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socjologii,  natomiast  krytyczne  analizy  znaleźć można 
w filozofii i sztuce. Wszystkie te perspektywy spotykają 
się w  jakiejś części w architekturze, która domy mate
rialne  tworzy. Dzieła architektury są więc przedmiotem 
tych analiz. Ale zdarza się że architektura wykracza po
za  swój  podstawowy  cel  i  sama  krytycznie  zapytuje 
o zamieszkiwanie. Staje się zaangażowanym uczestni
kiem debaty, zadaje pytania (nie jest tylko odpowiedzią 
na nie), pobudza do refleksji, zbliża się do sztuki  i  filo
zofii. Opisane poniżej przykłady  to dzieła z pogranicza 
sztuki i architektury, powstałe w przestrzeni miasta, od
noszące się do problemów „domu”, jakie nakreśla filozo
fia egzystencjalna. Są „domami” w sensie metaforycznym, 
na  poziomie  metafizycznym  mają  wspólny  cel;  zapytują 
o dom  jako  taki – o zamieszkiwanie; właściwości, cechy, 
istotę domu – sposób bycia na Ziemi.

Problem  zamieszkania  objawia  się  najdobitniej 
w  sytuacji  granicznej,  gdy  dom  się  traci,  gdy  z  domu 
jest  się  wykluczonym,  gdy  dom  nie  zapewnia  spokoju 
bytowania.  Jeśli  bycie  to budowanie  i  zamieszkiwanie, 
to czy można żyć, nie mając swego domu? Nie da się 
być bez miejsca które „jest moje”. Bezdomny to osoba 
nieposiadająca  określonego  miejsca  zamieszkania  na 
własność. Domem bezdomnego bywa za to miasto, ale 
mimo to jest w nim traktowany jak obcy. Nie ma w nim 
swojego schronienia. Stworzono nawet architektoniczne 
bariery,  które mają  na  celu  odstraszenie  bezdomnych – 
kolce na chodnikach, ławki uniemożliwiające leżenie.

Problemem wykluczenia zainteresował się arty
sta Krzysztof Wodiczko. W latach 1988–89, w odpowie
dzi na rosnące zjawisko bezdomności w Nowym Jorku, 
zaprojektował Pojazd dla bezdomnych. W mieście było 
wówczas  ok.  100  tysięcy  osób  pozbawionych  dachu 
nad  głową.  Pojazd  stanowił  próbę  zagwarantowania 
osobom  żyjącym  na  ulicy,  minimalnej  przestrzeni  pry
watnej  i ułatwienia  im  funkcjonowania w mieście. Arty
sta, we współpracy z bezdomnymi, skonstruował „dom” 
na miarę ich potrzeb — posiadający namiastkę podsta
wowych  elementów  współczesnego  mieszkania;  prze
strzenie do spania,  jedzenia, mycia  i przechowywania, 
umieszczone w mobilnym, pchanym wózku. Zbudowa
ny był z elementów podobnych do wózków sklepowych 
używanych przez bezdomnych, aluminium, blachy, sta
lowej siatki, pleksi  i brezentowej  folii.  „Pojazd zapropo
nowany przez artystę nie rości sobie pretensji do miana 

The thesis concerns the houses of “the Other”, 
the  architecture  that  refers  to  the  problem  of  dwelling 
outlined  by  the  philosophy;  Phenomenology  and 
Existentialism.  It  presents  examples  of  works  of 
architecture and art created in the urban space, whose 
aim  is  to  raise  a  question  about  the  house  itself,  its 
properties and qualities, the idea of dwelling – living on 
the  Earth.  The  essence  of  a  "home"  can  be  found  in 
boundary  situations  –  when  one  loses  their  house  or 
they  are  excluded  from  it.  The  works  presented  are 
examples of  the house  in  the metaphorical  sense:  the 
homeless house, the house of memory, the house of a 
suicide, the house of music. These works are from the 
borderland of philosophy, art and architecture. Perhaps 
they have a double identity – of the work of architecture 
and  art  or  they  just  simply  show  that  the  place  of 
architecture is in the world of art.

Dom to nie tylko budynek mieszkalny. Słowo to 
ma  szeroki  zakres  znaczeń.  Filozof  Martin  Heidegger 
w  eseju  Budować  Mieszkać  myśleć  pisze:  „Kierowca 
ciężarówki jest u siebie w domu gdy znajduje się na au
tostradzie (…), robotnica  jest u siebie w domu w przę
dzalni a przecież tam nie mieszka, główny inżynier jest 
u siebie w domu w elektrowni, ale  tam nie mieszka”1. 
„(…) sposób, w jaki my ludzie jesteśmy na Ziemi to bu
an,  zamieszkiwanie.  Być  człowiekiem  oznacza  być  na 
Ziemi  jako  Śmiertelny,  oznacza;  mieszkać”2. Architek
tura  jest  materialnym  efektem  zamieszkiwania.  Nie 
każdy „dom” jest dziełem architektury, ale każde dzieło 
architektury jest częścią ziemskiego „domu”. Egzysten
cjalne właściwości domu przynależą do rzeczy architek
tonicznej chodź nie są właściwościami architektonicznymi. 
Pojęcia  związane  z  zamieszkiwaniem  to:  tożsamość, 
bezpieczeństwo,  wolność,  własność.  Przymioty  te  są 
przedmiotem  badań  wielu  dziedzin,  m.in.  psychologii, 

Grzegorz Tyc

Dom Innego
House of the Other

USER
Przekreślenie



110
na  pierwszy  rzut  oka  i  w  stosunku  do mnie  –  określa 
sposób bycia TożSamego. W świecie  jestem u siebie, 
ponieważ  poddaje  się  on  –  lub wymyka –  posiadaniu. 
To,  co  absolutnie  inne,  nie  tylko  nie  daje  się  posiąść, 
ale  podważa  posiadanie  i  właśnie  dlatego  pozwala  je 
poświęcić. Trzeba potraktować poważnie to przekształ
canie się inności świata w tożsamość siebie”4.

Pojazd  spełniał  swoje  użyteczne  cele,  ale  po
wstał  jedynie  w  kilku  egzemplarzach.  Jego  głównym 
celem było wywołanie szoku, rozpoczęcie dyskusji nad 
problemem  bezdomności.  Miał  uwidocznić  obecność 
bezdomnych,  „zbytecznych”,  wyrzuconych  z  kapitali
stycznego systemu i w konsekwencji pozwolić im zaist
nieć  w  przestrzeni  publicznej.  Artykułowanie, 
przywracanie  widoczności  „obcych”  było  przedmiotem 
również  innych  prac  artysty:  Laski  tułacza,  Rzecznik 
obcego, jak również części słynnych Projekcji. 

Niewidoczność,  inność, wyobcowanie prowadzi 
do wykluczenia. Gdy Inny jest niezauważony. przestaje 
być podmiotem etyki. czego przykładem był Holocaust. 
Zagłada była przyczynkiem do rozważań ontologiczno
etycznych Emmanuela Levinasa. Jego  rodzina została 
zamordowana  przez  nazistów.  a  on  sam  trafił  do  nie
mieckiego obozu. Filozof doszedł do wniosku że meta
fizyka  rodzi  się  tylko  w  kontakcie  z  Innym 
(zewnętrznym, nie „Innym we mnie”). Gdy stajemy z In
nym  „Twarzą w Twarz”,  dostrzegamy  jego oblicze,  nie 
zawłaszczając  go.  „Zakwestionowanie  TożSamego, 
niemożliwe w jego egoistycznej spontaniczności, doko
nuje  się  dzięki  Innemu.  To  zakwestionowanie  sponta
niczności  przez  obecność  drugiego  człowieka 
nazywam  etyką”5.  „Twarzą  nazywamy  sposób,  w  jaki 
inny ukazuje się, przewyższając  idee  Innego we mnie. 
Ten sposób nie polega na tym, że Inny staje się tema
tem dla mojego  spojrzenia,  że  rozpościera  się  jak  ze
spół  jakoś́ci  tworzących  pewien  obraz.  Twarz  Innego 
w każdej chwili niszczy  i przekracza plastyczny obraz, 
który we mnie zostaje  jako idea na moją miarę  i miarę 
swojego ideatum – jako idea adekwatna. (…) Twarz się 
wyraża. Wbrew współczesnej ontologii przynosi pojęcie 
prawdy,  która nie  jest  odsłonięciem czegoś́  bezosobo
wego  i neutralnego,  lecz ekspresją  (…). Zbliżyć się do 
innego  w  rozmowie,  to  przyjąć  jego  ekspresję,  przez 
którą w każdej chwili wykracza on poza ideę jaką o nim 
zawrzeć może myślenie. To  zatem przyjąć  Innego po

idealnego schronienia – przy jego tworzeniu wzięto pod 
uwagę konieczność ustępstw i charakterystyczne ogra
niczenia  narzucane  przez  nomadyczną  egzystencję 
miejską.  Choć  nie  można  go  nazwać  domem,  pojazd 
ma  potencjał  poprawienia  bytu  osób  żyjących  w  trud
nych warunkach. Punktem wyjścia przy  jego tworzeniu 
były  strategie  przetrwania  stosowane  obecnie  przez 
miejskich nomadów. Dzięki  rozmowom ze zbieraczami 
został  opracowany projekt  pojazdu,  który może  służyć 
zarówno  do  celów  mieszkalnych,  jak  i  do  transportu 
oraz  przechowywania  puszek  i  butelek.  Jego  symbo
liczne znaczenie jest tak samo ważne jak funkcja utyli
tarna.  Pojazd  powstał  na  podstawie  wizerunku 
zbieracza jako jednostki autonomicznej i aktywnej, i ma 
pełnić  funkcję  wizualnego  odpowiednika  codziennych 
dóbr służących celom konsumpcyjnym i handlowym (na 
przykład  samochodów  dostawców  żywności)  oraz  bu
dować most empatii między bezdomnymi a obserwato
rami”3.  Pojazdowi  nadana  została  ekspresyjna, 
rzucająca się w oczy  forma metalicznej  rakiety. Zasto
sowanie  intensywnego,  żółtego  koloru  środkowej  czę
ści zadaszenia i czerwonej chorągiewki sprawiło, że był 
widoczny  z  dużej  odległości.  Chorągiew  demonstruje, 
obwieszcza dumę,  głosi:  „to moje”. Pojazd dawał  czę
ściową  autonomię,  minimalną  sferę  prywatną,  ale  też 
uprawomocniał  obecność  bezdomnego  w  miejskiej 
społeczności. Dawał wolność i tożsamość. 

Francuski  filozof  Emmanuel  Levinas  pisał; 
„W świecie Ja znajduje sobie miejsce  i dom. Mieszkać 
znaczy stać  i  trzymać się  (se  tenir); nie  jak wąż, który 
chwyta się, gryząc własny ogon, ale jak takie ciało, któ
re  na  zewnętrznej w  stosunku  do  niego  ziemi  stoi  (se 
tient)  i coś może. »U siebie« nie  jest zawartością,  lecz 
miejscem, w którym ja mogę, w którym, choć zależę od 
zewnętrznej  rzeczywistości,  jestem, mimo  tej  zależno
ści albo dzięki niej, wolny. Wystarczy iść, robić coś, by 
wszystko wziąć w ręce. Ostatecznie wszystko, w pew
nym sensie i w określonym miejscu, pozostaje do mojej 
dyspozycji, nawet gwiazdy, jeżeli tylko zrobię stosowne 
obliczenia,  skalkuluję środki  i  sposoby ujęcia. Miejsce, 
środowisko  dostarcza  tych  sposobów.  Wszystko  jest, 
wszystko do mnie należy; wszystko zostaje z góry ujęte 
wraz  z  początkowym  zajmowaniem miejsca, wszystko 
zostaje pojęte (compri). Możliwość posiadania, to zna
czy zawieszania samej  inności  tego, co  jest  inne  tylko 



111
społeczeństwo nie rozpoczęło eksperymentu, który Ja
mes E. Young  opisuje  jako  „zjednoczenie  na  kamieni
stym  gruncie  pamięci  o  swoich  zbrodniach 
i umieszczenie pomnika  tych zbrodni w geograficznym 
centrum  własnej  stolicy”8.  Masa  i  forma  —  „totalitar
ność”  betonowych  bloków  może  przywołać  również 
skojarzenie z totalnością wpływu ideologii nazistowskiej 
na niemieckie społeczeństwo. Nazizm zawładnął umy
słami Niemców, pozbawił ich wolności, zdolności do sa
modzielnego  myślenia,  etyki,  władzy  nad  swym 
istnieniem, możliwości budowania swojego bycia. Zgo
dzili się zamieszkać w „domu” urządzonym według pro
jektu  Hitlera.  Mechanizm  całkowitego  poddania  się 
otoczeniu, ubezwłasnowolnienia, ślepego podążania za 
innymi opisał przed wojną Martin Heidegger: „To zanu
rzenie w... (Aufgehen bei...) ma zwykle charakter zatra
cenia  się  w  opinii  publicznej.  Od  początku  jestestwo 
jest już zawsze odpadłe od siebie samego jako właści
wej możności bycia Sobą i upadłe w »świat«. Upadłość 
w »świat« oznacza zanurzenie we wspólnym byciu  (…)”9. 
Hanna Arendt, uczennica Heideggera, przyglądając się 
procesowi Adolfa Eichmanna doszła do wniosku, że ba
nalną przyczyną zła może być zwykła głupota. Stwier
dziła, że Eichmann był po prostu bezmyślnym trybikiem 
totalitarnej machiny. Nie jest wiadome czy nazistowska 
aktywność  Heideggera,  Miesa  van  der  Rohe,  Philipa 
Johnsona  i  innych  była  przejawem  „upadku  w  Świat”, 
banalnej głupoty czy świadomej, wykalkulowanej amo
ralności.

Emmanuel  Levinas  twierdził,  że  wolność  czło
wieka objawia się  tylko poprzez świadomą metafizycz
ną  relacją  z  Innym,  opartą  na  dążeniu  do  dobroci. 
„Szalone dążenie do tego, co niewidzialne!” A przecież 
w  dwudziestym  stuleciu  przejmujące  doświadczenie 
człowieczeństwa uczy, że  ludzkie myśli opierają się na 
potrzebach,  w  których  wyraża  się  społeczeństwo  i  hi
storia;  że  głód  i  strach  mogą  pokonać  wszelki  ludzki 
opór  i  wszelką  wolność.  Nie  zamierzamy  tu  podawać 
w wątpliwość  tej człowieczej nędzy –  tej potężnej wła
dzy,  jaką  sprawują nad  człowiekiem  rzeczy  i  niegodzi
wość  –  tej  zwierzęcości.  Ale  być  człowiekiem,  to 
wiedzieć, że tak jest. Wolność polega na świadomości, 
że wolność jest zagrożona. Ale wiedzieć lub mieć świa
domość, to mieć czas, by uniknąć nieludzkiej chwili al
bo  by  ją  uprzedzić.  Właśnie  to  ciągłe  odsuwanie 

nad zdolnością pojmowania Ja (…)”6. 
Obecność  Innego  ujawnia  się  w  nas m.in.  po

przez  poczucie  wstydu.  Gdy  Inny  przestaje  być  do
strzegany,  przestaje  być  powodem  wstydu.  Ideologia 
nazistowska doprowadziła do tego że Twarz wykluczo
nych nie była widoczna, przestała być podmiotem etyki. 
Architektura  została  wykorzystana  do  tego  wyklucze
nia. To co było dotychczas domem, stawało się więzie
niem,  gettem,  obozem.  Dla  upamiętnienia 
pomordowanych  w  Europie  Żydów  postanowiono  wy
budować  w  Berlinie  pomnik.  Po  wielu  latach  dyskusji 
projekt wykonał Peter Eisenman. Zaproponował on za
budowanie  przestrzeni  o  powierzchni  19  tys. m²  2711 
betonowymi blokami o  różnej wysokości. Pomiędzy ni
mi  tworzy  się  siatka  wąskich  przejść  o  szerokości 
95 cm. Powierzchnia wybrukowanych ścieżek  jest nie
równa, chodzą pomiędzy ma się wrażenie niepewności. 
Kiedy wchodzi się w głąb „labiryntu”, bloki stają się co
raz  wyższe,  ich  masa  coraz  bardziej  przytłaczająca. 
„(…) pomnik pomordowanych Żydów Europy to rzeźba, 
przez  którą można  przejść  –  i  w moim  odczuciu  –  to 
dzięki temu ma w sobie wielką emocjonalną siłę. To be
tonowy  symbol  tej  niezrozumiałej  zbrodni. To  prawdzi
wie  otwarte  dzieło  sztuki.  Otwarte  w  stronę  miasta, 
w  stronę  przestrzeni  w  kierunku  których  się  rozciąga 
otwarte  na  różne,  indywidualne  odczucia,  nie  da  się 
wejść tam „zbiorowo”,  to doświadczenie które wymaga 
samotności. Daje zwiedzającym emocjonalne I zmysło
we  doświadczenie  pojęć:  izolacji,  udręki,  zagrożenia. 
Nic na nas nie wymusza,  to nie  jest  jego  intencją. Nie 
negatywna nostalgia ale upamiętnienie ofiar do którego 
obliguje nas teraźniejszość I przyszłość: kultura huma
nizmu,  tolerancji w społeczeństwie  i kraju w którym lu
dzie mają odwagę być innymi”7. 

Skala  betonowych  bloków  jest  świadectwem 
ogromu tragedii i ilości ofiar. To wielki pomnik utracone
go domu – kultury żydowskiej która niemal doszczętnie 
zniknęła z Europy. Ale  jest  to  też wielki betonowy mo
nument wstydu za to, że tak wielu przedstawicieli naro
du niemieckiego podążyło za zbrodniczą ideologią. Ten 
pomnik  w  centrum  stolicy  przypomina  o  największej 
zbrodni  w  historii.  W  centrum  miasta  które  nie  było 
miejscem masowych mordów ale było miejscem w któ
rym systematyczne mordy milionów ludzi były planowa
ne,  organizowane  i  administrowane.  Żadne  inne 
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godziny  zdrady  –  cienka  różnica  między  człowiekiem 
i  nieczłowiekiem  –  wymaga  bezinteresownej  dobroci, 
pragnienia tego, co absolutnie inne, godności i wymiaru 
metafizyki”10. Przykładem heroicznej postawy, świado
mego wyboru wolności jest akt samospalenia dokonany 
przez Jana Palacha. Podpalił się 16 stycznia 1969 roku 
na Placu Wacława w Pradze w akcie protestu przeciw
ko inwazji Armii Czerwonej na jego kraj. Był to akt opo
ru przeciwko odebraniu wolności politycznej, przeciwko 
przymusowemu „rzuceniu” w nowy „świat”. 

Dom  to miejsce,  które  daje  człowiekowi  schro
nienie,  w  którym  czuje  się  bezpieczny.  „Czuć  się  jak 
u siebie w domu”  to być wolnym, swobodnym, spokoj
nym. Obca  inwazja  to gwałt na wolności  i  tożsamości. 
Jan Palach dokonał aktu ostatecznego, poświecił życie, 
swoją wolność dla obrony wolności Innych. Jest to, jak 
się wydaje,  szczególny  przypadek  samobójstwa,  które 
daje się bronić od strony etycznej nawet w odniesieniu 
do filozofii dialogu. Emmanuel Levinas przedstawia sto
sunek woli do samobójstwa jako paradoks. W koncepcji 
Levinasa nasze życie jest cząstką totalności. W czasie 
historycznym  jest  skończone,  zapoczątkowane  naro
dzinami  i  zakończone  śmiercią,  i  zdeterminowane,  bo 
nie mamy wyboru miejsca ani czasu „wejścia” w tę  to
talność.  Byt  zaczyna  być,  kiedy  poprzez  zakwestiono
wanie siebie staje się samoświadomy. Powstaje relacja 
miedzy Ja a Jamyślącym – wewnętrzność. Ale wg Le
vinasa takie poznanie jest arbitralne i nie jest metafizy
ką. Wewnętrzność jest skazana na samotność, dlatego 
człowiek  dąży  do  zewnętrzności,  czyli  spotkania  z  In
nym.  Na  tej  relacji  polega  metafizyka.  Dzięki  niej  po
wstaje  równoległy  czas.  Różnica  między  fizyczną 
skończonością a metafizyczną nieskończonością pole
ga  na  oderwaniu  się  od  totalności  historii  i  stworzeniu 
swojej własnej równoległej historii opartej na dialogu Ja 
–  Inny. Czas,  który  panuje w metafizycznym  istnieniu, 
nie  ma  związku  z  czasem  życia  fizycznego,  bo  jest 
abstrakcyjny  i  niezależny,  bez  odniesienia  do  „czasu 
ziemskiego”.  Jest  też  nieskończony,  bo  w  przeciwień
stwie  do  fizycznego  życia,  czas metafizycznego  bycia 
nie  ma  początku  ani  końca.  Intuicyjnie  przyjmujemy 
nieskończoność choć nie mamy  jej  idei – nie możemy 
jej  sobie wyobrazić. Śmierć  jest pozbawieniem Ja, Ja
myślącego  i  zakończeniem  możliwości  dialogu, 
a w konsekwencji końcem równoległego czasu. Ja (po

zbawiony Cogito) zostaje strącony jako byt, dziedzictwo 
życia, do totalności historii. Śmierć jest końcem wolno
ści. Stąd, wg Levinasa, paradoks niemożliwości samo
bójstwa.  Ja  decyduje  dopóki  jest,  a  jego  bycie  jest 
nieskończone.  Ja  może  decydować  o  byciu,  ale  nie 
może, niebędąc, decydować o niebyciu.11 W ramach 
„etyki  odpowiedzialności”  Levinasa  samobójstwo  jest 
przejawem  egoizmu.  Ale  samobójstwo  motywowane 
polityczne nie ma związku ze zwykłym samobójstwem. 
Akt politycznego samobójstwa przynależy do życia, za
wiera  w  sobie  intencjonalną  świadomość  następstwa. 
Jest czynem, który nastawiony jest na skutek, w przeci
wieństwie  do  zwykłego  samobójstwa,  którego  celem 
jest  nicość. Wolne  bycie  i  jego  sens  polega  na  etycz
nym  kontakcie  z  Innym,  na  porzuceniu  siebie  i  braniu 
odpowiedzialności za  innych. Samobójstwo Jana Pala
cha było apelem skierowanym do Innych, ostatnim, to
talnym  wyrazem  dialogu.  Mimo  że  jesteśmy  w  stanie 
ten  akt  usprawiedliwić  etycznie,  a  nawet  uznać  go  za 
czyn bohaterski,  to nie zmienia  faktu,  iż pozostawił on 
po  sobie  ofiary.  To  najbliższa  rodzina  samobójcy  do
świadcza nicości po tym, który odchodzi. W przypadku 
samospalenia  Palacha  milczącą,  drugoplanową  boha
terką dramatu syna była jego matka Libuše Palachova. 
Była podwójną ofiarą, straciła dom dwa  razy, domkraj 
i domrodzinę. Po śmierci syna musiała walczyć z reżi
mem dążącym do zdyskredytowania  jej syna i zatarcia 
pamięci o jego poświęceniu. Dla upamiętnienia drama
tu matki i syna John Hejduk zaprojektował Dom samo
bójcy  i  Dom  matki  samobójcy.  Szkice,  inspirowane 
wierszem The  Funeral  of  Jan Palach  Davida Shapiro, 
powstały  jako  element  jednej  z  serii Masek  Hejduka. 
Z  jego  rysunków  zrealizowanych  zostało  na  całym 
świecie,  głównie  za  sprawą  studentów,  26  struktur  ar
chitektonicznych,  z  pogranicza  sztuki  i  architektury. Te 
dwie powstały po raz pierwszy na politechnice w Atlan
cie. Realizacja zainteresowała rząd Czechosłowacji i na 
zaproszenie Václava Havla w 1991 roku w królewskich 
ogrodach  praskiego  zamku  zainstalowano  kopie12. 
W 2016 roku, odnowione, pokryte blachą „domy” stanę
ły na palcu Jana Palacha (dawnym placu Armii Czerwo
nej).  Domy  stoją  kilka  metrów  od  siebie,  są 
architektoniczną pietą. Dom samobójcy  jest zamknięty, 
można  doświadczać  go  tylko  z  zewnątrz.  Do  domu 
matki można wejść,  by  z  „jej”  perspektywy,  przez  nie
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monumentalny pomnik. Budynek jest osadzony w koło
wej  betonowej  płycie,  nieco  powyżej  otaczającego  go 
asfaltu. Nieużywany jest prawie niewidoczny. Budzi się 
do życia w godzinach wieczornych gdy ciężki, metalo
wy dach rozwiera się hydraulicznie. Otwarcie dachu od
krywa klub na świat ponad nim i ukazuje pejzaż miejski 
— tło bawiących się poniżej ludzi”16. Po otwarciu klubu 
przykrywające  go  „płyty”  podnoszą  się,  zamieniając 
miejsce w otwarta dyskotekę, której goście tańczą pod 
gołym niebem, oglądając swe oblicza na lustrzanej po
wierzchni  podnoszonego dachu. Klub  stał  się  najmod
niejszą  dyskotek  Bejrutu.  Dzieło  to  za  sprawą  swojej 
formy i funkcji  jest niezwykle ekspresyjne. W harmonij
ny sposób łączy przeciwstawne emocje; pamięć o woj
nie — nienawiści do  Innego, z  jej przeciwieństwem — 
pokojową zabawą, tańcem, radosnym spotkaniem Twa
rzą w Twarz.
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wielki otwór, zobaczyć „syna”. Domy mają wymiary 2,7 
x 2,7 x 3,3m i przykryte są 4metrowymi kocami. Córka 
Johna Hejduka, Renata Hejduk tak opisuje dzieło; „Mój 
ojciec myślał o kolcach jak o rozbłysku Słońca. Dźwięk 
matki jest cichy i zamknięty w sobie. Implozja i eksplo
zja dźwięku. Gdy umiera Jan, jego dźwięk wychodzi do 
świata  jako akt przeciwko apatii studentów w 1968  ro
ku,  podpalił  się,  aby  wzniecić  w  nich  ogień”13.  Sam 
Hejduk podczas ceremonii  inauguracji „domów” w Pra
dze mówił; „Opłakuję tych, którzy oddali swoje życie za 
wolność wypowiedzi. Słucham wierszy o nich.  I  jestem 
zasmucony  historią  zaginionych,  nieobecnych,  mar
twych. Straceni są straceni. Sztuka, literatura, architek
tura  i  poezja,  koniec  końców,  są  myślami  ludzi 
o ludziach i dają życie żywym i martwym”14.

Inną strategię przetrwania trudów wojny obrano 
podczas  15letniej  wojny w  Libanie.  Formą  oporu wo
bec  bratobójczej  walki  stała  się  zabawa.  Naji  Gebran 
uważał  muzykę  i  taniec  za  najlepszy  lek  na  wojenny 
stres. W  1980  roku  zaczął  organizować  przyjęcia  pod 
nazwa Terapii Muzycznej w swoim domu na przedmie
ściach  Bejrutu.  Stały  się  one  tak  popularne  ze musiał 
przenieść je do magazynów w industrialnej części mia
sta.  Klub  otrzymał  swoją  oficjalną  nazwę  –  B018. 
W  1998  roku  architekt  Bernard  Khoury  został  popro
szony  o  zaprojektowanie  nowej  siedziby  klubu. Uloko
wano  go  w  pobliżu  portu  w  Beirucie,  w  dzielnicy 
Quarantine.  Dawniej  było  to  miejsce  kwarantanny  dla 
przypływających załóg. Podczas wojny stało się obozo
wiskiem palestyńskich, kurdyjskich i libańskich uchodź
ców.  W  styczniu  1997  roku  lokalne  wojska 
przeprowadziły  brutalny  atak,  obozowe  slumsy  wraz 
z otoczeniem zostały zrównane z ziemią15. B018 okre
ślany jest jako przykład wojennej architektury. Architekt 
chciał w swoim projekcie wrazić ducha wojennej prze
szłości miejsca. Zaprojektował budynek, schowany pod 
ziemią,  który  w  dzień,  swoim  wygładem  przypomina 
bunkier.  „Projekt B018, przede wszystkim,  jest  reakcją 
na  trudne  warunki  nierozerwalnie  związane  z  historią 
lokalizacji  i  sprzeczności  związanej  z  wprowadzeniem 
funkcji  rozrywkowej  w  takim  miejscu.  B018  odmawia 
udziału w  naiwnej  amnezji,  która  dominuje w  czasach 
powojennej odbudowy. Projekt zbudowany jest pod zie
mią. Jego fasada wciśnięta  jest w ziemię, w celu unik
nięcia  ekspozycji  masy,  która  mogłaby  działać  jako 


