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ARCHITEKTURA PRZEMIJAJĄCA TO NIE ARCHITEKTURA

Architektura trwa poza swym materialnym istnieniem. Trwają idee. Są z nami od zawsze – poza czasem. 
Dlatego też wszelkie rozwiązania architektoniczne muszą być znajdywane, a nie wynajdywane. Liczą się 
idee i niezmienna istota architektury. Architektura mająca na celu efekt doraźny przeminie w okamgnieniu.
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Cała architektura przemija w wymiarze material-
nym – takie jest prawo wszelkiej materii. Zdarza się, 
że proces ten przyspieszają klęski żywiołowe. Nie-
ustannie następuje też materialne niszczenie archi-
tektury z ręki człowieka, czy to ze względów ideolo-
gicznych, czy też w wyniku eskalacji przemocy. Archi-
tektura zdaje się być wiecznie zagrożona przez siły 
natury oraz destruktywną energię rodzaju ludzkiego.

Często zastanawiamy się, czy jakiekolwiek dzie-
ło architektury może przeminąć bez śladu. Budynek 
może zniknąć ze sfery materialnej, ale czy wraz z nim 
pryśnie przyświecająca mu idea architektoniczna? 
Czy możliwe jest, by architektura trwała niezależnie 
od swej fizycznej egzystencji?

Nie każdy budynek to architektura, architektura 
zaś niekoniecznie musi oznaczać rzeczywisty budy-
nek. Czy nie oznacza ona wszelkich zamysłów, za-
sad i koncepcji – budowanych, rysowanych, zapa-
miętywanych, wyobrażanych lub tylko wyśnionych? 
Chodzi o to, czy zamysły, zasady i koncepcje mogą 
zniknąć z własnej natury. Przecież tak naprawdę za-
wsze tu były, zawsze tu są i zawsze tu będą. Nawet 
gdy nie mamy żadnego pomysłu, kiedy nie stosu-
jemy zasad, gdy nie wdrażamy koncepcji, nie zna-
czy to, że one nie istnieją. Znaczy to natomiast, że 

czyjś zamysł architektoniczny, czyjaś zasada archi-
tektoniczna, czyjaś koncepcja nie jest jego własno-
ścią czy też wynalazkiem. Wywodzi się z tego, co już 
jest, co istniało już wcześniej, nawet jeżeli nikt jesz-
cze tego nie wykorzystał.

Jeśli w ogóle istnieje coś trwałego, jest to zbiór 
istniejących, więc i możliwych zasad, koncepcji oraz 
rozwiązań architektonicznych. Nie ma tu czego od-
krywać – trzeba je po prostu odnaleźć, wybrać i mą-
drze wykorzystać. Rozwiązania się znajduje, a nie 
wynajduje. Wystarczy się rozejrzeć i wybrać to, co 
w określonej sytuacji najlepsze.

Postrzegając rzeczywistość w ten sposób, nie trze-
ba w ogóle martwić się o przemijalność architektu-
ry. W takich okolicznościach kwestia przemijalności 
nie ma racji bytu.

Istota sztuki polega na wyciąganiu ręki i dotyka-
niu czegoś we wnętrzu obserwatora. Jeśli architek-
tura chce być sztuką, tak właśnie musi robić. Je-
żeli tego nie uczyni, jest tylko martwym przedmio-
tem – ani sztuką, ani architekturą w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu. Wybudowany obiekt to jesz-
cze nie architektura. Powstaje ona tylko wówczas, 
gdy stwarza dla użytkownika i przechodnia efek-
ty stanowiące esencję sztuki. Gdy architektura sta-
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je się sztuką i dotyka czegoś we wnętrzu innej isto-
ty ludzkiej, tworzy trwały efekt, który już nigdy nie 
zaniknie. Powoduje zmianę, nawet mikroskopijną, 
której nie da się odwrócić. Architektura trwa dzięki 
efektom, jakie wywołuje, poprzez wzbogacanie ludz-
kiej egzystencji. Architektura trwa nie w swym ma-
terialnym istnieniu, lecz poprzez efekt / skutek, jaki 
po niej pozostaje. Efekty te poznajemy przygląda-
jąc się istniejącemu budynkowi – jest to sposób naj-
bardziej bezpośredni, choć przecież to samo dzie-
je się, gdy patrzymy na rysunki albo wyobrażamy 
sobie architekturę.

Wyobraźnia w tym kontekście jest jeszcze jednym 
kluczem: wyobrażać sobie znaczy widzieć przedmiot 
bez fizycznej jego obecności, co dowodzi, że mate-
rialne istnienie nie jest dla widzenia rzeczy niezbęd-
ne. Widzimy też we wspomnieniach: kiedy wspomi-
namy wizualnie, widzimy pewną rzeczywistość nawet 
jeżeli to, co widzimy, tak naprawdę już nie istnieje. 
Odczuwane przez nas efekty pozostają takie same, 
mogą nawet ową rzeczywistość przerastać.

Można, rzecz jasna, utrzymywać, że dzieło archi-
tektury definitywne znika, gdy tylko znika jego wspo-
mnienie czy też dokumentacja. Odnosi się to jednak 
tylko i wyłącznie do teorii. W rzeczywistości jest to 
mało prawdopodobne, zważywszy na wciąż rosnącą 
górę dokumentacji przeszłości. Ile to rzeczy, zwłasz-
cza na polu architektury, pozornie zapomniano, po 
czym nagle, z jakiegoś powodu, powróciły do łask? 
Wspomnienie powraca do życia i to, co kiedyś uzna-
no za martwe i pogrzebane, znów wraca na pierw-
szy plan.

Obecność idei, zasad i koncepcji w ludzkich gło-
wach nie przemija nigdy. O to właśnie chodzi w ar-
chitekturze. Przemijać mogą budynki, style i mody 
określane przez poza-architektoniczne uwarunkowa-
nia swoich czasów. Nie przemijają natomiast znacze-
nia oraz treści intelektualne i artystyczne. Mocne, pro-

mieniujące dzieła architektury z łatwością utrwalają 
swe efekty niezależnie od tego, czy istnieją fizycznie, 
czy są już tylko wspomnieniami. Słabszym od nich 
oczywiście trudniej jest trwać, jednakże i one zawsze 
zostawiają po sobie jakiś ślad – jedynym warunkiem 
jest posiadanie treści intelektualnej i artystycznej. Ar-
chitektura z zasady nie może przeminąć – przemija 
tylko nie-architektura.

Jako architekci musimy jedynie patrzeć na to, 
co już zostało zrobione, rozróżniać zastosowane za-
sady i koncepcje, oceniać alternatywy, umieć mą-
drze wybrać jedną z nich i wykorzystać daną zasa-
dę i koncepcję we własnej twórczości. Przeszłość to 
nasze jedyne źródło wiedzy i inspiracji; nie można 
zobaczyć przyszłości; raz ujrzana przyszłość to już 
przeszłość. Teraźniejszość nie ma czasu trwania – to  
zaledwie cienka linia pomiędzy przyszłością a prze-
szłością. Jak długo trwa teraźniejszość? Niezależ-
nie od tego, czym się akurat zajmujemy, nie wolno 
nam, architektom, patrzeć na chwilę obecną, na błysk  
momentu. Chwila przemija. To nic więcej jak tylko 
błyskawiczne przejście z przyszłości do przeszłości, 
między którymi tak naprawdę nie ma żadnego cza-
su. Architekci tworzą przyszłość z przeszłości i prze-
kształcają przyszłość w przeszłość. Pamiętając o tym 
prostym fakcie, od tysięcy lat gromadzimy powszech-
ną wiedzę na temat architektury – dzięki temu będzie 
ona trwać w czasie.

Znacznie więcej uwagi winniśmy poświęcać 
tym aspektom architektury, które się nie zmieniają 
niż tym, które ulegają zmianom. Zmiana dla samej 
przyjemności zmiany nie ma w sobie nic interesu-
jącego. Esencją architektury jest to, co niezmienne, 
a tej esencji powinniśmy zawsze szukać. Nieustan-
ne zmiany potrafią być bardzo nudne, ponie waż 
sprawiają wrażenie, że kręcimy się w kółko zamiast 
iść do przodu. Czyż w tej fascynującej i chyba naj-
starszej ze sztuk nie szukamy wciąż ścieżki do po-
znania prawdy? Ścieżka ta na pewno jest bardzo 
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długa i kto wie, czy w ogóle gdzieś się kończy. Czy 
podążanie nią może się znudzić? Na pewno zba-
cza z niej ten, kto wciąż szuka „nowości” i w cią-
głych zmianach widzi ucieczkę od rutyny. Z punk-
tu widzenia architektury jego praca jest więc bez-
użyteczna i z pewnością przeminie. Prawdziwa ar-
chitektura, wolna od pęt czasu, nie może przemi-

nąć. Architektura żyjąca chwilą przeminie w oka-
mgnieniu.

Nie wymyślajcie, nie szukajcie ciągłych zmian. 
Spójrzcie na to, co jest, a dostaniecie wszystko cze-
go wam potrzeba, w tym też wszystko co potrzeb-
ne do kształtowania przyszłości. Nie istnieje bowiem 
nic, co nie istnieje.
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FLEETING ARCHITECTURE IS NO ARCHITECTURE

Architecture endures beyond its material existence. It is the ideas that survive. All ideas have always been 
there and stand outside of time. Therefore, all architectural solutions have to be found, not invented. The 
never changing essence, the ideas of architecture, is what counts. Architecture aiming at the moment’s  
effect will rightly fleet.

Keywords: idea, invention, art, memory, past, present, future, change, boredom

All architecture fleets materially. Such is the law 
of all matter. Sometimes, natural disasters accelerate 
this process. Material destruction of architecture by 
human hands is also happening all the time, be it 
for new practical needs or for ideological reasons, or 
for outbursts of violence. Architecture seems to be 
constantly threatened by natural or human destruc-
tive energies.

Still, one wonders if any one work of architecture 
can really ever totally fleet. A building can materially 
disappear. But does its architectural idea disappear 
with it? Is it possible architecture can live on inde-
pendently from its physical existence? 

Not every building is architecture. In the same 
way, architecture does not necessarily have to be 
a real building. Isn’t architecture the totality of ar-
chitectural ideas, principles and concepts, whether 
they are built, drawn, remembered, imagined or just 
dreamed? The question is whether ideas, principles 
and concepts can, by their own nature, ever disap-
pear. After all, they have always been there, they 
are there and they always will be there. Even when 
an idea is not being had, when principles are not 
being applied, when concepts are not being used, 
this does not mean they do not exist. In turn, this 

means that any architectural idea that somebody 
has, any architectural principle that somebody ap-
plies, and any concept that somebody might use, is 
neither their property nor their invention. They have 
just been taken from what is there already, from what 
has been there forever, even in a case when nobody 
has made use of it before.

If there is one thing that is durable, it is the set 
of existing and therefore possible architectural prin-
ciples, concepts and solutions. There is nothing to 
invent in those; they just have to be found, chosen 
and wisely applied. Solutions are found, not invented. 
One looks at what is there and selects what seems 
best for the case at hand.

Seeing things this way, one really does not have 
to worry over the fleetingness of architecture at all. 
In this case, the question of its fleetingness does not 
even occur. 

The essence of art is to reach out and touch some-
thing inside the beholder, and if architecture wants 
to be art, this is exactly what it has to do. If it does 
not, it is just a dead object, not art, and thus not re-
ally architecture. A built object is not yet architecture. 
Architecture we only have when it does to the user 
and beholder those effects that are the essence of 
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art. Whenever architecture is art and touches some-
thing inside another human being, it will have done 
an effect that lives on and that cannot disappear any 
more. It causes a change, even if miniscule, that can-
not be made undone. Architecture survives through 
the effects that it provokes, through the enrichment in 
human existence that it can cause. Architecture does 
not live on through its material existence; it lives on 
through the effects that remain. Those effects can 
be had by looking at the existing building; this is 
the most direct way to get its effects; but the same 
happens when we look at drawings, or when we just 
imagine architecture.

Imagination is another key word in this context: 
To imagine is seeing without the object really being 
there. This alone proves that the material existence is 
not necessary to see things. Also, we can see things 
in our memories. When we visually memorize, we see 
a reality, even if what we see does not really exist 
anymore. The effects on us remain the same; they 
might even be stronger than reality. 

One could object that a work of architecture has 
really and definitely disappeared as soon as there is 
no more memory or documentation of that architec-
ture left. But this happens only in theory. In reality, 
this case is very unlikely, looking at the ever growing 
mass of documentation of the past that we have. How 
many things had been apparently forgotten, particu-
larly in architecture, and all in a sudden, the interest 
was back, for whatever reason, memory came back 
into life, and what seemed to be dead and gone was 
suddenly back in the foreground?

It is the existence of ideas, principles and con-
cepts in the people’s heads that will never fleet. 
This is what architecture is. Buildings can fleet, as 
can styles and fashions that are defined by their 
time’s conditions outside of architecture. Intellectual 
and artistic meaning and content cannot fleet. The 
strong works of architecture, those who radiate 

a lot of intellectual and artistic content, will have it 
easy to continue to emanate their effects, no matter 
whether they exist physically or just as memories. 
The weaker ones will of course have it harder to 
endure, but even they will always leave a trace, 
as long as they have some intellectual and artistic 
content. By principle, architecture cannot fleet; only 
non-architecture can fleet.

As architects, all we have to do is to look at what 
has been done already, recognize the principles 
and concepts in what has been done, evaluate the 
alternatives, select one of them wisely and apply the 
principle, the concept, in our own creation. The past 
is our only source of knowledge and inspiration; 
the future is invisible; future that is visible is already 
past. The present has no duration; it is just a thin line 
without “thickness” between the future and the past. 
How long does present last? In whatever we do as 
architects, we must not look at the moment of now, 
not at the validity of the moment. The moment is 
fleeting. It is just that instant of passage from future to 
past. There is really no time between future and past. 
As architects, we form the future from the past, and 
we transform future into past. Just by working with 
this simple fact in mind, we will carry on the common 
knowledge of architecture that has been collected 
in thousands of years; this is how architecture will 
endure in time.

We should be much more interested in the things 
in architecture that do not change, rather than in 
those that change. Changing for the fun of changing 
is not interesting at all. The things that never change 
are the essence of architecture, and the essence of 
architecture is what we should look for all the time. 
Changing all the time can be very boring, because 
it will make you feel like moving in circles and not 
going ahead. Aren’t we really constantly looking for 
that path towards the knowledge of truth in this fas-
cinating and possibly oldest of arts? It sure is a long, 
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maybe an endless path. How can walking this path 
ever be boring? Whoever is looking for changes out 
of boredom or just search for “newness” is certainly 
not following this path. Their work is useless for ar-
chitecture, and it will rightly fleet. Real architecture, 
architecture that is beyond the restraints of time, can 

never fleet; architecture that is only trying to connect 
to its moment will instead fleet in a second.

Don’t invent; don’t look for constant change. Look 
at what is, and you will have everything you need 
and all there is for shaping the future. Nothing exists 
that does not exist. 
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