e imagjinatës arkaike, sterometrike, sipas rregullave 
të perspektivës, e ftohtë, monumentale dhe e zhveshur nga dekoracioni. 
Po ashtu në kërkimet e tij është po aq e dukshme edhe krejt e kundërta: 
një univers dinamik, abstrakt, i lehtë dhe transparent. 

Figura 93. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como 1932-1936.
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Në lidhje me çështjet e formës dhe të volumit të pastër arkitektonik Terragni 
u bazua në atmosferën figurative të Metafizikës, sikurse u tërhoq edhe 
nga loja e ndërthurjeve konstruktiviste, nga aspekti abstrakt i kompozimeve 
të Purizmit, nga tensioni dinamik i hapësirës dhe nga transparenca. 
Kjo është një ndërthurje e vështirë, sepse është diçka krejtësisht e re. 
Arkitekti Terragni aspiron në të njëjtën kohë idenë për të pasur një 
volum (me idenë e volumit lidhet edhe perspektiva) dhe po ashtu një 
poetikë abstrakte dhe dinamike (pra në planin dydimensional dhe jo të 
perspektivës). Kjo gjë, që për një kritik si Bardi mund të përbënte një 
“inkoherencë” (vlerësimi i piktorëve figurativë dhe në të njëjtën kohë 
interesi i qartë për racionalizmin në arkitekturë), tek Terragni bëhet një 
enzimë e kërkimit dhe një dialektikë vitale për arkitekturën e tij. 
Në ç’mënyrë arrin Terragni ta vërë në jetë këtë kërkim? Si arrin ai të shartojë 
komponentët arkaikë “tipicamente nostra” (tipik tonin) në kryeveprat e tij 
shumë moderne? Një sintezë kaq e vështirë, por e domosdoshme e ka 
fillimin në veprën e tij më të njohur.

“Casa del Fascio” dhe fashizmi i Terragni-t

Ndërtesa ndoshta më e diskutuar dhe më magjepsëse e arkitekturës italiane të 
këtij shekulli lidhet me një ndërtesë, e cila thyen një sërë rregullash. 
Kështu tradita akademike, vlera historike dhe simetria e fasadave mohohen. 
Po ashtu mohohen edhe diktatet e gjuhës puriste dhe lecorbursier-iane, 
si planimetria e lirë, volumet në dukje pezull apo ndarëset e holla 
dhe delikate midis interierit dhe eksterierit. Metoda është e njëjtë me 
ndërtesën e apartamenteve Novocomum, realizuar në vitin 1929. Këtu 
Terragni synon vendosjen e shtresave të vëllimeve duke u nisur nga prerja, 
duke i dhënë veçanti këndit si një bllok kompakt, i rëndë, i mbështetur 
në tokë dhe simetrik. Në të dy rastet rezultati i kalon parashikimet. Ai 
i përmbys pasojat e mundshme në favor të shprehjes abstrakte dhe 
dinamike, pa hequr dorë nga vëllimi që luan një rol të rëndësishëm.

Rreziqet në këtë lloj rruge nuk janë fare pa dhimbje. Vepra mund të 
keqkuptohej nga të gjithë, ashtu siç në të vërtetë ndodhi: duke filluar 
që nga hierarkia porositëse, sepse nuk ishte mjaftueshmerisht solemne, 
nga akademiket si e pavend dhe provokuese dhe nga funksionalistët, 
sepse ishte tepër intelektuale dhe formaliste. 

Nga “veçantia” politike e programit të këtij objekti, kuptojmë që 
Terragni natyrisht ka një lidhje sipërfaqësore, por të sinqertë me regjimin 
e Musolinit. Bindja e tij dhe e kolegëve “racionalistë” është që fashizmi 
përfaqëson një revolucion edhe për artin e që do të sillte vlera pozitive 
përshpejtuese dhe shkëputëse nga e kaluara. Terragni besoi tek fashizmi 

“pa asnjë dyshim dhe reflektim” me atë irracionalitet që vetë doktrina 
e regjimit impononte. Nëse “do të veprohej sikur ky besim do të ishte 
i vërtetë” atëherë mund të realizohej parimi që fashizmi mund të ishte 
me të vërtetë jashtë çdo dyshimi një “shtëpi xhami”. Ky është si një 
pohim retorik, një besim mistik apo një formulë publicitare, por kjo 
është e vërteta e Terragni-t. Distanca midis ëndrrës dhe realitetit, për 
Terragni-n dhe pjesën më të madhe të shoqërisë italiane, në këtë fazë 
nuk është e rëndësishme. 

Stereometri në lëvizje

Në vitin 1928 Terragni mori detyrën për të projektuar Casa del Fascio 
në qytetin e Como-s. Pasi hodhi idetë e para ai e ndërpreu punën për 
një kohë. Terragni rifilloi punën përsëri pasi u përcaktua vendndodhja 
përfundimtare e në muajt e fundit të vitit 1932 e përfundoi atë. Projekti 
duhej të ngrihej në një zonë me sipërfaqe kuadrate (pak më shumë se 
tridhjetë metra për çdo brinjë) që gjendej jashtë mureve historike të 
qytetit. Fasada perëndimore ndodhej përballë absidës së Duomo-s, nga 
e cila ishte vetëm njëqind e pesëdhjetë metra larg. Ambienti historik 
dhe programi që duhej të përshtatej me rolin simbolik e manifestues 
dukej se do të detyronte zgjedhje që lidheshin me traditën dhe shumë 
larg nga arkitektura e re, por Terragni e zgjidh dilemën me instrumentet 
e projektuesit. Ambientit historik dhe programit manifestues ai i shton 
gjuhën bashkëkohore. Vështirësitë e vendit dhe të programit kthehen në 
fitore edhe pse me disa tensione në raport me porositësit, por në veprën 
e përfunduar gjen zgjidhje përmes dy zgjedhjeve kryesore: një volu-
metrike dhe tjetra hapësinore. Nga pikëpamja hapësinore organizon 
planimetritë në tri fasha paralele. Fasha qendrore përmban hapësirat 
për grupimet. Publiku mund të derdhet edhe jashtë në sheshin përballë, 
pasi vetratat mund të hapen e të mbyllen në mënyrë mekanike, sikurse 
pothuajse të mos ekzistonin. Salla e mbledhjeve është e mbuluar me 
blloqe xhami (vetroçement) deri në lartësinë e katit të dytë. Në këtë 
mënyrë përfitohet një hapësirë e gërryer horizontalisht dhe e proporcio-
nuar mbi bazën e rregullit që përgjysmon lartësinë kundrejt bazës. Ky 
është i njëjti rregull proporcionimi, i bazuar në efektet jo formale, që 
përdoret në pjesën e jashtme.

Në vend që të ndiqte rrugën e përshtatjeve, të mimetizimit me kontekstin, të 
marrjes së gjërave të gatshme, sikurse mund të kishte qenë e mundshme e 
në shumë raste kishte ndodhur, ai përballi raportin me ambientin historik, duke 
zbatuar një mundësi krejt tjetër, atë të abstraksionit absolut. Ky abstraksion 
nuk zhvillohet si në rastin e Mies-it ose Rietveld-it por përkundrazi, ai 
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shfaqet në krijimin e një objekti të veçantë dhe të njohur në historinë e 
ndërtimit, një gjysmë kub me përmasa 16,60 m x 33,20 m i bardhë dhe 
i përsosur. Një prizëm abstrakt, pa bazament, i pangritur nga toka, pa 
korniza, i cili pasqyrohet në një shesh gjithashtu të bardhë e të lëmuar.

Bëhet fjalë, pra, për një “objekt”, i cili mund të krahasohet me ato 
atmosfera hapësinore që duken si të paprekshme dhe abstrakte dhe me 
ato volume të pastra që filluan me De Chirico-n, Sironi-n, Morandi-n 
dhe Carrà-në. Stereometria dhe boshllëku qendror paraqesin një lidhje 
jo vetëm funksionale, por edhe që shërben për të bërë të dallueshëm 
volumet e ndërtesës, qoftë kjo e parë në logjikën qendërsynuese (e 
organizimit qendror) gropius-iane, qoftë edhe në atë plastike mendel-
sohn-iane. Në gjuhën shprehëse bashkëkohëse, një mënyrë të tillë të 
artikulimit gjuhësor të gjysmëkubit të bazës, duket se e gjejmë tek fasa-
da e lirë e Le Corbusier-it, veçanërisht në interpretimin e tij kanonik 
të vilës Savoye në Poissy. Kjo është një fasadë abstrakte, e njëjtë në të 
katër anët, pa lartësi kati të lexueshme dhe e ndarë nga struktura.

Impulsi i ri krijues i Terragni-t, forca e shfrenuar inovative që gjejmë tek 
Casa del Fascio, qëndron në faktin se muri në vend që të jetë një diafragmë 
pa përmbajtje, bëhet një vend arkitektonik, i dendur, i shtresëzuar, plot 
kuptime domethënëse, vend kryqëzimesh, spostimesh, hierarkish dhe 
hapësirash. Pyetja që shtrohet në këtë rast është: si mund të krijohet 
ndjeshmëria jashtë linjave të njohura, abstrakte dhe dinamike, në një 
vend me histori kaq të pasur të shprehjes arkitektonike? Zbulimi i Terragni-t 
qëndron në faktin që ai zëvendëson sistemin sipas një mënyre “mbivendosjeje” të 
arkitekturës klasike (fashat horizontale të stileve të ndryshme që mbivendosen 
njëra mbi tjetrën) me sistemin sipas një mënyre me “përafrim” (pra një 
përbrinjësim vertikal i pjesëve shprehëse që krijon një ritëm sinkopat-ik 

dhe dinamik të ndërtesës). Rezultati është se prizmi i këtij objekti duket 
sikur rrotullohet rreth vetvetes. Artikulimi i ballinave sipas fashave ver-
tikale (shirita të pandërprerë dhe homogjenë nga lart-poshtë) të fton 
“të zbulosh ç’ka përtej qoshes” dhe të përshkosh të gjithë perimetrin e 
ndërtesës për të zbuluar çfarë përmban ky vend.

Casa del Fascio përjeton një kontradiktë të dukshme: projekti 
bazohet në përdorimin e rregullave si stereometria, proporcioni, 
trashësia e murit, të cilat e kanë prejardhjen nga një traditë mijëvjeçare 
e rrënjosur thellë në Itali. Nga ana tjetër, edhe pse përdoren temat e 
arkitekturës tradicionale, bota ekspresive e tij përkon me arkitekturën 
bashkëkohore për ndjesinë abstrakte të kompozimit, për dialektikën 
midis strukturës dhe çarjeve, për thellësinë e hapësirës që përftohet dhe 
për forcën dinamike që lind si pasojë e këtij kompozimi. Stereometria 
është përdorur për të nxjerrë në pah vlerën abstrakte të objektit dhe 
jo simetrinë e tij. Proporcioni është përdorur për t’i dhënë forcë 
horizontalitetit dhe trashësia e murit për t’i dhënë mundësi depërtimit 
në thellësi të ndërtesës e për ta lidhur atë në mënyrë dinamike. Këtu 
metafizika dhe abstraksioni, Le Corbusier-i dhe funksionalistët bashko-
hen të gjithë në një sintezë që vazhdon t’u krijojë habi vizitorëve nga e 
gjithë bota. është një simbol i kërkimit drejt pasurimit poetik personal 
që përshkon studimet arkitektonike të viteve ’30.

Bashkëkohor dhe arkaik

Nëse te Casa del Fascio poetika e Terragni-t detyrimisht duhet kuptuar 
edhe në këndvështrimin e përfaqësimit politik, modus operandi i tij 
bëhet edhe më i qartë kur ai trajton tema jopolitike. Le të shohim Vila 
Bianca-n të ndërtuar në Seveso. Ajo është shumë moderne dhe arkaike, 
funksionale në planimetri e në shpërndarjen e lëvizshmërisë, e rregulluar 
me proporcione hyjnore në linjat vertikale, forcërisht dinamike, e megjithatë 
qëndron e lidhur me tokën. Kjo ndërtesë është fryt i gjallërisë së kulturës 
italiane dhe njëkohësisht provë e hapjes së vrullshme ndaj rinovimit 
ndërkombëtar.

Duke e parë këtë objekt, qoftë dhe për disa sekonda, mund të bëjmë 
një lidhje me vilat e Le Corbusier-it. Elementët e leksikut janë të përbash-
kët dhe flasin të njëjtën gjuhë. Kemi të bëjmë përsëri me volumin, me 
dritaret në formë shiriti të vazhduar, me pation (tarracën) e zgavruar nga 
çatia, me rampën e jashtme etj. Gjithçka, përfshi dhe detajin, luan një 
rol të ndryshëm. Villa Bianca tregon qartësisht kontrastin midis vëllimit 
që bëhet përsëri kompakt, stereometrik (volum i pastër), dhe “pjesës 
tjetër” të përbërë nga një bashkësi elementësh arkitektonike, si rampa, 
streha, kornizat e parvazet e dala të dritareve. Midis këtyre dy pjesëve 

Figura 94-95. Giuseppe Terragni, Casa del 
Fascio, Como 1932-1936.
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nuk ka një dialog apo ndërthurje të dukshme, por mbizotërim herë të 
volumit e herë të elementëve në hapësirën që e rrethon. Në këtë projekt 
Terragni tregon që volumi i pastër mund të bashkëjetojë me tensionin 
dinamik, asimetrik, hapësinor, abstrakt dhe natyral që shfaqet dhe në 
pjesën e jashtme. 

Villa Bianca organizon dhe ngre akoma më lart idenë e pranisë 
jashtë kohe, të një arkaizmi që ende lundron në imagjinatën e kulturës 
italiane të viteve ‘30. Kontradikta midis modernitetit dhe tradicionalitetit, 
midis tempullit dhe makinës, midis simetrisë dhe asimetrisë, të cilat 
ishin pohime të mjegullta dhe të paqarta të Gruppo 7-s, bëhen tashmë 
një ferment jetësor i hulumtimit projektues. Kështu, rruga italiane drejt 
arkitekturës së re do të mund të krijonte dhe të tejkalonte paqartësitë 
e pohimeve teorike. Në lidhje me këtë le të mendojmë edhe përtej 
veprave të Terragni-t, për ato vepra që duket se nuk mund të rrjedhin 
në mënyrë të drejtpërdrejtë nga funksionalizmi ndërkombëtar, siç janë 
për shembull ekspozita e aeronautikës dhe salloni i nderit i Persico-s, 
Marcello Nizzoli-t dhe Giancarlo Palanti-t, Sanatoriumi i Ignazio Gar-
della-s, Akademia e Skermës e Luigi Moretti-t dhe Villa Malaparte e 
Libera-s (fig. 119).

Burimet e frymëzimit përhapen si në kanale të padukshme për t’u 
shfaqur në arkitektë të talentuar, në arkitektura gjeniale dhe të papara 
ndonjëherë që për disa aspekte përdorin shijen Metafizike, por pa u 
bërë tërësisht pjesë e tyre. Edhe pse Villa Bianca synon të hidhet drejt 
natyrës, ajo nuk ndërthuret deri në fund me të. Tek kopshti i fëmijëve 
Sant’Elia, kryeveprën e tij, Terragni ndërmerr një hap të mëtejshëm.

Kopshti i fëmijëve Sant’Elia, përtej funksionalizmit

Pothuajse bashkëkohor me Villa Bianca-n, projekti përfundimtar i këtij 
kopshti fillon në vitin 1936 në kohën e shpalljes së perandorisë dhe 
në kulmin e mbështetjes së arritur nga regjimi në Itali. Triennal-ja e 
gjashtë e arkitekturës e drejtuar nga Pagano ishte një vitrinë e rëndë-
sishme e arkitekturës moderne, e cila ndjeu dhimbjen e thellë nga 
humbja e papritur e Persico-s në janar të atij viti. Pagano përpiqej të 
afirmonte prezencën tashmë të përhapur të arkitekturës funksionaliste 
në shërbime, në banesa, në materiale, madje deri edhe në traditën rura-
le, të cilën e konsideroi si një leksion funksionalizmi ante litteram (para 
kohe). Pagano kuron ekspozita, ndërton një ekspozitë të re, promovon 
realizimin mbreslënës të Sallonit të nderit të Persico-s dhe atë të BBPR-së 
duke shënuar pikën kulmore të depërtimit të arkitekturës së re në Itali.

Terragni zhvillon kopshtin e vogël të fëmijëve (katër klasa, një sallë 
ngrënieje, kuzhinë dhe shërbimet kryesore të nevojshme) në një strukturë 

kompozuese që ka përdorur tashmë disa herë: ndarja e planimetrisë në 
tri fasha. Në juglindje ndodhen klasat, në drejtim të kundërt është mensa 
dhe shërbimet e përbashkëta, ndërsa në zonën qendrore ndodhet një 
oborr dhe atriumi. Planimetria brendashkruhet në një katror të rregullt 
me brinjë pak më të gjatë se 40 metra dhe rrotullohet kundrejt rrjetit 
rrugor për të fituar avantazhin maksimal të diellzimit, por edhe për të 
inkuadruar kullën mesjetare të Baradello-s, shumë të dashur për qytetarët 
e Como-s.

Në këtë projekt Terragni synon të zhvillojë një skemë funksionale 
me një theks natyral. Fasha e tij qendrore nuk është sheshi i brendshëm 
i një regjimi ku të tregohet besim i pakushtëzuar, por është gjenerues 
i ajrit, i dritës dhe i gjelbërimit, që duhet kultivuar, duhet kuptuar dhe 
duhet interpretuar në mënyrë lirike. Fëmijëria dhe natyra duhet të inte-
grohen e të gërshetohen duke ndërvepruar me njëra-tjetrën.

Madhësia e pazakontë e atriumit, një “harxhim”, i cili përcakton një 
nga hapësirat më të bukura të arkitekturës italiane të shekullit, bën të 
ndjesh një shtypje horizontale të njëjtë me atë që përjeton edhe në interierin 
e Casa del Fascio-s. Ambienti karakterizohet nga gjysmëhija çlodhëse, 
nga soleta në formë pllake që mbulon vetratat, të cilat qëndrojnë përballë 
njëra-tjetrës e që fillojnë që nga dyshemeja, si edhe nga ajo që shihet 
përtej transparencës së xhamave. Nga njëra anë shfaqet korniza e dalë 
që konturon ndërtesat e rrugës, nga ana tjetër shfaqen kopshti, gjelbërimi, 
drita, dhe ajri. Vazhdimësia gjatësore kornizë-atrium-kopsht përfundon me 

Figura 96. Giuseppe Terragni, Kopshti i fëmijëve Sant’Elia, Como 1932-1936.
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ndërtesën të lehtë dhe të ndjeshme në atmosferë. Terragni përdor të 
gjitha temat revolucionare të arkitekturës së re dhe i kombinon me finesë 
me kulturën dhe historinë e tij. Ai bën të kundërtën e një arkitekture 
ndërkombëtare, jo sepse ndjek një dimension lokal apo rajonal, por për 
shkak se në kërkimin e tij gjen artin që imponohet në të gjitha aspektet.

një portik që qep bashkë dy krahët e objektit dhe që nëpërmjet një 
shkalle të çon në tarracën-solarium.

Në kopsht del në pah lëvizja e dytë e projektit, zhvendosja e tërthortë që 
bën të mundur nxjerrjen e strukturës nga njëri krah dhe rimarrjen e hapë-
sirës në interier në krahun e kundërt. Kjo mundëson që vetrata e mensës 
të arrijë deri jashtë dhe në lartësi të përkulet si një serrë. Një zgjidhje 
kjo që nuk është zbatuar me parë. Terragni pasi vendos në aksin gjatë-
sor një kornizë që sheh drejt rrugës dhe një portik që duket si i çalë në 
anën e kundërt, përdor hapësirën e gjelbër të projektit për të përcaktuar 
muret anësore që e kufizojnë atë. Kopshti përshkohet si nga një tension 
sizmik, jo vetëm për shkakun se njëri mur është element i plotë që duket 
sikur sapo është zgavruar nga hapje vertikale dhe horizontale dhe ele-
menti tjetër është vetratë, por sepse kolonat strukturore që dalin nga 
njëri duket sikur lëvizin drejt tjetrit. Në këtë rast është natyra që ndikon mbi 
arkitekturën ndërthurjen midis pjesëve të brendshme dhe të jashtme, 
tensionin midis transparencës dhe pjesëve të ngurta apo mes mbrojtjes 
nga të ftohtit dhe hapjes ndaj dritës.

Arketipi origjinal, blloku kompakt dhe ndarja e tij strikte në tri fa-
sha transformohen thellësisht si pasojë e aplikimit të nevojave të cilat 
u përkthyen në parametra objektiv (drita, ajri dhe mbrojtja), si dhe të 
atyre me karakter frymëzues. Ideja e lindur nga abstraksioni njerëzor 
vihet në marrëdhënie me forcat e jashtme, të cilat e përshkojnë atë. Kjo 
duket në bashkimet e skeletit që mbajnë tendat e hapshme të bllokut 
të klasave dhe tek portiku i dalë brenda oborrit që kanë mbetur si një 
“kujtim i largët” pothuajse arkeologjik dhe nostalgjik i këtyre forcave. 
Shenja këto të një ëndrre ideale dhe abstrakte pastërtie. Në këtë vepër 
duket sikur realiteti i të jetuarit fiton mbi mitin e racionalitetit. 

Në këtë kopsht fëmijëria trajtohet me vëmendjen dhe kujdesin e një 
të rrituri. Ai nuk bazohet thjesht në lëvizjet e fëmijëve, por i interpreton 
ato me mjeshtërinë e profesionit, kreativitetin e artistit dhe me pjesëmarrjen 
e përdoruesve.

është e vështirë të mos i referohesh kësaj ndërtese si një vepër kyçe 
e arkitekturës italiane, e cila përfshin brenda saj të gjithë tensionin 
rinovues të arkitekturës së re, në të tre komponentët e saj themelor. Së 
pari, programi social (një shërbim për fëmijë të lagjeve që nuk i përkasin 
shtresave të pasura apo të larta, por që banojnë në shtrirjet e lagjeve 
punëtore të Como-s); së dyti, inovacioni teknik dhe funksional (sipër-
faqet e mëdha të mureve transparente, rripat horizontale për të rritur 
shikueshmërinë dhe ato vertikale për të futur dritën, strukturat pikësore 
të kolonave dhe mobilimi origjinal i përshtatshëm për prodhimin në 
masë); dhe së treti arti, një ndërthurje e natyrës me arkitekturën, që 
duke bashkuar esencën e ndritshme dhe hapësinore të natyrës e bën 
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Kalimi nga shoqëria industriale në atë të infor-
macionit solli me vete ndryshime të thella 
edhe në fushën arkitekturës e në mënyrë të 
veçantë në mënyrën se si punojnë arkitektët. 
Prania gjithmonë e më e shpeshtë e informa-
tikës dhe e mënyrave të reja të prodhimit çoi 
në një reflektim të thellë dhe në përcaktimin 
e qasjeve të reja që marrin parasysh këto 
ndryshime. Ky reflektim lidhet me idenë e një 
arkitekture që bazohet tek subjektiviteti, komu-
nikimi dhe kompleksiteti.
Libri tregon periudhat kryesore të një rrugëtimi 
të gjatë nga Bauhaus-i tek revolucioni informa-
tik dhe thekson si katalizatorët e këtij procesi 
ashtu edhe momentet e krizës. Autori vendos 
në qendër përpjekjet e kërkimit arkitektonik e 
të protagonistëve të tij të cilët përballeshin me 
ndryshimet e vazhdueshme të shekullit të fundit.
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