
Describing the genealogy of Central Euro‑
pean design is a formidable task: every ele‑
ment of this phrase invites a controversy. 
And so, in order to enquire about the his‑
tory of design in this part of Europe – to 
sketch out its (perhaps invented) traditions 
and trajectories from early modernity to the 
outbreak of the Second World War, and to 
point out attributes shared by the design of 
the countries of Central Europe, which over 
the past 150 years have experienced con‑
stant revisions, we decided to create an atlas 
by many authors, a form which, by defini‑
tion, does not require coherence and per‑
mits subjectivity. The entries that provide an 
image of this history – both topographical 
and chronological – were created by a group 
of specialists, each of whom chose the form 
that best suited their needs. These entries 
are more about inviting discussion than pro‑
viding a clear response to where we might 
seek the source of Central European design.
Aleksandra Szczepan

Opisanie genealogii środkowo europejskiego 
dizajnu jest zadaniem karkołomnym: wszyst‑
kie elementy tej frazy aż proszą się o pole‑
mikę. Aby zapytać więc o historię projek‑
towania w tej części Europy – od począt‑
ków nowoczesności do wybuchu drugiej 
wojny światowej, naszkicować jego, choćby 
wyobrażone, tradycje i trajektorie rozwoju 
oraz wskazać cechy wspólne dla projekto‑
wania w państwach Europy Środka – prze‑
chodzących w ostatnich stu pięćdziesięciu 
latach nieustające przeobrażenia – zdecy‑
dowaliśmy się na stworzenie wieloautor‑
skiego atlasu – formy, która z definicji nie 
wymaga spójności i dopuszcza subiektyw‑
ność. Składające się na niego hasła – topo‑
graficzne i chronologiczne zarazem – stwo‑
rzyła grupa specjalistów, z których każdy 
wybrał dogodną dla siebie formę. Zapraszają 
one raczej do dyskusji niż dają jasną odpo‑
wiedź, gdzie szukać źródeł fenomenu, jakim 
jest środkowoeuropejski dizajn.
Aleksandra Szczepan
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