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ARCHITEKTURA – SZTUKA TRANSFIGURACJI

Przemijanie architektury jest paradoksem. Budowle wznosimy z założeniem ich trwałości. Nadajemy im zna-
miona ponadczasowości. W rzeczywistości architektura ulega permanentnym przeobrażeniom, które obejmują 
jej wymiar materialny oraz znaczeniowy. Istnienie architektury obrazują sekwencje transfiguracji. Dokonują 
się one zarówno w kształtach wyobrażeń idei-koncepcji, w fizycznych formach budowli, a także w postaciach 
zapamiętanych idei-mitów – od projektu aż po kres ich trwania w naszej świadomości. 
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Architektura – idea, dzieło, mit
Architektura jest metafizycznym fenomenem – po-

wstaje, trwa i ginie. Zanim przyjmie zmaterializowa-
ne kształty dojrzewa jako wyobrażenie – idea – kon-
cept. W tej fazie poddawana jest twórczym przemy-
śleniom, symulacjom, projekcjom, wizualizacjom, 
prefiguracjom. Architektura – w formach zbudowa-
nych – jest przestrzenią, w której toczą się dzieje cy-
wilizacji. Budowle są wymownymi znakami obecno-
ści homo sapiens we wszechświecie – odzwiercie-
dlają ludzkie potrzeby, wierzenia, pasje, możliwości 
i ograniczenia. Dzieła architektoniczne podlegają wie-
lorakim przeobrażeniom – zmieniają się ich właściwo-
ści fizyczne i znaczeniowe. Nieuchronnym ich losem 
jest unicestwienie. Jednak wiele budowli, które prze-
minęły i nie ma po nich materialnych śladów, wciąż 
trwają w naszej pamięci – istnieją nadal. 

Jest architektura, która nie przekracza granicy idei 
– pozostaje nieurzeczywistnionym pomysłem. Czy wy-
obrażenie budowli w postaci idei, rysunków, makiet, 
modeli wirtualnych jest architekturą ? Peter Zumthor 
w książce z 2010 roku, której nadał sugestywny tytuł 
: Myślenie architekturą formułuje jednoznaczną odpo-
wiedź: Projekt czy zamysł przelany na papier to nie 
jest architektura, lecz mniej lub bardziej wybrakowa-

na reprezentacja architektury, porównywalna do nut 
w muzyce. Muzyka potrzebuje wykonania. Architek-
tura potrzebuje realizacji. Wtedy powstaje jej ciało. 
A ono jest zawsze zmysłowe [1].

Idąc śladem muzycznej metaforyki nasuwają się 
wątpliwości odnośnie przytoczonego poglądu. Dla 
ludzi czytających nuty to one stają się muzyką. Ludwig 
van Beethoven – tracący słuch od 25 roku życia – nie 
zaprzestał komponować. Pozbawiony zmysłu słuchu 
dyrygował orkiestrami wykonującymi jego utwory. 
Peter Cook – jeden z twórców Archigramu (1961) – nie-
mal pół wieku zmagał się z usuwaniem barier unie-
możliwiających realizacje swoich wizjonerskich pro-
jektów. W tym czasie nie przestawał być architektem, 
a jego projekty osiągały sławę porównywalną z wybit-
nymi realizowanymi wówczas budowlami. W końcu 
i te – rysowane – budowle doczekały się materializa-
cji. Architektura wizualizowanych idei stała się architek-
turą zbudowanych dzieł. Jednym z tych spektakular-
nych aktów narodzin jest Kunsthaus w Grazu (2003). 
Przed głównym wejściem do tej galerii usytuowano 
trójwymiarową makietę galerii dedykowaną osobom 
niewidomym – jeden z często stosowanych przeja-
wów tworzenia architektury bez barier. Percepcja archi-
tektury dokonuje się dzięki wrażliwym zmysłom – nie 
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tylko wzroku czy dotyku. Jej odbiór współkształtują 
impulsy akustyczne, właściwości temperaturowe, wil-
gotnościowe czy wrażenia zapachowe. 

Dzisiaj, gdy zacierają się granice między światem 
realnym a światem wirtualnym – oswajamy się z ar-
chitekturą, która jest w istocie iluzją przestrzeni fizycz-
nej – projekcją wrażeń wizualnych – prefiguracją idei. 
Paradoksalnie architektura w postaci zmaterializowa-
nej czy zdigitalizowanej podlega wielu analogicznym 
prawom. Jest ona wyrazem ludzkich marzeń o do-
skonałym kształcie przestrzeni, która staje się bezpo-
średnim środowiskiem egzystencji. To rzeczywistość, 
którą kreujemy, dążąc instynktownie do zapewnienia 
jej trwałości, ponadczasowości...nieśmiertelności. Siłę 
instynktu nieśmiertelności, wpisywaną przez człowie-
ka w architekturę, Philip Johnson scharakteryzował 
w prowokacyjnym oświadczeniu: Jedynym prawdzi-
wym popędem jest nieśmiertelność – nie seks. „(…) 
Pomniki trwają dłużej niż słowa. Cywilizacje pamię-
ta się dzięki budowlom. Nie ma nic ważniejszego od 
architektury” [2]. To dlatego w jej formy próbujemy 
zaszczepiać pierwiastki metafizyczne opierające się 
ograniczeniom czasu i przestrzeni.

Zmaganie z nieuchronnym procesem przemijania 
architektury odzwierciedla znamienne rysy właściwe 
różnorodnym kulturom. Cywilizacja zachodu czerpie 
energię z imperatywu postępu, którego streszcze-
niem pozostaje biblijne poleceniu Stwórcy: czyńcie 
sobie ziemię poddaną. Doniosłymi aktami zmagań 
człowieka z potęgą żywiołów natury stały się jego 
kamienne budowle – szczególnie te dedykowane 
wprost Stwórcy w formach monumentalnych świą-
tyń. Kamień – budulec wyrywany ujarzmianej natu-
rze – jest symbolicznym wyrazem dramaturgii dziejów 
świata zachodniego. Paradoksalnie niezaspokojony 
instynkt kreacyjny człowieka zachodu czyni jego 
egzystencję ekscytującym snem o pełnej wolności, 
nieograniczonych możliwościach, wiecznym szczę-
ściu, a w rzeczywistości jest szalonym balansowa-

niem na krawędzi samozagłady. Bolesne reflek-
sje – po runięciu kolejnych Wież Babel – okazują się 
chwilami opamiętania zagłuszanymi wciąż niezaspo-
kojoną iluzją nieśmiertelności. Cywilizacja wschodu 
– tam, gdzie pielęgnowany jest jeszcze jej pierwotny 
rdzeń – czerpie energię ze zrównoważonych współ-
zależności zachodzących w świecie natury, którego 
człowiek jest integralnym ogniwem. Drewno – budu-
lec, którym natura obdarowuje człowieka – utrwala 
w nim świadomość własnej egzystencji. Drewniane 
budowle świata wschodu są dziełami, które czło-
wiek odpowiedzialnie wpisuje w perspektywę prze-
mijania, dokonującego się w rytmie cyklicznie odra-
dzanej natury. O ile człowiek zachodu konserwuje, 
restauruje, rewitalizuje czy modernizuje swoje dzieła 
architektury, o tyle w tradycji wschodu najcenniejsze 
budowle co dwadzieścia lat wznosi na nowo kolejne 
pokolenie – od podstaw, z materiału pieczołowicie 
dziesięć lat wcześniej przygotowywanego [3].

Architektura ulega wpływowi czasu – rodzi się, 
dojrzewa, starzeje się, następuje jej zużycie, w koń-
cu ginie… Wiemy, że istota architektury nie mieści 
się w pojęciach absolutnych: niezmienności, stałości, 
wieczności. Właściwymi dla architektury są przymio-
ty skończoności, zmienności – wynikające z jej po-
datności na oddziaływanie różnorodnych czynników 
czy uwarunkowań. Nawet te wyjątkowo trwałe dzieła 
architektury, otoczone troską konserwatorską ulega-
ją erozji. Nieuchronnym losem dzieł architektury jest 
osiągnięcie stanu spełnieniem, którego dramaturgię 
dosadnie określa biblijne proroctwo: nie zostanie 
z nich kamień na kamieniu. Materialny kres dzieł ar-
chitektury nie zamyka perspektyw ich oddziaływania 
jako fenomen kulturowy. Są budowle, których siła od-
działywania osiąga postać ponadczasowych legend, 
mitów, archetypów, symboli – mimo, że już nie ist-
nieją, a być może nigdy realnie nie istniały. Przywo-
łujemy ich kształty z pamięci. Nadajemy tym postfi-
guracjom wyrazistość uniwersalnych idei. W katalo-
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1. Nawarstwienia zabudowy wzgórza Watykańskiego w Rzymie – wg. Alpharaniego
2. Dziedziniec rozbudowanego w roku 2007 gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach
3. Kaplica Pojednania w Berlinie zbudowana w 2000 roku w obrysie fundamentów neogotyckiego kościoła zburzonego w 1985 r.
4. Luwr w Paryżu przebudowany w latach 1983–1988
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gu tych cudów architektury znajdujemy sens skoja-
rzeń z Wieżą Babel, Świątynią Salomona, Wiszący-
mi Ogrodami Semiramidy, Kryształowym Pałacem…
czy Wieżowcami WTC w Nowym Jorku. 

Przemijanie architektury – scenariusze transfiguracji
Tworzenie architektury wiąże się z urzeczywistnia-

niem idei. Jednak istotą tego przejawu ludzkiej kre-
atywności nie jest symulowanie urojeń, lecz formowa-
nie trójwymiarowej rzeczywistości w czaso-przestrzeni. 
Kształtowanie architektury jest metaforą dzieła stwa-
rzania. Skutkiem kształtowania architektury jest prze-
obrażanie – przekształcanie krajobrazu naturalnego 
w krajobraz kulturowy. Pierwotnym aktem tych prze-
kształceń jest tworzenie przez człowieka swego sie-
dliska w naturalnym środowisku – w postaci skalnych 
jaskiń, w kształtach ziemianek, kurchanów, szałasów 
czy namiotów, w końcu w trwałych formach domostw. 
Archetyp domu – konstruowany niemal instynktownie 
z naturalnych budulców: gliny, drewna, kamienia – jest 
uniwersalnym wyrazem ludzkich zmagań, układających 
się w sekwencję świadomych przekształceń. Sednem 
tych przekształceń jest integracja ludzkiego siedliska 
w naturalnym środowisku. Nieuchronność przemija-
nia wpisana w architekturę każe kształtować ją – już 
w fazie projektu– jako utwór pozbawiony cech skoń-
czonego dzieła, ale zorientowany na różnorodne sce-
nariusze transfiguracji. Claudio Nardi sprowadza ten 
imperatyw wpisany w architekturę do metafory kodu 
DNA: Architektura powinna mieć w swoim DNA wpi-
saną zdolność zmiany, wzrostu i przekształcenia [4].

Architekci niczego nie wymyślają – przekształcają 
jedynie rzeczywistość – tę myśl przypisuje się Alvaro 
Sizie. W horyzontach czasowych, które wyznaczają 
żywotność budowli dochodzi do szeregu – splecio-
nych wzajemnie – przeobrażeń. Cykle zmieniających 
się dzień po nocy uwarunkowań naturalnych, związa-
nych z położeniem geograficznym czy lokalnym kli-
matem, przeplatają się z fluktuacjami cywilizacyjny-

mi, dokonującymi się na tle przemian kulturowych, 
politycznych, ekonomicznych czy technologicznych. 

Współczesna cywilizacja nie wykazuje zaintere-
sowania kanonami ponadczasowych ideałów, uni-
wersalnych wzorców czy absolutnych wartości. 
Postmodernistyczna podaż idei sprzyja żywiołowym 
przewartościowaniom, ogarniającym wszelkie sfery 
naszej cywilizacji. Ich zasięg i tempo najkrócej stresz-
cza metafory globalnego bazaru. W jego przestrzeń 
– wypełnianą sekwencjami oryginalnych kolekcji, sezo-
nowych ekspozycji, akcjami promocji i wysprzedaży 
– wchłaniane zostają również te dziedziny, które próbu-
jemy określać jeszcze mianem kultury. Charakterystykę 
mechanizmów stymulujących procesy zachodzące we 
współczesnej kulturze formułuje Zygmunt Bauman 
w książce pt. Kultura w płynnej nowoczesności, wyda-
nej w roku 2011. Autor potwierdza schyłek suweren-
nej – bezinteresownej kultury. Niszowymi stają się pró-
by kreacji, które nie ulegają koniunkturalnym regu-
łom rynku czy naciskom żywiołowo zmieniających się 
mód. Kultura przeobraża się dzisiaj w jeden z departa-
mentów gigantycznego domu towarowego, jakim stał 
się świat przeżywany przez ludzi przeobrażonych, po 
pierwsze i po ostatnie, w konsumentów [5]. 

W tak scharakteryzowanych uwarunkowaniach  
kulturowych, kryteria towarzyszące kształtowaniu archi-
tektury również pozbawione są jakichkolwiek stabil-
nych, jednoznacznych, uniwersalnych kanonów ide-
owo-estetycznych. Globalny zasięg wymiany wzorców, 
szybkie tempo ich zużywania, labilna sytuacja ekono-
miczna, presja świadomości proekologicznej, sytuuje 
współczesną architekturę w obszarze, dokonujących  
się żywiołowo przewartościowań. Sekwencje prze-
obrażeń, którym poddawane są współcześnie budow-
le – od powstania, aż po ich fizyczny kres – opisu-
jemy za pomocą pojęć o zróżnicowanym stopniu  
precyzyjności. Najszerszym z nich – szczególnie 
nośnym obecnie – jest pojęcie przekształcenia. Stało 
się ono słowem kluczowym dla określenia szeregu 
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procesów jakie zachodzą zarówno w skali obiek-
tów architektonicznych, układów urbanistycznych jak 
i struktur planistycznych. Znaczeniowa pojemność 
tego pojęcia przesądza jednocześnie o jego ogól-
nikowości. Charakteryzując precyzyjniej przekształ-
cenia, którym poddawana jest architektura sięgamy 
do takich pojęć jak: modernizacja, integracja, rewita-
lizacja, reaktywacja, rekonstrukcja, restrukturyzacja, 
restauracja czy restytucja. Istotę przeobrażeń doko-
nujących się w obszarze architektury można zawę-
żać do poszczególnych jej warstw – odwołując się na 
przykład do witruwiańskiej triady: formy, funkcji, kon-
strukcji. W rzeczywistości jednak efekty tych działań 
wywołują skutki, którym nie sposób wyznaczyć grani-
ce właściwe umownym kategoriom definiującym cechy 
budowli. Sens architektury nie ogranicza się do este-
tycznych walorów trójwymiarowej formy, racjonalnych 
jakości budowlano-konstrukcyjnych czy utylitarnych 
przymiotów funkcjonalnych.

Próba wyrażenia słowem tak rozumianej istoty 
przemijania architektury znajduje sugestywne wyja-

śnienie w zestawieniu dwóch pojęć: forma i figura. 
Ich wspólne – łacińskie – korzenie zawierają szereg 
analogicznych pasm znaczeniowych, odpowiadają-
cych słowom: kształt, postać, rodzaj, wyobrażenie, 
układ, wzór, model, sposób. Pojęcia te nie są jed-
nak synonimami. Istota ich odrębności etymologicz-
nej tkwi w pierwiastkach metafizycznych przypisy-
wanych figurom, w przeciwieństwie do form, którym 
właściwe są wymierne cechy fizyczne [6]. Architek-
tura to nie jedynie fizycznie zdefiniowana forma prze-
strzenna. Dzieła architektury są figurami, w których 
materialnej strukturze zakodowane są właściwości, 
idee, znaczenia, metafory, symbole. W konsekwen-
cji wszelkie przekształcenia jakim ulegają obiekty ar-
chitektoniczne – zarówno te o przyczynach natural-
nych-obiektywnych jak i te inspirowane działalnością 
człowieka – układają się w sekwencje figur. Architek-
tura jest sztuką transfiguracji… Architektura żyje do-
póki trwa jej proces transfiguracji – po jego zatrzy-
maniu zamiera, stając się obiektem archeologicznym, 
zabytkiem, skansenem.
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ARCHITECTURE – THE ART OF TRANSFIGURATIONS

A transience of the architecture is a paradox. We erect the buildings, which are meant to be durable, and 
give them the signs of timelessness. In reality, the architecture yields permanent transformations, which in-
clude its material and semantic dimensions. An existence of the architecture is illustrated by the sequences 
of transfigurations. They are accomplished in the shapes of idea-concept imaginations, in the physical pat-
terns of buildings and in the forms of memorized idea-myths – from a design until the end of their lifetime 
in our consciousness.

Keywords: architecture, transformations, transfigurations

Architecture – an idea, a work, a myth
Architecture is a metaphysical phenomenon – it 

comes into existence, endures and dies. Before it 
assumes its materialized shapes, it develops as an 
idea – a concept. In this phase, it acts as the subject 
of ruminations, simulations, projections, renderings 
and prefigurations. In constructed forms, architecture 
is the space where the history of civilization goes on. 
Edifices are meaningful signs of the presence of homo 
sapiens in the universe – they reflect human needs, 
beliefs, passions, abilities and restraints. Architectural 
works undergo diverse transformations – their physi-
cal and semantic features alter. Their inevitable fate is 
annihilation. However, numerous edifices which faded 
away without material trace remain in our memory – 
they still exist.

There is a kind of architecture which does not 
cross the border of an idea – it remains an unimple-
mented concept. Is an image of an edifice in the form 
of ideas, drawings or virtual models architecture? In 
his book from 2010, suggestively entitled Thinking 
through Architecture, Peter Zumthor formulates an 
unambiguous answer: A design or an intention com-

mitted to paper is not architecture but a less or more 
defective representation of architecture comparable to 
notes in music. Music needs performance. Architec-
ture needs implementation. Then its body is formed. 
And it is always sensual [1].

Following the musical metaphor raises doubts 
concerning the quoted opinion. For those who 
can read notes, they become music. Ludwig van 
Beethoven, who began losing his hearing ability 
when he was twenty-five years old, did not give up 
composing. Being deaf, he conducted orchestras 
performing his pieces of music. For almost fifty years, 
Peter Cook – one of the creators of Archigram (1961) – 
struggled to remove barriers to the implementation of 
his visionary designs. He remained an architect, while  
his works were as famous as some outstanding edi-
fices implemented at that time. Finally, those drawn 
edifices were materialized. The architecture of visu-
alized ideas became the architecture of constructed 
works. One of such spectacular acts of birth was Kun-
sthaus in Graz (2003). In front of the main entrance 
to this gallery, its three-dimensional model for blind 
people was installed – one of the frequently used 
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1. The stratification of the Vatican Hill’s buildings in Rome – according to Alpharani
2. The courtyard of the edifice of the Academy of Music in Katowice which was extended in 2007
3. The Chapel of Reconciliation in Berlin, built in 2000, within the sketch of the foundations of the neo-Gothic church demolished in 1985
4. The Louvre in Paris reconstructed in 1983–1988
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symptoms of creating architecture without barriers. 
The perception of architecture is possible owing to 
the senses – not just eyesight or touch. Its reception 
is co-shaped by acoustic impulses, the characteristics 
of temperature or humidity, aromatic impressions.

Today, when the borders between the real world 
and the virtual world are getting blotted out, we grow 
accustomed to architecture which is, as a matter of 
fact, an illusion of a physical space, a projection of 
visual impressions, a prefiguration of ideas. Paradoxi-
cally, architecture in a materialized or digitalized form 
comes under numerous analogical laws. It expresses 
human dreams of a perfect shape of space which 
becomes the direct environment of existence. It is 
the reality we create instinctively aiming to secure its 
durability, timelessness… immortality. Philip Johnson 
characterized the strength of the instinct of immortality 
which man includes in architecture with his provoca-
tive statement: The only true drive is immortality – not 
sex. […] Monuments last longer than words. Civiliza-
tions are remembered owing to edifices. Nothing is 
more important than architecture [2]. That is why we 
try to implant metaphysical elements resisting the 
limitations of time and space into its forms.

Struggling against the inescapable process of the 
passing of architecture reflects some characteristic 
traits of diverse cultures. The Western civilization 
derives energy from the imperative of progress which 
can be summarized by the Creator’s biblical com-
mand: make the earth your subject. Stone edifices, 
especially those directly dedicated to the Creator in 
the form of monumental temples, became momen-
tous acts of man’s struggle against the power of 
Nature’s elements. Stone – a building material stolen 
from conquered nature – is a symbolic expression 
of the dramaturgical history of the Western world. 
Paradoxically, the Western man’s unsatisfied creative 
instinct turns his existence into an exciting dream of 
total freedom, unlimited opportunities, eternal hap-

piness; in reality, it means walking a tightrope over 
self-annihilation. Painful reflections after the collapse 
of another tower of Babel turn out to be moments 
of reason choked by the still unsatisfied illusion of 
immortality. The Eastern civilization, which still cher-
ishes its primal core, derives energy from balanced 
interdependences in the world of nature – man acts 
as its integral link. Wood – a building material which 
nature gives to man as a present – strengthens his 
awareness of his own existence. The wooden edifices 
of the Eastern world are works which man responsi-
bly includes in the perspective of fleetingness in the 
rhythm of cyclically reborn nature. Whereas the West-
ern man preserves, restores, revitalizes or modernizes 
his architectural works, in the Eastern tradition a new 
generation rebuilds the most valuable edifices every 
twenty years – starting from the foundations, using 
a material carefully prepared ten years earlier [3].

Architecture submits to the flow of time – it is born, 
develops, grows old, gets worn out and finally dies… 
We know that the essence of architecture does not 
fit in any absolute notions: invariability, constancy, 
eternity. The attributes of finiteness and changeability, 
resulting from the receptivity of architecture to the 
impact of diverse factors or conditions, are suitable 
for it. Even particularly durable works of architecture 
under careful protection become eroded. The inevi-
table destiny of architectural works is a state whose 
dramaturgy is forcibly described by the biblical proph-
ecy: not a stone will be left standing. The material end 
of architectural works does not close perspectives for 
their influence as a cultural phenomenon. There are 
some edifices whose impact assumes the shape of 
timeless legends, myths, archetypes, symbols – even 
though they do not exist anymore or even never really 
existed. We recall their shapes and give the expres-
siveness of universal ideas to these postfigurations. 
In the catalogue of these wonders of architecture, 
we find the sense of associations with the tower of 
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Babel, Salomon’s Temple, the Hanging Gardens of 
Semiramida, the Crystal Palace… or the WTC’s Twin 
Towers in New York.

Architecture in transition – scenarios of transfigu-
ration

The creation of architecture is related to the 
realization of ideas. However, the essence of this 
manifestation of human creativity is not simulating 
fantasies but forming a three-dimensional reality in 
space-time. Shaping architecture is a metaphor of 
creation. It results in the transformation of the natural 
landscape into the cultural landscape. The primal 
act of this transformations is man’s creation of his 
home in the natural environment in the shape of rock 
caves, dugouts, burial mounds, huts or tents, finally 
in the durable form of households. The archetype of 
a house – constructed almost instinctively of natural 
building materials: clay, wood, stone – is a universal 
expression of man’s efforts forming a sequence of 
conscious transformations. Their crux is the integra-
tion of a human settlement in the natural environ-
ment. The inevitability of fading away, immanent in 
architecture, orders us to shape it – already at the 
stage of design – as a product without any features 
of a complete work but oriented towards diverse 
scenarios of transfiguration. Claudio Nardi equals 
this architectural imperative to such a metaphor: The 
DNA code of architecture should include an ability to 
change, grow and transform [4].

Architects do not invent anything – they just trans-
form reality – this maxim is attributed to Alvaro Siza. In 
the temporal horizons which determine the lifespan of 
edifices, a series of interrelated transformations take 
place. The cycles of changing natural circumstances, 
related to the geographical location or local climate, 
intermingle with civilization fluctuations against the 
background of cultural, political, economic or tech-
nological transformations.

Contemporary civilization is not interested in the 
canons of timeless ideals, universal patterns or ab-
solute values. The postmodernist supply of ideas is 
conducive to spontaneous reevaluations spreading 
across all the spheres of our civilization. Their range 
and pace is best summarized by the metaphor of 
a global bazaar. Its space, filled with sequences of 
original collections, seasonal expositions, special 
offers and sales, also imbibes those domains which 
we still try to define as culture. The characteristics of 
mechanisms stimulating the processes of contem-
porary culture are formulated by Zygmunt Bauman 
in his book entitled Kultura w płynnej nowoczesności 
published in 2011. The author confirms the twilight of 
independent – unbiased culture. Attempted creations 
which do not submit to the condition-dependent mar-
ket rules or the pressure of spontaneously changing 
fashions are becoming a niche. Today’s culture is 
transformed into one of the departments in a gigantic 
store – the world experienced by people transformed, 
firstly and lastly, into consumers [5].

Under such cultural circumstances, criteria accom-
panying the formation of architecture are also devoid 
of any stable, unambiguous or universal ideological 
and esthetical canons. The global range of pattern 
exchange, the fast rate of their exploitation, the la-
bile economic situation, the pressure of ecological 
awareness locate contemporary architecture in the 
area of impulsive reevaluations. Sequences of the 
contemporary transformations of edifices – from their 
formation to the physical end – are described with no-
tions having diverse degrees of precision. The broad-
est of them, particularly expressive at present, is the 
notion of transformation. It has become the keyword 
for defining a series of processes in the scale of ar-
chitectonic objects, urban layouts as well as planning 
structures. The semantic capacity of this notion also 
determines its generality. Characterizing the transfor-
mations of architecture more precisely, we use such 



329

words as: modernization, integration, revitalization, 
reactivation, reconstruction, restructuring, restoration 
or restitution. The essence of transformations in the 
field of architecture could be narrowed down to its 
individual layers, e.g. referring to the Vitruvian triad: 
form, function, construction. In reality, however, the 
effects of these actions cannot demarcate the borders 
of conventional categories defining the features of 
an edifice. The sense of architecture is not limited 
to the esthetic values of a three-dimensional form, 
rational constructional qualities or utilitarian functional 
features.

An attempt to express such comprehension of 
the essence of the fleetingness of architecture finds 
a suggestive explanation in the juxtaposition of two 
notions: form and figure. Their shared Latin origins 
include a series of analogical semantic belts respond-

ing to the words: shape, form, kind, idea, layout, 
pattern, model, manner. These notions are not syn-
onyms, however. The essence of their etymological 
separateness lies in metaphysical elements attributed 
to figures, contrary to forms which correspond with 
measurable physical features [6]. Architecture is not 
just a physically defined spatial form. Works of archi-
tecture are figures whose material structure encodes 
features, ideas, meanings, metaphors, symbols. As 
a consequence, all the transformations of architectural 
objects – these with natural and objective causes as 
well as those inspired by man’s activity – are com-
posed into sequences of figures. Architecture is the 
art of transfiguration… Architecture lives as long as 
the process of its transfiguration lasts – when it stops, 
architecture comes to a standstill and becomes an 
archeological object, a monument, a heritage park.

ENDNOTES
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