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TRWANIE ARCHITEKTURY. KILKA UWAG

Temat trwania architektury przywołuje skojarzenia z pojęciem czasu. W XX wieku zostały skonkretyzowane 
dwie odmienne postawy. Giedion wpisywał architekturę w ówcześnie panującą koncepcję czasoprzestrzeni. 
Norberg-Schulz wiązał architekturę z czasem ludzkiej egzystencji. Pozwala to uniknąć jednoznacznych de-
finicji trwania architektury i akceptację różnych sytuacji. Odróżniając przestrzeń architektoniczną jako miej-
sce i jako drogę, ten drugi przypadek daje możliwość pokazania wielowarstwowości czasu w architekturze. 
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Nic nie trwa, ale trwa wszystko pisał Czesław Mi-
łosz (Do leszczyny, 1997). Jeśli tak to trwa również ar-
chitektura. Trwanie architektury zależy od tego, czym 
ona jest. Jako odkrycie boskiego porządku zapisane 
w księdze Ezechiela, architektura jest wieczna. Kata-
strofista Oswald Spengler w XX. wieku nie pozosta-
wiał złudzeń: Ludzie byli – i są – zbyt płytcy i tchórz-
liwi, by znieść fakt przemijania wszystkiego, co żyje. 
Przyozdabia się je więc różowym optymizmem postę-
pu, w który w istocie nikt nie wierzy, zasłania się litera-
turą, ukrywa pod powłoką ideałów, żeby tylko niczego 
nie widzieć. Lecz przemijanie, powstawanie, i zanika-
nie jest formą wszystkiego, co rzeczywiste: od gwiazd, 
których losu nie potrafimy odgadnąć, aż do nieufor-
mowanej masy ludzkiej na naszej planecie. Jednost-
kowe życie zwierzęcia, rośliny, czy człowieka jest rów-
nie przemijające jak życie ludów i kultur. Każde stwo-
rzenie ulega upadkowi, każda myśl, każdy czyn, każdy 
wynalazek – zapomnieniu (Spengler O., 1990). Dziś 
w czasie po katastrofach, jedni twierdzą, że wszyst-
ko jest płynne a zatem i architektura, co widać wielu 
projektach i realizacjach, inni są zdania, że odnajdy-
wanie w gruzach resztek wartości i ich staranna re-
konstrukcja może nas jeszcze ocalić. 

Temat trwania architektury stawia ponawiane dwu-
krotnie w XX wieku pytanie o związki architektury 
z czasem. Zbyt często architektura wydaje się być 
poza czasem. Jest wydarzeniem, widowiskiem obser-
wowanym z jednego punktu, nawet z wielu punktów 
lecz nieruchomych. Ta nieruchomość może wynikać 
z lęku przed przemijaniem lub zuchwałości w dąże-
niu do dotknięcia absolutu. Siegfried Giedion w swym 
dziele wpisuje architekturę w naukową, fizykalistycz-
ną koncepcję czasoprzestrzeni wszechświata (Gie-
dion S. 1968). Christian Norberg-Schulz przywrócił 
homocentryczny punkt widzenia zmieniając w tytule 
swej książki giedionowski czas będący elementem 
czasoprzestrzeni, na bycie – czas ludzkiej egzysten-
cji wyzna czany przez rytmy pulsu, bicia serca i odde-
chu a ograniczony zarówno życiem doczesnym jak też 
pamięcią i wyobraźnią (Norberg-Schulz, 1971). Czas 
ludzki zawiera wiele wymiarów, w tym także wymiary 
poznawane i badane przez naukę. Czas i odbywający 
się w nim ruch określany poprzez rytm może być od-
bierany, jako liniowy jednokierunkowy, jako zamknię-
ty lub otwarty, odcinkowy, powrotny, celowy, punkto-
wy, pulsujący, ciągły. To zróżnicowanie czasu ludz-
kiej egzystencji ma swój wyraz także w przestrzeni 
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architektonicznej. Przywrócił także architekturze wy-
miar duchowy poprzez konkretyzację, traktowanego 
zazwyczaj, jako nieuchwytne pojęcia genius loci (Nor-
berg-Schulz Ch.,1980). Przeprowadził to przy pomocy 
pięciu kategorii, w których czas odgrywa rolę kluczo-
wą. Kategoria rzeczy jest najbardziej oczywista, tak jak 
kolejna światło, która uświadamia, że rzeczy widzimy 
w odpowiednim świetle. Dynamika światła wprowa-
dza kategorię czasu a łączący się z nim rytm kieruje 
ku kategorii porządku. Ostatnią kategorią jest charak-
ter, który już bezpośrednio wskazuje na ducha miej-
sca. Czas dostrzegamy dzięki zróżnicowanej zmien-
ności światła. W celu uchwycenia tej różnorodności 
Norberg-Schulz wprowadził trzy rodzaje duch miej-
sca – romantyczny, kosmiczny i klasyczny – porząd-
kujące każdą z tych kategorii. Czas romantyczny jest 
żywy i dynamiczny. Zaskoczenie należy tu do porząd-
ku dnia a ogólna niestabilność podkreślona jest przez 
kontrasty pomiędzy porami roku i częstymi zmiana-
mi pogody. Czas kosmiczny jest raczej statyczny niż 
dynamiczny. Wymiar czasu nie wprowadza przeci-
wieństw, jest zbliżony do wieczności. Czas klasyczny 
nie jest ani statyczny ani dynamiczny, można go na-
zwać organicznym. Stałe rytmy dnia i nocy mają zna-
czenie rytualne (Królikowski J. T., 1999). W te struk-
tury czasów wpisana jest przestrzeń architektoniczna 
zawierająca wielość sytuacji trwania. Czas w konkret-
nej przestrzeni architektonicznej jest najczęściej indy-
widualny i łączy w różnych proporcjach czas roman-
tyczny, kosmiczny i klasyczny.

Trwanie to nie tylko trwałość formy i substancji 
jak w piramidzie. Trwanie dzieje się także poprzez 
odradzanie się form, powtarzanie, odtwarzanie z no-
wej substancji. Architektura japońska, zarówno daw-
na, jak i współczesna, daje wiele przykładów takiego 
metabolizmu formy. Niejednoznacznie oceniana od-
budowa starego miasta w Warszawie jest dowodem 
na to, że architektura trwa zarówno poprzez zapis 
inwentaryzacyjny, malarski jak poprzez zapis pamię-

ci i uczuć. Niejednoznaczność ocen wynika z różne-
go rozumienia trwania architektury. W tym przypad-
ku chodzi o trwanie znaku i znaczenia. Znane są 
przypadki, gdy właśnie znaczenie stało się przyczy-
ną końca istnienia architektury. Tak było z soborami 
prawosławnymi na placu Saskim w Warszawie i pla-
cu Litewskim w Lublinie. Trwanie obiektu może być 
zamierzone lub przypadkowe. Zdarza się, że archi-
tektura tworzona, jako chwilowa, efemeryczna, oka-
zjonalna trwa o wie dłużej, niż sytuacja, dla której zo-
stała stworzona. Trwanie kierunku, stylu, tendencji 
 architektonicznych nie jest wynikiem zastępowania 
jednych form przez inne. W czasach modernizmu wy-
dawało się, że porządki antyczne nie wrócą, a w cza-
sach postmodernizmu trwało przekonanie, że epoka 
brył klockowych skończył się na zawsze. Renesans 
miał skończyć z gotykiem, lecz on trwał jeszcze dłu-
go i niemal doczekał się neogotyku.

Pojęcia żyją, rozwijają się i zanikają. Trwanie po-
jęcia architektury zależy nie tyle od architektury, lecz 
od ludzi. Witold Krassowski przypominał, że archi-
tektura na ziemiach Polski pojawiła się wraz z przy-
jęciem chrześcijaństwa wraz z kulturą śródziemno-
morską (Krassowski W., 1985). Można postawić hi-
potezę, iż pojęcie architektury będzie trwało dopóki 
trwać będzie chrześcijaństwo. Zbyt często na prze-
strzeń architektoniczną patrzy się z jednego punk-
tu widzenia, a jeśli nawet z wielu to niepowiązanych 
ze sobą. Architektura jest nie tylko miejscem i bry-
łą, lecz także drogą, co Norberg-Schultz egzemplifi-
kuje jako renesansową budowlę centralną i katedrę 
gotycką. Architektura, jako droga może być odczyty-
wana w wielu współczesnych budynkach. Przestrzeń 
architektoniczna staje się wtedy osłoną wielu powta-
rzanych i powtarzających się dróg, które odsłaniają 
sekwencje widokowe. 

Jest niewiele przypadków, gdy droga ta opisywa-
na jest także przez użytkownika. Dotyczy to wyższego 
seminarium duchownego Księży Zmartwychwstańców 
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w Krakowie, gdzie członek tej wspólnoty, Dariusz Ta-
bor wskazał na ścisły związek pomiędzy drogami wy-
znaczonymi w przestrzeni architektonicznej a droga-
mi duchowymi seminarzystów [1]. Wszyscy jesteśmy 
w drodze, lecz bycie w seminarium to droga szcze-
gólna, to dynamika, to przejście, a w znaczeniu reli-
gijnym to Pascha. Ta Pascha odbywa się w konkretnej 
przestrzeni architektonicznej, które jest drogą. Droga 
architektury jest rozpięta między Miastem a Naturą, 
między cywilizacją a stworzeniem, a jej kierunek jest 
swoistym Exodusem, wyjściem z Miasta w kierunku 
upragnionego celu. Aby odpowiedzieć na pytanie, co 
jest tym celem, musimy przejść Drogę Czterech Bram. 
Opuszczając miasto, kierujemy się ku seminarium, do 
którego drogę zagradza potężny mur z prześwitami. 
Dostrzegamy przerwę w murze – to Brama Inicjacji. 
Wprowadza ona w misterium architektury. Powstaje 
pytanie czy również w misterium życia? Dariusz Ta-
bor stawia tu znak równości pomiędzy misterium ar-
chitektury a misterium życia. Wskazuje, że inicjacja 
w znaczeniu chrześcijańskim to chrzest, zanurzenie 
w mękę i śmierć Chrystusa, fundamentalny moment 
naszego życia. Pierwsza brama to Brama Inicjacji. 
Jest to szeroka przerwa w murze, która wprowadza 
na Dziedziniec Pragnień. Według Dariusza Tabora 
symbolizuje ona rozterki młodego człowieka zbliża-
jącego się do decyzji wstąpienia do seminarium. Ko-
lejna brama jest nazwana Bramą Nadziei. Tworzy ją 
rozdarcie w murze odsłaniające monumentalny por-
tal prowadzący do Domu, którego trzy skrzydła two-
rzą Dziedziniec Młodości. W Domu mieszkają alumni 
i ich wychowawcy, nadzieja, bowiem towarzyszy mło-
dości i formacji seminaryjnej. Trzecią Bramę – Bra-
mę Wiedzy tworzy prześwit pomiędzy dwoma klatka-
mi schodowymi, mającymi charakter wież umieszczo-
nych na krańcach skrzydeł. Bramę przekracza kaska-
da schodów kryjąca aulę połączoną od tyłu z blokiem 
dydaktycznym i zdominowaną przez wysoki masyw 
kościoła seminaryjnego. Wiedza łączy dwie rzeczy-

wistości – Sacerdotium – kościół z modlitwą i liturgią 
oraz Studium – aula i blok dydaktyczny wraz z biblio-
teką będącą miejscem studiowania i naukowych po-
szukiwań. Brama Wiedzy, kryjąca bibliotekę i kaplicę 
jest właściwym miejscem poszukiwania Mądrości. 
Nie należy rozdzielać studiów i modlitwy gdyż te pra-
ce są kontemplacją, najwyższą ludzką aktywnością. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę na wewnętrzne kierun-
ki modlitwy i studiowania. Pierwsza trzyma się pionu, 
biegnie ku górze, obrazem jej jest dominanta kapli-
cy, a studiowanie jest poziome, horyzontalne, tak jak 
gmach biblioteki. Te linie można połączyć, gdy wstę-
pując po schodach na szczyt mastaby ujrzymy w głę-
bi krzyż. Horyzont wapiennych skał przecięty Kolum-
ną Zmartwychwstania jest spotkaniem dwóch norwi-
dowskich linii ziemskiej, horyzontalnej i nadziemskiej, 
która zeszła z nieba. Tajemnica Krzyża, krzyż stał się 
bramą, Bramą Wiary. Dostrzec ją można, jeśli wiesz, 
ujrzeć, jeśli wierzysz. Dariusz Tabor pisze: To owoc 
Inicjacji, Nadziei, Wiedzy. Nasz punkt dojścia, kres 
drogi. Chrystus -Zmartwychwstały, triumfujący, wiecz-
ny, eschatologiczny. Dalej tylko jasność, wieczność. 
W Zmartwychwstaniu Jezusa głębszego sensu nabie-
rają nasze wybory, wysiłki, modlitwa, studia. Chrze-
ścijanin to człowiek o perspektywie eschatologicz-
nej. To człowiek „widzący”. To prorok. Jego życie jest 
nieustannym proroctwem eschatologicznym. Trzeba, 
aby i nasze życie nim było (Tabor D.,1994). Interpre-
tacja przestrzeni architektonicznej odbiegać może od 
treści nadanych przez projektanta (Buszko A., 2006). 
lecz dzięki nim architektura trwa.

Architektura, jeśli ma trwać, powinna prowadzić 
do wieczności, powinna być bramą do wieczności. 
W ludzkim czasie architektura trwa, gdy jest rozu-
miana, odczytywana, przeżywana, gdy prowadzi do 
rozumienia i przeżycia a to wszystko trwa w czasie. 
Pośpiech, szybkość zabija i unicestwia architekturę. 
Przestrzeń architektoniczna wymaga czasu by nią 
przejść i by w nią wejść. Czas musi trwać.
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PRZYPISY

[1] Autorzy: architekci D. Kozłowski, W. Stefański, M. Misią-
giewicz z zespołem. Realizacja w latach 1985–1993.
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THE DURABILITY OF ARCHITECTURE. SEVERAL REMARKS

The topic of duration of the architecture evokes associations with the concept of time. In the 20th century 
have specified two different attitudes. Giedion understood architecture as the spacetime. Norberg-Schulz 
solved an architecture with a time of human existence. This avoids the explicit definition of the term archi-
tecture. Distinguishing architectural space as a place and as a road, the latter case gives the opportunity to 
show the multiplicity of time’s layers in architecture. 
 

Keywords: duration, time, way, gateway, eternity

Nothing exists that does not exist, wrote Czesław 
Miłosz (To the Hazelwood, 1997). If it is true, archi-
tecture exists and endures as well. The durability 
of architecture depends on what it really is. As the 
discovery of God’s order recorded in Ezekiel, ar-
chitecture is eternal. In the twentieth century, the 
catastrophist Oswald Spengler left no room for 
illusions: People were – and are – too superficial 
and cowardly to bear the fact of the fleetingness of 
everything that lives. So, they decorate things with 
the rosy optimism of incredible progress, conceal 
them with literature, hide them under the cover of 
ideals – the important thing is not to see them. But 
fleetingness, appearance and disappearance are the 
forms of everything that is real: from the stars, whose 
fate we cannot predict, to the unformed human 
mass on our planet. The individual life of an animal, 
a plant or a man is as impermanent as the lives of 
peoples and cultures. Every creature falls down, 
every thought, every deed, every invention sinks into 
oblivion. (Spengler O., 1990). These days, after so 
many disasters, some people claim that everything 
is fluent, including architecture, which can be seen in 
numerous designs and implementations; others say 

that finding some remains of values in a pile of de-
bris and reconstructing them carefully can save us.

The theme of the durability of architecture asks 
the question about relationships between architecture 
and time which was repeated twice in the twentieth 
century. Architecture seems to be beyond time too 
frequently. It is an event, a show watched from one 
point, even from many points which are motionless. 
This motionlessness may result from the fear of pass-
ing or boldness while trying to touch the absolute. In 
his work, Siegfried Giedion includes architecture in 
a scientific, physicalistic concept of the space-time 
of the universe (Giedion S., 1968). In the title of his 
book, Christian Norberg-Schulz restored a homocen-
tric point of view by exchanging Giedion’s time as an 
element of space-time for being – the time of human 
existence marked by the rhythms of pulse, heartbeat 
and breath and constrained by worldly life as well as 
memory and imagination (Norberg-Schulz Ch., 1971). 
Human time includes numerous dimensions, also 
those cognized and examined by science. Time and 
the motion inside it determined by the rhythm can be 
received as linear unidirectional, as closed or open, 
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segmental, recurrent, intentional, punctual, pulsing, 
continuous. This diversity of the time of human exis-
tence is also expressed in an architectural space. He 
restored the spiritual dimension of architecture, too, 
by the concretization of the notion of genius loci usu-
ally treated as elusive (Norberg-Schultz Ch., 1980). 
He did it with the help of five categories where time 
plays the key role. The category of a thing is the most 
obvious. Another category – light – makes us realize 
that we see things in a suitable light. The dynamic 
of light introduces the category of time, whereas the 
related rhythm leads to the category of order. The 
last category is character which directly indicates the 
spirit of a place. We notice time owing to the diverse 
changeability of light. In order to grasp this diversity, 
Norberg-Schulz introduced three kinds of genius loci: 
romantic, cosmic and classic which put each category 
in order. Romantic time is lively and dynamic. Surprise 
depends on the timetable, while general instability is 
emphasized by contrasts between the seasons and 
frequent changes of weather. Cosmic time is static 
rather than dynamic. The temporal dimension does 
not introduce any contradictions – it approximates 
eternity. Classic time is neither static nor dynamic – 
it can be called organic. The regular rhythms of day 
and night have got a ritual meaning (Królikowski J. T., 
1999). The architectural space including a multitude 
of durability situations belongs to the structures of 
times. Time in a specific architectural space is usu-
ally individual and combines romantic, cosmic and 
classic time in various proportions.

Duration is not just the durability of a form and 
a substance like in a pyramid. Duration happens 
through the rebirth of forms, repetition, recreation 
from a new substance. Ancient and contemporary 
Japanese architecture gives a lot of examples of such 
metabolism of a form. The ambiguously assessed 
rebuilding of the Old Town in Warsaw proves that 

architecture endures through inventory and painting 
record as well as through the record of memories 
and feelings. The ambiguity of assessments results 
from different comprehensions of the durability of 
architecture. In this case, we mean the durability of 
a sign and a meaning. We know cases when the 
meaning itself caused the end of the existence of 
architecture, for instance the Orthodox cathedrals 
in Saski Square in Warsaw and Litewski Square in 
Lublin. The durability of an object may be intended 
or accidental. Sometimes architecture created as 
momentary, ephemeral, occasional lasts much longer 
than the situation for which it was formed. The durabil-
ity of a trend, a style, architectural tendencies does 
not result from replacing one form with another. In 
modernist days, it seemed that ancient orders would 
not return; in postmodernist days, it was thought that 
the epoch of block bodies was all over. The Renais-
sance was expected to be through with Gothic which, 
in fact, lasted for long years waiting for neo-Gothic.

Notions live, develop and vanish. The notion of 
the durability of architecture depends on people 
rather than on architecture. Witold Krassowski 
reminded us that architecture appeared in Poland 
when Christianity was adopted together with the 
Mediterranean culture (Krassowski W., 1985). We 
may venture a hypothesis that the notion of ar-
chitecture will persist as long as Christianity. Too 
frequently, an architectural space is perceived from 
one point of view. Even if it is watched from several 
viewpoints, they are not interrelated. Architecture is 
not just a place and a body but also a way which 
Norberg-Schultz exemplifies with the Renaissance 
central edifice and the Gothic cathedral. Architecture 
as a way may be interpreted in many contemporary 
buildings. Then an architectural space becomes the 
shield of a number of repeated and recurring ways 
which disclose sequences of views.
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There are few cases when this way is described 
by its user as well. It concerns the Seminary of the 
Community of the Resurrection in Kraków whose 
member, Dariusz Tabor, indicated a close relation-
ship between ways defined in an architectural space 
and the seminarians’ spiritual ways [1]. We are all on 
our ways but being in a seminary is a special way, 
a dynamic, a transition, in religious terms – Passover. 
This Passover takes place in a specific architectural 
space, on a way. The way of architecture extends 
between the City and Nature, between Civilization 
and Creation, while its direction is a virtual Exodus, 
leaving the City in pursuit of a desirable objective. In 
order to answer a question about the objective, we 
must traverse the Way of Four Gates. Leaving the 
city, we go towards the seminary which is fenced by 
a tremendous wall with some clearances. We notice 
a gap in the wall – it is the Gate of Initiation. It intro-
duces us to the mysteries of architecture. A question 
arises if it also introduces us to the mysteries of life. 
Dariusz Tabor puts the mysteries of architecture on 
a par with the mysteries of life. He shows that initiation 
in the Christian meaning means baptism, sinking into 
the torment and death of Jesus Christ, a fundamental 
moment in our lives. The first gate is the Gate of Ini-
tiation. It is a wide gap in the wall which leads to the 
Courtyard of Longings. According to Dariusz Tabor, it 
symbolizes the dilemmas of a young man who is ap-
proaching the decision to enter the seminary. Another 
gate is called the Gate of Hope. It is formed by a rip 
in the wall which reveals a monumental portal leading 
to the House whose three wings form the Courtyard 
of Youth. The House is occupied by seminarians and 
their teachers, by hope which accompanies youth and 
the seminary formation. The third gate – the Gate of 
Knowledge is created by a clearance between two 
staircases of the character of towers located on the 
wing edges. The gate is crossed by a cascade of 
stairs hiding an assembly hall connected with an 

educational block from behind, dominated by the 
tall, massive seminary church. Knowledge combines 
two realities – Sacerdotium, a church with prayer 
and liturgy, and Studium – an assembly hall and an 
educational block with a library meant for study and 
a scientific search for Wisdom. We should not sepa-
rate study from prayer because they are both con-
templation, the highest human activity. However, we 
must pay attention to the internal directions of prayer 
and study. The first one is vertical, goes up, its picture 
is the dominant of a chapel, whereas study is hori-
zontal just like the library edifice. These lines can be 
connected when, climbing the stairs to the mastabah 
top, we see a cross inside. The horizon of limestone 
crossed by the Resurrection Column is the meeting 
point of Norwid’s two lines: earthly (horizontal) and 
heavenly (descending from the sky). The mystery of 
the Cross, the cross itself has become a gate, the 
Gate of Faith. It can be noticed if you know, it can be 
seen if you believe. Dariusz Tabor writes, It is the fruit 
of Initiation, Hope, Knowledge. Our destination point, 
the end of the road. Christ Resurrected, triumphing, 
eternal, eschatological. Further on, there is only bright-
ness, eternity. The Resurrection of Jesus gives a more 
profound meaning to our choices, efforts, prayers, 
studies. A Christian is a man with an eschatological 
perspective. He is a ‘sighted’ man. He is a prophet. 
His life is a constant eschatological prophecy. Our 
lives ought to be like that (Tabor D., 1994). The inter-
pretation of an architectural space may depart from 
the contents given by the designer (Buszko A., 2006), 
but it makes architecture endure. If it is supposed to 
persist, it should lead to eternity, should be the gate 
to eternity. In human time, architecture persists when it 
is understood, interpreted, experienced, when it leads 
to understanding and experiencing – it all persists in 
time. Haste and speed kill and annihilate architecture. 
Entering and traversing an architectural space needs 
time. Time must persist.
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ENDNOTES

[1] Authors: Architects Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, 
Maria Misiągiewicz with a team. Implementation: 1985–1993.
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