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Architektura uniwersytetów od wieków powiązana jest z przemianami
instytucji akademickich, którym służy. Co więcej, kształtując miejsce
i przestrzeń nauki, architektura nie tylko ucieleśnia wartości kultury stanowiące podbudowę epistemologii, ale także wywiera bezpośredni wpływ
na charakter badań i ich wyniki1. Paradoksalnie, uniwersytety u swych
początków nie miały określonych ram architektonicznych. W średniowieczu przestrzeń uniwersytetu była przestrzenią umowną, wyznaczoną
przez obecność nauczyciela i studentów (fig. 1)2. Uniwersytet był tam,
gdzie odbywały się zajęcia (w domach prywatnych, kościołach, kaplicach),
a wielu uczonych i studentów wędrowało z miasta do miasta, przenosząc
nauczanie ze sobą 3. Jednak w dobie nowożytnej uczelnie, które już w śred
niowieczu, dzięki przywilejom lokacyjnym, powiązane były z określonym
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miejscem, zapuściły korzenie, a ich monumentalna architektura oznajmiała, że stały się częścią ówczesnego establishmentu. Termin „uniwersytet”,
pochodzący od universitas magistrorum et scholarium (wspólnota mistrzów
i studentów), znamionuje korporacyjny charakter instytucji; architektura
oraz jej układy przestrzenne musiały więc uwzględniać różnorodne potrzeby tej złożonej społeczności4.
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