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Budynek jest swojego rodzaju ciałem, złożonym, jak wszystkie inne 
ciała, z kształtu i materii; z tych pierwszy jest tworzony pomysłowością 
człowieka, a materia jest brana z natury. Temu potrzebny jest rozum 
i myśl, drugim przygotowanie i wybór*.

Wprowadzenie

Motywacja podjęcia pracy
Estetyka architektury jako autonomicznej sztuki polega na właściwościach two-

rzywa tej sztuki – takie stanowisko dotyczące znaczenia formy reprezentuje więk-
szość znawców opisujących sens pochodzenia formy w sztuce. Forma architekto-
niczna jako ukształtowana m a t e r i a  jest jednak pochodną idei, bez której materia 
staje się zjawiskiem bez żadnych właściwości. Umysł twórczy w procesie jedno-
czenia tworzywa z niematerialną ideą nadaje tej relacji wymiar estetyczny i stwa-
rza możliwość dostrzeżenia w niej jedności architektonicznej.

W architekturze to idee wyznaczają wzór rzeczom fizycznym, i na odwrót – po-
strzeganie zmysłowe rzeczy fizycznych powoduje poszukiwanie w nich odwzo-
rowania idei jako wzorców. Rzeczy uczestniczą w ideach, tak jak idee są obecne 
w rzeczach. Intencja formalna twórcy-architekta i materia sztuki są sobie tak bliskie, 
że właściwie rodzą się razem, a niemożność ich rozdzielenia stanowi zapowiedź jed-
ności i niepodzielności dzieła. Dzieło architektury, które może wyłaniać się w tym 
procesie, ustanawia fenomen estetyczny, polegający na tym, że oba podstawowe 
elementy dają łączny rezultat. Nie wystarczy, by był to rezultat samej formy, i nie 
wystarczy, by był to wynik określenia jedynie tworzywa tego kształtu. Sztuka archi-
tektury polega na skutecznej syntezie tych dwóch elementów ‒ i na podstawie tych 
dwóch elementów powstaje architektura jako dzieło skończone. Kształtowanie idei 
architektury i formowanie jej materii stanowi jeden nierozdzielny proces, a „natę-
żenie”, jakie wytwarza się między ideą a jej materią, jest podstawą zinterpretowa-
nia tej współzależności – jej identyfikację.

Należy jednak pamiętać, że architektura, jak inne sztuki, nigdy nie była i nie 
jest wyrażeniem określonego ideału czy jakiejś idei ‒ była i jest wyrażeniem każde-
go ideału lub idei, któremu twórca potrafi nadać odpowiednią formę**. Dzieje się 
tak ze względu na wielowątkową specyfikę sztuki architektonicznej, a także z ra-

 * L.B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960, s. 16.
** H. Read, Sens sztuki, Warszawa 1965, s. 11.
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cji indywidualnej woli zinterpretowania rzeczywistości przez architekta. Doskona-
łość i piękno architektury nie mogą się zatem obyć bez jasnych intencji przeobra-
żenia materii i deformacji idei tzw. fikcji sztuki, realizującej sens dziejów sztuki 
architektonicznej.

Świadomość wielości środków, którymi posługują się architekci – twórcy archi-
tektury betonowej, stała się intencją podjęcia tematu mającego na celu prezenta-
cję relacji między twórczymi ideami a materią betonu/żelbetu i jego konstytutywną 
funkcją w definiowaniu przestrzeni architektonicznej. Istotnym składnikiem pracy 
wydaje się próba odnalezienia tych symptomów estetyzacji materii betonowej (za-
równo po stronie ekstremy, jak i po stronie naśladowców), którą należałoby uznać 
za próbę definiowania architektury jako sztuki poszukującej doskonałości i prze-
jawów oryginalności. Uważa się powszechnie, że beton stał się synonimem prze-
mian estetycznych w architekturze współczesnej, w której moc kreowania wartości 
i znaczeń każe to, co jest uznawane za brzydotę, ogłosić pięknem, a dotychczasowe 
piękno zrzucić z piedestału. Oryginalność czy rozpoznawalność stają się synonima-
mi jakości osiągniętej najczęściej dzięki negacji i odwróceniu znaczeń. Można ją 
uzyskać przez odmienny od przyjętego stosunek do tworzywa.

Ujmując całość pracy w ramy m e t a f o r y  c z a s ó w, autor stara się wnieść 
wkład w szeroki zakres chętnie podejmowanego zagadnienia – roli i znaczenia be-
tonu w stylistykach architektury nowoczesnej i ponowoczesnej. Praca ma być przy-
czynkiem do dyskursu zgodnego z opinią, że dzieło architektury w swojej „otwartej 
narracji” jest źródłem niewyczerpalnych znaczeń i interpretacji. Zachęca to także 
do opisu sztuki, który nie byłby redukowalny jedynie do poziomu gier struktural-
nych systemów i modeli.

Podjęcie tematu, jak i sposób jego ujęcia wynikają również z faktu zaintere-
sowania autora relacją między ideą architektury a jej fizyczną realizacją. Wiąże 
się to także z przekonaniem o szczególnych możliwościach przedstawienia ge-
nezy architektury betonowej. Rozległy zakres upowszechnianej obecnie wiedzy 
o tym zagadnieniu kazał sięgnąć po te przykłady, które dowodzą trwania i trwa-
łości idei architektury wykorzystującej beton jako trwały środek wyrazu architek-
tonicznego. Nadrzędnym sensem, wobec prezentowanych przykładów, jest pró-
ba identyfikacji w z o r c ó w  architektury – a wśród nich pretekstów, motywacji 
twórców próbujących ustanowić realny stan dla swojej twórczości. Poszukiwanie 
tego modelu w Muzeum Wyobraźni sztuki XX i XXI wieku oznacza równoczes- 
ne trwanie w naszej świadomości wszystkich okresów estetycznych i dokonań 
tamtych czasów. I chociaż model ten jest przedstawiany w zawiłej formie, stanowi 
mimowolny wysiłek podjęcia się zadania opisu stanu rzeczywistego.

Niniejsza praca jest zatem zbiorem możliwych definicji, pojęć, teorii, poglądów, 
które traktują architekturę jako jeden z najważniejszych wytworów kulturowych 
i estetycznych człowieka. Zamysłem autora dysertacji jest próba poszukiwania po-
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tencjalnych – fikcyjnych, ale także faktycznych – scenariuszy architektonicznej teo-
rii, myśli i praktyki.

Teza pracy
Jeżeli uznać, że architektura ma jakieś odniesienie formalne w relacjach mię-

dzy ideą a materią, to zasadne wydaje się poszukiwanie tożsamych związków 
w kreowaniu architektury w betonie. Określone w ten sposób zagadnienie a r c h i-
t e k t u r y  b e t o n o w e j  może stać się powodem dostrzeżenia koligacji między 
betonowymi prototypami a ich naśladownictwem czy – później – ich rozwinięciem 
i interpretacją. Twierdzenie zawarte w tytule pracy – o poszukiwaniu relacji między 
ideą a materią betonową – staje się de facto podstawą definiowania wielowątko-
wych sensów formalnych i znaczeniowych samego betonu w architekturze. Tytuło-
wa teza stanowi także podstawę wyróżnienia dwóch głównych założeń ustalających 
formułę cech widzialnych i impresywnych architektury: m a t e r i a l i z a c j i  idei 
i i d e a l i z a c j i  betonu.

Metoda
Przyjęta w pracy metoda opiera się na ustanowionej w tytule specyficznej „in-

wersji” – prezentacji architektury betonowej przez ideową (formalną) jej reprezen-
tację oraz dopełniającą ten obraz próbę idealizacji betonowego tworzywa. Metoda, 
w sensie koncepcji dysertacji ujętej w tytułach rozdziałów, odpowiada za pewną 
wymienną grę terminów: idea–materia; idealizacja–materializacja. Owa rozgryw-
ka pojęciowa nie wydaje się jedynie słownym kalamburem, lecz ustanawia zasa-
dę analizowania architektury. Po pierwsze ‒ pozwala na pełniejszy odbiór rzeczy 
z odpowiedniego dystansu, po drugie ‒ przez spekulatywne „zbliżenie” do betonu 
dopuszcza dookreślenie właściwości znaczeniowych samego budulca. Takie roz-
ważania traktowane – jako zasada aproksymacji – pozwoliły określić treść pracy, 
w której ten sam obiekt, typ, model architektoniczny można przeanalizować na róż-
ne sposoby. Daje to okazję do ukazania problemu przez próbę określenia fizycznych 
sensów architektury.

Cel badań
Odnajdywanie zależności między ideą architektoniczną a betonową materią ar-

chitektury stanowi główny cel badań niniejszej rozprawy. Pod pojęciem architektury 
betonowej kryje się dodatkowo drugi, szerszy trop opracowania, będący próbą okre-
ślenia ogólnej i d e n t y f i k a c j i  rzeczy w definiowaniu przestrzeni architekto-
nicznej (czytaj: sztuki) i jej znaczeń (czytaj: treści). Zakres problemowy pracy został 
jednak ograniczony do zagadnienia, w którym beton wraz z zawartymi w nim ideami 
stał się materiałem tworzącym współczesny obraz architektury. Przedstawienie tych 
wielowątkowych relacji może stawiać pracę pośród opracowań określających archi-
tekturę jako historię idei czy narrację struktur, w których doszukujemy się relacji 
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między składowymi materialnymi, formalnymi (betonowe ukształtowanie – struktu-
ra formalna) i logicznymi (idee i pojęcia architektury – struktura ideowa).

Sensem dysertacji jest także wykazanie różnic i podobieństw między poszcze-
gólnymi ideami architektonicznymi. Przykłady wskazują, że dzieła, choć budowa-
ne na podstawie tej samej idei i z tego samego tworzywa, tworzą światy form i zna-
czeń zaskakująco odległe od siebie.

Zakres problemowy, czasowy i ograniczenie tematu
Z pewnością nauka – estetyka zbudowana jest na świecie przeżywanym. Dlatego 

jeżeli chcemy dokładnie ocenić i scharakteryzować jej sens, musimy najpierw roz-
budzić to doświadczenie świata, którego jest ona wtórnym wyrazem. Każdy pogląd 
naukowy (także w tej pracy) jest zatem obarczony w jakimś stopniu naiwnym pyta-
niem o znaczenie rzeczy.

Praca nie prezentuje jakiejkolwiek systematyki między odwieczną kombinacją 
pojęć idea–materia – tę należy odnaleźć i odczytać we właściwym księgozbiorze 
znajdującym się w odpowiednim dziale, we właściwej bibliotece. Praca nie jest tak-
że próbą popularyzacji betonu – wydaje się, że ponadstuletnie zastosowanie betonu 
w architekturze nie potrzebuje już dowodów na obronę i usprawiedliwianie sensu 
jego użycia przez twórców.

Temat dotyczy współczesnej estetyki w architekturze XX wieku i początku 
obecnego stulecia, z uznaniem kategorii współczesności ‒ zbioru tego wszystkiego, 
co powstało jako kontynuacja lub antagonizm modernizmu. Monografia jest okre-
ślona zakresem tych przykładów, które istnieją równolegle w zasobach historii archi-
tektury europejskiej, oraz jej późniejszych międzynarodowych odniesień. Podobnie 
jest z chronologią pracy, której zakres czasowo-problemowy – a r c h i t e k t u r a 
w s p ó ł c z e s n a  wydaje się samoreferującym się okresem. Zdaniem autora, nie-
zależnie od woli ukazania kolejnych ekspresji architektonicznych, a r c h i t e k t u-
r a  b e t o n o w a  ma mniej lub bardziej wyraźny kontekst przyczynowo-skutkowy, 
nawiązujący najpierw do wzorca, następnie do jego powtórzeń, a jeszcze później 
do realnych faktów interpretacji i zużycia estetycznego. Autor zdaje sobie sprawę 
z możliwości poszerzenia zakresu pracy o kolejne przykłady ilustrujące wywód, 
jednak głównym staraniem było określenie dzieł najważniejszych, definiujących 
nadrzędne pojęcie relacji idei i materii w architekturze betonowej. Wysiłek ten sta-
nowi także próbę stworzenia zbioru w indywidualnej wyobraźni, choć wydaje się 
(jak uznaje Gadamer), że nigdy tego zbioru nie posią dziemy ani go nie odnajdziemy, 
chcąc obej rzeć, co inni zebrali***.

*** H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1993, s. 65.
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W pracy pominięto prezentację tych przykładów, które sytuują się poza dywaga-
cją formalną (realizacje z wielkiej płyty, budownictwo betonowe) lub są wynikiem 
czysto utylitarnego przeznaczenia (zapory, silosy itp.).

Stan i przedmiot badań
Literatura dotycząca architektury betonowej jest tak bogata i pojemna, jak ob-

szerny jest zakres źródłowy obejmujący badania nad historią i teorią architektury 
współczesnej. Jest to literatura z jednej strony mitotwórcza – ukazująca nadrzędną 
rolę betonowej materii w ideach architektury współczesnej, z drugiej zaś – demito-
logizująca beton – ujawniająca kryzys betonowej idei i związanego z nią „zużycia” 
materii. Ten proces, dotyczący relacji trwałości i trwania estetycznego idei i beto-
nu, stał się podstawą do sprecyzowania odpowiedniego zakresu zagadnień.

Aby zbudować bazę terminologiczną, autor wyznaczył obszar badawczy, który 
określiłby zakres terminologiczny dysertacji ‒ a więc jej źródeł estetycznych, pod-
staw filozoficznych czy ikonologicznych. W tym celu autor posiłkował się na przy-
kład dziełami: R. Ingardena Studia z estetyki oraz M. Merleau-Ponty’ego Widzialne 
i niewidzialne, a także innymi istotnymi dla stanu badań pozycjami: M. Gołaszew-
skiej Zarys estetyki czy H. Reada O pochodzeniu formy w sztuce, i tegoż autora 
Sens sztuki.

Pośród publikacji definiujących świat badań nad architekturą tworzoną w be-
tonie należałoby zacząć od dzieł wyznaczających materialistyczne podstawy ar-
chitektury współczesnej: G. Sempera Cztery pierwiastki sztuki budowniczej, prze-
wodnika modernistów – Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji 
S. Giediona, aż po współczesne monografie przedstawiające materialne źródła archi-
tektury nowoczesnej, w tym: N. Pevsnera Pionierzy współczesności, czy K. Framp-
tona Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and 
Twentieth Century Architecture. W obszarze poszukiwania znaczeń architektury 
współczesnej są także książki: Ch. Norberga-Schulza, Bycie, przestrzeń i architektu-
ra oraz Znaczenie w architekturze Zachodu. 

W obszarze historii idei architektury nie mogło zabraknąć opracowań Ch. Jenck-
sa – Architektura późnego modernizmu i inne eseje oraz Le Corbusier – tragizm 
współczesnej architektury.

Pośród szerokiego zakresu literatury dotyczącej głównego tematu dyserta-
cji – betonu, stosowne miejsce zajmują wydane w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX wieku pozycje badawcze P. Collinsa ‒ Changing Ideals in Modern 
Architecture  oraz Concrete: The Vision of the New Architecture, a także monogra-
fie z ostatnich lat, wciąż podejmujące zagadnienie znaczenia i „tożsamości” beto-
nu: J.L. Cohena i G.M. Moellera Liquid Stone: New architecture in Concrete oraz 
A. Forty’ego Concrete and Culture. A Material History. Obie książki podsumowu-
ją wpływ estetyczny i kulturowy betonu w architekturze oraz kulturze XX wieku.
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Wśród polskich pozycji szczególnie należy wyróżnić dwuczęściową publika-
cję Architektura betonowa 2001 i Architektura betonowa 2006, wydaną przez Sto-
warzyszenie Producentów Cementu, redagowaną przez prof. Dariusza Kozłowskie-
go i zawierającą teksty polskich znawców architektury betonowej opisujących jej 
najważniejsze przykłady na terenie Polski.

Literatura
Zestawiony zbiór literatury i źródeł z szerokiego zakresu przedmiotu ograniczo-

no do tych pozycji, które według autora doprowadzają zakres przedmiotu do synte-
zy problemu. Pomocne w tym są dzieła, które odnajdujemy w literaturze poświęco-
nej teorii architektury, teorii estetyki, filozofii, sztukom wizualnym czy technologii 
materiałowej. Pośród wielu opracowań dotyczących architektury betonowej nale-
ży wyróżnić:
 – traktaty architektoniczne, np. Le Corbusier, Vers une architecture,
 – monografie poświęcone historii architektury, np. A. Monestiroli, Tryglif i meto-

pa czy Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna,
 – monografie poświęcone historii architektury, ze szczególnym uwzględnie-

niem roli betonu i żelbetu, np. C. Simonnet, Le béton, histoire d’un matériau 
czy C. Croft, Concrete Architecture,

 – monografie poświęcone architekturze betonowej lub ukazujące twórczość po-
szczególnych twórców architektury betonowej, np. F. Dal Co, Tadao Ando. Com-
plete Works czy R. McCarter, Louis Kahn and Nature of Concrete, („Concrete 
International”),

 – publikacje wydawnictw fachowych ukazujące wpływ technologii betonu na 
stylistykę architektoniczną, np. N. Régnier, Livio Vacchini, „compositeur”  
d’architecture („Construction madernë”),

 – wydawnictwa konferencyjne i opracowania dotyczące materii – tworzywa ar-
chitektonicznego, np. A. Markowska, Rachel Whiteread – próby niebudowania 
(„Czasopismo Techniczne”),

 – opracowania odnoszące się do problemów teorii estetyki i filozofii, np. G. Deleu-
ze, Różnica i powtórzenie czy L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności,

 – artykuły z czasopism architektonicznych i innych o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym, np. T. Ando, La Capella sull’acqua e la chiesa della luce, 
(„The Japan Architect”).

 – źródła i strony internetowe, np. http://www.lafarge.com.
Zaznaczona kategoryzacja literatury przedmiotu pozwala usprawiedliwić ob-

szerny spis wybranej literatury. Zestawienie pozycji cytowanych, stanowiących 
główną bazę terminologiczną i problemową dysertacji, zostało rozszerzone o te 
źródła badawcze, które stanowią stosowne jej uzupełnienie i ukierunkowanie wy-
wodu.
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Ilustracje
Zbiór zamieszczonych ilustracji jest dopełnieniem opisu. W rozdziałach I i II ilu-

stracje stanowią odniesienie do prób urzeczywistniania form w betonie – mate-
rializacji idei we współczesnej architekturze betonowej. W rozdziale III ilustra-
cje są niejako komentarzem do przykładów wykorzystania betonu jako narzędzia 
idealizacji architektury. Ograniczenie zbioru zdjęć i rysunków wynika z zamiaru 
zaprezentowania najbardziej charakterystycznych formuł definiujących omawia-
ne przykłady. Wszystkie ilustracje są wyborem do bieżącego tekstu i stanowią to, 
co istotne, a nawet nieodzowne w dyskusji o architekturze – są uzupełnieniem 
słów przez przedstawienie hipotetycznego lub realnego stanu rzeczy – obrazu, ry-
sunku, budowli.





I. Poszukiwanie idei – odnalezienie materii, 
czyli definiowanie architektury betonowej

1. Niematerialna i materialna struktura dzieła architektury

Architektura jest sztuką zależną od tworzywa. Idea oraz wynikająca z niej forma 
przejawiają się w konkretnej materii – tworzywie wyznaczającym tej formie grani-
ce. To dzięki materii nierealny świat idei i ideałów, myśli i słów, koncepcji i szkiców 
przenosi sztukę w przestrzeń realnych wartości, podlegających ostatecznej ocenie 
i odczuciu. Architektura nie jest pod tym względem odmienną dziedziną sztuki. Po-
dobnie jak w malarstwie czy rzeźbie, transformacja konceptu w realny przedmiot 
nadaje architekturze znaczenie sztuki zawartej w relacji między konfiguracją kształ-
tu a walorami materii. Wybór podstawy bytowej dla dzieła sztuki ma decydujące 
znaczenie dla jego kształtu, a ostatecznie jego wartości. Idea i materia są zatem w ar-
chitekturze nierozłączne – podobnie jak forma wraz z materią stanowią estetyczną 
jedność. Sens sztuki architektonicznej zawiera się zatem w  z w i ą z k a c h  między 
pomyślaną konfiguracją idei a właściwościami materii.

1.1. Geneza. Odniesienie do fragmentów platońskiego dialogu Timaios jest pew-
nym hipotecznym przyrównaniem znaczenia betonu w przemianach architektury 
początku XX wieku. Bohater opisuje świat jako chaos pozbawiony jednorodności 
i harmonii, gdzie podstawowym aktem twórcy stało się wprowadzenie porządku 
w materię świata za pomocą idei1. Podobnie świat przed modernizmem, wypełniony 
materiami niepowiązanymi z ideami, wyczekiwał na demiurga, który uwolniłby ar-
chitektoniczną substancję z jej bezkształtu i nadał formie idealność. Obraz istnieją-
cej, lecz niezdefiniowanej materii należało ukazać na nowo, według wzorców, jakie 
stanowią doskonałe idee. Uznano nawet, że im więcej idei w materii, tym kształt 
staje się piękniejszy, doskonalszy i prawdziwszy, natomiast świat materii, ze wzglę-
du na swoją zmienność i nietrwałość, jest jedynie przedmiotem osądów i wrażeń. 
Także w architekturze idee i rzeczy, byty i zjawiska, aczkolwiek nierównej realności 
i doskonałości, są ze sobą związane i do dziś decydują o stopniu idealności świata 
architektury. Architekt-kreator stał się twórcą definiującym w nowy sposób poję-
cie doskonałego związku między zasadą formalną a tworzywem architektonicznym. 
Nowe materie miały stworzyć nowe rzeczy widzialne. To, co niewidzialne, zosta-

1 Platon, Timaios, Kritias, Kęty 2002.
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ło określone słowem i obrazem – tradycyjnymi narzędziami tłumaczącymi współ-
czesny umysł.

Techniczne i estetyczne wykorzystanie betonu, stali i szkła legło u podstaw 
mitu rozwoju ruchu nowoczesnego w architekturze. Uwierzono, że zastosowanie 
nowych materiałów spowoduje zrewidowanie klasycznego rozumienia formy, po-
dobnie jak obarczenie materiałów niespotykaną wcześniej rolą – nośnika wartości 
– pociągnie za sobą zmiany w samym procesie definiowania przestrzeni architekto-
nicznej. Doskonałość takiego wzorca miała oznaczać idealność przestrzeni architek-
tonicznej. Rewolucja, jaka dokonała się w architekturze, nie zmieniła tego, co sta-
nowi podstawową zasadę trwania wszelakich przejawów sztuki – potwierdzenia, 
że umysł ludzki ma przyrodzoną skłonność do wznoszenia się ponad materię w abs-
trakcyjną sferę pojęć wraz z wolą wytwarzania oryginalnych idei.

Myśl ta, stanowiąca zasadę poszukiwania nowej sztuki, nie jest jedynie źródłem 
mitu o posągu Pigmaliona, lecz tworzy obraz całej historii architektury. Wydaje się 
wręcz, że cechą każdej materii jest jej określenie przez historyczną ewolucję, która 
stanowi bezustanny powrót do źródeł i szukanie początków, poszukiwanie związ-
ków z pierwszymi ideami lub określaniem tożsamości materii przez idee. W historii 
przemiany te miały dla architektury swoje konsekwencje: pozwoliły dać jej wyraz 
w metaforycznym lub transcendentnym nastroju. W świątynnej starożytności pięk-
no było syntezą idei i materii, a gmachy na Partenonie – aktem petryfikacji ideal-
ności zaprezentowanej w białym marmurze pentelickim. Przez następne wieki bu-
dowle „traciły ciężar”, mury zdawały się dematerializować, dawały wyraz pędowi 
człowieka ku absolutowi – otrzymały ten rodzaj sublimacji, która była synonimem 
piękna. Nabierały wyglądu i uduchowienia odległych od wzorców klasycznych 
gmachów.

Także na początku XX wieku architekci próbowali odszukać nowe wzorce, ko-
rzystając z materiałów znanych i opisywanych od dziesięcioleci. Po czasach zbytku 
i zatracenia się w sztukach zdobniczych architektura – sztuka rozumu i zmysłów 
– zaczęła przezwyciężać „twardą” materię dzieła, by tchnąć w nią nowego ducha 
epoki. Jednak, aby stworzyć nowy związek między „duchem czasu” a materią, mo-
derna musiała dokonać radykalnej destrukcji i rozpadu starego świata widzialnego, 
w którym „stare” architektoniczne mimesis niepasujące do treści obrazu ekspresyj-
nej twórczości zostały rozdzielone i podporządkowane nowej syntezie idei i mate-
rii. Świadectwo porządku i harmonii między obiema rzeczami wciąż zaświadcza-
ło o duchowej sile i po raz kolejny stało się przykładem nieustannej budowy świata.

„Mit założycielski” współczesności został określony datą (1915), kiedy Le Cor-
busier, wynajdując kształt przestrzenny systemu Dom-ino, odwzorował go w naj-
twardszej materii – w betonie. Prosty, racjonalny system kreujący nowatorską 
przestrzeń i nową jakość architektury wyznaczył granicę jej tożsamości; jej obiekty-
wizację formalną oraz nową trwałość. Architekt pisał o tym w Vers une architecture, 
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wyrażając swoją akceptację nie tylko dla nowych możliwości technicznych, lecz 
także dla zależności między nieutrwalonymi ideami:

[…] Moje oczy widzą coś, co przenosi waszą ideę. Ideę wyrażoną nie w sło-
wach czy dźwiękach, ale wyłącznie przez graniaste formy, kształty jasno zde-
finiowane przez światło, które są ze sobą powiązane. […] Te relacje nie mają 
nic wspólnego z praktycznymi działaniami lub opisowymi efektami. Są ma-
tematycznym tworem umysłu. Są językiem architektury. Nie tylko przysto-
sowaliście martwe materiały do wymagań funkcjonalnych projektu, ale tak-
że, przekraczając te wymagania, ustaliliście związki, które poruszają emocje. 
To jest architektura2.

Relacje, o których pisał Le Corbusier, nie były niczym innym jak próbą po-
szukiwania doskonałości nowych budulców w celu odnalezienia uniwersalnego 
wzorca dla wielości architektonicznych idei. Opisywanie ich stało się nowym ję-
zykiem architektury – matematycznym, poetyckim i plastycznym tworem umy-
słu jego współwyznawców – tych, którzy przez dostosowanie „martwych ma-
teriałów” do wymogów architektury ustalili związki poruszające wyobraźnię 
odbiorcy i użytkownika. „Gdy powstają odpowiednie relacje, dzieło obejmuje nas 
w posiadanie. Architektura to «relacje», to «czysty wytwór ludzkiego umysłu»”3 
– konkludował Le Corbusier, diagnozując racjonalne pragnienia i podświadome in-
tencje twórców.

W istocie ‒ to dzięki betonowi i żelbetowi świat odrzucił ręczne formowanie 
kamiennych form na rzecz utrwalanych na lata technicznych i technologicznych 
idei. Świat nie potrzebował już kamienia, potrzebował „superkamienia”, którego 
dostępność będzie niewyczerpana, a jego konstrukcyjne i estetyczne możliwości 
– nieograniczone. Dzięki wprowadzeniu zbrojonego betonu relacje między nowy-
mi estetykami a technologią w budownictwie zyskały niespotykane wcześniej bo-
gactwo i różnorodność. Jan Rowan, krytyk „Progressive Architecture” opisywał ten 
stan witalności projektowej jako p r z e b u d z e n i e  p r o f e s j i, w czasie, kiedy 
niemal każdy architekt miał na swojej desce kreślarskiej projekt, który zamierza  
zrealizować z wykorzystaniem surowego betonu4. Architektura stała się w nowy 
sposób „materialna”. Nie zmieniło się jednak jej źródło. Pozbawiona na pewien 
czas  i d e a ł u  form i stosownych im treści, odnalazła swoje miejsce wśród  i d e i  – 
ożywczych inwencji, konceptów, wątków stylistycznych i pomysłowych ekspresji. 
Wizja nowego świata w swojej demokratycznej estetyce była na tyle silna i atrakcyj-
na w bezstronnym wyrazie, że żelbet stał się nagle wzorcową materią spekulatyw-

2 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris 1923, s. 165 (tłum. M.Ch.).
3 Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012, s. 73.
4 R. Legault, The Semantic of Exposed Concrete, [w:] J.L. Cohen, Liquide Stone: New Architecture 

in Concrete, New York 2006, s. 46.
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nego myślenia o architekturze. Krytyk Paul Damaz potwierdzał to pełne, fizyczne 
urzeczywistnienie idei jako trwałego stanu nowoczesności:

Materializm naszej cywilizacji tłumaczy materializm naszej architektury, jed-
nak nie możemy jej osądzać. Jeżeli istnieje cokolwiek, co ma wpływ na ruch 
współczesny, to są to przede wszystkim ożywcze idee. […] Dzieło sztuki jest 
symbolem. Jest ekspresją niematerialności przez materialność5.

W optymistycznym oglądzie betonowej rzeczywistości nie przeszkadzał wciąż 
towarzyszący mu dystans oraz brak akceptacji oceny budowy „świata z betonu”. 
Wielu oponentów traktowało betonowe budowle jako nieciekawe obiekty tkwiące 
pośród naturalnego krajobrazu, należące do tej samej kategorii co autostrady, si-
losy czy inne dzieła inżynierskie. Uważano, że są pozbawionymi ekspresji obiek-
tami zbudowanymi z marnego materiału, jakim był cement. Symboliczny dla tych 
czasów był głos Franka Lloyda Wrighta, nieukrywającego potrzeby dekorowania 
betonu dla polepszenia jego amorficznego, pozbawionego charakteru wyrazu. Na-
wet pod koniec lat trzydziestych XX wieku ceniony krytyk Adrian Stokes twierdził, 
że pomimo tego, iż zachodnia tradycja architektury zawsze opierała się na uniwer-
salnie pojętej idei rzeźbienia w materiale (carving), to jednak nowy materiał – żel-
bet, pomimo niespotykanej wcześniej nienaturalnej plastyczności, nie jest zdolny, 
ze względu na sztuczne pochodzenie, do oddania jakiejkolwiek fantazji. Krytyk pi-
sał wręcz o „śmierci architektury” tworzonej z kamienia – materiału, który dzięki 
swojemu naturalnemu bogactwu odnawiał siłę formalną i znaczeniową architektury. 
Wieszczył, że obiekt architektoniczny nie będzie już służyć za źródło, w którym 
rzeźbienie konceptu przestrzennego odnawiało zawsze swoją siłę.

Nawet dziś, w podobnym tonie sceptycyzmu, Rem Koolhaas uznaje te „trau-
matyczne” poczynania pionierów modernizmu za podobne do działań budowni-
czych arki Noego (lub jej niezliczonych wersji), symbolizujących niepowtarzal-
ną szansę ratowania przed kataklizmem starej architektury (il. I.1‒I.2). Według 
holenderskiego architekta stosowanie żelbetu stało się sposobem na obiektywi-
zację każdej niedojrzałej decyzji w jej bezkrytycznym podejściu do materii. Po-
wszechność i zwyczajność wykorzystania żelbetu ukrywały w sobie te cechy, któ-
re absorbowały wszystkie, wcześniejsze i aktualne, szalone sensy. Koolhaas daje 
temu wyraz we współczesnym (ironicznym) przepisie na architekturę, której wy-
nikiem jest pełna dowolność formowania. Takie formowanie odbywa się, jak na-
stępuje. Najpierw należy wznieść konstrukcję z desek szalunkowych. Następnie 
trzeba w niej zamocować pręty zbrojeniowe, których wymiary wynikają bezpośred-
nio z racjonalnych wyliczeń konstruktora i emocji architekta. Później szarą ciecz 
wlewa się w puste, spekulatywne antyformy, by pozwolić im zaistnieć w postaci 

5 P. Damaz, Art in European Architecture/Synthèse des arts, New York 1956, s. 32 (tłum. M.Ch.).



17

  Il. I.1. Zgromadzenie Narodowe, Oscar Niemeyer, Brasilia, 1950
  Il. I.2. Stadion Olimpijski, Kenzo Tange, Tokyo, 1964
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absolutnie realnych obiektów6. Taki obraz współczesnej architektury to obraz bu-
dulca najpierw dającego się dowolnie kształtować, aby niespodziewanie stać się 
twardym jak skała i trwałym na dziesięciolecia. Płynny kamień potrafi uwznioślić  
p u s t k ę  idei architekta równie skutecznie, jak najbardziej oryginalne znaczenia ar-
chitektury.

1.2. Beton – matryca idei i metafora. Materia i materiał dzieła. Beton7 jako 
materia nie istnieje samodzielnie. Frank Lloyd Wright uważał, że beton to kamień 
stworzony w formie, zatem to forma szalunku, a przede wszystkim nadrzędnie ob-
rana forma w umyśle twórcy, nadaje sens estetyczny i techniczny architekturze8. 
Tak samo status betonu określa Cyrille Simonnet: jako stan materii  b e z  p o- 
c z ą t k o w e g o  o b r a z u9, który pośród innych materiałów – dzięki swojej 
„płynnej” naturze – nie ma żadnego wyznaczalnego modelu, formy początkowej 
zdolnej do przekazania przez jakieś odwzorowanie. Produkowane jako wynik my-
śli chemicznej, matematycznej czy estetycznej, beton i żelbet są zawsze związa-
ne z odniesieniem do pewnego stanu, którego obraz nigdy nie wydaje się ukończony  
i zamknięty.

Dzięki możliwości przeobrażenia beton wydaje się „matrycą” idei architekto-
nicznych – jest najbardziej „podatnym na wyobrażenie” materialnym śladem i od-
ciskiem wyrażanych w nim ekspresji formalnych. Jako substancja niezwiązana 
i kompozytowa (mieszanina kruszywa, wody i cementu) stanowi synonim arysto-
telesowskiej „materii pierwszej” (materia prima – πρώτη ύλη)10, która w sensie 
właściwości jest „potencjalnością”, metafizycznym „substratem zmian” architek-
tonicznych. Jest tylko nazwą, wielkością, cechą, która ma zdolność przyjmowa-
nia kształtu – jest ciałem uniwersalnym. W sensie gotowej substancji, gotowego 
materiału zastygły beton staje się „materią drugą” – kształtem, którego właściwości 

6 R. Koolhaas pisze: „[…] To nie przypadek, że każdy plac budowy, na którym używa się zbrojonego 
betonu, z powodu wszechobecnych desek szalunkowych wygląda tak, jakby konstruowano tam arkę 
Noego – zamienia się w odciętą od morza stocznię. Noemu przydałby się żelbet. Modernistycznej 
architekturze przydałby się potop”, [w:] R. Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest 
dla Manhattanu, Kraków 2013, s. 282.

7 P. Collins, Concrete: The Vision of the New Architecture, Montreal 2004, s. 19. Krytyk określa 
etymologię francuskiego terminu béton jako pochodzącego z technologii „domów ziemi” (franc. 
pisé; ang. rammed earth; hiszp. tapial; port. taipa). Domy konstruowane są do dziś przez układa-
nie i mieszanie warstw gruntu, wapna, żwiru i systematycznego ubijania ich. Collins powołuje się 
na J.F. Blondela i jego Cours d’Architecture (1770), w którym opisano konstruowanie domów z ma-
teriału zwanego mortier de Betum (Vol. 5, s. 425); Betum w języku strarofrancuskim określa niejed-
norodną masę, składającą się z materiałów o różnorodnym składzie i frakcji.

8 P. Salminen, Piękno betonu, [w:] I Biennale Architektury. Kraków 1985, Kraków 1985, s. 111.
9 C. Simonnet, Le Béton en représentation – La Mémoire photographique de l’entreprise Hennebique 

1890–1930, Paris 1993, s. 55-75.
10 Arystoteles, Metafizyka, Księga Z (VII), Warszawa 2009, s. 142-143.
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fizyczne stają się budulcem dla wyznaczonej przez twórcę idei/metafory. Obie ka-
tegorie materii stanowią właściwy przedmiot pracy architekta – jako rzecz trak-
towana fizykalnie, jako „substrat” – podłoże dla wszelakich form architektonicz-
nych, ale także jako „abstrakt” – ukazujący jego cechy i naddane przez architekta 
znaczenia.

W obu stanach skupienia beton „uzyskuje przywilej” bycia  m e t a f o r ą  – 
przeniesieniem cech tworzących nowe i niepowtarzalne znaczenia architektury. Be-
ton wraz ze swoją „nieuchwytną”, półpłynną naturą zdaje się bardziej żywiołem 
niż ciałem czy substancją, w takim sensie, w jakim nazywamy ogień, wodę, powie-
trze i ziemię – jako coś, co jest wcieloną w formę regułą, która wykazuje podob-
ną właściwość tam, gdzie występuje choćby jej fragment11. Na aspekt podkreślający 
właściwości betonu – zwrócił uwagę Louis Kahn:

Musicie poznać naturę betonu, to, czym naprawdę chce być. Beton chce być 
granitem, ale nigdy do końca się nim nie stanie. Pręty zbrojeniowe grają 
rolę sekretnego twórcy, który sprawia, że   ten tzw. lany kamień jawi się jako 
wspaniały wytwór ludzkiego umysłu. […] Czym chce być beton: wytworem 
umysłu12.

Beton jako metafora jest pierwszą poetycką figurą (lub znaczeniem), która 
w przenośnej grze upodabnia się do innych materii, zapożycza ich cechy. Takie ro-
zumienie – jako podobieństwo bądź porównanie, z którego wynika wieloznaczność, 
domniemanie, relacja czy analogia – stanowi w architekturze podstawową, choć 
zawężoną definicję metafory13. W szerszym rozumieniu jego sensowną interpreta-
cję uzyskuje się przez całościowe zrozumienie zaistniałych związków przestrzen-
nych, formalnych i kontekstowych, zestawiających odległe sensy w jedno. Środkiem 
dla stworzenia takiego tropu jest ten ideowy i materialny język architektury, w któ-
rym treść dzieła pozostawia nas w przestrzeni poza logiką i funkcją struktury, a prze-
nosi w fikcję sztuki.

Wydaje się zatem, że materia betonu to nic innego jak zawartość, treść, zasada 
dzieła. Stanowi nawiązanie do litej ściany platońskiej jaskini, w której odbija się 
„poetyckim cieniem” nierzeczywistość całego realnego świata. Rozbite i rozproszo-
ne światło tworzy fantazyjne wzory i kształty, których odczytanie zależy od per-
spektywy, wiedzy i wrażliwości oglądającego. Zrozumienie idei natomiast zależy 
od kształtu obrazu rzutowanego „na” materię i „w” niej przeobrażonego. A jeżeli 
to prawda, że najpierw zaczynamy widzieć, a potem dopiero myśleć, bo „świat zmy-

11 M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996, s. 144.
12 R. McCarter, Louis Kahn and Nature of Concrete, Concrete International (32) 12, Farmington Hills, 

2009, s. 26-33 (tłum. M.Ch.).
13 Arystoteles, Poetyka, Retoryka, Warszawa 1988, s. 351-353.
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słowy jest starszy od świata myślowego”14, to zdziwienie wobec materii i kształ-
tów w niej uporządkowanych jest prapoczątkiem odkrywania architektury. Metafora 
takiej budowli służy temu, aby odkryć rzeczywistą fundamentalną podbudowę dla 
całej architektury, ponieważ sens „fundamentalności” polega na poszukiwaniu real-
nego i metaforycznego wzorca architektury.

Dziś beton, który na początku masowo zapożyczał formy i cechy z innego ma-
teriału, istnieje jako autonomiczny budulec, wspierany własną składnią i mitologią 
zgromadzoną przez ostatnie stulecie. Przypomina to sytuację z powieści Umberta 
Eco Wyspa dnia poprzedniego, w której jeden z bohaterów stworzył arystotelesow-
ską maszynę – konstrukcję do tworzenia metafor. Autor wynalazku uważał, że dzięki 
kolekcjonowaniu substancji i atomów pojęć tworzy nieskończoną głębię nowych 
i oryginalnych znaczeń dla nowo powstających rzeczy. Przenikliwość sposobu od-
krywania relacji między substancjami bohater nazwał zdolnością metaforyczną15. 
W taki sposób beton wraz z właściwą proporcją składników i znaczeń, nadmiarem 
dodatków lub ich brakiem implikuje paradygmat obrazu abstrakcyjnego, siły, masy, 
struktury, ciężaru lub lekkości, sztywności, ale także piękna lub brzydoty – kate-
gorii estetycznej bezpośrednio z nim związanej. Bo przecież, jak twierdził Ficino, 
materia jest z natury brzydka: „[…] pięknem nie mogą być ciała, bo są dziś piękne, 
a jutro […] będą niepiękne”16.

Beton wydaje się bytem niejako „ukrytym” w umysłach twórców, materią za-
wierającą w sobie zagadkę zróżnicowania formy i ukrytego znaczenia. Zgodnie z tą 
tezą beton staje się synonimem tego pojęcia materii, przy którym nie można posta-
wić znaku równości między materią składającą się na jakieś ciało a samym ciałem, 
lecz raczej w jaki sposób ciało trzeba będzie uznać za pewną  f a z ę  – trwanie, 
w jakie wchodzi materia na pewien czas. Znana prezentacja Louisa Kahna poje-
dynczej cegły, ukazująca przemianę materii z nieokreślonej gliny w uformowany  
m a t e r i a ł stający się zaczątkiem łuku lub katedry, stanowi przykład obrazują-
cy ten typ transformacji. Materia jest zatem tym, co ulega przemianom, a mimo to 
zachowuje swoją tożsamość. Dlatego beton – jako „materia” i „materiał” – jawi się 
jako podbudowa wszelakiej poetyki opartej na regułach podobieństwa, będących 
zarówno stwierdzeniem nadania formie przenośni-metafory, jak i dowodem na „pęk-
nięcie” i „zakłócenie” znaczenia pierwotnego.

14 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, Gdańsk 1996, s. 205.
15 U. Eco, Wyspa dnia poprzedniego, Warszawa 1995, s. 71-79.
16 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Warszawa 1991, s. 104. Wydaje się, że brzydota jest jednak 

nieodłączna z pojęciem nowości rzeczy. Choć awangardy odwoływały się do idei „wyprowadzania 
z równowagi wszystkich zmysłów”, wbrew temu, co się sądzi, brzydota jednak nie jest kategorią 
(świadomym celem) architektury. Jest kategorią odbiorców architektury, widzów nieprzyzwyczajo-
nych do otwartej estetyki współczesnej architektury. Wszystkie nurty świadomie deformujące i de-
komponujące stanowią wyrazisty przykład trwania w zasadach kompozycji niż jej braku.
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Ten moment, kiedy „możliwość” materii (potencja) urzeczywistnia się (łączy się 
z formą), Arystoteles nazywa  a k t e m  – odnalezieniem celu. Dla ojca włoskiej her-
meneutyki Luigiego Pareysona relacja między formowaniem a materią jest także 
aktem, nazwanym samookreśleniem intencji formalnej (formatywnej), która bierze 
na siebie materię. Filozof określa tę relację jako adopcję (adozione) – przysposobie-
nie materii do intencji formalnych; brak materii w formie oznacza sterylne marze-
nie i bezpłodny cel, a sama materia, która nie jest predysponowana do wypełniania 
powołania formalnego, nie jest materią sztuki, lecz nieforemną masą, pozbawioną 
wymagań i możliwości17.

Wobec trudności w definiowaniu terminów „materia” i „materiał”, ich różnorod-
nych ujęć w filozofii, estetyce, fizyce oraz w naukach przyrodniczych możemy je-
dynie intuicyjnie badać, jaką rolę pełnią oba pojęcia w tych dziedzinach, w któ-
rych funkcjonują nie jako pojęcie podstawowe, lecz jako element wyjaśniający 
i teoretyczny.

„Materia” jest pojęciem otwartym, za każdym razem przedstawia się nam ina-
czej, jej istota „nie poddaje się nam”, jednakże owa trudność w zdefiniowaniu sta-
nowi właśnie o sposobie jej istnienia. Znaczenie słowa „materia” z biegiem czasu 
ulegało przeobrażeniu (a nawet w tym samym czasie nie dla wszystkich oznacza-
ło to samo). Należy zatem uznać, że „materia” w swoim podstawowym znaczeniu 
jest pojęciem bazowym – oznaczającym, w szerokim zakresie, tworzywo, budulec 
lub substancję do budowy świata, dzieł, rzeczy – ich fizycznego wymiaru mającego 
swoje podstawy w analizie i nazewnictwie cech. Kazimierz Ajdukiewicz, choć pi-
sze o utrwalonej niejednoznaczności definiowania materii, proponuje jednak zupeł-
nie jasną i oczywistą definicję:

[…] i nie będziemy się wahać, gdy przyjdzie nam o jakimś przedmiocie roz-
strzygnąć, czy mamy go nazwać materią, czy też mamy mu tej nazwy odmó-
wić. […] Materia – to tyle, co ciało jakiekolwiek18.

W ten sposób możemy mówić o rzeczy fizycznej – obiekcie powstałym z substan-
cji określonej cechą fizyczną – poznawczą i wyznaczalną racjonalnym badaniem19.

17 L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności, cz. 1. Styl, treść i materia w sztuce, Kraków 2009, 
s. 56-57.

18 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 2, Wybór pism z lat 1945–1963, Warszawa 1965, s. 61.
19 M. Gołaszewska, Świadomość piękna, rozdz. Pytania o tworzywo i techniki artystyczne, Warszawa 

1970, s. 259. Autorka pisze: „Fizyczna strona dzieła sztuki odgrywa największą rolę tam, gdzie twór-
czość artystyczna splata się z wykonawstwem – tak jest w rzeźbie, aktorstwie, malarstwie, tak jest 
oczywiście w architekturze. Jednak istnieje różnica w podejściu do aktu twórczego i do materii dzie-
ła. […] Architektura wydaje się wyjątkiem w takim stanie rzeczy, jako że architekci posiadają tzw. 
w y o b r a ź n i ę  a r c h i t e k t o n i c z n ą, dzięki której mają zdolność komponowania budowli 
od razu w materiałach budowlanych,  j a k i m i  d y s p o n u j ą”.
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Kształt dzieła sztuki osadzony jest zatem na materii, której w odpowiednich ak-
tach twórczych nadane zostało znaczenie artystyczne, aby następnie, za pomocą 
materiału, przeistoczyć się w konkretny, fizyczny obiekt. Kształt materialny jest za-
tem ustanowiony z materii wraz z intencją artystyczną. Dlatego można powiedzieć, 
że estetyka architektury jako osobnej sztuki polega na estetyce tworzywa tej sztu-
ki – drewna, kamienia, stali, betonu; i w charakterze tych tworzyw musimy szukać 
jakiejś zasady, stosowności środków, które służą celowi – formie i funkcji.

O utożsamieniu pojęcia „treści” dzieła sztuki z pojęciem „materii”, a tegoż z po-
jęciem „materiału” pisze Roman Ingarden. Filozof określa termin „materii” jako 
całość rzeczywistości fizycznej, a „materiał” jako jej wycinek, który konstytu-
uje poszczególne rzeczy. Materia zatem to rzecz istniejąca  p r z e d  d z i e ł e m 
– surowiec, (np. stal, kamień, beton w stanie płynnym itp.), który trzeba inaczej 
„ukształtować” ideą, treścią, znaczeniem, żeby w nim „wyrobić” pewne dzieło. Ma-
teriał zaś określa jako coś, co w samym  d z i e l e  się znajduje i nie tylko dostar-
cza mu pewnego szczególnego doboru własności (materiałowych, budowlanych), 
ale dodatkowo użycza dziełu specyfiki przez swoją konkretność i przeznaczenie 
techniczne20.

Dla Marii Gołaszewskiej szczególnie ważne jest dwojakie rozumienie tego sło-
wa:  m a t e r i a  na  c o ś  – a zatem surowiec, z którego powstało dzieło sztuki (ka-
mień, płótno, farby, słowa, dźwięki, itp.) i  m a t e r i a ł  c z e g o ś  – to, co pozostaje 
w dziele, co jest w nim mniej lub bardziej widoczne, spełniając rolę czynnika arty-
stycznie aktywnego i będąc podłożem jakości fizycznych dzieła sztuki (np. rodzaj 
marmuru, zastygły beton). Materia stanowi ten element dzieła sztuki, który pozwala 
je zakwalifikować do przedmiotów realnych – rzeczy, procesów, wytworów kultu-
rowych czy też takich zjawisk21. Podobne rozróżnienie wprowadza Władysław Stró-
żewski, nazywając materię podbudową dzieła, natomiast materiał ‒ elementem 
jego  s t r u k t u r y  – służy widzeniu22.

Zatem uznajmy – w architekturze  m a t e r i ą  można nazwać to, co tworzy 
dzieło, jest tworzywem określonym znaczeniem; natomiast  m a t e r i a ł e m  jest 
to, co w nim pozostaje. Materia w architekturze poprzedza materiał (jest odwzoro-
waniem idei, koncepcji zawartej domyślnie np. w rysunku, szkicu), ponieważ jest 
podbudową dzieła – a więc wszystkim, co go kreuje przed jego powstaniem. Mate-
riał w takim kontekście jest konkretnie sprecyzowanym, mającym kształt, wymiary 
i specyfikę budulcem. Jako fizyczna realizacja ‒ materia i materiał mogą być w za-
sadzie takie same w rozmaitych dziełach – można stworzyć wiele dzieł architektury 

20 R. Ingarden, Esencjalne zagadnienie formy i treści, [w:] Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958, 
s. 432-433.

21 M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1983, s. 215.
22 W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 97.
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z tego samego drewna, kamienia, betonu o takim samym składzie chemicznym.  
Jednak to kształt idei stanowi tę przyczynę, dzięki której architektura wkracza 
w świat znaczeniowego wyrazu.

1.3. Dualizm dzieła architektury. Czy istnieje architektura betonowa? Teorie 
architektury mówią o przestrzeniach, planach, bryłach, przekrojach – sposobach 
ich definiowania. Wszystkie te elementy łączy idea. Są to zatem rzeczy nabierające 
znaczenia materializacji – urealnienia idei dzieła architektonicznego. Współzależ-
ność dzieląca teorię architektury (jak i całej estetyki) między ideę i materię stano-
wi elementarny związek przyczynowo-skutkowy, którego estetyczne konsekwencje 
stają się podstawą określania różnic między czasem minionym i teraźniejszym, or-
ganizacją życia umysłowego i duchowego, celami i pragnieniami twórców archi-
tektury. Jest ona jedną z wielu fundamentalnych opozycji binarnych, w której jeden 
z członów pary jest uprzywilejowany, a drugi – uzupełniający. Dominacja jedne-
go pojęcia nad drugim zawsze stanowiła o identyfikacji i wyrazistości poszczegól-
nych kategorii stylistycznych.

O nadrzędnym znaczeniu idei23 w architekturze świadczy fakt, że od czasów 
renesansu część twórców uważała, iż szczególna wartość sztuki polega na zapro-
jektowaniu całej figury architektonicznej bez jakiegokolwiek materiału – i tak 
pozostało do dzisiaj. Przyczyną takiego myślenia jest fakt, że idea przez stulecia 
stała się synonimem i d e a ł u. Było to oczywiste wobec trwania źródeł antycz-
nych. Wszystkim twórcom wydawało się to zgodne z neoplatońską teorią przyzna-
nia idei najwyższej wartości w każdej sztuce24. Już w 1957 roku Gio Ponti napi-
sał to, co dla wielu było ostatecznym i absolutnym uznaniem dominacji idei nad  
materią:

Architektura, jako plastyczny i abstrakcyjny fakt, jest  b e z b a r w n a. […] 
Możemy ją sobie «projektować» pod względem koloru (lub kolorów) oraz ma-
teriału (lub materiałów), ale jeśli wziąć pod uwagę jej czysto architektoniczny 
osąd, jej architektoniczną istotę, architektoniczną ważność, musimy traktować 

23 W tak ustalonym zakresie problemu należy uznać stanowisko estetyczne o rozróżnieniu pojęcia 
„idei” będącego atrybutem-zamiennikiem znaczeniowym „myśli” – pierwotnej przyczyny estetycz-
nej od pojęcia „materii” – rzeczy możliwej do poznania zmysłowego i będącego namacalnym bu-
dulcem wszystkich rzeczy. Idea architektoniczna, choć traktowana jako składowa dzieła, niezależnie 
od przekonań jest składnikiem niewyznaczalnym i nieokreślonym żadną miarą, wartością, jakąkol-
wiek cechą wskazującą na „sposób budowy”. Zob. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 
1958, s. 422.

24 Dla jednego z twórców renesansu – Marsilia Ficina ‒ wszelakie dzieła ludzkie były obrazami (ima-
gines) wykuwanymi na wzór boskich idei; w ten sposób sztuka pozostaje umieszczona w ciasnych 
ramach zmysłowego odtwarzania jakiegoś porządku zastygłego raz na zawsze w swojej niematerial-
nej doskonałości. Teoretyk wyrażał istotne przekonanie o łączności obu rzeczy, jednak to niemate-
rialna idea powinna określać rzecz materialną. Niedługo potem granicę definiowania architektury
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ją, jakby była bezbarwna. Jak rzeźba. Jak fenomen bryły kryształu. Architek-
tura jest zatem naturalnie biała25.

W takim stwierdzeniu Gio Pontiego architektura istnieje ponad wszystko jako 
niepodzielna całość, w ideowym projekcie lub w modelu, w których można rozwią-
zać to, co należy przełożyć na konkretny materiał. O czytelności architektury ma 
przesądzać  p r z e z r o c z y s t a  idea.

Z drugiej strony historia architektury jako historia techniki stała się elementem 
budowy rzeczywistego świata przez doskonalenie narzędzi i materiałów. Oczywi-
stość tego faktu potwierdzały na początku XX wieku słowa prekursora wykorzy-
stania betonu – Auguste’a Perreta, mówiącego, że ze wszystkich sztuk to architek-
tura najbardziej zależy od warunków materialnych26. Antonio Monestiroli twierdzi 
wprost, że architektura jako fizyczna konstrukcja jest  b u d o w ą  i d e i, w związ-
ku z czym rola struktury i materialna logika budowli muszą być rozpoznawalne 
wraz z realizowaną ideą27. Sprowadza to problem do wniosku, iż w architekturze, 
co prawda, nie można mówić o m a t e r i i  jako równoważnej idei  dzieła sztuki, 
lecz można mówić o z a s t o s o w a n i u  m a t e r i i  jako rzeczy realizującej ideę. 
Dlatego sztuka architektury w swoich najważniejszych przejawach zawsze była sku-
tecznym środkiem godzenia wszelkich elementów materialnych i ideowych w har-
monijną całość. Sam wybór idei i materii dzieła sztuki oraz sposób jego uformo-
wania wyraża osobisty stosunek twórcy do materii świata, a nawet do bytu samego 
człowieka. Ta specyficzna współzależność w prezentacji idei wydaje się prezentacją 
„napięcia” między „możliwościami” materii a wymogami ideowej intencji, dążącej 
do wydobycia możliwości z materii w celu idealnego, absolutnego samookreślenia 
obu rzeczy.

Jest to bardzo bliskie odczytaniu fenomenu architektury przez Martina Heideg-
gera, który określa materialny aspekt dzieła sztuki nie tylko przez sprowadzenie 
budowli do jej zwykłej „cielesności”. Materialność pojmowana przez filozofa w ka-
tegorii ontologicznej jako „ziemia”-grunt (Erde), stanowi raczej proces i źródło 
budowy dzieła każdego niż jakikolwiek dowód bytu substancjalnego. Filozof od-
najduje w niej sens rozwinięcia się w „niewyczerpaną pełnię prostych sposobów  

rozszerzył Leone Battista Alberti, który zaznaczał, że budynek składa się z kształtu-rysu  
(lineamentis) i materii (materia) gdzie rysunek jest wytworem umysłu, a materia stanowi wytwór 
natury; konieczny jest zatem jej wybór i zgodność z ideą. Alberti wyznaczył zależność między pro-
jektem powziętym przez umysł a wyborem i uporządkowaniem materii; L.B. Alberti, Ksiąg dzie-
sięć o sztuce budowania, Warszawa 1960, s. 19.

25 G. Ponti, Amate l’architettura; „l’architettura è un cristallo”, Genova 1957, s. 80 (tłum. M.Ch.).
26 A. Perret, Contribution à une théorie de l’architecture, Paris 1952, cyt. za: M. Pabich, Mario Botta. 

Nikt nie rodzi się architektem, Łódź 2013, s. 183.
27 A. Monestiroli, Reakcja formy 1. Krótki wykład na temat architektury, [w:] „Pretekst”, Zeszyty 

KAM, nr 3, Kraków 2010, s. 43.
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i postaci”28. Stanowi rodzaj źródła, z którego wywodzą się wszelkie formy bytu 
i istota prawdy o dziele. Materią (w odróżnieniu od materiału) jest to, co znika 
w funkcji przydatności i użyteczności dzieła; jest budulcem dzieła-świątyni, który 
nie pozwala zniknąć materiałowi. Ten ślad powolnego „ugruntowania” związków 
idei i materii widać wyraźnie w pierwszych latach twórczości Le Corbusiera, prak-
tyki rysunkowej Ericha Mendelsohna i podobnych im wczesnych dokonań malar-
skich Zahy Hadid, w których „wielkość duchowej pasji zrodziła z chaosu cud har-
monii”29. Ślady tego procesu można odnaleźć w poszukujących „praformy” szkicach 
Louisa Kahna, podkreślającego, że budowla musi zaczynać od niemierzalności, na-
stępnie przejść w fazę wymierzalnego projektu, aby w końcu ukazać ponownie swo-
ją niematerialność30. Architekt odnosił się do odwiecznego problemu różnic między 
ideą twórczą (e m o c j ą, dla której nie ma miary) i materią (n a t u r ą  możliwą 
do wymierzenia), uznając za konstytutywne rozróżnienie między miarą obu kate-
gorii. Dla Kahna pierwsza linia na papierze jest już miarą tego, co będzie można 
w pełni wyrazić w konkretnym tworzywie:

To pytanie dotyczy tego, co jest mierzalne [measurable], i tego, co nie jest 
możliwe do zmierzenia [unmeasurable]. Natura, fizyczna natura, jest mierzal-
na. Emocje i marzenia nie mają miary, nie mają języka, i każde z tych marzeń 
jest wyjątkowe31.

Każda idea architektury zatem zostaje stworzona przez cielesność architektu-
ry jako rzeczy podkreślającej tożsamość przestrzeni, pionu, poziomu i krzywizny 
architektury, ale także ukazującej możliwości materiału. Sama materia traktowa-
na jako fakt, mający obiektywne cechy, nie jest celem estetyki i nie należy do dzieła 
sztuki; byt materialny nie przynależy do dzieła sztuki – jest jego podstawą i budul-
cem. Staje się tematem twórcy, gdy ten zaczyna tworzyć  f o r m ę  dzieła; podob-
nie jak samotna idea nie może stać się podziwianym końcem dzieła – jest przecież 
czystym abstraktem.

Ta zależność bezpośrednio odsyła nas do znanej definicji architektury Adolfa  
Loosa, który przywołuje kształt napotkanego w lesie kurhanu („długiego na sześć 
stóp i szerokiego na trzy”) do elementarnej tożsamości architektury. Proporcje 
tego uformowanego łopatą kopca o kształcie piramidy wraz z gruntem potrzebnym 
do jego uformowania pozwalają rozpoznać jego cel: „Nagle poważniejemy – pisze

28 M. Heidegger, Drogi lasu, rozdz. Źródło dzieła sztuki, Kraków 1997, s. 30.
29 H.R. Morgenthaler, Jak można pozostać obojętnym wobec sztuki? [w:] Erich Mendelsohn. Dynamika 

i funkcja. Zrealizowane wizje kosmopolitycznego architekta, Wrocław 2002, s. 21.
30 R. Twombly, Louis Kahn: Essentials Texts, New York–London 2003, s. 69.
31 Ibidem, s. 63.
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Loos – i coś w nas mówi: kogoś tu pochowano”. Forma ziemnego monumentu wy-
raża swoje przeznaczenie – to jest architektura32.

Wydaje się, że bezpośrednim powodem prób definiowania terminu „architektura 
betonowa” jest chęć wyodrębnienia wyrazistej relacji estetycznej, w której beton 
stał się ideowym, strukturalnym, formalnym i materiałowym zamierzeniem. W ta-
kim kontekście pojęcie „architektura betonowa” (ang. concrete architecture33, franc. 
l’architecture du béton, wł. architettura in calcestruzzo) oznacza określenie realnej 
w a r t o ś c i  i d e o w e j  (f o r m a l n e j  i  z n a c z e n i o w e j) a r c h i t e k- 
t u r y  s t w o r z o n e j  w  b e t o n i e  –  o d z w i e r c i e d l o n e j  w y r a z e m 
e s t e t y c z n y m  i  k o n s t r u k c y j n y m  b u d y n k u. Termin ten wyznacza 
pewien zakres nie tylko dla prób  m a t e r i a l i z o w a n i a  wyobrażenia kształtu 
architektonicznego, ale jest także wolą architekta w  i d e a l i z o w a n i u  wybra-
nego tworzywa. Szczególnie istotne wydaje się niecodzienne doszukiwanie się do-
minującej roli materii jako odzwierciedlenia tego, co w architekturze ostatnich stu 
lat wydarzyło się w świadomości architektów. Wobec dyskursywnej nierównowagi 
problemu forma–budulec oraz wobec przerzucenia uwagi z aspektu materialnego 
na formalny, architektura betonowa w swoim naturalnym odniesieniu terminologicz-
nym wydaje się zbliżeniem do wymierzalnej techniki i praktyki architektonicznej. 
Odwrócenie hierarchii wydaje się nie naruszać tej „opozycji”, lecz jedynie sugeruje 
alternatywny sposób pojmowania relacji idea–materia w warunkach specyficznej 
zmienności świata idei i form oraz permanentnej „niestałości” materii.

Maria Misiągiewicz opisuje świat architektury betonowej, określając jej decy-
dującą rolę w definiowaniu przestrzeni architektonicznej i kluczową w kreowa-
niu figuralnej lub abstrakcyjnej – absolutnej przestrzeni architektonicznej. Według 
Misiągiewicz architektura betonowa jest bardziej chęcią rozróżnienia motywacji ar-
chitektów niż określeniem jakiejś konkretnej stylistyki:

[…] Architektura nadaje kształt materii abstrakcyjnej, niemierzalnej, nieokre-
ślonej, pojmowanej w wymiarze metafizycznym jako absolutna przestrzeń. 
Później wybrany budulec przemienia pomyślane kształty w przestrzeń realnej 
rzeczy. Architektura zawsze korzysta z potężnych środków materialnych, ale, 

32 A. Monestiroli, Osiem definicji architektury, [w:] Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architek-
turze, s. 25, [cyt. za:] A. Loos, Architettura, [w:] Parole nel vuoto, Milano 1972, s. 255; zob. także: 
A. Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Tarnów–Warszawa 2013, s. 154.

33 Źródło pojęcia „architektura betonowa” odnajdujemy w dziele Petera Collinsa Concrete:  
The Vision of the New Architecture. Autor opisuje moment zaistnienia angielskojęzycznego pojęcia 
concrete architecture jako efekt ożywionej dyskusji toczącej się między członkami Royal Institute 
of British Architects i Architectural Association w latach 1868–1876. Dnia 23 lipca 1875 roku opu-
blikowano w periodyku „Building News” artykuł pt. Concrete Architecture, określając tym termi-
nem prestiż stosowania betonu w architekturze; [cyt. za:] P. Collins, Concrete: The Vision of the New 
Architecture, rozdz. The Search for a New Architecture, Montreal 2004, s. 98.
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nie pomijając wagi ekonomii, celem sztuki budowania jest wyniesienie materii 
ponad poziom materii. Eksperymentowanie za pomocą betonu można uznać za 
indywidualne poszukiwanie architektury jako dziedziny sztuki, w jej różnych 
aspektach – przez łamanie wszelkich reguł, fantastyczne doświadczenie lub 
chłodne rozumowanie34.

W odniesieniu do innych źródeł definiowania, architektura betonowa może 
również wydawać się czystą realizacją arystotelesowskiego  h y l e m o r f i z m u, 
w którym materia (gr. Hýlē) jest czynnikiem biernym poddawanym kształtowi dzię-
ki czynnikowi aktywnemu, czyli formie (gr. morphe – kształt) – rzeczy wynikłej 
z idei. W ważnym dla sztuki określeniu problemu, że forma jest tym, c o  o d r ó ż-
n i a, a materia jest tym, co może być o d r ó ż n i a n e  – materia musi być w ja-
kiś sposób wymyślona przez twórcę i, za pomocą swoich naturalnych właściwości, 
ustanawia podłoże dla wyobrażenia formalnego. Przykład metafory  n a c z y n i a, 
często przywoływanego przez historyków idei, które powstaje przez odpowiednie 
uformowanie we właściwej materii w celu przeniesienia tej lub innej wymyślo-
nej przez twórcę zawartości (treści), wydaje się stosownym odniesieniem dla archi-
tektury. Forma, treść oraz materiał, tworząc całość, mają nawzajem się dopełniać.

2. Definiowanie betonowej przestrzeni

Jeśli zgodzimy się z tezą, że w każdej estetyce architektonicznej obiektem zain-
teresowania jest realny przedmiot przeżycia estetycznego, to oczywiście musi ist-
nieć jakaś baza materialna, dzięki której ów przedmiot może zaistnieć, a co waż-
niejsze – trwać w czasie. Podbudowę dla tego przedmiotu estetyki stanowi materia 
dzieła, a także pewna powtarzalność jej budowy – struktury architektonicznej, która 
daje powód do nazwania wzorca i zdefiniowania modelu  p r z e s t r z e n n e g o35. 
Sens przestrzennego powtórzenia i kopiowania nie jest tezą odkrywczą i zawsze 
stanowił odniesienie dla każdej stylistyki, lecz na początku XX wieku ujawnił się 
jako podstawa nowego rozumienia terminu „architektura”. Racjonalny system re-

34 M. Misiągiewicz, Forma eksperymentu, tekst podsumowujący VI edycję konkursu Architektura Be-
tonowa 2006, [w:] „Budownictwo–Technologie–Architektura”, nr 1 (33), 2006, s. 31.

35 W przeszłości, między teoriami Jacques’a François Blondela głoszonymi w Course of Architecture 
(1771–1777) a tymi, które Auguste Choisy zawarł w Historii architektury (1899), kategorie prze-
strzeni uzyskiwały różny stopień konkretyzacji w zależności od kontekstu, skali, ważności obiektu 
czy zastosowanych materiałów. Dopiero w XX wieku przestrzeń wraz ze swoją materią otrzyma-
ła nowy wyraz dla stworzenia idealności architektury, kreowania znaczeń i narracji. Teorie Hein-
richa Wölfflina i wtórującego mu w XX wieku Sigfrieda Giediona nadały architekturze znamię  
k o m p o z y c j i  określonej niemieckojęzycznym terminem „Raum” (ang. „Space”) – „przestrze-
ni” będącej w opozycji do układu brył architektonicznych, mającej swoją trójwymiarową i czasową 
jakość kompozycyjną.
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guł, na których zasadzał się teoretyczny aparat całego okresu przedmodernistycz-
nego: relacji między strukturą (konstrukcją) budynku a formą architektoniczną, 
ożył z całą mocą wraz z uznaniem architektury jako powtarzalnego wytworu. Re-
petycja przestrzenna, powtórzenie ekspresji, kopia typu strukturalnego stały się po-
czątkiem ustanawiania nowego języka architektury – procesu poznania i określenia 
tego, „co” i „w czym” ma być zbudowane, oraz stworzenia tożsamości nowej archi-
tektury.

2.1. Przestrzeń i materia architektury. Dariusz Kozłowski cytuje jedną z opo-
wieści Mahabharaty, w której zapytano Judhisztirę, czym jest przestrzeń. Heros 
odpowiedział, rozstawiając szeroko dłonie, jak gdyby obejmował niewidzialny 
przedmiot – oto jest przestrzeń!36. Odpowiedź była trafna. Przestrzeń wyznaczana 
jest przez jej ograniczenie, niejako uwięzienie w formie. Uniwersalizm ukazania tej 
sytuacji kryje w sobie również rozumienie absolutnej przestrzeni architektonicznej. 
Architektura jest przestrzenią  o g r a n i c z o n ą, której sens i rozumienie wyznacza 
m a t e r i a  obranej przez autora granicy. Najczęściej wyznaczenie ram przestrze-
ni architektonicznej następuje przez „użycie” odpowiedniego środka materialnego, 
innym razem to materia staje się przestrzenią. August Schmarsow, uznający prze-
strzeń za konstytutywną dla budowy sztuki architektonicznej, nalegał, aby przyjąć, 
że istotą każdej architektonicznej kreacji nie jest forma, lecz fakt, iż jest material-
ną przestrzenną konstrukcją (Raumgebilde)37. W podobnym tonie opisuje tę relację 
Herbert Read, nazywając architekturę „przestrzenią zamykaną  m a t e r i a ł e m”. 
Krytyk określa istotę tej syntezy w dziele architektury:

[…] Istnieją dwa podstawowe elementy: przestrzeń i materiał używany do za-
mykania jej. Dla dzieła sztuki, które ma się wyłonić w tym procesie, istotne 
jest, aby te dwa podstawowe elementy dały łączny rezultat. Nie wystarczy, 
aby był to rezultat samej przestrzeni, i nie wystarczy, aby był to rezultat samej 
otoczki zamykającej przestrzeń. Sztuka architektury polega na skutecznej syn-
tezie tych dwóch elementów38.

Słowa Reada stanowią odwołanie do teorii wyższej i kompletnej – myśli Gott-
frieda Leibniza, który w kontekście definiowania przestrzeni orzeka nie tyle o sa-
mej przestrzeni, co raczej o jej „zorganizowaniu”. Leibniz, określając przestrzeń 
jako mającą swoją jednorodność, zauważa, że jej kształt wyznacza dopiero materia, 
która nadaje jej odpowiedni wymiar i ograniczenie. Przestrzeń jest zatem nie tyle 

36 D. Kozłowski, 7 przypadków architektury, [w:] „Pretekst”, Zeszyty KAM, nr 1, 2004, s. 17.
37 A. Schmarsow, The Essence of Architectural Creation, oryg. Das Wesen der Architektonischen, 

Leipzig 1894, s. 286-287; http://bibliodarq.files.wordpress.com/2012/08/schmarsow-a-the-essence- 
of-architectural-creation.pdf; dostęp: 15.05.2012.

38  H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, Warszawa 1973, s. 103.
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materią, co właśnie  r e l a c j ą  między ciałami ‒ ich uporządkowaniem i fizycz-
nym wyznaczeniem39.

Na początku XX wieku należało zatem zdefiniować nową materię dla uformo-
wania i nazwania nowej przestrzeni. Dziś wiadomo – jako pierwszy przemówił 
Tony Garnier, ilustrując i komentując wizję Cité Industrielle (1901–1904):

Jak wszelka architektura opierająca się na fałszywych przesłankach, dawna 
architektura jest pomyłką. Tylko prawda jest piękna. W architekturze praw-
da jest wynikiem kalkulacji sporządzonej dla zadośćuczynienia przewidzianej 
konieczności za pomocą przewidzianych materiałów40.

Intencje Garniera określały stan poszukiwania architektury będącej zapisem 
idei – wciąż nie do końca sformalizowanej w realnych budowlach, ale określonej 
wiedzą i świadomością twórcy. Rysowany świat przemysłowego miasta wyzna-
czał drogę poszukiwań dla architektonicznej „nowej kalkulacji”, która nie byłaby 
możliwa bez znajomości żelbetu, na który powoływał się Garnier. Przypomnieniem 
tego faktu jest teza Nicolausa Pevsnera, ilustrowana rysunkiem portyku budynku 
administracyjnego Garniera. Wskazuje ona nie tylko na wiedzę intuicyjną dotyczą-
cą żelbetu, lecz w swojej wymowie formalnej jest wynalezieniem struktury pły-
towo-słupowej – konfiguracji nieznanej jeszcze nikomu przed 1904 rokiem. Cité 
Industrielle ukazał nowy świat, wypełniony wyobrażeniem o nietypowych kszta-
tach miasta oraz jego struktur architektonicznych. W sytuacji, kiedy jeszcze żaden 
z twórców nie potrafił opisać celów, potrzeb i narzędzi do budowania nowej archi-
tektury, rysowane dzieło Tony’ego Garniera uznano za pionierskie dla całej architek-
tury początku XX wieku. Zastosowane formy po raz pierwszy osiągnęły ten stopień 
redukcji wizualnej, która pozwoliła zobrazować modelową architektoniczną logikę 
i prekursorski sposób budowy w żelbecie.

Wydaje się, że tworzywo tych czasów, ukryte w szkicach, rysunkach i manife-
stach, było jednak wciąż nienazwane oraz w pewnym sensie niematerialne i raczej 
odwołujące się do wizji rysowanych „wykrojów” formy niż do wizji realnej prze-
strzeni. Także inne idee graficzne: Hermanna Finsterlina, Lyonela Feiningera czy 
Brunona Tauta, choć mogły się wydawać wszystkim i ponad wszystko, co dotych-
czas wytworzono, to pozostały jedynie dywagacją kształtów – przez brak oparcia 
w zdefiniowanej materii – a więc w pewnym sensie obrazem braku ich uporządko-

39  G.W. Leibniz, Polemika z S. Clarke’em. Piąte pismo Leibniza, Warszawa 1969, s. 510-514. Czy-
tamy: „Nie twierdzę, że materia i przestrzeń są tym samym; powiadam tylko, że nie ma przestrzeni 
tam, gdzie nie ma materii, i że przestrzeń sama w sobie nie jest rzeczywistością absolutną. Przestrzeń 
i materia różnią się między sobą, tak jak czas i ruch. Rzeczy te, chociaż różne, są jednakże nieroz-
dzielne”.

40  N. Pevsner, Pionierzy współczesności, Warszawa 1978, s. 180.
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wania. Te rysowane teorie z pewnością stały się ożywcze w konfrontacji ze skost-
niałą dziewiętnastowieczną wizją architektury akademickiej, lecz nie wytrzyma-
ły znaczenia w konfrontacji z nieuchronnie następującymi manifestami realizmu  
Neues Bauen czy funkcjonalizmu Bauhausu.

2.2. Pustka i bryła. Panteon – Jahrhunderthalle. Zgodna z myśleniem o budo-
wie przestrzeni architektonicznej jest koncepcja przestrzeni tworzonej przez bryłę 
lub grę brył oraz jej przeciwieństwo – pustkę w bryle. Steen Eiler Rasmussen twier-
dzi nawet, że niektórzy architekci skłaniają się ku „strukturze”, inni ku „pustce”, 
a nawet, że „niektóre okresy architektoniczne wolą tworzyć bryły, inne pustki”41. 
Krytyk za przykład podaje gotyk ze „strukturalnymi” katedrami i renesans repre-
zentowany przez koncepcję „pustek” Bazyliki św. Piotra w Rzymie Michała Anioła. 
Także Kenneth Frampton sądzi (za Gottfriedem Semperem), że praktycznie całą hi-
storię architektury tworzą budowle, w których występują te przypadki.

Z takim rozróżnieniem zgadzał się Sigfried Giedion, który wskazał na dwie pod-
stawowe koncepcje przestrzeni architektonicznej. Krytyk stwierdza, że jedna jest 
związana z mocą emanującą z brył, ich wzajemnymi relacjami oraz wzajemną grą 
i oddziaływaniem. Ten aspekt wiąże ze sobą dzieła architektury starożytnych Egip-
cjan i Greków. Jednak w II wieku n.e. nastąpił przełom w tego rodzaju rozumieniu 
świata architektury. Początek temu dał cesarz Hadrian, budując świątynię wszyst-
kich bóstw – Panteon. Rzymska budowla przekryta betonową kopułą oznaczała cał-
kowitą zmianę dotychczasowej konwencji, owocującą drugą koncepcją przestrzeni. 
Rotundy nie potraktowano jako plastycznej bryły – stanowiła skorupę zawierającą 
wielką  c e l l ę  otwartą na zewnątrz jedynie  o c u l u s e m  w sklepieniu przestrze-
ni, zdającą się odkrywać nowy obraz ludzkiego wszechświata. Od tego czasu idei 
przestrzeni architektonicznej nie dało się niemal odróżnić od koncepcji wydrążonej 
przestrzeni wnętrza42. Dzieło betonowego sklepienia Panteonu podpowiedziało ar-
chitektom ten sens przestrzeni, w której człowiek i jego „byt przestrzenny” znajdują 
się w centrum uwagi, architektura natomiast wyznacza kształt, który nie jest związa-
ny bezpośrednio z jakąś formą, lecz ma być emanacją tego wszystkiego, co uniwer-
salne, a zarazem czyste i abstrakcyjne.

Ideę przestrzeni jako „generatora” formy architektonicznej i przejścia od „ne-
gatywu” wnętrza do „pozytywu” zewnętrza można prześledzić, cofając się do 
XIX wieku, kiedy to ujawniła się w najważniejszych dziełach teorii i praktyki ar-
chitektonicznej. Widać ją w tradycyjnym angielskim country house z epoki wikto-
riańskiej, później w reformatorskich ideach Augusta Pugina i Johna Ruskina, czy 
wreszcie w świadomości architektury „kształtującej przestrzeń”, jaką postulował 

41 S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, Warszawa 1999, s. 48.
42 S. Giedion, Czas, przestrzeń, architektura, Warszawa 1968, s. 23.
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Gottfried Semper w swoim Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten 
oder Praktische Ästhetik (1860), interpretując rzymskie sklepienie jako wyraz nowej 
koncepcji architektonicznej.

Historia zatoczyła koło w 1913 roku, kiedy we Wrocławiu wybudowano żelbeto-
wą Jahrhunderthalle według projektu Maksa Berga. Zdawało się, że po raz kolejny 
beton daje możliwość stworzenia świata sztuki jako czystej reprezentacji nowej jako-
ści ludzkiego umysłu, wyrażonej w estetycznie oczyszczonej i abstrakcyjnej formie. 
W interpretacji Ernesta Niemczyka intencją Berga było projektowanie „od wnętrza 
dla wnętrza”, a tym samym spełnianie semperowskiego snu o współczesnym Pante-
onie z czystego żelbetu43. Oryginalność budowli polegała także na zasadzie odrzu-
cenia zbytecznej formy na rzecz przestrzeni wyznaczonej kształtem i stworzonej za 
pomocą logiki jego budulca. Synteza przestrzeni, funkcji i materiału budowli Berga 
dała podstawę do sformułowania słów rozumianych przez wszystkich:

Architektura, jak każda dziedzina sztuki, jest kształtowaniem materiału podług 
idei i odczucia44.

Dzieło Jahrhunderthalle stanowi zatem czystą formę uporządkowania materii, 
ale materii ukształtowanej w zgodzie z wyjątkowym sposobem formowania, jaką 
jest myśl artysty. Od tej chwili stworzyć dzieło architektury oznaczało uformo-
wać materię dla uformowania kształtu wyobrażenia artysty architekta, w którym 
materia nie jest dodatkiem ani częścią, lecz wraz z formą tworzy całość. Owa n i e-
p o d z i e l n o ś ć  stanowi rezultat poszukiwania między sposobem kształtowa-
nia tworzywa i jego możliwościami. Wynik tych poszukiwań nie zawsze jest zgodny 
z intencją poszukującego, jednak to autor decyduje o sposobie formowania i ma-
teriale, wybierając między powiązaniem z tradycją a brutalnym zerwaniem z nią. 
Takie rozważania stanowią podstawę do dostrzeżenia wartości architektury jako 
skończonej formy.

2.3. Struktura dzieła architektury betonowej. Monolityzm. Kwestia dotycząca 
reguł właściwego budowania od zawsze pojawia się w teorii architektury. Raimund 
Abraham przypomina, że istotą architektury jest zrozumienie, w jaki sposób jeden 
kamień został położony na drugim45. Jeżeli bowiem architektura jawi się jako próba 
organizacji przestrzeni, to struktura jest organizacją materii dla celów stabilności 
obiektu. Stąd bierze się ważność zastosowanego budulca i rozumienie sposobów 
jego wiązania – po to, aby przedłużyć jego trwanie. Zgadzamy się z tym, uzna-

43 J. Ilkosz, Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga, Wrocław 2005, 
s. 10, [cyt za:] M. Berg, Etwas vom Wesen der Architektur, Breslau 1922, s. 17-25; oryg. „Architektur 
ist wie jede Kunst Gestaltung des Stoffes nach Idee und Empfindung”.

44 Ibidem, s. 13.
45 R. Abraham, Counter-Thoughts, [w:] katalog wystawy „Ungebaut/Unbuilt”, Bozen–Innsbruck 1987.
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jąc, że język strukturalny wiąże się z architekturą bardziej niż z innymi sztukami. 
Przykład logiki zawartej w budowie tryglifu, odzwierciedlonej w systemie kolum-
na–architraw, jest oczywistą cechą charakteryzującą zasadę architektury klasycznej, 
lecz ukazuje także złożoność aspektu technicznego architektury i daje pojęcie, czym 
jest ograniczenie i stałość typu strukturalnego. Dzięki temu architektura wydaje się 
nie tylko sztuką form, lecz przede wszystkim sztuką rzeczy strukturalnych. Tak jak 
w muzyce pojedynczy dźwięk przeniesiony na następną pięciolinię spowoduje zmia-
nę w melodyce, tak samo fuga między kamieniami lub szalunkiem może zdefinio-
wać artyzm, precyzję lub ich niedostatek u twórcy w jego dziele. Dlatego mówimy, 
że budowa dzieła architektonicznego jest odzwierciedleniem czasu i struktury ludz-
kiego umysłu.

Jeśli, zgodnie z tym rozumowaniem, uznano beton za materiał nowatorski i słu-
żący nowym procesom budowlanym, to nie był on nowy w pełnym znaczeniu tego 
słowa, lecz raczej nowoczesny – przez istotę znaczeń, jakie powstały pod koniec 
XIX wieku. Przestrzeń współczesnej architektury i jej pojęcie zostały odkryte 
w chwili, w której powstały oryginalne struktury nowych budynków. Wydobyto 
je na światło dzienne po eksperymentach i badaniach nad betonem i stalą – przy 
budowie mostów, wież, zapór. W konsekwencji – począwszy od „wynalezienia” 
funkcji dla materii, przez „odkrycie” jej możliwości estetycznych, aż po „poszu-
kiwania” harmonii w kompozycyjnych relacjach – pojęcie struktury (w kategorii 
materialnego porządku) stało się warunkiem niezbędnym odkrycia przestrzeni ar-
chitektonicznej nowoczesności.

W roku 1901 w czasopiśmie pod redakcją François Hennebique’a pt. „Le Beton 
Armée” Edouard Arnaud stwierdził, że żelbet to więcej niż materiał, jest zupełnie 
n o w y m  p r o c e s e m  b u d o w a n i a, który pozwala na realizację wszyst-
kich rodzajów formuł i rozwiązywanie wszystkich problemów budowlanych wymy-
ślonych przez ludzi46. Już dwa lata później patent Hennebique’a na ż e l b e t  został 
natychmiast wykorzystany przez Auguste’a Perreta w projekcie kamienicy przy uli-
cy Franklina (1903) w Paryżu. Po raz pierwszy w XX wieku budynek o wylewanej 
na budowie konstrukcji został pokazany w swojej pierwotnej, strukturalnej postaci, 
bez dodatkowej warstwy ornamentu, zdobień, gzymsu, a nawet tynku. Zastosowany 
przez Perreta monolit konstrukcji szkieletowej nie tylko pozwolił na nowatorskie 
potraktowanie mieszkalnego wnętrza, lecz również został uznany za manifestację 
pierwszej na świecie próby estetyzacji żelbetu. Przestrzenna logika określona struk-
turą kamienicy stwarzała precedens dla nadania nowych znaczeń i sensów wynika-
jących z żelbetowych form. W podobnym tonie swoje pragnienia wyrażali pozostali 
pionierzy współczesności. Dla Le Corbusiera pomysł przestrzeni zaprojektowanej

46 A. Forty, Concrete and Culture: A Material History, London 2012, s. 86.
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na trójwymiarowej siatce (począwszy od systemu Dom-ino) miał dawać w rezul-
tacie kształt swobodnej gry brył – relacji między puryzmem elementów struktury 
a przestrzenią zorganizowaną w  p i ę c i u  z a s a d a c h  a r c h i t e k t u r y. Nie-
odmienny w tym „poszukującym” definiowaniu materii i przestrzeni był Erich Men-
delsohn, dla którego skoncentrowanie się na „rzeczowości” d y n a m i c z n y c h 
b r y ł  (zebranych w ważnym dla architekta Gedanken zur neuen Architektur,  
1914–1917) stanowiło próbę określenia zarówno fizycznej struktury, jak i zewnętrz-
nej postaci architektury. W ślad za odkryciami w nauce idee Mendelsohna podąża-
ły w tłumaczeniu eksploatowanej, nieokreślonej materii jako synonimu „energii ar-
chitektonicznej”. Według architekta budowle niejako czerpały przestrzeń z materii, 
a materia z dynamiki przestrzeni:

Od kiedy zrozumiano, że dwa pojęcia, dotychczas ściśle przez naukę oddzie-
lane – materia i energia – są jedynie dwiema różnymi formami tego samego 
zjawiska, […] inżynierowie porzucili teorię nieożywionego materiału i oddali 
się w sumienną służbę naturze […] Współczesny człowiek poddany napięciom 
naszego pospiesznego życia może znaleźć rekompensatę jedynie w rozluźnio-
nych formach poziomych47.

Cel Mendelsohna – ekspresja – ustanowił definicję pozbawionej równowagi, 
ekstrawertycznej przestrzeni architektonicznej oraz uznanie, że dzieło architektu-
ry powinno składać się głównie z niezależnych, horyzontalnych elementów o for-
mach mających najbardziej radykalną plastyczną energię betonu i stali.

Wraz z możliwościami wykorzystania betonu w architekturze decydującą rolę 
zaczęły odgrywać definicje odwołujące się do podstaw opisywania budowy dzie-
ła architektury. We Francji i w Niemczech, w czasie, gdy beton pojawił się na 
scenie, dominująca i najbardziej przekonująca była teoria tektoniczna znana jako 
strukturalny racjonalizm. Dla architektów tradycjonalistów w związku z tym istot-
ne było przyporządkowanie betonu do racjonalistycznej doktryny, zgodnie z któ-
rą architektura była stale rozwijającą się strukturalnie sztuką. Chociaż wydawało 
się, że beton powinien spełniać również te warunki, to w krótkim czasie okazało 
się, iż wątpliwości te ostatecznie zadecydowały o ich zgubie. Jednym z aksjoma-
tów strukturalnego racjonalizmu były „neogotyckie” idee Eugène’a Viollet-le-Du-
ca zawarte w Dictionnaire raisonée de l’achitecture francaise (1854 –1868). Ich 
autor twierdził, że każda zmiana materiałów musi doprowadzić do zmiany form48. 
Za przykład służyły mu struktury średniowiecznych katedr. Drugi nakaz, że materiał 
nie powinien naśladować formy innych materiałów, był zgodny z głównymi teza-

47 R. Banham, Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979, s. 208.
48 Fragmenty tekstu Słownik rozumowany w architekturze francuskiej od XI do XVI wieku, [w:] Teo-

retycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870. Historia doktryn artystycznych, cz. 2, Warszawa 1974, 
s. 472-478.
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mi dziewiętnastowiecznej architektury – Johna Ruskina oraz Gottfrieda Sempera, 
który oceniał sens teorii estetycznych (dekoracyjnych) architektury jako logikę hi-
storii zastosowania materiału.

Semper uważał, że architektura wywodzi się od przedmiotów rzemiosła 
(wraz z jej dekoracyjnym charakterem przeobrażonym w ornament architektonicz-
ny) z całym ich potencjałem przeobrażania przestrzeni, których powstanie łączy 
się z potrzebami życiowymi i religijnymi. Tę jedność między architekturą, rze-
miosłem i sztukami przedstawiającymi Semper przeobraził w ideę łączności sztuk 
– pokrewną idei Gesamtkunstwerk. Takie spojrzenie na architekturę miało dwu-
aspektowe wyróżnienie: aspekt funkcjonalny – związek między formą a techniką 
wykonania, materiałem oraz aspekt symboliczny – sięganie do źródeł, tradycji, pra-
form49.

Chociaż wśród architektów niemieckojęzycznych pomysły Sempera były sze-
roko omawiane i wykorzystywane, to jednak wszyscy „strukturalni racjonaliści” 
uznali, że architektura powinna rozwijać się na podstawie badań opartych na na-
wiązaniu do przeszłości, w których, jak na razie, nowatorskie wykorzystanie betonu 
było omawiane rzadko. Krytyk strukturalnej tezy Sempera – Alois Riegl – traktował 
„materialność” architektury jako wartość artystyczną mniejszej rangi, w odróżnieniu 
od ważniejszej – formalnej i wyrażeniowej50. Określał każdą nowość w architektu-
rze jako jedynie „materialny” fenomen. Wtórujący mu Adolf Loos (niewykazujący 
entuzjazmu wobec awangardy), choć uznawał żelbet za najwłaściwsze tworzywo 
współczesności, twierdził nawet, że każdy z materiałów musi mieć własny język 
form51 i żaden z nich nie może pretendować do postaci przeznaczonej dla innego 
materiału.

Dla architekta wszystkie materiały mają taką samą wartość, ale nie są jednako-
wo odpowiednie dla wszystkich jego celów. […] jednak nie można zbudować 
domu z dywanów. Zarówno dywan na podłodze, jak i tapisserie wymagają 

49 W tak potraktowanej formie architektonicznej Gottfried Semper widział wytwór czynników mate-
rialnych, a sam rozwój architektury i rzemiosła uważał za odpowiedź na potrzeby, funkcję i możli-
wości dostępnego materiału. W dziele Die vier Elemente der Baukunst, ein Beitrag zur vergleichen-
den Baukunde ustanawia własną genezę architektury przez nadanie jej czterech konstytutywnych 
składowych: ognia (pierwiastek duchowy i symboliczny), ziemnego nasypu, dachu i ogrodzenia.  
Na tej podstawie Semper upatrywał następne ewolucje tektonicznych uformowań w różnych rozwią-
zaniach technicznych i materiałowych, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, seria Historia 
Doktryn Artystycznych, cz. 2; G. Semper, Cztery pierwiastki sztuki budowniczej, Warszawa 1974, 
s. 489-498.

50 Wola twórcza (Kunstwölle), wprowadzona w pracy Stilfragen (1893), jest dla Riegla „świadomo-
ścią” – wyrażeniem (ekspresji), jest celem sztuki, a nie semperowskim dążeniem do piękna, [w:] 
K. Piwocki, Alois Riegl – podstawowe elementy jego nauki o sztuce, „Studia Estetyczne”, nr 7, 1969, 
s. 261-273.

51 A. Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Tarnów–Warszawa 2013, s. 99.
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ramy strukturalnej, która by je podtrzymywała we właściwym miejscu. Wy-
myślenie tej ramy […] to zadanie architekta52.

W duchu racjonalizmu zaczęto tworzyć „nowy typ gotyku” lub „nowy typ kla-
sycyzmu”, widoczny w betonowych bryłach Anatole’a de Baudot w kościołach  
Saint-Jean-de-Montmartre (1904), w kościele św. Ducha w Wiedniu Josefa Plečnika 
(1913), neoklasycystycznej willi Schwob w la Chaux-de-Fonds (1916) Le Corbu-
siera czy w budowlach autorstwa Perreta – gmachu Teatru Champs Élysées w Pa-
ryżu (1914) i kościele w Le Raincy (1923). Wszystkie te dzieła, uświadamiając 
twórcom i krytykom konstytutywne możliwości żelbetu, ukazały również pewną 
sprzeczność w poszukiwaniu ideału nowej architektury. Były duchem przeszłości 
obleczonym w nowy materiał – technologicznie inżynierski, surowy i niewykoń-
czony. I pomimo że wszystkie dowodziły granicznego sensu definiowania archi-
tektury, której zasięg wyznaczały teoria i praktyka inżynierska, to jednak w tych 
pierwszych, wciąż niejasnych próbach wykorzystania żelbetu, ustanowiły nowy 
sens materialności architektury.

Podobnie wciąż nieoznaczone konkretnym budulcem pozostawała idea „logiki 
strukturalnej” Miesa van der Rohe czy pierwsze systemowe szkice domów Dom-
-ino Le Corbusiera. Obie koncepcje stanowiły jedynie podbudowę formalnej ak-
cji,  k a m i e ń  r z u c o n y  d o  s t a w u,  który miał burzyć strukturalny spo-
kój i logikę, „mobilizować przestrzeń” w nowym postrzeganiu akcji formalnych, 
których „siłą” jest bodziec wizualny. I chociaż powoli odkrywana reguła struktu-
ry słupowo-płytowej dawała pewną dowolność w kształtowaniu przestrzeni mię-
dzy układem nośnym a ścianami działowymi, to jednak ustalała tylko zamiar 
pewnej uniwersalnej zasady strukturalnej. Odwołaniem wprost do tego rodzaju kon-
cepcji  było twierdzenie Le Corbusiera, że budowanie struktur jest zadaniem inży-
niera – do architekta należy budowanie emocji. Obie rzeczy powinny ustanowić 
równowagę – equilibrium formalne i postrzeżeniowe dla stworzenia wzorca obra-
zowego.

O trudnościach z jednoznacznym kwalifikowaniem dzieł nowej architektu-
ry przypomina Rudolf Arnheim. W dywagacji dotyczącej pytania „dlaczego bu-
dynek stoi?” krytyk odnajduje główny sens przemian towarzyszących począt-
kom XX wieku, a definiujących pewną nierównowagę wynikającą z odmiennych 
od dotychczasowych technik budowania. W XX wieku wprowadzenie nowych 
struktur budynków stało się przyczyną „wglądu” we wnętrze architektoniczne jak-
by „od nowa” – spowodowało to niepewność w odczytywaniu ich trwałości i sta-
bilności opartej na dotychczasowej wiedzy, konwencji lub odczycie intuicyjnym. 
Arnheim przypomina, że taki wizualny opór powodowały wczesne budynki Le Cor-
busiera – większość z nich, nawiązująca w swoim wyrazie do zarzuconych metod 

52 A. Sarnitz, Adolf Loos 1870–1933. Architekt, krytyk, dandys, Köln 2006, s. 16-17.



36

konstrukcyjnych, wyglądała „jak wielkie pudła na patyczkach”. Jednak, jak pisze 
krytyk, gdy architekci uwolnili strukturę od ścian zewnętrznych, styl dogonił tech-
nologię i „przestał niepokoić oczy”53.

Nowoczesność i oryginalność betonowej struktury reprezentowano na różne spo-
soby, jednak podstawową właściwością stał się jej m o n o l i t y z m. W XX wie-
ku dzięki uniwersalności i dostępności betonu architektura stała się sztuką wy-
rastającą poza czynnik ekonomiczny – beton był tani i nie wymagał specjalnego 
przygotowania murarskiego. W porównaniu ze wszystkimi poprzednimi metoda-
mi budowy (w których procedura była montażem części), produkowanie żelbeto-
wych budynków polegało na wytwarzaniu całości lub większych całości, w któ-
rych nie było żadnych części składowych. W tak traktowanym monolityzmie – jako 
regule tworzenia budowli w określonej  j e d n o r o d n o ś c i  i  s p ó j n o ś c i 
s t r u k t u r a l n o - m a t e r i a ł o w e j, poszczególne elementy układu konstruk-
cyjnego zdefiniowane przez przestrzenie stały się tak ważne, jak pozostałe prze-
strzenne człony. W przeciwieństwie do konstrukcji stalowej, która działa na zasadzie 
zbioru elementów, w betonowym monolicie każdy składnik spełnia odrębny, struk-
turalny cel tworzenia „miejscowej równowagi”, będącej równocześnie fragmentem 
zbioru sił wyznaczonych w założonej ogólnie ciągłej strukturze.

Zasada monolityzmu doprowadziła do przekonania, że ten sam materiał po-
winien służyć tak samo w każdej części budynku. Uznano, że monolityczna kon-
strukcja żelbetowa tylko wtedy ma sens, gdy wszystkie jej elementy mogą zostać 
wykonane z betonu oraz gdy wszystkie inne materiały zostają odrzucone jako nie-
pasujące do wylewanej, spójnej całości. Finalnie oznaczało to, że materiał został 
racjonalnie wykorzystany. Dla prekursorów doktryna ta wydawała się punktem 
honoru każdego nowoczesnego architekta. Potwierdzał to propagator betonu w ar-
chitekturze polskiego modernizmu, Lech Niemojewski, podkreślając nowatorski 
sens zastosowania betonu wobec starych, kamiennych technik architektury. Archi-
tekt pisał:

[…] Żelbet wprowadza zasadę  m o n o l i t u, opartą na rachunku wskazu-
jącym profile najracjonalniejsze, i jeżeli szukaliśmy analogii, to tylko natu-
ra może nam podsunąć najodpowiedniejsze przykłady. […] Przed odkryciem 
czarownej tajemnicy łączenia się cementu z żelazem oraz identycznego współ-
czynnika rozszerzalności obu tych materiałów architekt brał te budulce, jakie 
znajdował pod ręką, i zmuszał je do spełniania czynności sprzecznych z ich na-
turą. Dzieje architektury naszpikowane są nieporozumieniami tego rodzaju54.

53 R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978, s. 38-39.
54 L. Niemojewski, Ósmy cud świata, [w:] „Architektura i Budownictwo”, Warszawa 1932, s. 416 (wy-

różnienie w tekście – M.Ch.).
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Monolityzm, choć stawał się najbardziej charakterystyczną właściwością struk-
turalną żelbetowych budowli, nie zawsze był identyfikowany jako ta cecha beto-
nu, która łączy się z awangardą modernizmu – a przynajmniej nie z wersjami 
nowoczesności przedstawiającymi związek z dynamiką i energią. Dla przykładu ‒ 
Goetheanum II Rudolfa Steinera w Dornach bez wątpienia nie był „nowoczesnym” 
monolitem w jakimkolwiek sensie dla architektów spod znaku funkcjonalizmu, kon-
struktywizmu czy futuryzmu.

Wyjątkowy spośród przykładów jest monolityzm architektury Louisa Kahna, dla 
którego stał się przede wszystkim sposobem wyrażania „indywidualnej metody” ar-
chitektonicznej. Kahn, który określał ten rodzaj projektowania jako  d r ą ż e n i e 
w  k a m i e n i u55, wyjawiał sens swojej pracy nie tylko jako wyrażanie się przez 
ideę budynku, ale także przez jej główny nośnik – budulec prezentujący proces re-
alizacji budynku. Dla twórcy proces ten urastał do rangi nadrzędnej, porządkują-
cej wszystkie pozostałe zasady. Kahn odnajduje „ład” (order) między przestrzenią 
i technologią betonowej struktury jako nierozerwalne połączenie i naturalne tworze-
nie racjonalnego piękna. Pokazać światu, jak budynek jest wykonany, z czego się 
składa, co tworzy i jak „działa” – to ustanowiona harmonia i próba ujęcia esencji 
architektury zamkniętej w wyrażeniu Order is („ład istnieje”). Sposób porządko-
wania monolitycznej przestrzeni przez logikę i metodę budowy może wywodzić się 
od samego początku – od rysunku jako „wykroju” idealnych relacji całości do części 
i części do całości. Kahn pisał:

[…] Jeśli nauczylibyśmy się rysować tak, jak budujemy, od dołu do góry, za-
trzymując ołówek, aby oznaczyć miejsca połączeń kolejnych faz wylewania 
konstrukcji, ornament wyrastałby z miłości do wyrażania metody56.

Od czasów Louisa Kahna beton z jego możliwościami natychmiastowej prze-
miany myśli w formę zbliżył architekturę do sztuki swobodnego, acz uporząd-
kowanego wyboru, w której twórca przedstawia w budowli jej  i s t o t ę  oraz to,  
c o  w rzeczach  i d e a l n e. Podobnie jak w rzeźbie, monolityzm stwarzał pretekst 
do dowolnego wykorzystania przez twórcę sposobu trójwymiarowego myślenia 
o konstrukcji, strukturze i formie, tak w architekturze nieprzekraczalne stany możli-
wości monolitycznej materii ustaliły granice współczesnej architektoniki.

55 B. Leupen, C. Grafe, N. Köenig [et. al.], Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym, Katowi-
ce 2012, s. 121.

56 Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987, s. 256.





II. Materializacja idei, czyli od wynalazku 
do kompozycji z betonu

1. Ekspresje formy i ewolucje betonowej materii

Nikt nie neguje faktu rozproszenia form i treści w architekturze. Nie mają jed-
nak racji ci, którzy uważają, że architektura nowoczesna wyróżnia się brakiem toż-
samości, a jej kolejne, pomodernistyczne wcielenia zmieniają się tak szybko jak ob-
razy w kalejdoskopie. Ów stan, określony przez obserwatorów jako „wędrówka bez 
wyznaczonego z góry celu”, jest potwierdzeniem chwili, w której architektura stała 
się sztuką niejednorodną estetycznie, opartą na indywidualnych odniesieniach. Na-
śladowanie czy korzystanie z wzorców pozostaje wyklęte. Zakazane jest także po-
wtarzanie własnych pomysłów.

Wielość i bogactwo architektury współczesnej każe nam jednak powtarzać 
za Jorge’em Luisem Borgesem (nie bez satysfakcji), że choć wszyscy poszeptu-
ją smutnie, iż nasze stulecie niezdolne jest snuć spójne wątki, to jednak jeśli ma 
ono jakąś wyższość nad przeszłością, to właśnie w tych wątkach decydujących 
o kształcie całości57. Z drugiej strony, nie należy zapominać, że historia i opis idei 
ujmowanych jako dyscyplina estetyczna to zajęcie o niepewnej terminologii i nie-
wyraźnie zarysowanych granicach, które bardziej przypomina grę niestabilnych ma-
nifestów, niezdefiniowanych dzieł czy niezwiązanych tematów. Takie opisywanie 
świata idei stawia sobie za cel przemierzenie istniejących dyscyplin i ich interpreta-
cję wobec fenomenu czasów. W tym sensie stanowi pewien sposób analizy i wgląd 
w dziedzinę obrzeży architektury.

Dzieje sztuki architektonicznej obfitują w tego rodzaju przykłady, które ukazu-
ją genialną wynalazczość i innowacyjność twórców. Jednak przeważająca więk-
szość dzieł sztuki (niezależnie, czy świadczą o próbach doskonalenia „rzeczy 
pierwszej”, czy jej bezpośredniego kopiowania) stanowi powtórzenie. Sens archi-
tektonicznej serii ukazuje się tak samo w dziele „pierwszym” ‒ „wynalazczym”, 
jak w szczerej woli wzorujących się na nim orędowników. Są wśród nich twórcy 
„odkrywający” kolejne lub nowe cechy pierwowzoru; są także „kompozytorzy” 
przeobrażający utrwalony porządek – dla nich sztuka jest wyrażeniem, przez ideali-
zację materii i formy, ogólnych prawd i trwałych fikcji.

57 A. Bioy Casares, Wynalazek Morela, Kraków 1975, [w:] wstęp J.L. Borges, s. 3.
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Badacz materialnych kultur antyku, Johann Joachim Winckelmann, definiuje 
każdą sztukę zależną od rysunku w podziale na trzy etapy: pierwszy – ustanawia-
jący początek (czym jest uformowanie), który pojawia się najczęściej jako efekt  
k o n i e c z n o ś c i; drugi etap – ukazujący poszukiwanie  p i ę k n a  po rozpozna-
niu materii (zastanawiano się, czy dobrze coś wygląda, czy ma poprawne propor-
cje); w końcowym etapie sztuka wchodziła w fazę  z b y t k u  (gdy wszystkie jej 
składowe zespolono i zaczęto zastanawiać się nad jej zdobieniem) – po którym na-
stępował jej upadek58. A więc w sztuce, także w architekturze, poszczególne kate-
gorie odnoszą się do następstwa w czasie. Nowatorstwo i oryginalność – kojarzone 
z młodością idei, muszą poprzedzać następującą w czasie  d o j r z a ł o ś ć  syntezy 
twórców. Ta faza cyklu ujawnia się, kiedy pojęcie „nowego” i „nieznanego” prze-
kształca się w treść „oryginalną”, lecz rozpoznawalną w swoim odniesieniu modelo-
wym. Okres ostatni wyznacza czas wyczerpania i znużenia estetycznego. Pokrewne 
sądom Winckelmanna były późniejsze teorie estetyczne filozofa Claude’a Adriena 
Helvétiusa (1715–1771), który rozróżniał między nimi „inwencje” i „odkrycia”; te 
dzieła, które są rezultatem przypadku, i te, których przyczyną powstania jest ge-
niusz twórcy. „Odkrycie” według Helvétiusa stanowiło rodzaj  k o m b i n a c j i, 
na nowo dostrzeżony związek między przedmiotami czy pewnymi ideami:

[…] Cecha nowości i odrębności w ideach nie wystarcza, by zasłużyć na mia-
no geniusza; trzeba jeszcze, by idee te, będąc nowymi, były ponadto albo pięk-
ne, albo ogólne, albo niezwykle interesujące. W tym właśnie dzieło geniuszu 
różni się od dzieła oryginalnego, które nade wszystko znamionuje odrębność59.

W XX wieku orędownikiem i kontynuatorem tych koncepcji był Georg Kubler, 
ujmujący sztukę za pomocą kontekstu jej  i n n o w a c j i, r e p e t y c j i  i  t r w a- 
n i a. Krytyk wprowadził rozróżnienie dzieł sztuki na te, które inicjują pewne roz-
wiązanie problemu – ich wyraz artystyczny nazywa przedmiotami  p i e r w s z y m i, 
i na te, które stanowią ich repetycję – zwane  r e p l i k a m i60.  Dziś do podobnych 
kategorii inwencji i powtórzeń nawiązuje Umberto Eco, który w rozróżnieniu este-
tycznego problemu „nowości” i „kontynuacji” odnajduje znaczenie inwencji two-
rzącej dzieło modelowe. Eco przeciwstawia Ratio facilis – kreację rządzoną przez 
skonwencjonalizowane reguły, stanowiące sens powtórzeń estetycznych, i Ratio  
difficilis – kreację, która zmienia reguły, ustanawia nowy kod. W tym drugim wy-
padku pojęcie i n w e n c j i  urasta do rangi decydującej – staje się instytucją nowo 
powstającej formy i jej znaczenia61.

58 J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, Kraków 2012, s. 21.
59 C.A. Helvétius, Oeuvres, t. 2, Paris 1792, s. 199, [cyt. za:] J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata 

sztuki, Warszawa 1978, s. 265-266.
60 G. Kubler, Kształt czasu: uwagi o historii rzeczy, Warszawa 1970.
61 U. Eco, A Theory of Semiotics, Bloomington 1976, s. 183-184.
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1.1. „Wynalazcy”, „odkrywcy” i „kompozytorzy” architektury betonowej62. 
W XX wieku myśl ludzka przekroczyła granicę, za którą roztoczyło się pole dla 
wielkiego eksperymentu związanego z nową materią architektoniczną – żelbetem. 
Po raz pierwszy beton i żelbet stały się podstawą, a zarazem pierwszym odniesie-
niem dla nowoczesności. Sposób i hierarchia ważności w traktowaniu tej materii 
stworzyły wyrazistą jakość współczesnej architektury.

Jak się okazało, znaczenie i sens tego „totalnego” eksperymentu były tak istot-
ne dla współczesnych, że mało kto próbował kwestionować sens odbywającej się 
na oczach świata przemiany w ludzkiej świadomości. Wraz z budową zapór wod-
nych i wiaduktów, stadionów i dworców lotniczych, twórcy – zafascynowani wy-
tworami cywilizacji i technologii – manifestowali: dziś z żelbetem wszystko jest 
możliwe! Ci, którzy wynaleźli materiał, wyprodukowali także z niego „narzędzia” 
i nauczyli się ich używać. W y n a l a z c y  architektury z betonu ogłosili, że sztuka 
wymaga od artysty wyobrażenia i wytworzenia rzeczy – architektura w swoim ma-
szynowym, technologiczno-monolitycznym wyrazie stała się w rękach architektów 
i inżynierów „techniczną masą”, gotową do urobienia z mocy wyliczonego kon-
ceptu, lecz bez określenia jego docelowej estetyki. Tym początkom towarzyszyła 
ewidentna surowość formy i budulca, charakterystyczna dla każdej z „rzeczy pierw-
szych”. Formy architektury stały się prototypem dla następnego zracjonalizowania 
problemu – procesu odrzucenia niepotrzebnych elementów w celu stworzenia czy-
stej strukturalnie estetyki celowości i funkcjonalizmu. Od tej chwili kryterium „no-
wości” stało się podstawą określania znaczenia dzieła.

Tym wyrazistym postawom towarzyszyły rozbieżności związane z pełnym i ra-
dykalnym zastosowaniem betonu i stali. Jedni twórcy (za Le Corbusierem i Walte-
rem Gropiusem) podążyli drogą coraz większej racjonalizacji idei architektonicznej, 
inni (podobnie jak Erich Mendelsohn, Oscar Niemeyer czy Rudolf Steiner) ulegli 
pokusie odkrywania bogactwa świata metafor i znaczeń ukrytych w socjalnych 
metafizykach; pozostali (za Auguste’em Perretem) trwali w niepewności w cieniu 
moderny, estetyzując stare formy w nowym przybraniu. Wszyscy twórcy w poszu-
kiwaniu autonomii architektury czynili próby określenia specyfiki własnego języ-
ka – formalnego, plastycznego i materialnego. Nierzadko stary język form i treści 
nie wychodził z użycia, lecz był zastąpiony przez nowy, wielorako zmodyfikowa-
ny w ramach starej składni63. Architektura stała się zrozumiała przez dostosowanie 
możliwości betonu – medium, którego wyrazistość uzyskano dzięki ponownemu 

62 Temat tego podrozdziału jest próbą zinterpretowania myśli profesora Dariusza Kozłowskiego sfor-
mułowanej podczas dyskusji w Katedrze Architektury Mieszkaniowej WA PK w 2004 roku. Profesor 
podzielił twórców na „wynalazców” i „kompozytorów”, co wtedy wydawało się odpowiednim roz-
różnieniem świata architektury na stylistyki funkcjonalizmu i postfunkcjonalizmu.

63 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa 1997, s. 266. Według Gilles’a Deleuze’a każde z tego 
bogactwa „wielości” wchodzi przez wzajemne relacje z pozostałymi elementami oraz określa ten
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zinterpretowaniu i doskonaleniu. Innowatorzy takiej architektury –  o d k r y w c y 
– przez gromadzenie nowych pojęć i znaczeń tworzą świat architektury utrwalo-
nej językiem i składnią pasującą do pierwowzorów, lecz zmodyfikowany własną 
stylistyką. A ponieważ „odkryć” znaczy „odnaleźć”, uwikłany w grę między teraź-
niejszością a przeszłością sztuki, eksploruje i penetruje sensy nie tylko rzeczywiste, 
lecz także pozarealne. Alibi dla takiego działania zapewniało przekroczenie progów 
rzeczywistości w poszukiwaniu pretekstów architektonicznych, motywacji urbani-
stycznych, pozorów trwania idei oraz odnajdywania formuł przeobrażenia materii 
w atrakcyjny kształt architektury64. Forma w takim przeobrażeniu jest już wynikiem 
przekonania o absolutnej dominacji sztuki wraz z jej funkcją nadrzędności fikcji nad 
realnością dzieła. K o m p o z y t o r z y  to ci twórcy, którzy za nadrzędny uznają 
prymat kształtu nad sensem odkrywania możliwości materii i bezkompromisowej 
czystości formy nad użytecznością budulca. W takim kształcie beton stanowił po-
mocne narzędzie do wyodrębniania formy o znamionach doskonałości formalnej. 
Po raz kolejny w splocie dziejów sztuki materia staje się tym,  c o  m o ż e,  l e c z 
n i e  m u s i  b y ć  r ó ż n i c o w a n e.  Estetyczna świadomość „kompozytorów” 
architektury betonowej utrwaliła się dzięki przekonaniu o trwaniu idealności form 
i trwałości betonu, jednak bez wnikania w głąb twardej, nieprzenikliwej materii.

2. Obiektywność architektury. Materia „wynalazków”

Okres heroiczny w architekturze wsparty był nie tylko wielkimi ideami wynika-
jącymi z czytelności zasad, logiki i funkcji. Sens interpretowania nowych materii 
zaczęli odkrywać twórcy spod znaku ekspresjonizmu, puryzmu, neoplastycyzmu 
czy konstruktywizmu. Każdy z kierunków powodował przewartościowanie kwe-
stii tworzywa architektonicznego i stwarzał jego nowy język. Na tym tle konkluzją 
dla pierwszego okresu modernizmu byłoby przesłanie mówiące o formie racjonali-
zmu techniczno-materiałowego, stanowiącej konsekwencję użycia logiki materia-
łów.

Dla opisania świata początku XX wieku ważna wydaje się również idea w y-
c z e r p a n i a  s i ę  form i stylów architektonicznych. W każdym okresie histo-
rycznym inwencja formalna staje się odzwierciedleniem – niezależnie od tego, czy 
realnym czy metaforycznym – tęsknoty za zmianą po okresie znużenia estetyczne-

proces jako „płynną syntezę” zachodzącą w czasie i przestrzeni. Jak uważa Deleuze, cała sztuka mo-
dernizmu oparta została na tej specyficznej grze, która polega na wyborze właściwej materii.

64 Paradoksalna zbieżność celów estetycznych sytuuje „odkrywców” bliżej „kompozytorów”, niż, jak-
by się mogło wydawać, „wynalazców”. Tu należy rozróżnić przenośnię dla określenia „wynalazcy” 
i „odkrywcy”. „Wynalazca” oznacza twórcę rzeczy nowych i niespotykanych wcześniej w sztuce, 
nauce, przyrodzie itp. „Odkrywca” jest tym, który odkrywa przed widzem rzecz „istniejącą”, lecz 
„ukrytą” lub „zapomnianą”.
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go klasycyzmem65. Rozważniej opisuje tę sytuację Ernst Gombrich, określając ten 
stan odrzucenia jako „logikę sytuacji”, opartej na poszukiwaniu nowych wrażeń es-
tetycznych66. Radykalizm i czas, w jakim dokonało się odrzucenie starego porządku, 
spowodowały, jak się wydawało, pełną zależność od eksperymentu estetycznego. 
Innymi słowy, zdolność do przyswojenia sobie nowej wiedzy ściśle zależała od sta-
nu wiedzy w danej chwili.

„Wynalazek” estetyczny jest jednorazowym wydarzeniem, sytuującym się jako 
element „momentu przejściowego” na pograniczu przeszłości i przyszłości, wyzna-
czający granicę między technologiami, technikami i materiałami. Georg Kubler kwe-
stię rozszerzania ludzkiej świadomości i percepcji w okresie wszelakich przemian 
kulturowych i stylistycznych określił następująco: „Wynalazki tkwią w owym pół-
cieniu między teraźniejszością i przyszłością, gdzie z trudem tylko można ujrzeć 
przyćmione kształty możliwych zdarzeń”67. „Wynalazek” nie jest jednoznacznym ak-
tem estetycznym, lecz raczej „techniczną przyczyną” ustanawiającą formalne skutki 
w sztuce. W architekturze jest faktem oznaczającym przełom myślowy, to od niego 
zaczyna się proces nadawania stałości znaczeniom architektonicznym. „Wynalazek” 
przekazuje jakiś racjonalny lub emocjonalny stan „sprzed architektury”, mocno po-
wiązany z formami technicznymi, jednak bez aspiracji reprezentatywnych. Pojawie-
nie się takiej intencji najczęściej oznacza powrót do klasycznych odniesień, które 
pozwalają na utworzenie hipotetycznej formy znaczeniowej w wynalezionej orygi-
nalnej strukturze. Także współczesne teorie wskazują na sens podobnego rozumie-
nia architektury, w której każdy przełom strukturalistyczny jest po części kontynu-
acją, a po części różnicowaniem pewnego modelu (wzorca) czy też jego kopii, lecz 
przede wszystkim stanowi nowe zdarzenie – czyli początek, a więc i nowy model. 
Architektura korzystająca z betonu wpisała się w ten schemat stylistyczny, jednak 
sens powtórzenia form z przeszłości krył w sobie ten nowy pierwiastek „inności”, 
który pozwalał na późniejsze dowolne różnicowanie między wzorcem a wytworzo-
nym „modelem”.

2.1. Prawda materii i logika formy z betonu. System Dom-ino. W roku 1901 
oczywistość czasów nadchodzącego modernizmu potwierdzał Frank Lloyd  
Wright:

65 Pojęcie „znużenie estetyczne” wprowadził Adolf Göller w pracy Ermüdung, [za:] G. Kubler, Kształt 
czasu…, op. cit., s. 125. Adolf Göller określa czas i znużenie jako moment, kiedy wszelkie wzorce 
są na tyle rozpoznawane i zapamiętywane, że już nie dostarczają odbiorcy przyjemności.

66 E. Gombrich konkluduje problem przemian stylistycznych: „[…] Tak więc, jakkolwiek musimy zre-
zygnować z poszukiwania praw historii, które mogłyby wyjaśnić każdą zmianę stylu, mamy jednak 
prawo przyglądać się bacznie sekwencjom i epizodom, które moglibyśmy wyjaśnić w kategoriach 
logiki sytuacji”, [w:] Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011, s. 287.

67 G. Kubler, Kształt czasu…, op. cit., s. 102.
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Silniki lokomotyw, silniki okrętów wojennych i parowców przejmują miejsce 
zajmowane dawniej przez sztukę. Dziś mamy naukowców lub wynalazców 
zamiast Szekspira czy Dantego68.

Według „wynalazców” kwestia  i d e a l n o ś c i  w architekturze została zrów-
nana z pojęciem technicznej perfekcji i funkcjonalności – odrzucając termin do-
skonałości formalnej, zarezerwowali go zgodnie z wizją racjonalnego świata tylko 
dla przejawów różnorodnych dyscyplin naukowych i technicznych. Jedna z fun-
damentalnych idei modernizmu głosiła, że wszystkie produkty masowej produk-
cji są identyczne, a odrzucenie rzemieślniczej „aury” miało dawać innego rodzaju 
pocieszenie: tajemniczy błysk pracy maszyny i iluzję doskonałości. „Wynalazcy” 
uznali zresztą, że wraz z nową sztuką nastąpił kres rozumienia starych artystów i ich 
dzieł, a eksperyment, jako narzędzie, stał się drogą do celu, którym ma być kształt 
wynikający z technicznej ekonomii. Od tej pory obiekt architektoniczny – „wynala-
zek” – miał poprawiać warunki życia, pracy i wypoczynku ludzi. Budowla miała być 
przede wszystkim wynikiem pracy intelektu i „wyobraźni technicznej”, a jedynym 
powodem poszukiwań formalnych – przyczyny pozaestetyczne, praktyczne, które 
w toku dedukcji stają się rzeczą doskonałą. Pisze o tym Umberto Eco, odkrywając 
główny sens walorów modernizmu:

Modernistycznym kryterium rozpoznawania wartości artystycznej było 
n o w a t o r s t w o, wysoki poziom informacji. Kojąca powtarzalność zna-
nych wzorów uważana była przez modernistyczną teorię sztuki za charaktery-
styczną właściwość rzemiosła i przemysłu, nie – sztuki69.

Dla współczesnych architektów punktem odniesienia jest także chwila, z któ-
rą odrzucono ornament –  jako element nieprzydatny architekturze. Postulat Adol-
fa Loosa, aby zrezygnować ze zdobienia budynku, nie był jednak jedynie pomy-
słem na ukazanie  s z c z e r o ś c i  i  l o g i k i  formy architektonicznej. Odrzucenie 
ornamentu jako subiektywnej dekoracji stało się konsekwentnym usytuowaniem 
się architekta po stronie d u c h a  o b i e k t y w n e g o  i nadania architekturze 
etycznego przesłania architektury. Refleksja moralna Loosa wpisywała się w pogląd 
mówiący o oderwaniu się od geniuszu indywidualizmu i odnalezieniu wspólnych 
źródeł współczesności – w ideałach czystości i pojednania.

W poszukiwaniu obiektywnych zasad architektury głównym założeniem w okre-
sie rewolucji betonu i stali było przekonanie, że nowatorska moc tworzenia sztu-
ki polega na wytycznych technologii i przemysłu. Odwołanie do budulców leżało 
w jego syntetycznym antynaturalizmie, zdawano sobie sprawę, że architektura no-
woczesna może wyglądać tak, jak to przedstawiali Tony Garnier i Antonio Sant’Elia 

68  D. Sudjic, Język rzeczy, Kraków 2013, s. 219.
69 U. Eco, Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, Warsza-

wa 1990, s. 12-35.
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w wyimaginowanych Cité Industrielle i Cittá Nuova. Siła tych obrazów z pewno-
ścią zachęcała do włączenia betonu w nadchodzącą nowoczesność i dała powód do 
stwierdzeń, że żelbet jest materiałem rewolucyjnym. Człowiek współczesny jako 
istota czerpiąca ze sztuczności „nowej materii” i z niej tworzonego „nowego du-
cha”, w odróżnieniu od starożytnych – zapatrzonych w naturę, stał się elementem 
i twórcą nowego, mechanicznego świata.

Także w kręgu Werkbundu głośne były tezy tożsame z duchem wczesnego mo-
dernizmu, autorstwa Hermanna Muthesiusa i Karla Ernsta Osthausa, którzy rozwi-
nęli słowa Loosa, a następnie zmienili je w fundamentalne pytanie o sztukę i archi-
tekturę nowoczesną. Duch „etyczności” architektury, „porządku” czy właśnie „duch 
obiektywny” – pojęcie eksplorowane w swoim czasie przez Hegla – stało się także 
źródłem zwrotu w myśleniu o wspólnotowych celach i porządku kształtowanym 
w nowej, obiektywnej i uniwersalnej materii tworzenia w betonie70.

Podobnie o relacji między formą i techniką myślał C.É. Jeanneret, dla którego 
myśl Werkbundu: „technika wyznacza liryzm” dała już wtedy rozpęd teoretycz-
ny71. We wczesnych latach twórczości Le Corbusiera miało to fundamentalne zna-
czenie w relacji między rodzącą się nową formą a betonowym budulcem, między 
myślą techniczną i czystym przejawem sztuki geometrycznej, opartej na racjonal-
nym podejściu do dyscypliny i znajomości tworzywa. Wtórowali mu w tym inni 
francuscy awangardziści, między innymi malarz Amédée Ozenfant, pisząc o poję-
ciach  l o g i k i, e k o n o m i i  i  c e l o w o ś c i  w sztukach plastycznych i archi-
tekturze. Dla purystów – Ozenfanta i Jeannereta – związek między ideami a nową 
materią dawał w rezultacie przejrzystą zależność między naturalnością form przed-
miotów rzeczywistych a czystością wykreowanych rzeczy. Dla obu – podobnie jak 
forma eksploatacji maszyny – ta sama integralna  o r g a n i z a c j a  e s t e t y c z n a 
powinna zawierać się w dziele sztuki architektonicznej, możliwej do zrealizowa-
nia po uporządkowaniu wszystkich zagadnień plastycznych, tak aby zapewnić jego 
najpełniejsze, najbardziej intensywne oddziaływanie (reaction). I właśnie po to na-
leżało opracować nową „składnię” środków plastycznego wyrazu i oddziaływa-
nia. Kompozycja purystyczna dzięki temu stanowiła integralną plastyczną całość, 
w której odnajdywano sens „przestrzennej gry brył”, związanej w jedną harmonij-
ną całość.

70 Tezy Loosa i Werkbundu przypominają nawoływania osiemnastowiecznych teoretyków architek-
tury: opata Marka-Antoinea Laugiera (1713–1769) i Carla Lodoliego (1690–1761). Obydwaj po-
stulowali chęć dotarcia do pierwotnych zasad architektury i apelowali o celowość stosowania danej 
materii dla konkretnych uformowań. F. Algarotti, Saggio sopra l’Architettura, 1756, [w:] Teoretycy, 
artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, Warszawa 1974, s. 136.

71 Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture, Paris‒Chartres 1960, s. 46.
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Znajomość materiału przychodzi dopiero po odpowiednio długim okresie jego 
stosowania. Za przykład niełatwych przemian niech służy fakt, że kiedy ludzie 
zaczęli używać kamienia, naśladowali formy drewniane. John Faber, wnuk Osca-
ra Fabera, którego praca Reinforced Concrete Simply Explained stanowiła novum 
w 1922 roku, twierdzi, że w tamtym czasie beton był „okryty tajemnicą”, gdyż nie 
było pomocnej i dostępnej literatury na ten temat. Inni także uważali, że architekto-
niczne wykorzystanie betonu znajdowało się wciąż w fazie eksperymentalnej. Czas 
poznania materii żelbetu jednak nie był długi – od wynalezienia zbrojonej donicy 
przez Monniera (1867) do wybudowania pierwszego kościoła Saint-Jean de Mont-
martre przez Anatola de Baudota minęło zaledwie 27 lat. Na początku XX wieku 
żelbet był już materiałem powszechnie wykorzystywanym. Stał się podstawą ar-
chitektury, a jego prawdziwa nobilitacja nastąpiła w realizacjach Auguste’a Perreta: 
w domu przy ulicy Franklina w 1903 roku, w garażu przy ulicy Ponthieu (1905) 
czy finalnie w kościele Notre-Dame w Le Raincy w 1923 roku.

Symptomatyczne dla tego czasu wydają się słowa Ludwiga Miesa van der Rohe, 
który pisał w 1923 roku o betonie, że jako budulec jest on wciąż niepoznany, wyma-
ga wyjątkowej staranności i precyzji planowania przed każdym wykonaniem:

[…] Podejmowano wiele prób wprowadzenia żelbetu jako materiału budow-
lanego do budowy apartamentowców. W większości jednak były to próby 
nieudolne. Zalety tego materiału nie zostały zbadane, i nie udało się również 
uniknąć jego wad. […] Nie da się przekształcić domu z cegieł na żelbet. Głów-
ną zaletę żelbetu widzę w możliwości znacznych oszczędności materiału […] 
wadą żelbetu są jego niskie właściwości izolacyjne oraz jego słaba absorpcja72.

Wbrew temu, co twierdził Rohe, okazało się, że nowoczesna architektura stała 
się polem ostatecznego „przywłaszczenia” betonu, dającego legitymację architekto-
niczną we wszelakim zastosowaniu (np. w budownictwie mieszkaniowym). Cechy 
betonu pokrywały się ze społecznym i egalitarnym duchem czasów, projektowania 
racjonalnego i korzystnego dla odbiorców. Ideologia ta musiała być wyrażona przez 
czystość i neutralność masowego materiału, który tworzył bardzo konkretny obraz 
dopasowania do wszystkiego. Walter Benjamin sens tej nowej korelacji powtarzal-
nej formy i materii określił mianem matrycy kształtującej na nowo nasz tradycyjny 
stosunek wobec sztuki73. Ten nawyk (stworzony w procesie kopiowania) mógłby być 
podstawą nazywania i uznania betonu jako narzędzia kultury masowej, jaką powoli 
stawała się architektura. Materialne „rozbudzenie” musiało zaowocować sformuło-
waniem nowych definicji architektury – a więc określeniem nowych jej granic lub 
paradoksalnym oznaczeniem ich braku. Udana sztuka przekonywania dała dowód 

72 C. Croft, Concrete Architecture, London 2004, s. 17 (tłum. M.Ch.).
73 W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, [w:] „Estetyka i film”, 

Warszawa 1972, s. 171.
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w obrazie stylu modernistycznego, który miał się stać, dosłownie i w przenośni, sty-
lem „bez granic”. Twórcy, ogłaszając totalność nowej sztuki, wkroczyli w przestrzeń 
uniwersalnych form i znaczeń.

Od początku „wykuwaniu” form w betonie towarzyszyło ustalanie pojęć i ka-
tegorii. Sam proces tworzenia pojęć od warstwy językowej aż po zdarzenia for-
malne po raz pierwszy stał się  j ę z y k i e m  s z t u c z n y m,  oderwanym nie 
tylko od formy i treści, lecz także od dotychczasowej składni. Substancją języka 
architektury oprócz funkcji i formy była materia betonu, stali i szkła, stanowią-
cych podstawę dla nowego systemu pojęć – kodyfikacji uczestniczącej w tworze-
niu nowego języka architektury. Za przykład takiej sytuacji należy podać twórczość 
Le Corbusiera, z jego inwencją lingwisty, który zanim narysuje projekt, musi na-
zwać wszystkie elementy składowe. Architekt wynalazł kilkaset słów-elementów 
architektonicznych, spośród których: Modulor, brise-soleil, pilotis, ondulatoire,  
machine à habiter, Cité Radieuse, oznaczały zmianę w sposobie myślenia elit archi-
tektonicznych na całe dziesięciolecia.

Wśród słów i zapisów intencji wielkiego twórcy wyróżnia się pomysł 
z 1915 roku systemu Dom-ino74, prezentowany szkicem pewnego systemu konstruk-
cyjnego (il. II.1). Prosty rysunek (trzy płaszczyzny połączone sześcioma słupami, 
całość złączona klatką schodową), uznany za źródłowy dla późniejszych  p i ę c i u 
z a s a d  w s p ó ł c z e s n e j  a r c h i t e k t u r y, ilustruje przede wszystkim moż-
liwości zastosowania żelbetu w systemie płytowo-słupowym. Rysunek jest także 
zapowiedzią odrzucenia terminu „stylowy”, a brak widocznych zewnętrznych ścian 
ma w pełni uświadomić sens tworzenia architektury w przestrzeni abstrakcyjnej – 
pozbawionej ciężaru i masy materii. Le Corbusier pisze o tego rodzaju obiektywnej 
ekspresji jako o „nagim fakcie”, będącym podstawą do wypełniania nowym du-
chem współczesności:

[…] Architektoniczna abstrakcja ma tę szczególną, wspaniałą cechę, że zako-
rzeniając się w nagim fakcie, uduchowia go, gdyż nagi fakt nie jest niczym 
innym jak materializacją, symbolem możliwej idei. Nagi fakt należy do idei 
dopiero dzięki narzuconemu przez nas porządkowi. Emocje, jakie budzi archi-
tektura, biorą się z nieuchronnych, nieodpartych, fizycznych uwarunkowań, 
dziś zapomnianych75.

74 System Dom-ino był pomysłem Charles’a-Édouarda Jeannereta na realizację taniego, betonowego 
budownictwa dla regionów zniszczonych w I wojnie światowej; zob. listy Le Corbusiera 
do szwajcarskiego inżyniera betonu Maxa Du Bois (od grudnia 1914 do grudnia 1915 roku); 
także: Lettre à Du Bois Fondation FLC El. 19.(110) – FLC El. 19.(237). Pierwsza publikacja systemu 
Dom-ino ukazała się na łamach „Vers une Architecture” w 1923 roku; zob. także s. 13.

75 Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012, s. 9.
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Il. II.1. System Dom-ino, Le Corbusier, 1915
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Przezroczysta kurtyna ze szkła miała zastąpić nieprzenikliwość dotychczaso-
wych przegród, a szkielet konstrukcji monolitycznej odrzucił na zawsze lity ka-
mienny mur elewacji. W przypadku Dom-ino żelbetowe słupy, stropy i klatka scho-
dowa nie tworzą estetyki – raczej mówią o uprawianej przez Charles’a-Édouarda 
Jeannereta czystości i moralności oraz obiektywności uwalniającej architekturę 
od obłudy i fałszu i otwierającego oczy na nowego ducha w architekturze. W tym 
duchu powstały pierwsze domy w Pessac (1926) oraz seria domów systemu Monol 
i Citrohen. Wzorcowe osiedla stanowiły najbardziej konsekwentny przykład pozba-
wienia architektury jej znaczeniowego ciężaru w widzialnej masie.

Trwanie mitu Dom-ino i ocena jego znaczenia dla architektury współczesnej 
nie może przesłonić pewnej trudności w przyporządkowaniu systemu dla defini-
cji a r c h i t e k t u r y  b e t o n o w e j. Wydaje się, że Dom-ino jest bardziej okre-
śleniem zamierzenia niż architekturą – pozbawionym formy „środkiem do celu”, 
nierzadko kwestionowanym ze względu na jego wtórne, betonowe przełożenie 
stalowych konstrukcji słupowych. Konsekwentny w zaznaczaniu istoty systemu 
jest Peter Eisenman, określający jego historyczne właściwości: „horyzontalność” 
(planeness) w odróżnieniu od dotychczasowej „ścianowości” (wallness) architektu-
ry, wymiarowość, elastyczność. Dom-ino sygnalizuje także potencjalną podzielność 
i możliwość dowolnych połączeń. W tym sensie jest znakiem systemu, który od-
nosi się do najbardziej źródłowych podstaw architektury, wykształconych z czystej 
geometrii, wyróżnionych potencjalną użytkowością i treścią. Spełnił rolę refleksu 
samoreferującego się obrazu współczesności i został stanem umysłu twórców nad-
chodzącego modernizmu76. Oprócz potwierdzenia jego znaczenia jako m o d e l u 
p r z e s t r z e n n e g o  i sensu koncepcji „przestrzeni otwartej”, architekci dostrze-
gli w nowym schemacie również spójność technologiczną. Ten tani system szkiele-
towy, który uwalniał drogę dla komponowania nowej przestrzeni architektonicznej, 
był prametaforą  m a s z y n y  d o  m i e s z k a n i a, wyznaczającej w przyszłości 
zarówno szerokie spektrum dla stylistyki architektonicznej, jak i podbudowę ide-
ową domów produkowanych na masową skalę.

2.2. Prototypy z betonu. Bez wątpienia rolę wzorca w poszukiwaniu nowych gra-
nic estetycznych odegrała myśl inżynierska. Estetyka, która wyłoniła się jako wy-
twór przemysłu, wzbudzała aplauz i szybką akceptację, konstruktorzy zaś stali się 
– na równi z architektami – tymi, którzy za pomocą przyswojonej wiedzy osiągnęli 
status przewodników współczesności. Cele i środki tej „nowej wyobraźni”, choć 
określone przez rewolucję techniczną, komentował Le Corbusier:

76 P. Eisenman, Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and the Self-Referential Signe, [w:]  
„Oppostions Reader”, New York 1998, s. 197.
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Estetyka inżynierska i Architektura – dwa nierozłączne zjawiska: jedno w peł-
nym rozkwicie, drugie w straszliwym regresie. Inżynier zainspirowany prawi-
dłami Ekonomii i ufający matematyce zestraja nas z prawami wszechświata. 
Osiąga harmonię77.

Kiedy w 1913 roku Maks Berg wraz z konstruktorem Güntherem Trauerem 
skończył budowę Jahrhunderthalle we Wrocławiu, stała się ona od razu pierwszym 
z rzędu technologicznym, monolitycznym obiektem zaświadczającym o chęci kon-
tynuowania znaczeń architektur monumentalnych za pomocą nowego narzędzia 
‒ ekonomiki formy. Zawarta we wrocławskim dziele synteza przestrzeni, funkcji 
i materiału dała podstawy do odkrywania nowego sensu tej architektury.

Budowla Berga jest inżynierską, niedekorowaną, „jawną” strukturą, ukazującą 
monumentalne znaczenie nietynkowanego żelbetu. Surowe wnętrze pozbawione de-
koracji jest rezultatem myślenia tylko o czystej, 95-metrowej konstrukcji będącej 
wyzwaniem (w owym czasie) dla innych rekordowych hal – w Lipsku czy Frank-
furcie nad Menem. Nowatorstwo struktury Berga nie polegało jedynie na pokonaniu 
technologicznej trudności budowy żelbetowej kopuły. Rewolucyjne było również 
podejście architekta do całości budowli – Berg skoncentrował się na wymaganiach 
funkcjonalnych i kształtowaniu wnętrza w harmonii z systemem konstrukcyjnym, 
które nadały całości formę. Istotę obiektu podkreśla Jerzy Ilkosz, odnajdując du-
alizm wyrazu zewnętrznej, wilhelmińskiej reprezentacji oraz wewnętrzny pozyty-
wizm i racjonalność struktury inżynierskiej wypełnionej światłem78.

Budowla Jahrhunderthalle ma jeszcze inne istotne znaczenie – jest cezurą przej-
ścia ze świata indywidualizmu w świat uniwersalizmu. Wydaje się, że przez na-
wiązanie do kopuły Panteonu stanowi domknięcie koncepcji starego świata archi-
tektury, lecz w koncepcji łączącej w sklepieniu formy abstrakcyjne z wyczynem 
inżynierskim zamieniła świat techniki w świat dynamiki – w przestrzeń ekspre-
sji, nadrzędnej idei całej architektury XX wieku. Tak o dziele Maksa Berga napisał 
Nicolaus Pevsner:

[…] w latach 1910–1912 za pomocą żelbetu […] stworzył dzieło szlachet-
ne i monumentalne, nie kryjąc przy tym śmiałości swej konstrukcji. Podpory, 
rozpiętość i krzywizna łuków odznaczają się elegancją, stanowiąc zapowiedź 
przyszłych osiągnięć Piera Luigi Nerviego79.

Wśród żelbetowych prototypów współczesności znajdują się także parabo-
liczne hangary dla sterowców w Orly, zaprojektowane w 1916 roku (realizacja 
do 1923 roku) przez inżyniera Eugène’a Freyssineta w nowatorskiej technologii 
sprężonych struktur żelbetowych. Rozmiary budowli były imponujące i mogły przy-

77 Le Corbusier, W stronę architektury, op. cit., s. 67.
78 J. Ilkosz, Hala Stulecia…, op. cit., s. 17; zob. także s. 31.
79 N. Pevsner, Pionierzy współczesności, Warszawa 1978, s. 208.
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pominać kubaturę gotyckiej katedry: rozpiętość – 91 metrów, wysokość – 60 me-
trów, długość – 175 metrów. Sklepienie hangarów nie było monolityczną skorupą, 
lecz cienką powłoką, która uzyskała odpowiednią sztywność dzięki prostopadłym 
do osi podłużnej żelbetowym ożebrowaniom. Freyssinet po raz pierwszy nie zasto-
sował betonu według przyjętych od stuleci wzorów, lecz wykorzystał te jego wła-
ściwości, dzięki którym mógł być nadzwyczaj „lekkim”, a więc i ekonomicznym 
„płaszczem” okrywającym pole napięć szkieletu architektonicznego. Wynalazek 
kablobetonu wykorzystany w Orly, w odróżnieniu od Hali Stulecia, dał niespoty-
kany wcześniej efekt  s w o b o d n e g o  zamknięcia przestrzeni architektonicznej.

Hangary zwiastowały nową erę w definiowaniu logiki architektury, choć sam 
Freyssinet zawsze podkreślał, że wzniesione przez niego obiekty w Orly nie mają 
zamierzonych wartości artystycznych, a forma jest wynikiem utylitarnych celów 
konstrukcyjnych. Estetyka obiektów stała się zatem wynikową przez właściwe od-
czytanie wiedzy o konkretnym technicznym problemie. Freyssinet dał tego przy-
kład w formach łączących się w krzywą wyrażającą czystą formułę algebraiczną, 
która w jasności przekazu i skali przestrzeni dawała widzom poczucie harmonii 
przez pewność i celowość zastosowanego rozwiązania.

W tym samym okresie swoją pionierską działalność rozpoczął szwajcarski kon-
struktor Robert Maillart. Uczeń Hennebique’a uznał, że rezygnacja z systemu bel-
kowego i przejście na system betonowej płyty stworzy uniwersalny system nośny 
stosowany w stropach, przekryciach, mostach i innych strukturach inżynierskich. 
W moście Tavanasa na Renie (1905 r.; rozpiętość przęsła 51 m) czy bardziej fotoge-
nicznym Salginatobel (1930 r.; rozpiętość przęsła 92 m) zastosowano niespotykany 
w konstrukcjach żelbetowych układ zakrzywionej płyty, który wraz z poziomą tar-
czą jezdni i szeregiem usztywniających pionowych płaszczyzn stanowił skończoną 
całościową strukturę (il. II.2). Eliminacja wszystkich niefunkcjonalnych członów 
mostu, uszczuplenie wymiarów poszczególnych elementów składowych, odda-
nie w formie mostu jego zasady, struktury i ekonomii konstrukcyjnej podważyło 
wszystkie dotychczasowe realizacje i wyznaczyło nowy cel dla architektów i inży-
nierów. Sigfried Giedion pisał, że „[…] w rękach Roberta Maillarta żelbet zatracił 
swoją sztywność, stając się niemal organicznym szkieletem, który pulsuje życiem 
w każdym swym fragmencie”80. Rytm łukowatych płaszczyzn, kształt żelbetowych 
skrzynek nadał niespotykaną wcześniej dynamikę form i plastyki, dzięki czemu do-
prowadził dzieło do ekstremum konstrukcyjnego, poza którym nie było nic poza 
naśladownictwem. Zdaniem Giediona mosty ukazywały wręcz czyste, niearbitralnie 
narzucone piękno. W mostach Tavanas i Salginatobel po raz pierwszy beton wyraża 
cechy strukturalne tworzyw sztucznych, w szczególności dlatego, że jest właści-
wie zrozumiany jako materiał trójwymiarowy i monolityczny. Siła logiki formalnej 

80 S. Giedion, Czas…, op. cit., s. 571.
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Il. II.2. Most nad Salginą, Robert Maillart, Gryzonia, 1929–1930
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i prostota struktur zarówno Maillarta, jak i Freyssineta spowodowała, że betonowa 
sztuka inżynierska stała się obowiązująca i nobilitująca zarówno w oczach widzów, 
jak i twórców.

Następne lata potwierdziły słuszność postawy wśród wyznawców tej tezy, któ-
rej punktem wyjścia dla architektury jest konstrukcja. We Włoszech w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku stworzono obiekty „budującego inżyniera” 
Piera Luigiego Nerviego, zaświadczające o trwaniu syntezy estetyki i doświadczal-
nej technologii. W tej kreacji, zwanej również „sztuką inżynieryjną” albo „estetyką 
inżynierską”, w której Nervi był najbardziej naśladowany i podziwiany (Jerzy Hry-
niewiecki nazwał go „wirtuozem i poetą żelbetu”81), doszukiwano się cech niezwy-
kłości formalnej. Christian Norberg-Schulz wręcz uznał dzieła Włocha za ilustrację 
słów Miesa van der Rohe: „Gdy technologia osiąga prawdziwe spełnienie, staje się 
architekturą”82. Chociaż Nervi w sposób jednoznaczny unikał uformowań wyzna-
czających ekstrawagancję formalną, to jednak architektura jego obiektów oznacza-
ła rozwiązanie problemu funkcjonalnego w sposób ukazujący niespotykaną dotąd 
strukturalną akrobatykę ludzkiej myśli.

Sens konstrukcyjny budowli Piera Luigiego Nerviego odpowiada za cały świat 
znaczeń architektury, polegający na poszukiwaniu ciągłości ludzkich doświad-
czeń i eksperymentów83 – tych technicznych i uniwersalnych, opartych na od-
wiecznym poszukiwaniu największych i najbardziej ekonomicznych przekryć, ale 
także tych odwołujących się do jednostkowego odczucia – do procesu odnajdy-
wania odpowiednich środków dla właściwych im realnych i porządkujących, nie 
fikcyjnych celów84. Między  p o r z ą d k i e m  i  k o m p o z y c j ą  Nervi wybie-
rał  k o n s t r u k c j ę  jako „produkt wysokiej sprawności” – organizm określany 
przez jedną zasadę i jedno kryterium materiałowe – formalny wzorzec czerpiący 
z ewolucji geometryzacji kształtów natury. Jego kolumny, belki i wsporniki sta-
ją się plastycznymi elementami, których kształt wynikający z przekroju zmienia 
się w zależności od bieżącej statyki. Każda struktura Nerviego jest budowaniem 
własnej „siły” – takiej, która wynika z czystych intencji tworzenia przyczynowo-
-skutkowej natury architektonicznej. W artykule Nerviego Czy architektura zmierza 

81 A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967, s. 146.
82 C. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999, s. 211.
83 M. Major, Pier Luigi Nervi, Berlin 1970, s. 13.
84 Za tłumaczące fenomen estetyki inżynierskiej mogłyby być uznane słowa Lecha Niemojewskiego. 

Architekt pisał w 1932 roku: „W czynności inżyniera, tak pozornie suchej i ścisłej, znane są momen-
ty, kiedy obliczenie wytrzymałości konstrukcji musi przyoblec się w kształt rzeczywisty. Wówczas 
to liczba «n» cm kw. przekroju zamienia się w prostokąt, trójkąt, koło lub inną figurę geometryczną. 
W momencie tym gra rolę czasem przypadek, częściej świadoma wola, kaprys, ale czasem, czasem 
zamiłowanie. I wtedy, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co robi, inżynier staje się... artystą”, [w:] 
L. Niemojewski, Ósmy cud…, op. cit., s. 413.
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do niezmiennych form? (1965) odpowiedź jest jednoznacznie potwierdzająca, choć 
zależy od woli twórcy rozumienia praw natury i próby ich zinterpretowania: „po-
stępowanie zgodnie z nimi jest jedyną metodą wykorzystania ich majestatycznej 
wieczności”85. Po wynalazkach Nerviego nastał czas swobodnej i krzywoliniowej 
estetyki, w której konstrukcja wykazuje organiczne prawidła natury. Przestrzeń 
form ustalonych tradycyjnym układem żelbetowego słupa i belki została zastąpiona 
przez wynalazki betonu sprężonego i betonu siatkowego (w prefabrykacji struktu-
ralnej) w przekryciach łupinowych, a świat zobaczył oryginalne formy Felixa Can-
deli, Eduarda Torroi czy Oscara Niemeyera.

Dla każdego z koryfeuszy funkcjonalizmu to dzieło stanowiło punkt odniesie-
nia w poszukiwaniu oryginalnej i uniwersalnej żelbetowej formy. Most Tavanasa 
(1905) autorstwa Roberta Maillarta jest do dziś wzorcem dla wielu konstrukto-
rów betonowych przepraw, Palazzetto dello Sport (1960) Piera Luigiego Nerviego 
wyzwoliły przestrzeń od prostolinijnej abstrakcji z ograniczeniem formy do kąta 
prostego. Dla Le Corbusiera reguła Dom-ino przeobraziła się  w  p i ę ć  z a s a d 
nowej architektury i odnalazła pełną integrację w budownictwie mieszkaniowym – 
w willi Savoye w Poissy czy we wzorcowych jednostkach mieszkalnych w Weissen-
hof pod Stuttgartem.

W roku 1926 nowatorską moc systemu słupowo-płytowego odsłoniły rów-
nież budynki szkoły Bauhausu w Dessau projektu Waltera Gropiusa. Żelbet, choć 
schowany za największą w ówczesnej Europie przezroczystą kurtyną, odgrywa 
ze szkłem rolę równorzędną w ukazaniu przestrzeni spełniającej współczesną wizję 
terminu Gesamtkunstwerk – totalnego dzieła sztuk, budowli, w której nie ma gra-
nicy między sztukami strukturalnymi a dekoracyjnymi. Fabryka-szkoła w Dessau 
jest nie tylko modelem obiektu dydaktycznego, lecz także formalnym przeniesie-
niem funkcji racjonalnego myślenia o prototypowym sposobie edukacji. Rzemieśl-
nicza szkoła Gropiusa pozwalała uczniom opanować najpierw materię, aby następ-
nie, odrzucając jej utrwaloną bazę formalną, dać możliwość odtworzenia nowych 
rzeczy w ich najlepszym, użytecznym kształcie. Meble Bauhausu były zatem 
„pierwowzorami” wszelakiego sprzętu: krzesła i fotele – a p a r a t a m i  do siedze-
nia, lampy – u r z ą d z e n i a m i  do świecenia, a sztućce –  i n s t r u m e n t a m i 
do spożywania. W tym kontekście budynki szkolne w Dessau (il. II.3), podobnie 
jak gropiusowska fabryka przyborów szewskich Fagus w Alfeld (1911), jednoczyły 
sens projektowania, szkolenia, produkcji i budowy. Skrajnie racjonalistyczny be-
ton, powiązany strukturalnie ze szkłem, stanowił rodzaj szkieletu gotowego przyjąć 
każde techniczne rozwiązanie, będące wynikiem standaryzacji i typizacji – począw-
szy od szkolnych sal, a skończywszy na hali warsztatów.

85 P.L. Nervi, Is Architecture Moving Towards Unchanging Forms?, „Structure and Science”, New 
York 1965, s. 101, [cyt. za:] C. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987, s. 86.
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    Il.  II.3.  Szkoła Bauhausu, Walter Gropius, Dessau, 1926
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W roku 1933 do kolejnych wielkich budowli „betonowego funkcjonalizmu” 
dołączyło sanatorium w Paimio projektu Alvara Aalta. Dla Juhaniego Pallasmy 
obiekt wraz z prostą i wyjątkowo klarowną w swoim przesłaniu strukturą stał się 
prawdziwym świadkiem nowoczesności, który po latach prób i wysiłków funkcjo-
nalizmu roztaczał „pełen obietnic nastrój”. Sanatorium w Paimio, określane jako 
najdojrzalsze dzieło architektury użyteczności publicznej przedwojennego moder-
nizmu, miało przekonywać ideą zawartą w betonowej bryle – „promienną wiarą 
w przyszłość ludzkości i powodzenie społecznej misji architektury”86. Wraz z bu-
dowlami Alvara Aalta, Le Corbusiera i Waltera Gropiusa perfekcja architektury 
funkcjonalistycznej odnalazła na długie lata swoje miejsce w  m a s z y n i e  d o 
m i e s z k a n i a, pracy i wypoczynku – w rzeczach do dziś naznaczonych prome-
tejskim marzeniem o uszczęśliwieniu człowieka przez nadanie architekturze cech 
funkcjonalistycznej utopii – jedności etyki i estetyki, harmonii ducha „obiektywnej” 
architektury.

3. Innowacje. Formatywność materii

Koncepcje wypływające z idei postępu i nowości, oparte na właściwym ro-
zumieniu możliwości ludzkiego rozumu, ustanowiły formułę pierwszej połowy 
XX wieku. Dzięki wynalazkom naukowym i technicznym architektura prowadziła 
jednak do bliżej nieokreślonej doskonałości, formułowanej nadal w kategoriach uto-
pii i kontestowania rozwiązań architektonicznych. Wydarzenia natury estetycznej 
podążały tym samym tropem – koncepcja sztuki jako wciąż odnawialnej wartości 
potwierdzała się po raz kolejny. Okazało się, że prawdziwą sztuką nowoczesne-
go świata nie jest jedynie technika z niewyczerpaną pomysłowością, lecz jest nią 
sama sztuka wraz ze swoją nieskończoną energią formalną. Przemiany funkcjonalne 
w samej strukturze materialnej okazały się niewystarczające do stworzenia ciągło-
ści znaczeń – postęp techniczny nie zakładał pamięci o czasach minionych. W na-
stępstwie czasu, po okresie eksperymentowania, twórcy wydawali się kierować idee 
w stronę utrwalonego ładu, czyli niekwestionowanych wartości uniwersalnych.

3.1. Odkrywanie formy – przemiany materii. Okazało się, że architekci zdołali na 
tyle przyswoić techniki oraz technologie betonu i żelbetu, że pozwoliło im to osią-
gać nowe cele estetyczne – do dziś uznawane za początek kolejnej tradycji. Twórcy 
przekroczyli barierę „oporu materii”, a żelbet uzyskał miano tworzywa przemienia-
jącego początkową negację starej tradycji w materię innowacji tradycji najnowszej. 
Zagadnienie techniczne budulców pozostało zinterpretowane jako „natura tworze-
nia w betonie” i zaadaptowanego do dzieła jako jego materia artystyczna. A nawet 

86 J. Pallasmaa, Oczy skóry: architektura i zmysły, Kraków 2012, s. 66.
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więcej – sensem innowacji i improwizacji architektury współczesnej stał się fakt, 
że architekt daje się zainspirować estetycznymi możliwościami tworzywa ‒ jego 
formatywnością87. Można by rzec, że żelbet został materią, która weryfikowała moż-
liwości nieograniczonej wyobraźni twórców – naturalne wydawało się rozdzielenie 
funkcji materii jako pierwszorzędnego celu zastosowania przez konstruktorów od 
f o r m y  z tej materii wynikającej – stanowiącej podstawę i cel działania artystów. 
Początkowe odniesienia architektury do rozumowego pojmowania formy pozosta-
ły, już po kilkunastu latach, jedynie odniesieniem pośrednim, tworzącym ogólne, 
już zgłębione pojęcie wykorzystania betonu. Zdano sobie sprawę, że architektura 
nie może pochodzić wyłącznie z jakości fizycznego przedmiotu architektury i jego 
funkcji, lecz musi sięgać po to coś poza nim, co wypełni potrzebę  a b s o l u t u 
estetycznego. Architektura musiała stać się wolna od  k o n i e c z n o ś c i  jej celów 
technicznych i mechanicznych ukrytych w użyteczności. W tym sensie betonowe 
„innowacje” stanowiły przyjęcie i przysposobienie modelu oraz jego asymilację, re-
inwencję i interpretację.

Tak pojmowane „rzeczy architektoniczne”, będące kategoriami odkrycia możli-
wości pierwowzoru (idei, formy i ich tworzywa), stają się jego innowacją i interpre-
tacją – rzadziej kopią. Pośród rzeczy i materii „odkrytych na nowo” wykształcają 
się dzieła będące sensem rozszerzenia i ugruntowania języka wyznaczonego przez 
następujący w czasie „kompozycyjny” wzorzec przestrzenno-strukturalny. Wszyst-
kie innowacyjne i postinnowacyjne kategorie stanowią ujęcie potwierdzające chęć 
utrwalenia „modelu” i sumującym wszelakie związane z tym doświadczenia, w któ-
rych wciąż nowe punkty widzenia nie przeczą sobie wzajemnie, lecz są obiekta-
mi tej samej rzeczywistości estetycznej i historycznej.

„Odkrywcy” architektury uznali, że sztukę można definiować przede wszyst-
kim jako wyrażenie woli artysty – jego  e k s p r e s j i. Swoboda wyrażania for-
my i wypowiedzi artystycznej stała się równoważna z dowolnością w konstru-
owaniu hierarchii ważności poszczególnych pojęć przestrzeni architektonicznej. 
A nawet więcej – idea twórcy-geniusza musiała realizować się wbrew wszystkim 
ograniczeniom, zakładać w stosunku do etyki i estetyki zasadę pełnej wolności. For-
malne „zadziwienie” zatem stało się celem architekta, rzeźbiarza, malarza i poety, 
w czym wtórowali im wszyscy twórcy. O tak zwanym efekcie niespodzianki i zasko-
czenia w architekturze współczesnej pisze Peter Collins, doszukując się przyczyn 
zaistniałej sytuacji estetycznej w bezpośrednim przeniesieniu idei z abstrakcyjne-
go malarstwa i rzeźby do rysunku architektonicznego88. Architektura, jak rzeźba, 

87 Wykorzystuję termin „formatywność” mający swoje źródło znaczeniowe w zdolności kształtowania 
w konkretnym materiale i będący odległym synonimem słowa „kreatywność”; [def.] formatywny – 
proces, zdolność mająca związek z aktem formowania się czegoś, za pomocą tworzywa; zob. także: 
L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności, Kraków 2009.

88 P. Collins, Changing Ideals in Modern Architecture, Montreal 2004, s. 271-284.
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autonomicznie „stanęła w przestrzeni”, nie pozostała jej częścią, co pogłębiło trak-
towanie dzieła architektury jako formy wyodrębnionej i odizolowanej od kontekstu.

Temu wyjątkowemu oddziaływaniu nowej sztuki nie dziwi się Ernst Gombrich. 
Kwestię oryginalności sztuki XX wieku widzi on jako konstytutywny proces po-
znawczy, dzięki któremu nie przestajemy się dziwić i poznawać89. Dzieło architek-
tury jest zawsze przedmiotem o funkcji zaskakiwania widza, lecz ponadto ma dys-
tynkcje poznawcze, utrwalane w następstwie czasu symboliką. Sztuka architektury, 
jak uważa krytyk, wraz z ciągłym procesem odnowy i oryginalnością nie ma nic 
wspólnego z kaprysem, arbitralnym narzuceniem rozwiązań osobliwych. Przeciw-
nie, jest to sprawa niezmiernie poważna; „wynalezienie” czy „odkrycie” formy 
nosi wszelkie cechy mitycznego „sięgnięcia do źródeł”. Sytuacja taka odpowiada 
słowom André Malraux, który jednoznacznie idealizuje estetykę modernizmu jako 
absolutyzację formy, czyniąc z oryginalności formalnej i ekspresji twórczej funda-
ment przeobrażeń świadomości artystycznej. „Kiedy myśli się formami, to za nimi 
kryje się określona idea artystyczna” – pisze Malraux, dowodząc, że oryginalność 
stanowi przejaw geniuszu nadającego światu nowy sens90.

Dodatkowy trop dla takiego postrzegania architektury współczesnej daje Wła-
dysław Tatarkiewicz. Filozof uznaje, że przełom, jaki dokonał się we współczesnej 
estetyce – przejście od klasycznego pojęcia doskonałości po wyzwolenie ekspre-
sji twórczej, jest odwiecznym odejściem od „skończonego” piękna tworzonego 
w świadomości ograniczenia i uznaniem, że „nieskończenie” piękny obiekt w swojej 
nieograniczonej ekspresji także stanowi wielką pochwałę dla twórcy. Tatarkiewicz 
wyraźnie rozdziela te dwa sposoby myślenia, pisząc:

Różnią się bowiem pod tym względem zarówno poszczególni mistrzowie, jak 
i szkoły i epoki. Jedne zmierzają do doskonałości, ale inne mają odmienne 
cele. Czego chcą te inne? Chcą wielu rzeczy: wielości, nowości, silnych wra-
żeń, wierności prawdzie, wyrażenia siebie i wyrażenia świata, chcą twórczości 
i oryginalnych pomysłów. Jeśli próbować ująć to wszystko jednym wyrazem, 
to najprędzej tym: ekspresja. Wielokrotnie sztuka zmierzała ku niej, a nie ku 
doskonałości. Różnią się pod tym względem całe epoki: były epoki doskona-
łości i epoki ekspresji91.

W tej opisywanej przez teoretyka regule sztuki bierze udział jej tworzywo jako 
integralny element dzieła, w którym oryginalna stylistyka jest zawsze wyrazicielem 
pewnej wymyślonej treści dla materii. Po raz pierwszy jednak, określając relację 
między tymi składnikami dzieła, można zaryzykować osąd, że forma i treść, które 

89 E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981, s. 19.
90 S. Morawski, Absolut i forma. Studium o egzystencjalistycznej estetyce André Malraux, Kraków 

1966, s. 99-100.
91 W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Lublin 1991, s. 63.
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wydawały się współuczestniczyć i wzajemnie uzupełniać w ciągu minionych stuleci, 
w XX wieku zaczęły współzawodniczyć ze sobą. Manifesty formalizmu podsycane 
ideami w postaci skrajnej (suprematyzmu, futuryzmu, neoplastycyzmu) były kon-
frontowane z wystąpieniami w postaci umiarkowanej. W architekturze, podobnie 
jak w innych sztukach, uznano, że doskonałość budowli polega na estetyce, czyli 
na świadomości istnienia i wykorzystania formy w taki sposób, aby kształt skoń-
czony zbliżał się w swojej treści do doskonałości. Chociaż znamy i akceptujemy 
dwoistość form – tych, którym odpowiada jakaś treść, i tych, którym nie odpowia-
da żadna, to jednak akceptujemy i wybieramy pośród nich dowolnie. Dostrzegamy 
ów specyficzny dualizm myślenia w dialektyce  t r a d y c j i  i  i n n o w a c j i, roz-
różniając dwa rodzaje oryginalności, podporządkowane obu kategoriom: jedna re-
alizuje się jako interpretacja i przedłużenie tradycji, druga urzeczywistnia się przez 
zerwanie więzów z tradycją.

Po raz kolejny architektura okazała się dziedziną opartą na podświadomej pa-
mięci rzeczy wcześniejszych, zinterpretowanego  p o w t ó r z e n i a. Pozwoliło to 
architektowi na tworzenie „od nowa”, lecz na podstawie pewnej podświadomej 
tożsamości rzeczy minionych. Gilles Deleuze sądzi, że tym, co łączy, różnicuje 
i pozwala twórczo powtórzyć w ramach tego różnicowania, jest jakaś wyimagino-
wana, „n a g a  materia”92, która zostaje użyta w sposób symboliczny, na zasadzie 
metafory lub przez analogię.

3.2. Le Raincy – próba estetyzacji betonu. Wybudowany w Le Raincy przez Au-
guste’a Perreta w 1923 roku kościół Notre-Dame-de-la-Consolation (il. II.4) sta-
nowi przykład ewolucji, jaka dokonywała się w warstwie przeobrażenia betonu 
w tradycyjnej strukturze obiektu sakralnego na początku XX wieku. W roku 1948 
szwajcarski architekt Ferdinand Pfammatter w ważnym opracowaniu Beton- 
kirchen określił ten kościół jako przełomowy i wpływowy dla architektury począt-
ku XX wieku. Inni uznali wręcz, że był tym dla stylistyki sakralnej lat przedwojen-
nych, czym dla średniowiecza stał się kościół Saint-Denis93, i który zaraz po wybu-
dowaniu został okrzyknięty „Saint-Chapelle z betonu zbrojonego”. Po raz pierwszy 
transparentny, żelbetowy układ szkieletowy znany z magazynów oraz hal fabrycz-
nych okazał się sceną dla gry sacrum i profanum i pozwolił architektowi otwo-
rzyć przestrzeń świątyni w sposób odmienny od dotychczasowych doświadczeń.

Dzieło Perreta prezentuje swój konstrukcyjny, tradycyjny rodowód, przez który 
przeziera zamysł zdecydowanej, monolitycznej estetyki, wspartej chęcią oczysz-
czenia kubatury z tynku, koloru, klasycznych porządków oraz tradycyjnego deta-
lu, a także oderwania od ciężaru ścian i nadania wnętrzu przestrzennej swobody. 

92 G. Deleuze, Różnica..., op. cit., s. 372.
93 F. Pffammater, Betonkirchen, Zurich 1948, s. 37-38.
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Il. II.4. Kościół Notre-Dame w Le Raincy, August i Gustaw Perret, 1922–1923
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Zabiegi te nie były jedynie sposobem ukazania ekonomiki struktury wyniesionej 
z praktyki architektury przemysłowej. Uznano je za pierwszą próbę estetyzacji 
idei architektury sakralnej w jej najbardziej podstawowym znaczeniu archetypo-
wym: formy wzorcowej – uporządkowania kształtu–idei z treścią–materią. Świą-
tynia jest zatem jego „dostosowaniem” i „o d k r y c i e m ” żelbetu dla przekazania 
tradycyjnych, symbolicznych zamierzeń.

Kościół, zwieńczony pięćdziesięciometrową dzwonnicą, jest budowlą halową, 
której kształt wnętrza wyznaczony jest między tradycyjną siatką słupów a zewnętrz-
nymi, nienośnymi żelbetowymi ścianami wypełnionymi prefabrykowaną kurtyną 
witraży. Porządki kolumnowe zamieniły się w skromne w wyrazie podpory jedena-
stometrowej wysokości, niespotykanej wcześniej smukłości i o minimalnych prze-
krojach. Sklepienie nawy głównej, tak jak i kolebki naw bocznych, ustanowiono 
jako żelbetowe płaszczyzny o niewykończonej strukturze lica, do złudzenia przy-
pominające estetykę stosowaną przez architekta w licznych budowlach przemysło-
wych. Podobne wrażenie tworzą inne elementy dopełniające przestrzeń kościoła: 
świetliki nad baptysterium i kaplicą wotywną czy surowa, zdylatowana, cementowa 
posadzka. Wszechobecna estetyka nieobrobionego monolitu, wsparta prefabryko-
waną modułowością, choć obecna w obiektach sakralnych od zarania, po raz pierw-
szy otrzymała nadrzędną rolę i znaczenie.

Chociaż główną cechą świątyni jest idea określająca dominację wyrazistej struk-
tury budowli, nie powinno się mieć żadnych wątpliwości w odczytaniu motywa-
cji architekta – Notre-Dame w Le Raincy to dzieło, którego zarówno formy, jak 
i kształt przestrzeni stanowią kontynuację tradycji stylu neoklasycznego. Budowla 
odwołująca się do estetyki neogotyku i art nouveau odkrywa również fascynację 
autora wielkimi dziełami średniowiecza i teorią piękna Viollet-le-Duca. Jeśli chodzi 
o tworzywo, żelbet w nowej świątyni zastąpił cegłę i kamień wraz z jego wszystkimi 
odniesieniami symbolicznymi, tworząc ciągłość „widzialnej” teologii prezentowa-
nej w tradycyjnej strukturze świątyni chrześcijańskiej jako corpus misticus. Zasto-
sowanie monolitycznego tworzywa było również pierwszym krokiem do stworzenia 
podwaliny architektury sakralnej II połowy XX wieku, naznaczającej jedność idei, 
formy i materii ‒ czasów, kiedy abstrakcja geometryczna zajęła miejsce chrześcijań-
skiej kosmologii. Rzeczywiste znaczenie tej świątyni określa Cezary Wąs, który pi-
sze, że ważność kościoła w Le Raincy polega na tym, że „jest on w wielu aspektach 
nowatorski (co przyznawano chętnie) i równocześnie zachowuje tradycję budowli 
kościelnej (co przyznawano znacznie mniej chętnie)”94. Dlatego należy dziś uznać, 
że świątynia ta nie jest próbą kopiowania starej formy, lecz raczej efektem usiłowa-
nia jej racjonalizacji i dostosowania do istniejących, współczesnych środków budo-
wy. Wszystkie dzieła Perreta wydają się bardziej obrazem funkcji „poszukującej” 

94 C. Wąs, Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Wrocław 2008, s. 159.
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nowej formy, sam zaś architekt jest uznawany do dziś za tego, który odkrył nowe 
środki wyrazu architektonicznego w niezbadanych możliwościach żelazobetonu. 
Żelbetowa budowla Perreta stała się wzorcem dla twórców przez najbliższe trzy-
dzieści lat, aż do wybudowania przez Le Corbusiera kaplicy Notre-Dame du Haut 
w Ronchamp (1955).

3.3. Raumplan i Plan libre – „generatory” formy. Orzekając o nieocenionym 
znaczeniu żelbetu dla powstania modernizmu, należy postawić dodatkową tezę, 
że to architekci, a nie właściwości materiału, zadecydowali o przemianach struk-
turalnych. W roku 1930 wybudowano dwa domy: willę Müller w Pradze, projek-
tu Adolfa Loosa, i willę Savoye w podparyskim Poissy, autorstwa Le Corbusiera. 
Oba domy przesądzają o rozumieniu słowa „przestrzeń modernistyczna” i oba – or-
togonalne, białe, są kamieniami milowymi w rozumieniu i wykorzystaniu betono-
wego budulca.

Teoria Raumplanu Adolfa Loosa (spadkobiercy doświadczenia klasycznego), 
wykorzystana po raz pierwszy w projekcie domu w Pradze, jest uważana za „pierw-
sze zdefiniowanie” przestrzeni modernistycznej, w której żelbet stał się budulcem 
wymuszającym nowy sposób myślenia o kształcie i tektonice obiektu. Zgodnie 
z przekonaniem architekta willa Müllera prezentuje zdecydowane podejście do ar-
chitektury – „budynek powinien być niemową na zewnątrz i tylko wewnątrz ujaw-
niać bogactwo”95. Istotnie, to, co nadaje jej właściwą reprezentację, to tożsamość 
przestrzenna ujawniona we wnętrzu budynku. Dom ukazuje światu na nowo sfor-
mułowaną koncepcję przestrzeni architektonicznej: swobodną grę kubatur domu 
zaplanowanego jako przestrzeń użytkowa dostępna z kilku poziomów. Pozbawie-
nie sztywnego powiązania z kondygnacjami budynku złożonego z różnorodnych 
elementów przestrzennych miało konstytuować całość struktury jako tworzącą 
„ekonomiczną” przestrzeń96. W roku 1930 Adolf Loos podobnie tłumaczył powstałe 
Tzara House w Paryżu i Möller House w Wiedniu:

[…] Nie projektuję planów, fasad, przekrojów. Projektuję przestrzeń. W grun-
cie rzeczy w moich projektach nie ma parteru, pierwszego piętra ani piwni-
cy, są tylko zintegrowane pokoje, przedpokoje i tarasy. Każde pomieszcze-
nie musi mieć konkretną wysokość. Wysokość jadalni powinna różnić się od 
wysokości spiżarni, a zatem sufity rozwieszone są na różnych poziomach. Ist-
nieje wówczas potrzeba zintegrowania tych pomieszczeń tak, aby przejście 
pomiędzy nimi było nie tylko niezauważalne, lecz także naturalne i funkcjo-
nalne97.

95 A. Sarnitz, Adolf Loos…, op. cit., s. 15.
96 L. van Duzer, K. Kleinman, Villa Müller. A Work of Adolf Loos, New York 1994.
97 B. van Berkel, C. Bos, Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000, s. 71.
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Nowa idea Loosa wprowadziła w świat architektury stworzonej z litej przestrze-
ni zamkniętej – nieprzekraczalną dla wzroku barierę ścian budynku. Znamienny 
sens słów Loosa o  p r o j e k t o w a n i u  p r z e s t r z e n i  jest głębszy – odkrywa 
przed nami prawdę, która skierowuje sztukę architektoniczną w stronę istoty prze-
strzeni wyznaczanej przez wygradzanie za pomocą wybranej z góry materii. Archi-
tekt wybiera wnętrze czystego wolumenu, ukazując funkcjonalną i autonomiczną 
jakość każdego pomieszczenia: forma, proporcje i zakończenie każdej przestrzeni 
są tak przemyślane, by przenieść szczególny stan emocji na d r o d z e  wyznaczo-
nej przez twórcę. Żelbet konstrukcyjny, choć niewidoczny (ukryty pod tynkiem, 
kamieniem i tkaniną ścienną), jest elementem decydującym o końcowym kształcie 
przestrzeni.

Bogactwo wnętrza domów Loosa tworzy zawiłą kompozycję na kształt labiryn-
tu, w którym nie ma miejsca na dowolny odbiór przestrzeni. Wszystko jest pod-
dane kierunkom, osiom i wymieszanej grze zamkniętych kubatur. Johan van de 
Beek pozwala doszukiwać się w tej dobitnej estetyce nigdy niezapisanych wprost 
reguł Raumplanu:

1) zwartość planu – przestrzeń stworzona z jednego wolumenu,
2) wertykalna gradacja przestrzeni – zasada wynikająca z rozkładu funkcjonalne-

go budynku: parter – część techniczna, pierwsze piętro – część dzienna, kolej-
ne piętra – strefa nocna,

3) podkreślanie fasady wejściowej i ogrodowej jako konsekwencja prowadze-
nia kierunków wewnątrz budynku,

4) asymetria struktury wewnętrznej,
5) układ ścianowy całego obiektu, z minimalizacją powierzchni okien- 

nych98.
Utrzymanie przez Loosa pionowej, historycznej artykulacji, rezygnacja z więk-

szych powierzchni doświetleń budynku (co przez lata powodowało konflikt 
ze zwolennikami szkoły Bauhausu), pionowy układ okien, użycie i ukrycie żelbe-
tu dla tradycyjnej konstrukcji – to wszystko łączy się z przekonaniem, że archi-
tektura to także przestrzeń powstała za pomocą „planu” w rysunku przekrojowym, 
dzięki któremu forma może być „opakowaniem” dla różnorodności, a struktura 
żelbetowej „pustki” jest tak samo ważna jak struktura bryły stworzonej na zasa-
dzie przesuwania przestrzeni w kierunku wyznaczonym funkcją. Wraz z manife-
stem Loosa o  n i e m y m  z e w n ę t r z u  i  b o g a t y m  w n ę t r z u  budynku 
architektura wkroczyła w wielki świat wyobraźni i znaczeń wyznaczonych sensem 
„ograniczenia”. Odpowiada to formule unaoczniającej zasadę  z e w n ę t r z n o ś c i 
i  w n ę t r z a  architektury Adolfa Loosa z 1910 roku, mówiącej, że są dwie rzeczy, 

 98 J. van de Beek, Adolf Loos. Modeles de Villas, [w:] M. Risselada, Raumplan versus Plan libre, Mi-
lano 1988, s. 28.
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które należą do architektury: monument i grobowiec. Reszta, według Loosa, powin-
na być wyrzucona ze świata sztuki99.

Charakterystyka architektury Loosa wymusza porównanie z jedną z pięciu za-
sad architektury Le Corbusiera – z „wolnym planem” (Plan libre). W odmiennej 
przestrzennie willi w Poissy Le Corbusier dowodził, że żelbetowy szkielet może 
być zaprojektowany pod kątem podobnie optymalnych możliwości kształtowania 
nowoczesnego domu. Jednak wydaje się, że Raumplan i Plan libre mają się tak 
do siebie, jak negatyw do pozytywu. W stosunku do naturalnych i historycznych 
zasad Loosa wolny plan Le Corbusiera w swoim nowatorskim układzie przestrzen-
nym jest niejako przeciwstawny w oderwaniu od przedstawiania rzeczywistości. 
Dla Le Corbusiera plan jest fundamentem intencji formalnej i funkcjonalnej potrze-
by wyrażanych zwrotem:  p l a n  j e s t  g e n e r a t o r e m. Według niego plan mu-
siał uzyskać konkretny zapis graficzny.

Obydwa domy są żelbetowe i sięgają do zracjonalizowanych podstaw rozu-
mienia architektury. Także geometria i elementarność zastosowanych form kie-
rują oba budynki do jednego, wspólnego źródła, określającego cechy idealnej ar-
chitektury. Oba wzorce strukturalne są odpowiednio tektoniczne i atektoniczne, 
począwszy od pełnego uniezależnienia się od ścian zewnętrznych aż do zamknię-
cia funkcji w jednej kubaturze. W terminach tektoniki i atektoniki to zasady Lo-
osa tworzą przestrzeń opartą na konwencjonalnej strukturze budynku. Plan libre 
określa także niepodważalną funkcję rysowanego zapisu, jego idea jest bliższa 
atektonicznej naturze kompozycji, a otwarte obrazowanie jest skierowane na ze-
wnątrz, w odróżnieniu od labiryntowego układu domów Loosa. Podkreślanie masy 
oraz ciężaru zewnętrznych i wewnętrznych ścian willi Müller stoi zatem w opo-
zycji do swobodnego komponowania przegród w willi Savoye (il. II.5; il. II.6). 
Fasady budynków Loosa nie są funkcjonalne i w przeciwieństwie do willi Le 
Corbusiera nie ujawniają wewnętrznego rozplanowania – są utworzone z „pustki 
i masy”, rzeczy zdefiniowanych przez architekta jedynie wstępnym „diagramem  
przestrzennym”.

Plan libre podkreśla możliwości, jakie daje układ konstrukcyjny ze słupa-
mi nośnymi (pilotis) dla kształtowania architektury wnętrza budynku100. Równo-
cześnie jest to zasada demonstrująca swobodę budynku dla jego dowolnego ze-
wnętrznego kształtowania. Otwartość formy jest realizacją reguły umożliwienia 

99 A. Loos, Architektura, [w]: Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Tarnów–Warszawa 2013, s. 153.
100 Po raz pierwszy pięć zasad nowoczesnej architektury zostało przez Le Corbusiera udokumento-

wane budynkami w osiedlu Weissenhof w Stuttgarcie w 1927 roku. Autorski tekst ukazał się 
jako publikacja Fünf Punkte einer neuen Architektur [w:] Alfred Roth, Zwei Wohnhauser von  
Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Stuttgart 1927, [za:] J.L. Cohen, Liquide Stone: New Archi-
tecture in Concrete, New York 2006, s. 33. W tym samym roku w periodyku „L’Architecture  
Vivante” Le Corbusier opisuje… sześć elementów (!) zwanych także „nowym kodem architektury”. 
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Il. II.5. Willa Müller, Adolf Loos, Praga, aksonometria kondygnacji, 1928–1930
Il. II.6. Willa Savoye, Le Corbusier, Poissy, plan kondygnacji, 1928–1930
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przenikania tych dwóch przestrzeni i daje możliwość swobodnego kształtowania 
ścian – obok demonstracyjnie prostych przegród widzimy grę brył elementarnych, 
rozgrywkę między linią i płaszczyzną. Okrągłe słupy na siatce modularnej są dla 
Le Corbusiera tak samo ważnym elementem tej gry jak walec klatki schodowej, 
zakrzywiona ściana działowa czy wstęga poręczy na rampie kierującej na dach – 
taras. Składnia tych samych elementów jest zawsze widoczna w poszczególnych 
rzutach budynku, w których ustrój słupowy pozwala na uniezależnienie formalne 
przestrzeni parteru od przestrzeni pozostałych kondygnacji. W Poissy tradycyjna 
centralność i dośrodkowość planu są dezintegrowane, tak jakby węzły strukturalne 
w budynku były celowo przez architekta neutralizowane i rozpraszane. Plastyczna 
zasada Plan libre jest nie tyle powidokiem schematu Dom-ino, lecz regułą wziętą 
z purystycznego malarstwa – przedstawić całą grę brył i rzeczy w jednej, purystycz-
nej i neutralnej ramie obrazu. Rama tego obrazu oraz tło kompozycji są białe, tak jak 
białe powinno być „milczenie” ukrytej pod tynkiem, wciąż nienazwanej materii żel-
betu. Niewidoczne tworzywo oznacza element wyjściowy, podstawę, do której od-
nosi się pozostałe elementy. Żelbet w willi jest czystym substratem dla idei, a więc 
podłożem wszelkich rzeczy, zjawisk estetycznych i etycznych: substancją powstałą 
w wyniku reakcji emocjonalnej, z której powstaje produkt funkcjonalny – architek-
tura.

Nadanie relacji między przestrzenią a materią spowodowało, że kwestia związ-
ków między z e w n ę t r z n y m  i  w e w n ę t r z n y m  nigdy nie była tak ważna, 
jak w czasach rozwoju architektury współczesnej. Właściwie należałoby powiedzieć, 
że począwszy od modernistycznej rewolucji zaangażowanie twórców w przekracza-
nie progu widzialnego zewnętrza na plan czysto  w e w n ę t r z n y  stało się pod-
stawą najradykalniejszej manifestacji wolności i wszystkiego, co można by nazwać 
definiowaniem nowej architektury. Lecz przede wszystkim stało się dziełem ukazu-
jącym sens ograniczenia formy w znaczeniu nadania wartości wewnętrznej struk-
turze. Nierównowaga i aktywność formy w żelbecie domów Loosa i Le Corbusiera 
stanowią także początek nowego myślenia o budulcu. Żelbet w „planie przestrzen-
nym” i w „planie wolnym” jest nie tyle narzędziem przestrzeni zamkniętej i otwartej, 
lecz wydaje się, ponad wszystko, składnikiem znaczenia materia secundaria (odróż-
nianej od materia prima), ustanowionej nie przez „możliwości”, lecz przez realne 
znaczenia form architektonicznych w Poissy i Pradze. Oba budynki, choć odmienne 
w sposobie zastosowania żelbetu, są układem odniesień w metodzie tworzenia roz-
poznawalnego związku między tworzywem a fizyczną i użytkową strukturą. Jednak 

Pośród znanych pięć punktów Le Corbusier wymienia dodatkowy, mówiący o rezygnacji z gzym-
su (supression de la corniche). W niedługim czasie architekt jednak ustala nazwę reguły na: pięć 
zasad architektury, zob. Le Corbusier, P. Jeanneret, „L’Architecture Vivante”, publié J. Badovici, 
nr 17, Paris 1927.
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to, co definiuje strukturę, nie jest jedynie systemem konstrukcyjnym czy zasadą dla 
fasady, lecz regułą, która wydaje się operacją  m o ż l i w o ś c i  m a t e r i a l n y c h 
zawartych w tektonice lub atektonice budynku101.

3.4. Dominacja strukturalna. Brutalizm i neobrutalizm. Od czasów wybudowa-
nia świątyni w Le Raincy beton stał się treścią architektury, a ta – jako idea prze-
obrażenia przestrzeni – przekształciła się w jej strukturę. Stylistyka surowej beto-
nowej formuły zaczęła odpowiadać za wydźwięk i sedno znaczenia monolityzmu 
– strukturalnej zasady, w której idea zostaje wykreowana w jednorodnym, widocz-
nym materiale. Twórcy zaczęli w ten sposób uzyskiwać efekt pewnej estetycznej 
formalnej dominacji strukturalno-materiałowej, istoty architektury polegającej na 
„przerastaniu” formy nad jej wewnętrzną organizację. Owa „przewaga” materiało-
wa zawiera w sobie sposób definiowania architektury jako integralnej rzeczy prze-
strzennej, w której artykulacja zasady strukturalnej oznacza wolę kontynuowania 
architektury jako sztuki mającej źródła w korzeniach konstrukcyjnej i budowlanej 
natury. Program docierania do tak zdefiniowanych podstaw sztuki architektonicznej 
zapoczątkował Le Corbusier w odkrywaniu znaczenia béton brut oraz określaniu 
betonu jako niepodzielnej i  n i e z a s t ę p o w a l n e j  istoty architektury. Kategoria 
béton brut powstała nie tylko jako innowacja w myśleniu o formie, ale także jako 
przemiana znaczeń. Stała się wyidealizowanym „odkryciem” ukrywanych przez 
dziesięciolecia walorów struktury oraz naturalnej faktury betonu.

Gigantyczny budynek Jednostki Marsylskiej, wzniesiony w 1952 roku, stanowił 
pierwszy przykład, w którym współcześni dostrzegli cechy nowego, dojrzałego kie-
runku – brutalizmu. Charakter zastosowania betonowej materii był na tyle znaczący 
i reprezentatywny, że współcześni uznawali wyraz betonowego tworzywa użytego 
w jednostce mieszkalnej za wzorzec formalny i ideową antytezę funkcjonalistycznej 

101 Kenneth Frampton przypomina, że w ten sam sposób Gottfried Semper podzielił formy zgodnie 
z podejściem do materiału: na tektonikę r a m y, w której otaczając daną przestrzeń, łączy się różnej 
długości elementy, oraz  s t e r e o t o m i ę  litych identycznych elementów. Dla ramy najbardziej 
odpowiednią materią jest drewno, później stal; dla drugiej kategorii najczęściej stosowana była 
cegła lub kamień – dziś zbrojony beton. Ontologiczny sens tego podziału kreuje odpowiednią meta-
forę: rama według Framptona dąży do zwiewności oraz dematerializacji masy i kieruje się ku niebu, 
zaś stereotomia odpowiada za skoncentrowanie i monolityczność formy. Pierwsze odwołanie odno-
si nas do symboliki  p r y m i t y w n e g o  s z a ł a s u  (primitive hut) (później pałacu, katedry, wie-
ży, struktury słupowo-płytowej), odkrywającej przed widzem logikę materii i stworzonego z niej 
kształtu budowli. Drugie przedstawia archetyp  g r o t y  (także grobu, schronu, bunkra, bastionu, 
konstrukcji ścianowej) dającej pierwsze schronienie i bezpieczeństwo – przestrzeni wydrążonej 
w materii, związanej z ziemią lub skałą. Archetyp groty tworzy świat masy, mroku, pustki i tajem-
nicy, odgrodzenia od świata zewnętrznego, jest stabilnością i związaniem z bazą. Grota/jaskinia 
jest archetypem przestrzeni zamkniętej, schronu kojarzonego z domem, świątynią. Szałas stano-
wi odniesienie do postulatów opata Marca-Antoine’a Laugiera, nawołującego do  c e l o w o ś c i 
i  c z y s t o ś c i  form architektury.



68

architektury. Materialne wrażenie, jakie robiła marsylska budowla na widzach, po-
twierdzają słowa Charlesa Jencksa:

Czysto f i z y c z n a  obecność owego monolitu podobnego do statku 
jest przytłaczająca. Jego ogrom jest miażdżący. Rzeźbiarska wyrazistość 
i agresywna sylwetka są tak silne, że chociaż dzisiaj jest mniejszy od ota-
czających go bloków, ciągle jeszcze wyciska piętno na całym krajobrazie. 
Ta siła oddziaływania porównywalna do tej, jaką emanuje Akropol, była przez 
Le Corbusiera zamierzona102.

Konsekwencją budowy Cité Radieuse była przemiana, jaka dokonała się w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku – przestrzeń „przejrzysta” 
bauhausowskiego modernizmu ustąpiła estetyce przestrzeni „surowej” późne-
go modernizmu. Związanie tej estetyki ze sferą potrzeb społecznych zapowiadał 
ogłoszony w 1943 roku manifest Josè Luisa Serta, Fernanda Lègera i Sigfrieda 
Giediona pt. Nine Points of Monumantality, określający potrzebę budowania mo-
numentów zgodnych z humanistyczną tożsamością społeczeństw demokratycz-
nych w okresie powojennym. W sensie przeobrażenia stylistyki architektonicznej 
przepowiadała to także idea dzieła jako skończonej całości – począwszy od jego 
części tworzących jednolitość architektoniczną aż po widoczną strukturę członów 
funkcjonalnych. Stylistyka béton brut ukazywała „całą prawdę” o architekturze 
budynku – jawności jej konstrukcji oraz wynikającej z niej czytelnej budowy fi-
zycznej i funkcjonalnej, pozwalającej odczytać logiczną treść architektury. Sponta-
niczność i przypadkowość stylistyk brutalistycznych stanowiły, w pewnym sensie, 
powrót do naturalizmu architektury, ukazywały wrodzone cechy tworzenia budow-
li bez odwołań do nieokreślonej materią abstrakcji.

Także pozostałe z tego okresu dzieła Le Corbusiera: klasztor Sainte-Marie 
de la Tourette (1957–1960) w Éveux i kaplica Notre-Dame du Haut w Ronchamp 
(1950–1955), powtarzają na swój sposób wykorzystanie budulca w celu realizacji 
programu przestrzennego i funkcjonalnego. Chociaż obie budowle łączy ten sam 
budulec – beton, to jednak odróżnia je sposób jego wykorzystania. W klasztorze 
wszechobecne, niewykończone betonowe płaszczyzny z założenia miały stać się 
krystalizacją jego uznanej poetyki, odwiecznej harmonii „brył w świetle”, użycia 
prostoty i szczerości jako narzędzi budowy  p o e t y c k i e j  r e a k c j i  architek-
tonicznej. Surowość materiałów jest naturalną dekoracją – nie tylko nośnikiem 
wartości estetycznych, ale także moralnych, pogłębiających sens formy sakralnej 
wraz z jej ukrytą symboliką. Naturalizmowi klasztoru w traktowaniu betonowej 
przestrzeni oraz zastosowania uniwersalnego i archetypicznego języka przeciwsta-
wione jest dzieło kaplicy w Ronchamp. Ta „architektoniczna rzeźba” odkryła dla

102 Ch. Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982, s. 151.



69

modernizmu ostateczny schyłek abstrakcji geometrycznej i nadejście czasów eks-
presji ‒ „widzialnej” metafory w architekturze.

Przemiana, jaka dokonywała się przy okazji wielkich realizacji Le Corbusiera, 
dotycząca zmiany w myśleniu o formie, konstrukcji i funkcji, doprowadziła do tego, 
że zaczęto się zastanawiać nad samym tworzywem jako istotą estetyki architekto-
nicznej. Architekci wychowani na poglądach wielkiego Francuza i Bauhausu zaczę-
li zwracać uwagę na zagadnienia moralności i etyki, przywoływane przez Giediona 
z początków rewolucji modernistycznej:

[…] współczesna architektura bierze początek w problemach moralnych. Ar-
chitektura wyszła z dziedziny wąskiej specjalizacji, aby zanurzyć się w rzeczy-
wistość codziennego życia. […] to właśnie powoduje, że oczekujemy od niej 
takiego otoczenia, które by wyrażało życie naszej epoki103.

Powojenna corbusierowska retoryka stanowiła także reakcję na konformizm 
i rozminięcie się architektury modernistycznej z jej pierwotnymi teoriami i ma-
nifestami. Najnowsza idea – Nowego Brutalizmu, ogłoszona w Wielkiej Brytanii 
przez brytyjskich architektów Alison i Petera Smithsonów wraz z tezami Rayne-
ra Banhama – została potraktowana jako kontynuacja myślenia o budynku, który 
w jednoznaczny sposób mógłby ukazać wszystkie elementy bez ukrywania ich prze-
znaczenia i z czego są stworzone. Za pomocą idei dominacji strukturalnej ideolo-
gowie Nowego Brutalizmu głosili, że użycie betonu w architekturze powinno być 
przemyślane na nowo, ale tylko po to, aby dać wyraz jego czystej materialności, 
w której należało odrzucić wszelki kontekst i metaforykę. Obserwatorzy podkre-
ślali wysiłki Smithsonów dla wydobycia indywidualizmu w postulacie stosowania 
materiałów budowlanych „jak znalezionych” – w haśle eksponowania konstrukcji 
w formie architektonicznej oraz w imperatywie jej szczerości i dosłowności. Na-
turalność i autentyczność rozwiązań były podyktowane ideą architektury jako od-
wzorowania sposobu życia. Budynek miał nie udawać, że masy zbrojonego betonu 
to coś więcej niż tylko materiał budowlany. Brutalistyczne budowle są zatem po-
zbawione jakiegokolwiek wykończenia – w ścianach odbija się jedynie podstawo-
wy proces technologiczny. Uwierzytelnieniu socjologiczno-estetycznego znaczenia 
tej architektury służy zarówno ujawnienie układu wnętrza, jak i jego ciągów komu-
nikacyjnych oraz instalacji.

W definiowaniu cech architektury brutalistycznej istotne jest podkreślenie nad-
rzędnych relacji między strukturą a jej znaczeniem, stającej się tym znaczeniem de-
corum, dla którego architekci wypróbowują różne formy, szukając zawsze plastycz-
nego wyrażenia w fizycznej konstrukcji. W Jednostce Marsylskiej, gdzie punktem 
wyjścia było przede wszystkim określenie głównego sensu budynku: jego struktury 
i formy, drugorzędny był układ mieszkań – podporządkowany czytelnej konstrukcji

103 S. Giedion, Czas…, op. cit., s. 664.
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zdefiniowanej we właściwej formie. Niesłuszna jest zatem ocena brutalizmu i neo-
brutalizmu wyłącznie przez pryzmat materiałowy i plastyczne właściwości budul-
ców, bez doprowadzenia do końca poszukiwań ustalonej definicji poszczególnych 
elementów takiej konstrukcji.

Przełomowym obiektem neobrutalizmu jest szkoła w Hunstanton w Anglii, zbu-
dowana w 1949 roku przez Alison i Petera Smithsonów, eksponująca konstrukcję, 
nieotynkowane ceglane mury, odsłonięte belki stropowe i przewody instalacyj-
ne; podobnie dom w Watford z 1953 roku, stanowiący wzór dla rozumienia sensu 
późniejszej stylistyki arte povera. Oba przykłady (choć niestworzone w betonie) 
w następnych latach zostały dopełnione „czystą” stylistyką betonowego brutali-
zmu – w obiektach zespołu mieszkaniowego Robin Hood Garden (1960) w Lon-
dynie i w siedzibie gazety „The Economist” (1962). Zadziwiająca akceptacja idei 
Smithsonów pociągnęła za sobą powstanie kolejnych monumentalnych dzieł ar-
chitektury istotnych w krajobrazie miast europejskich. Do uznanych należą z pew-
nością: dziewięćdziesięcioośmiometrowa Trellick Tower (1972) Ernő Goldfingera 
i Royal National Theatre (1963) sir Denisa Lasduna w Londynie, Centrum Techno-
logiczne w Chichester (1967) studia Ahrends, Burton, Koralek oraz zabudowa osie-
dla Halen (1961) w Bernie autorstwa szwajcarskiego biura Atelier 5104.

Innym wzorcem wykorzystania surowego betonu jest wieżowiec Torre Velasca 
Ernesto Rogersa w Mediolanie (1954) czy gmach Banku Londyńskiego w Buenos 
Aires (1959) projektu Clorindo Testy. W obu przypadkach tworzywo struktur bu-
dynków odpowiada za ukazanie metafory architektonicznej – niewykończony be-
ton staje się narzędziem wzmacniającym odbiór tematu architektonicznego i nada-
je budynkom wymiar estetyczny przez tworzenie porównań i analogii formalnych.

W tym duchu ujawniła się ewolucja, jaka dokonała się w uformowaniach archi-
tektury japońskiej. W powojennej Japonii architekci – uczniowie Le Corbusiera: 
Kunio Maekawa, Junzo Sakakura i Kenzo Tange, przekonywali wszystkich, że poza 
funkcją trzeba od nowa rozwiązać także strukturę domów i miast. Architektura 
powinna wyrażać uporządkowanie społeczne i jako taka winna być interpretowa-
na dynamicznie w odrzucaniu imitacji i konwencji. Tange uważał, iż uniwersalizm 
wydobyty ze współczesnych materiałów – żelbetu i stali – dawał także podstawę 
do stworzenia indywidualnego języka społecznej architektury. W takim ujęciu trady-
cja i nowoczesność powinny się zlać w jedną, wspólną techniczno-socjalną ideę me-
tabolizmu. Metabolizm w odróżnieniu od „skończonych” konstrukcji Smithsonów 
jest jednak „otwartym” systemem przestrzennym, noszącym też wyraźny ślad my-
ślenia obrazowo-symbolicznego w postrzeganiu świata.

104 Nurt brutalizmu racjonalistycznego w Polsce reprezentował budynek dworca w Katowicach (1966; 
zburzony w 2010 roku) projektu Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza 
Wierzbickiego.
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Wzniesiony w 1967 roku w Kofu przez Kenzo Tange gmach Centrum Prasowego 
Yamanashi (il. II.7) potwierdza wzorzec dla tego rodzaju postulatów o przekształca-
niu przestrzeni miejskiej. Budynek ma cechy idei „otwartej”, rozwijającej się struk-
tury i wielofunkcyjnej „zmiennej” formy w jednolitej konstrukcji architektonicznej. 
Szesnaście żelbetowych filarów oznaczonych jako stała przestrzeń usługowa, za-
wierających windy, schody, piony instalacyjne, wspiera kubatury poszczególnych 
poziomów stanowiących rodzaj systemu dyspozycyjnego, możliwego do przyszłej 
elastycznej rozbudowy. Wyrazistość formalna gmachu Tange jest odpowiednia 
dla asymetrycznej i antyestetycznej idei wizualnego systemu komunikacji, ale sta-
nowi także próbę przełożenia symbolicznych aspektów w architekturze japońskiej. 
Wertykalne miasto stworzone z betonowych belek, wsporników, słupów jest remi-
niscencją tradycyjnej konfiguracji japońskiego domu, lecz przede wszystkim jest 
przestrzenią „nieskończoną”, podzieloną na „pustki” i „komórki przestrzenne” ‒ 
przeskalowaną metaforą japońskiego miasta ery industrialnej. W przypadku cen-
trum Yamanashi metabolistyczna idea pozostała w fazie niedookreślenia – utopijna 
myśl została wchłonięta i przeobrażona w pokrewną poetykę neobrutalizmu – aby 
ostatecznie zamienić się w metaforę „twierdzy” górującej nad miastem.

Na kontynencie południowoamerykańskim analogicznym odniesieniem do es-
tetyki brutalizmu jest architektura określająca kierunek i cel działań społecznych. 
W ten sposób należy rozpoznać entuzjastów betonowej estetyki współtworzących 
grono „paulistów” – wśród nich Alfonsa Reidy’ego z realizacją Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Rio de Janeiro (1953) czy Linę Bo Bardi z budynkiem Muzeum 
Sztuki (MASP) w São Paulo (1958).

Do wyznawców manifestu brazylijskiej architektury łączącej w sobie „naukę, 
technikę i poetykę socjalną” – hasła utożsamiane z prostotą przesłań architektury 
– należy do dziś Paulo Mendes da Rocha. Brutalizm rozumiany jako reakcja na 
zbyt hermetyczne (zachodnioeuropejskie) pojęcie abstrakcji formalnej jest dla da 
Rochy idealną okazją do odkrywania syntezy poetyckich, socjalnych i struktural-
nych idei powiązanych z technologią betonu. W  k o n s t r u k c j o n i s t y c z n y m 
podejściu do budynku Mendes da Rocha jest bliski innemu wielkiemu „odkryw-
cy” – Oscarowi Niemeyerowi, jednak dzieli ich ta różnica, która w naturalny spo-
sób rozdziela świat architektury na „racjonalne” i „emocjonalne” wątki formalne. 
W odróżnieniu od inspiracji metaforycznych Niemeyera, integralność struktur pro-
jektowanych przez Mendesa da Rochę jest połączeniem wrażliwości estetyki inży-
nierskiej z czysto symbolicznym podejściem eksponowanej materii. Dla przykładu 
w Muzeum Rzeźby w São Paulo (1988–1995) zwraca uwagę betonowy, zawieszo-
ny nad strefą wejściową, sześćdziesięciometrowy portyk-przęsło, któremu architekt 
wyznaczył rolę nadrzędnego elementu całości założenia (il. II.8). Stworzony jako 
zwornik przestrzeni muzealnej ukrytej pod poziomem terenu, stał się – przez swoją 
bezkompromisową ekspresję i zastosowany kontekst – „widzialnym” oznaczeniem 
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Il. II.7. Centrum Prasowe Yamanashi, Kenzo Tange, Kofu, 1964–1967
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Il. II.8. Muzeum Rzeźby, Paolo Mendes da Rocha, São Paulo, 1988–1995
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idei budynku. Ów rodzaj bramy, będącej rzeźbiarską kontynuacją programu funk-
cjonalnego muzeum, ustanawia także ważne miejsce zacienienia i zatrzymania zwie-
dzających. Muzeum jest prototypem osobistej ideacji architekta – wszystkie jego 
budynki są odkryciami kształtu za pomocą ukrytych cech systemów inżynierskich. 
Odczuwa się w budynku szczególną intencję formowania bryły – widać, że naj-
pierw była forma, potem zaś formowanie materii betonu, tak aby fizyczny wykrój 
pozostał tożsamy z ideą pierwotną. Dlatego nie wydaje się istotne, jak długie, grube 
i wysokie są kesonowe belki portyku wejściowego; nie widać także w tej strukturze 
ekonomiki kształtu wynikającej z wyliczenia granicznych napięć statycznych. Widz 
patrzy na wzorzec symbolicznej „celowości” formy jako naturalnej, technicznej 
p r z y c z y n o w o ś c i  – nadrzędnej estetyki obiektu. Jak w całej twórczości Men-
desa da Rochy surowy, racjonalny beton symbolizuje połączenie wiedzy i emocji 
– dwóch rzeczy budujących jakość przestrzeni miejskiej. Beton nadaje budynkom 
moc przez konsekwentną spójność przedstawienia budulca, potrafiącego w jednym 
założeniu, równocześnie, rozróżnić przestrzeń wspólnoty od miejsca odosobnienia 
użytkownika.

3.5. Monolity „nieskrępowane”. Metafory Oscara Niemeyera. Dynamiczna prze-
miana betonowych form, która odbywała się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX wieku nie była w istocie jedynie refleksem zrozumienia warunków 
technicznych, które to umożliwiły, ale głębszą refleksją wiążącą się z przemianowa-
niem stereotypów architektury. Kolejne modele i wzorce uważane za racjonalną wy-
kładnię architektury utwierdzały wszystkich w przekonaniu o możliwościach ciągłe-
go dążenia w poszukiwaniu ekspresyjnych form. Okrzyk Le Corbusiera: „wreszcie 
koniec z Vignolą!” był czymś więcej niż kaprysem – stał się znaczący dla utrwalenia 
kolejnej materialnej  p o t e n c j i  żelbetu i betonu. Obserwator tych przemian René 
Huyghe stwierdził, że rezygnacja z form euklidesowych i kąta prostego łączyła się 
często „z upodobaniem do nieforemności, do czystej, konkretnej materii, z upodoba-
niem wymykającym się rygorom wszelkich form pojęciowych charakteryzujących 
ostatnie poszukiwanie w dziedzinie abstrakcji”105. Także Piotr Krakowski uznaje, 
że sens powojennego przewrotu w architekturze tkwił w znacznej mierze w kon-
cepcji nowej integracji sztuk, w której rolę przewodnią miała przejąć architektura 
rzeźbiarsko ukształtowana ‒ ustanawiająca nową całość, stałą i spoistą.

Ćwiczenie formy architektonicznej w żelbecie miało swój dalszy ciąg w postaci 
monolitycznej architektury skulpturalnej. Odwrót od technicyzmu lat dwudziestych 
i trzydziestych spowodował, że w latach następnych beton otworzył kolejny roz-
dział dla tych, którzy poczuli znużenie poetyką racjonalizmu. Architekci „odkryli” 
kolejne możliwości zawarte w żelbecie – zrozumieli sens użycia betonu monolitycz-

105 R. Huyghe, Ewolucja systemu form, [w:] Antologia współczesnej…, op. cit., s. 327-340.
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nego wylewanego na mokro – in situ. Monolit budynku po raz kolejny odkrył przed 
widzem świat ekspresji – oryginalnych form, których jednorodna struktura stwo-
rzona została z pojedynczej materii. Po raz drugi w XX stuleciu architekci uznali, 
że dzięki żelbetowi ich praca koncepcyjna posiadła moc bezpośredniego przełoże-
nia na rzecz architektoniczną o niespotykanej dotychczas emocji. Charles Jencks 
określa te ekstrawaganckie formy jako dosłowne i przenośne stosowanie hiperboli 
– figury retorycznej i stylistycznej, która „miała robić wrażenie przez swój wspania-
ły, przytłaczający rozmach”106. Oprócz hiperboli zwiastunami nowych czasów były 
strukturalne: paraboloidy, formy siodłowe, cienkie łupiny przestrzenne, wiszące da-
chy, kopuły geodezyjne, konstrukcje pneumatyczne i powłokowe określone żelbe-
towym kształtem za pomocą przeczucia – usankcjonowanej w tym czasie formuły 
działań artysty-inżyniera.

Wielkim zaskoczeniem dyskutowanym przez racjonalistów były realizacje dwor-
ca linii TWA na lotnisku im. J.F. Kennedy’ego w Nowym Jorku (1957–1962) Eero 
Saarinena i Opery w Sydney (1957–1973) Jørna Utzona, odkrywające całemu świa-
tu plastykę przestrzennej ilustracji stworzonej z żelbetowych łupin. Obie realizacje, 
uznane za „najważniejsze budynki świata” – tak samo podziwiane, jak krytykowane, 
wyznaczyły na długie lata znaczenie pierwszych, dyskutowanych przez wszystkich 
ikon architektury.

Jednocześnie zaczęto spoglądać na dokonania nie z odległej, lecz równoległej 
przeszłości, gdzie pośród architektury ekspresjonizmu wyróżniano te, które osią-
gnęły status wzorców rzeźb mieszkalnych – betonowej secesji barcelońskich ka-
mienic Las Pedreras („kamieniołomów”) Antonia Gaudiego czy sztandarowego dla 
wczesnego okresu modernizmu Goetheanum II (1928) Rudolfa Steinera. Szczególna 
spójność kształtu Goetheanum wydobywająca z pustek i mas metaforę duchowej 
reinkarnacji mieszkańców „świątyni” w Dornach, stała się przykładem uwiarygod-
niającym w architekturze znaczenie gestów czysto  i n t u i c y j n y c h  w kreacji 
naturalnych wizerunków architektury. Intuicja kontrolowana przez rozum stała się 
także podstawą określania dzieł najpierw Roberta Maillarta i Edouarda Torroi, a po 
niedługim czasie wyznaczyła nurt organiczny Félixa Candeli, Enrica Castiglioniego 
czy inżyniersko-poetyckich struktur Oscara Niemeyera.

We Francji ważną rolę w tym nurcie odegrał André Bloc z grupy Éspace z kon-
cepcją kryształu jako „zamieszkanej rzeźby” (Sculpture habitacle nr 2, 1964; 
La Tour, Meudon 1966). Cementowo-ceglane formy (follies) miały się stać prze-
strzenią organicznie kreującą pełny walor humanizmu architektury w zbliżeniu 
do pierwotnych znaczeń „bytowania” w architekturze. Czas rozważań formal-
nych Bloca eksponuje także moment odkrycia mocy plastycznej architektury bun-
krów Wału Atlantyckiego oraz ich przesłania i trwania w powojennym krajobrazie. 

106 Ch. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, Warszawa 1989, s. 74.
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U André Bloca, podobnie jak w pracy rzeźbiarza, widoczna jest zasada znacznie 
subtelniejsza, ale mimo to istotna dla doskonalenia dzieła architektoniczno-rzeźbiar-
skiego: gdy transponuje się kształt w jednym materiale, należy tworzyć ten kształt 
od środka na zewnątrz. Forma dla Bloca stanowi jakby przeczucie powierzch-
ni, którą rzeźbiarz uzyskuje, wyobrażając sobie, iż znajduje się w środku stojącej 
przed nim bryły kamienia107.

W Begrisch Hall (1964), tak jak w młodszej o dwa lata realizacji siedziby Whit-
ney Museum of American Art, Marcel Breuer sięgnął po podobne narzędzie formal-
ne – „niestabilność” strukturalną. Z nieregularnego kształtu trapezu postawionego 
na dwóch krótkich podporach architekt stworzył wspornikową figurę, która prowo-
kuje do refleksji  nad konstrukcją budynku (il. II.9). Kształt budynku, wspierany 
dostrzegalną dbałością o układ deskowań i podziałów na betonowych elewacjach, 
uczynił z auli wykładowej znak rozpoznawczy lokalnego college’u – zwiastował 
także odejście Breuera od stylu międzynarodowego i nadanie architekturze ekspresji 
za pomocą wyrażania „pozornego ruchu” w architekturze, wywołanego działaniem 
„niewidocznej” siły.

Bliskie tej strukturalnej śmiałości są budynki Ieoha Ming Peia, architekta któ-
ry odnajduje sens formy w rozumieniu dynamicznej statyki żelbetu, w potrzebie 
wywoływania wrażenia formalnego „wysiłku”. W Everson Museum of Art (1968) 
w Syracuse ortogonalne założenie Peia składa się na kompozycję powtórzeń czte-
rech form wspornikowych, dających w efekcie poszukiwanie równowagi w widocz-
nej „nierównowadze” nadwieszeń. Pozbawione okien, prostopadłościenne figury 
galerii zostały ułożone w taki sposób, aby w konsekwentnym i regularnym porządku 
stworzyć wokół dziedzińca przestrzeń dla eksponowania rzeźb. Masywność i supre-
macja budulca, a zarazem eksponowanie aspektów swobody kompozycji stanowi-
ły precedens w odczytywaniu formy dla funkcji. Muzeum w Syracuse wydaje się 
protoplastą tego rodzaju myślenia, które dzisiaj w formach Franka Gehrego i Zahy 
Hadid tworzy rodzaj rzeźby dla eksponowania rzeźb;  d z i e ł a  s z t u k i  d l a  
i n n y c h  d z i e ł  s z t u k i108.

Betonowymi „rzeźbami” są ostatnie dzieła brutalizmu – kościół św. Krzyża 
w Chur, autorstwa Waltera M. Förderera (1966–1969), i kościół św. Trójcy w Wied-
niu (1974–1976), rzeźbiarza Fritza Wotruby. Oba prezentują manierę użycia betonu 
jako celu estetycznego, podkreślającego sens oryginalnych tektonik, i oba stanowią 
próbę odpowiedzi na postulaty poszukiwania przestrzeni sakralnej – „zamkniętej” 

107 Kontynuacją tej kreacji jest wybudowany w 2010 roku w hiszpańskim Laxe dom La Trufa Studia 
Ensemble. Nieokreślona w formie amorficzna budowla Antóna Garcíi-Abrila usytuowana na za-
lesionej plaży wyraża ideę poszukiwania integracji architektury (dziury w ziemi?) z naturą przez 
organiczny, niezdefiniowany obraz materii betonu i otaczającego gruntu.

108 M. Pabich, Budynek muzealny – najcenniejszy eksponat?, „Muzealnictwo”, t. 45, Warszawa 2004, 
s. 145–153, [za:] M. Lehmbruck, Musée et architecture, „Museum” 1974, Vol. 26, nr 3/4, s. 263.
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Il. II.9. Begrisch Hall, Marcel Breuer, Nowy Jork, 1961
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i „drążonej” w przypadku monolitycznego kościoła w Chur oraz „otwartej” i „zde-
montowanej” z prefabrykatów wiedeńskiej budowli.

Usytuowana na wzgórzu św. Grzegorza w Wiedniu ekstatyczna budowla Fritza 
Wotruby wydaje się doprowadzać do ekstremum sposób obrazowania kończące-
go się okresu neoekspresjonizmu. Przez powrót do źródeł kubizmu (w formie do-
strzegalne są także wpływy holenderskiego rzeźbiarza – neoplastycysty Georges’a 
Vantangerloo) twórca ustalił dla współczesności precedens bezpośredniego przeło-
żenia formy konceptu rzeźbiarskiego na bryłę architektoniczną. Nietypowy kształt 
Wotrubakirche stanowi zatem konsekwentne odwzorowanie w betonie rzeczy będą-
cej wcześniej makietą wykonaną w glinie i brązie. Realizacja kaplicy została okre-
ślona jako figura złożona ze 152 niezależnych betonowych bloków, gdzie każdy 
z nich jest narzędziem formalnym określającym świadomą bezkształtność sylwety 
oraz intencjonalną dekompozycję ‒ fikcyjną „niestabilność” i przypadkowość od-
bioru (il. II.10).

Oscar Niemeyer ‒ dzięki Corbusierowi dowiedział się, że architektura powsta-
je z wszelakiej innowacji-pomysłowości (de l’innovation-l’invention), a dzięki 
twórczej intuicji odnalazł sens poszukiwania doskonałości między ideą architek-
tury a żelbetową strukturą. Formy Niemeyera w żelbecie stały się pretekstem do 
stworzenia oryginalnej składni – języka form ukazującego zasadę, że architektura 
w swojej  oczyszczonej formie może stać się poetyką, a swoboda konstrukcji może 
przemienić ścisłą wiedzę w metaforę. Niemeyer, choć w swoich formach bliski jest 
ideom Le Corbusiera, kładzie jednak mocniejszy nacisk na ich nowość i odrębność 
niż na ich funkcjonalność. „Szukać formy odmiennej to była idea kierująca mą 
pracą”109 – deklarował brazylijski architekt i zalecał, by w architekturze unikać form 
klasycznych, a poszukiwać za to giętkości (flexibilité) i różnorodności; twórca żą-
dał poezji wynikającej z marzeń o poetyckich formach.

Po raz pierwszy śmiałe żelbetowe formy o łukowatej geometrii architekt za-
prezentował w projekcie kościoła św. Franciszka z Asyżu w Pampulha (1943), 
o którym pisano entuzjastycznie, że „ucieleśnia całkowicie rewolucyjny i nowy 
sposób użycia betonu w obiektach sakralnych”110. Był tym „dziełem pierwszym”, 
w którym Niemeyer wyznaczył całą gamę nowej wrażliwości, odżegnującej się 
od ideału konstrukcji ortogonalnej na rzecz swobodnego zamknięcia żelbetowej 
przestrzeni. Przez kolejne lata architekt starał się nadać taki wygląd architektu-
rze, w której krzywizny rozwijają się na wzór organicznej swobody, gdzie idealny 
w swojej plastyce beton daje okazję do realizacji postulatów o poetyce architektu-
ry. Architekt przypominał o tym w 1988 roku:

109 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 190.
110 R. Spade, O. Niemeyer, Introduction and Notes Discussion, New York 1972, s. 126.
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Il. II. 10. Kościół św. Trójcy, Fritz Wotruba, Wiedeń, 1974–1976
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Najpierw były grube kamienne mury, łuki, później kopuły i sklepienia […] 
Teraz konstrukcja żelbetowa daje skrzydła naszej wyobraźni dzięki możliwo-
ści przekrywania dużych rozpiętości i niezwykłym rozmiarom wsporników. 
Beton, nieodłączny element architektury, pozwala jej wyzbyć się przebrzmia-
łych racjonalistycznych rozwiązań z ich nieodłączną monotonią i powtarzal-
nością111.

Siedziba Francuskiej Partii Komunistycznej wybudowana przy placu Colonel 
Fabien w Paryżu (1972) (il. II.11) jest kwintesencją sposobu myślenia Niemeyera. 
Główna bryła ukazuje metaforę: wygięta forma stanowi reminiscencję „rewolucyj-
nego sztandaru” – rzeczy zrozumiałej i adekwatnej w owych czasach do siedziby 
komunistów. Przeszklona, sześciopiętrowa biurowa kubatura wsparta na pięciu żel-
betowych pylonach jest skonfrontowana z białą, żelbetową kopułą przekrywającą 
Salę Zgromadzeń oraz pomieszczenia wystawowe. Ta gra brył ustanawia swoisty 
dualizm myślenia – rozdzielenia „jasnej” biurowej przestrzeni od sfery „ciemnej”, 
schowanej pod płytą betonowej esplanady. Zestawieniu tych dwóch sposobów my-
ślenia o przestrzeni towarzyszą inne podwójne gry materii architektury – szkła i be-
tonu, bieli i szarości, światła i ciemności. Niemeyer przy placu Colonel Fabien zre-
alizował w sposób klarowny i logiczny kształt przestrzeni publicznej, której ramy 
przestrzenne wyznacza, przede wszystkim, materia monolitu – począwszy od po-
wierzchni placu, przez wejście główne do holu podziemia – Foyer Klasy Robotni-
czej – aż po zwieńczenie esplanady kopułą Sali Zgromadzeń.

Podziemna kondygnacja, jak cała budowla, jest konsekwentnie pozbawiona este-
tyki kąta prostego, a – dodatkowo – unosząca się i opadająca płaszczyzna posadzki i 
stropu tworzy wrażenie łagodnego falowania otaczającej przestrzeni. Pozostawienie 
przestrzeni w cieniu i półcieniu powoduje, że światło przenikające przez nieliczne 
szpary i wnęki potęguje wrażenie monolitycznego „schronu” i „bunkra”. W pary-
skiej realizacji odnajdujemy ten język architektury Niemeyera, który jest wcieleniem 
zasady wolnego planu, ale także odnajduje sens w przestrzeni zamkniętej, ukrytej 
w głębokim cieniu surowego betonu. Elementy techniczne i funkcjonalne nie mają 
w tym dziele wpływu na doznane emocje – działa w nich jedynie nieprzemijają-
ca plastyka, pełna uroku i poetyckiego polotu, jak określał Niemeyer cele swojej 
architektury.

Według Brazylijczyka architektura stanowi wytwarzanie tego rodzaju napię-
cia między elementami, które przybliża je do opisu świata architektury zgodnego 
z przekazem Heraklita – harmonia zależy od napięcia („przeciwdziałania sił”) mię-
dzy elementami112. Architekt dawał za przykład kształt liry i łuku, jako instrumen-

111 Odczyt Oscara Niemeyera podczas uroczystości wręczania Nagrody Pritzkera Fund. Hyatt w 1988 
roku; http://www.pritzkerprize.com/1988-niemeyer/ceremony_speech1; dostęp: 22.05.2014.

112 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Warszawa 1985, s. 95.
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Il. II.11. Siedziba Francuskiej Partii Komunistycznej, Oscar Niemeyer, Paryż, 1965–1971
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tów opatrzonych mitycznym atrybutem piękna – męskiego i kobiecego ciała. Dzię-
ki temu dziś wiemy, że linia krzywa, wygięta płaszczyzna, łukowate sklepienie to 
naturalny kształt architektury betonowej, a walory estetyczne budynków mogą być 
wyrażone jedynie przez samoistne elementy konstrukcyjne.

Dla Niemeyera architekta beton w siedzibie francuskich komunistów stał się 
„wyrazistym” materiałem dzięki swojej plastyce odkrywającej swobodę kształtowa-
nia emocjonalnej przestrzeni, będącej równolegle narzędziem idealizacji „prawdy 
ukrytej w surowym budulcu”. Dla Niemeyera inżyniera poszukiwanie piękna, fanta-
zji jest ciągłą funkcją zadziwiania i zaświadczania, że dzisiejsza architektura nie jest 
tylko skromnym rzemiosłem o wąsko zakreślonych granicach, ale sztuką wykorzy-
stującą technologię – lekką, twórczą i nieskrępowaną.

4. Fikcje, awangardy i „rozpad” materii

Aaron Betsky przypomina o trzech okresach modernizmu oraz jego kolejnych 
przemianach w relacji idei i materii architektury. Pierwszy, związany z wiarą w no-
woczesne struktury, wynajduje sens architektury jako „rzeczy pierwszej”, jednak 
twórcy – przez technologiczne uwikłanie – nie potrafią użyć wynalezionych zaso-
bów pojęciowych, aby stworzyć jak najbardziej wyniosłe i reprezentatywne dzie-
ło. Związana z tym heroiczna rzeczywistość wydaje się marzeniem pozbawionym 
wad, doktryną redukującą formy do ich najbardziej wyrazistego minimum.

Drugi okres wiąże się z założeniem, że modernistyczni twórcy zaczęli patrzeć 
na utrwalony obraz architektury w nowy sposób – świat ten jest gotowy, ale rozpo-
znajemy go na tyle, na ile ukształtowaliśmy naszą percepcję. Tylko przez transfor-
mację postrzegania wzorców oraz dzięki ich utrwaleniu i przedstawieniu w nowy 
sposób można zbudować nowy świat i zamieszkać go. Jednak nadal nowoczesna 
architektura, osadzona na jasnym połączeniu funkcjonalnym, eksponowanej struk-
turze i surowych materiałach  jest związana jedynie z wymiarem rzeczywistym lub 
merytorycznym.

Trzeci okres to czas, do którego należą architekci ustanawiający fikcyjny i ide-
alny świat architektury. Nie wymyślają i nie odkrywają już nowych konstrukcji 
czy technik budowlanych. Pokazują nam świat w indywidualnym ujęciu – czasami 
w sposób manieryczny, innym razem przez radykalizm form i myśli113. Odnajdują 
źródła architektury nie tylko w modernistycznej nowoczesności, ale także w odnie-
sieniu do kształtów z przeszłości. Wewnątrz tego nowego świata znajduje się inna 
rzeczywistość – indywidualna i poetycka, nierzadko metaforyczna. I choć wydaje 
się, że architektów nadal inspirują nauka i technika, to jednak głównym zadaniem 
twórców jest pytanie o granicę ludzkiej percepcji ustanawiającą rangę architektury. 

113 Zaha Hadid. Complete Buildings and Projects, essey by A. Betsky, London 1998, s. 6-8.
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Bo jeśli można już idealnie odtworzyć funkcjonalizm życia, to czy architektura nie 
powinna, po raz kolejny, odpowiadać koncepcji powrotu starych idei i form, ukazu-
jących ożywcze, zmieniające się interpretacje symbolicznych znaczeń?

Nie wgłębiając się w tajniki Muzeum Wyobraźni114 – labiryntu odniesień histo-
rycznych, powiedzmy tylko, że koncepcja „obrotowej”, powracającej i absolutnej 
postaci architektury funkcjonuje nie tylko jako intelektualna gra, lecz także wtedy, 
gdy odkryjemy w niej sensy odnoszące się do naszego świata przez inne rzeczywi-
stości i zawsze żywe problemy odszukiwania źródeł architektury w konkretnym cza-
sie. Wszystkie formy odarte z doktryny okazują się tak samo ważne i aktualne dzięki 
przekonaniu, że można je kontynuować tylko na swój indywidualnie zrozumiały 
sposób. Pojawiają się więc tak nowe, jak stare formy, lub ich metafory. Nabierają 
znaczenia aktualności zarówno zapomniane i odrzucone przez dogmat modernizmu, 
jak i początkowo nieuznawane przez postfunkcjonalistów formy, oparte na figura-
tywnym obrazowaniu. Arata Isozaki wspiera to podejście w swoim manifeście me-
taforycznym: „każdy może ogłosić swój dowolny temat główny”115 – w ten sposób, 
jakby na nowo, każdy eksperyment formalny staje się wyzwaniem zarówno dla ar-
chitekta, jak i dla odbiorcy. Podobnie konsekwentny w myśleniu o architekturze Da-
riusz Kozłowski tak określa cele i motywacje współczesnego twórcy:

[…] Architektura, może bardziej niż inne sztuki, potrzebuje pewnego rodza-
ju motywacji: pretekstu, uzasadnienia, teorii, idei czy ideologii usprawie-
dliwiających poczynania twórcy we własnych oczach i w oczach publiczności. 
Jeżeli jest to idea panująca, szeroko zrozumiała i akceptowana, poruszanie się 
w jej ramach, w znacznej mierze, zwalnia od odpowie dzialności za poczyna-
nia artystyczne. Uzupełniona pewnym zasobem gotowych form estetycznych, 
pozwala architektowi, także innemu artyście, poruszać się w tym świecie swo-
bodnie, a z pewnością spokojnie116.

4.1. Fikcja kształtu architektury. W architekturze obraz rzeczywistości zawsze 
wydawał się niewystarczający. Wbrew pozorom beton jest przykładem tej materii, 
w której innowacje technologiczne liczą się dużo mniej niż sam fakt jego użycia. 
Historia żelbetu ustalona na podstawie wynalazków technicznych jest krótka i liczy 

114 W roku 1952 André Malraux sformułował termin „Muzeum Wyobraźni” (le Musée Imaginaire) sta-
nowiący istotę stosunku współczesnej sztuki do dziedzictwa artystycznego. Malraux jasno wyraził 
myśl, że każdy wiek filtruje dziedzictwo przeszłości i wybiera to, co jest mu potrzebne dla uspra-
wiedliwienia własnej twórczości. W ten sposób przywraca się stare idee/wartości nowym formom. 
Krytyk uznaje w ten sposób, że przygoda ze sztuką jest dowolnym wyborem oraz filtrowaniem 
walorów sztuk minionych dla stworzenia nowej, oryginalnej s t y l i s t y k i; [w:] S. Morawski, 
Absolut i forma, op. cit., s. 57. Krytyk cytuje idee Muzeum Malraux jako „[…] wyraz przygody 
ludzkiej, ogromny wachlarz form odkrytych”.

115 A. Bączyński, Semiologia architektury – Arata Isozaki, „Architektura”, nr 1, 1981.
116 „Pretekst”, Zeszyty KAM, nr 1, s. 4, Kraków 2004.
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się nie to, „gdzie” i „kiedy”, lecz „jak” te wynalazki powstały – ich zastosowanie, 
cel, wyobrażenie i pretekst, dla których je wymyślono. Rodzi się więc przekonanie, 
że dzieło artystyczne nie jest jedynie formą odnoszącą się do momentu powstania, 
lecz ma niezależny, szerszy kontekst.

Fakt podjęcia zagadnienia poszukiwania  i d e a ł u  jako pewnej przenośnej for-
muły – elementu wyrażającego jedność z epoką ‒ ma swoją drugą, oprócz funk-
cjonalnej, dyskursywną stronę. Pisze o tym Jan Białostocki, podkreślając, że wiele 
aspektów sztuki można zrozumieć dużo lepiej, ujmując je raczej jako krystaliza-
cję pragnień niż jako obraz rzeczywistości. Krytyk pisze, że sztuka zawsze zawierała 
pewien element „wyrównywania” jakiegoś niedostatku rzeczywistości, inaczej nie 
byłaby potrzebna – nawet dziś zachowała funkcje  k o m p e n s a c y j n e:

[…] Bardzo często sztuka bywała nie odbiciem, refleksem, wyrazem życia, 
lecz kompensacją, nadawała formę temu, czego brakowało życiu, uzupełniała 
egzystencję tymi elementami, których człowiek potrzebował, stanowiła in-
stynktowny lub zamierzony termostat kulturowy117.

Myśl krytyka potwierdza, że tak rozumiana sztuka (jako marzenie o idealności, 
poprawiająca realność) nie jest odbiciem, lecz zestawieniem świata wyobrażone-
go ze światem rzeczywistym. Tworzy raczej mity i substytuty niż obrazy tego, co 
jest. Właśnie funkcje kompensacyjne sztuki doprowadzają niekiedy do wrażenia es-
tetycznego przeżycia i  stworzenia podstaw dla metaforyzacji i symbolizacji. Na tej 
tezie zasadza się popularne przekonanie, że jednym z bazowych zadań sztuki jest 
tworzenie światów sztucznych – urojonych, w których twórcza wyobraźnia ma za 
zadanie stworzenie alternatywnych, także najczęściej przeciwstawnych, „idealnych” 
podstaw rozumienia istoty estetyki i jej odbioru. W tym wypadku metafora jako 
narzędzie poetyckiego abstrahowania od realizmu doczesności staje się podstawo-
wą funkcją tworzenia idealizowanej fikcji.

Mieczysław Porębski pisze o metaforycznym świecie architektury jako o po-
etyce języka ustanowionej dla zaznaczenia opozycji wobec rzeczywistości. Tak 
poetycko rozumiana architektura jest całością przeciwstawną reszcie świata, ob-
razem metaforycznym – upodabnia się lub wyróżnia w stosunku do całości ana-
logicznych, zyskując wśród nich własną, indywidualną wagę i odpowiedni status 
znaczeniowy. Zdanie to wydaje się podzielać Heinrich Klotz, który uważa, że wy-
znacznikiem architektury jest podniesienie kwestii treści i znaczenia form archi-
tektonicznych. Chociaż, jak twierdzi, architektura nigdy nie należała do sztuk czy-
stych, a fikcyjność stanowi jeden z jej aspektów, to jednak kreacja sfery poetyckiej 
f i k c j i  jest podstawową drogą uwolnienia się od abstrakcji i czystego funkcjo-
nalizmu czy technologii. Fikcja (tu podporządkowana pluralizmowi znaczeń, au-

117 J. Białostocki, Refleksje i syntezy…, op. cit., s. 204.
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torskiemu stylowi i metaforyce) ma powodować zastąpienie jedno wartościowej au-
tonomii geometrii i jej pochodnej metafory jako symbolu postępu118. Ujawniając 
sztuczność tego języka architektury, Dariusz Kozłowski przesądza: „[…] architektu-
ra jest budowaniem rzeczy fikcyjnych, tak by wyglądały jak prawdziwe”119.

4.2. Abstrakcje i geometrie architektury. Beton „neutralny” i beton „idealny”. 
W architekturze nic nie powstaje z niczego. W XX wieku w ślad za abstrakcją ob-
razu Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza architekci zaczęli poszu-
kiwać nowego zapisu architektury – uniwersalnej formuły, która potrafiłaby przy-
jąć różnorodność nowych znaczeń oraz funkcji architektonicznych i wynikających 
z nich systemów formalnych. Największy „wynalazca” betonowych form – Le Cor-
busier – ogłosił, że nowy język, nazwy, metafory i wynikające z nich w tym czasie 
nowe emocje powinny wywodzić się bezpośrednio ze zmian w technice. Tak należy 
rozumieć stworzony w tych latach system Dom-ino, który był jednym z pierwszych 
narzędzi generujących nowy kształt architektoniczny. W roku 1927 ten system słu-
powo-płytowy przybrał kształt uniwersalnej przestrzeni architektonicznej – pod zde-
finiowaną przez Le Corbusiera formułą „pięciu zasad architektury”. Po raz pierwszy 
każdy z pięciu punktów wyznaczał potrzebę rozwiązania kompozycyjnego, która 
w oderwaniu od systemu konstrukcyjnego czy technologicznego byłaby zgodna 
z duchem zasady związków przestrzennych. Tworzywo tej architektury miało być 
pozbawione jakiejkolwiek maniery stylistycznej, żelbet ukryty pod bielą powierzch-
ni tynków ścian i stropów stał się strukturalną jednością niewyróżniającą żadne-
go układu konstrukcyjnego czy funkcjonalnego. Nie ma tu, znanej z późniejszego 
okresu, demonstracji natury betonowych faktur, ponieważ „idealny dom” świado-
mie ukazuje swobodę i dowolność kształtowania „nowoczesnego” wnętrza. „Nie-
widoczność” betonu stanowi także zapowiedź odrzucenia terminu stylowy, a jego 
konsekwencją jest odkrycie kompozycji elementarnej opartej na „właściwej, mą-
drej i pięknej grze brył w świetle”. Dom w Poissy czy dom w Weissenhof wyrażają 
tym przywiązanie do odległej współczesnym teorii  p i ę k n a  j a k o  s y s t e m u 
r e l a c j i  Claude’a-Nicolasa Bouléego, potwierdzającego, że to wzajemne ułoże-
nie mas wobec siebie, ze światłem, cieniami, tak jak to się dzieje w przyrodzie, 
przekaże wrażenie związane z charakterem budowli120. „Światło” tego wzorca ar-
chitektury jest wyznacznikiem ideału abstrakcji – metaforą „jasnej i przejrzystej” 
przestrzeni architektury uwolnionej od ścian.

Kontynuacją i wydobyciem tego abstrakcyjnego znaczenia niewidocznego i neu-
tralnego betonu są realizacje „biało-szarych” domów Petera Eisenmana. Budowle 

118 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 1997, s. 166.
119 „Pretekst”, Zeszyty KAM, nr 1, s. 4.
120 A. Monestiroli, Tryglif…, op. cit., s. 24.
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House III (1970) i House VI (1975) stanowią odzwierciedlenie idei zredukowania 
grubości monolitu wszystkich przegród-płaszczyzn, odrzucenie jego znaczenia wi-
zualnego. Malowane na biało i szaro betonowe ściany są emanacją corbusierow-
skiej „gry”, mogą także służyć do odczytania monochromatycznych zabaw w kom-
pozycjach Pieta Mondriana i Theo van Doesburga. Pozbawione masy i ciężaru 
struktury Eisenmana są trójwymiarową formą z betonu, prezentującą – nie wnika-
jąc w „twarde jądro materii” – energię strukturalizmu architektury bez odsłania-
nia jej naturalnej „twarzy”. Beton świadomie zasłonięty ma nie mieć  ż a d n e g o 
znaczenia, jest „tekturową” materią, której użycie nie może kwestionować charak-
teru naszej percepcji rzeczywistości. Dla Eisenmana, spadkobiercy idei Le Corbu-
siera, symulowanie cienkich przegród stanowi próbę wywołania konkretnej reakcji 
na czystą abstrakcję, w której żelbet jest tworzywem pozbawionym barwy, rece-
sywnym i pozasubstancjonalnym. Tworzywo, według Eisenmana, ma być po prostu 
neutralne w stosunku do istotniejszych, społecznych znaczeń121. Ta konceptualizacja 
formy wydaje się zaskakująco podobna do sfery znaczeń minimalistycznego betonu 
Tadao Ando, dla którego tożsamym sednem architektonicznej kreacji jest przemia-
na rzeczywistego świata w formy zrozumiałe dla rozumu – w czystą geometryczną 
abstrakcję. Pociąga to za sobą organizowanie rzeczywistości zgodnie z subiektyw-
nym punktem widzenia, w odwrotnym niż eisenmanowski kierunku; porządkując 
surowość i naturalność materii przez rysunek, architekt zamienia go w rzecz uległą 
czystej formie.

Racjonaliści architektury – Luigi Snozzi i Livio Vacchini zwracają uwagę na 
rolę historii w porządkowaniu architektury, uznając, że to  p r z e s z ł o ś ć  jest im-
pulsem do kreowania kształtu budowli. „Nie trzeba już nowej architektury, trzeba ją 
tylko ponownie odnaleźć”122 – stwierdza Snozzi, przyjmując, że tworzenie współ-
czesności jest świadomym wykorzystaniem dorobku poprzedników. Dla obu twór-
ców „odkryć” to znaczy odnaleźć na nowo, na nowo uporządkować, co ostatecznie 
oznacza wyabstrahować w stronę czystej i zawsze bogatej w odniesienia czystej 
geometrii. Ów rygor kompozycyjny traktowany jest jako przejaw redukcji formy 
do jej istoty (formy ogólnej) lub jako tworzenie ideału. Taka potrzeba kreacji dla 
racjonalisty jest także potrzebą formy, ale takiej, w której dominuje równowaga. 
Idealizacja formy w betonie to poszukiwanie wśród wielu możliwości figur tego 
ciała, które „odsłoniłoby duszę” starannej materialnej kreacji. Budowle Snozziego 
– Casa Guidotti w Monte Carasso (1984) czy dom własny Vacchiniego w Costa 
Tenero (1991–1992) – prezentują nienaganną elegancję modernistycznego stylu 
w wydaniu betonowego minimalizmu. W innym domu Casa Bernasconi w Caro-

121 Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier, New York 1975, s. 15.
122 http://archizoom.epfl.ch/files/content/sites/archizoom/files/shared/Snozzi/DossierPresseSnozzi.pdf; 

dostęp:12.12.2012.
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nie (1988–1989) wszechobecna redukcja gładkich prostopadłościennych elemen-
tów wydaje się dogmatyczna i naprawdę istotna, wobec kameralnej skali domu. 
W większości lapidarnych domów Snozziego władzę nad przestrzenią zewnętrzną 
przejmują płaszczyzny surowych, wolnych od wad, betonowych ścian z rysunkiem 
blatów szalunkowych, wewnątrz zaś biel tynków i szarość trawertynu potwierdza-
ją nieustanne przywiązanie autora do konkretnej abstrakcyjnej idei.

Dom własny Livia Vacchiniego w Costa Tenero jest nie tylko właściwym przy-
kładem ukazania zasad architektury „czystej”, lecz także obrazem stosowności 
strukturalnego zamierzenia przybliżającego widza do zrozumienia racjonalistycz-
nych tendencji. Nieduża, prostopadłościenna, betonowa budowla o wymiarach 
8,47 m × 17,74 m ustanawia nową wersję  w o l n e g o  p l a n u  opartego na żel-
betowej konstrukcji ramowej. Rozwiązanie domu polega na zastosowaniu syste-
mu trzech sprężonych belek, opartych na zewnętrznych filarach, podkreślających 
ideę jednorodności przestrzennej. Parterowa bryła uwolniona od konstrukcji ściano-
wej pozwala nie tylko na dowolną aranżację wnętrza, lecz także spełnia prymarne 
założenie – panoramicznego otwarcia na dolinę i górski krajobraz. Schowany na 
alpejskim stoku dom jest spełnieniem marzenia o architekturze, w którym struktu-
ra mieszkalna stanowi nobilitację techniki („nic więcej ponad to, co jest potrzeb-
ne”123) – samoopisujący wzorzec myślenia o architekturze.

W porównywalnym kontekście „estetyki przejrzystej” istnieje architektura Wiela 
Aretsa. W każdym z budynków holenderski architekt ukazuje idee skrajnej „prze-
zroczystości” i „jawności” form – podług idei wyrosłej z kręgu szkoły Bauhausu. 
Konstrukcyjnie logiczne i racjonalne, tektonicznie wydłużone i prostokreślne, beto-
nowo-szklane budowle Aretsa wypełniają przestrzeń miejską racjonalną siatką żel-
betowych słupów i konstrukcji modułowych, oznajmiając o trwaniu formy niezmą-
conej ekspresją. W budynku Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Maastricht 
(1989–1993) szare i beznamiętne przestrzenie są opowieścią o „nieważkiej” i na 
wpół transparentnej idei przepływu światła i filmowego widzenia swojej architek-
tury (a takie cechy mają wszystkie ideowe rysunki Aretsa). Intencjonalny wgląd 
w poszczególne wnętrza, pomimo istnienia fizycznej przegrody, stanowi komentarz 
do sposobu kreowania przestrzeni za pomocą „sekwencji”, w których beton i szkło 
są czystą materią budującą znaczenie przestrzeni neutralnej i uniwersalnej, gotowej 
do wypełnienia dydaktyką i nauką.

Dla niektórych twórców najbardziej wyszukany pomysł na oryginalność to od-
krywanie praw geometrii, poszukiwanie proporcji i wynikającej w niej harmonii. 
Przykładem dla współczesnych jest twórczość Tadao Ando, dla którego fikcja ar-
chitektury stanowi najważniejszy czynnik utrwalania precyzyjnego i doskonałego 

123 R. Masiero, Livio Vacchini. Works and Project, Milano 1999, s. 36.
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myślenia w platońskim świecie brył czystych. Architektura japońskiego twórcy jest 
realizacją ideału przez odciśnięcie w betonie spekulatywnego wyobrażenia o geo-
metrii i ustalenie związków między jej fizycznością a symboliką. Uświadomienie 
sobie zasad jego architektury polega na przekroczeniu reguł fizycznego budowania 
i wkroczeniu na teren świata fikcyjnej przestrzeni. Fikcja dla Ando oznacza „wy-
myślanie idealności”, tj. jakości przestrzennego doświadczenia w układzie mate-
rialnych elementów architektonicznych, zestawionych dla poszukiwania przyrodzo-
nej doskonałości.

Tożsame doświadczeniom Ando są geometrie architektoniczne Maria Botty, 
traktowane jako materialny fundament symboliki wyrażającej doskonałość i uni-
wersalność. Wydaje się, że w swojej teorii Botta znajduje wyjątkową satysfakcję 
z wykorzystania form okrągłych, uznając je za szczególnie wrażliwe i wymaga-
jące specyficznego traktowania. Walcowate kształty mające nieskończoną syme-
trię i platońskie odniesienie do ideału piękna są niekwestionowanym przykładem 
ładu i harmonii – niejako sposobem odkrywania piękna w geometrycznym proble-
mie124. Charles Jencks dostrzega w tym podobieństwo do nauczycieli Botty:

Kahn, Le Corbusier i moderniści tacy jak Mies van der Rohe podobnie trak-
towali materiały przemysłowe i podziwiali prymitywną romańskość, gdzie 
konstrukcja stawała się transcen dentalną sztuką. Od poprzedników odróżnia 
Bottę wyraźny manie ryzm jego „powrotu”. Tam, gdzie moderniści pokrywali 
swój klasy cyzm imperatywem technologicznym, Botta pozwala mu rozwijać 
się swobodnie w pierwotny symbolizm125.

Według Botty znaczenie zamykania przestrzeni architektonicznej wynika z od-
niesień do trwałych i „idealnych” wartości zakorzenionych w historycznej przeszło-
ści architektury i budowania ich także za pomocą znaczeń archetypowych. Budyn-
ki jednorodzinne Botty, ten w Viganello (1980–1981) czy ten w Morbio Superiore 
(1982–1984), traktowane są przez twórcę jak schrony, sztuczne groty i również sta-
nowią poszukiwanie relacji między ziemią i niebem126. Pierwotny symbolizm Botty 
nie tylko ujawnia się w umiłowaniu romańskości, lecz jest także zwróceniem uwagi 
na materiał budujący ściany, stropy, słupy, powierzchnię elewacji. Betonowa, cegla-

124 Władysław Tatarkiewicz przypomina o założeniach tworzących „idealność” architektury europej-
skiej wywodzącej się z renesansu: „[…] Klasyczna koncepcja Odrodzenia wymagała formy regu-
larnej i zamkniętej. […] Plan budowli był doskonale regularny i zamknięty, gdy był centralny, gdy 
miał kształt kwadratu, ośmioboku czy krzyża greckiego. Był dyktowany względami religijnymi 
(że kształt najdoskonalszy należy się domowi bożemu), metafizycznymi (że odpowiada budowie 
wszechświata), ale zwłaszcza estetycznymi (że jest kształtem najdoskonalszym). Filarete snuł pro-
jekty centralne, rysował je także Leonardo”, [w:] W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Estetyka 
nowożytna, Warszawa 1991, s. 118.

125 Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987, s. 151.
126 P. Jodidio, Mario Botta, Köln 2003, s. 9.



89

na lub kamienna monumentalność tych rozwiązań może wzbudzać emocje, jednak 
konsekwentne poczucie Botty, że idea zawarta w budowli potrafi oprzeć się zmia-
nom kulturowo-cywilizacyjnym, wydaje się istotą poszukiwania nowoczesnych 
znaczeń. Konserwatyzm odnoszący się do ponadczasowych wartości architektury 
w ramach utrwalonych materialnych znaczeń oraz manierystycznej geometrycznej 
prostoty form może stać się sposobem na poszukiwanie ponadczasowości127.

Dla Dariusza i Tomasza Kozłowskich dom w Lublinie – Casa Olajossy ossia 
Villa in fortezza (1998–1999) (il. II.12) – jest poszukiwaniem kontrastu ustalone-
go między ideą („warstwą intelektualną”) a formą („budowaną przez fizyczność”) 
kompozycji. Obie materie: „twarda” – betonowa oraz „miękka” – osobista teoria, 
realizują główny cel – urzeczywistnienia formy idealnej. Dariusz Kozłowski tak pi-
sze o genezie projektu:

[…] Na początku był więc – Walec. Potem Sześcian, by nastała gra form ide-
alnych zawarta w sferze brył elementarnych, zespolonych w związku syzy-
gii. Gra tych dwóch kształtów nabiera znaczenia: niechętnie pozostają sobie 
obojętne. Jest więc Walec, rzecz geometryczna, doskonała nie przez mistykę 
swoich proporcji, ilości ścian lub wierzchołków, lecz jedynie przez prostotę 
swego istnienia wywodzącą się z ideału – koła. Doskonałość proporcji za-
stosowanej bryły pozostaje intencjonalna. Jest także Sześcian, kształt idealny, 
o wieloosiowej doskonałości w zawieszeniu w przestrzeni absolutnej, kiedy 
to rola sześciu ścian jest równorzędna128.

Fizyczność kształtu Villa in fortezza buduje surowy beton, skonfrontowany 
z otynkowaną, wymurowaną ścianą, gdzie każde z tych tworzyw kieruje uwagę 
na „grę niezależnych, odrębnych brył”. Willa – wewnętrzny sześcian – jest ciemny, 

127 W najważniejszym odwołaniu Botty odkrywamy znaczenie tej ideacji architektury Louisa Kahna, 
która była kombinacją i integracją „wyrazistej” formuły i idealności formalnej, zbliżającej się do 
definiowania monumentu. Idealność systemu formalnego według Kahna powinna zawierać har-
monię, poczucie porządku i to, co charakteryzuje istnienie jednego stosunku do drugiego – całości 
do części. Taka formalna-geometryczna idealność nie ma ani kształtu, ani rozmiaru – ma wzorzec 
najprostszy, lecz także najbardziej „pojemny” w zasobie elementarnych znaczeń, metafor i sym-
boli. Formalna idealność Kahna jest pytaniem o to, „co” ma oznaczać dana figura. Szkic, zapis 
idei i projekt idei są odpowiedzią na pytanie „jak”. Projekt należy do projektanta, jest dziełem 
poszlakowym, niezależnym od majętności klienta, zakresu jego wiedzy, a jego formalna idealność 
nie ma nic wspólnego z okolicznościami powstania dzieła. Forma może stać się – przez właściwe 
wykorzystanie materiałów – formułą, kanonem, to znaczy zatrzymać się nagle, pozostać modelem 
wzorcowym, ale przede wszystkim być pełnym ruchu, trwałym znaczeniem w zmiennym świecie –  
R. McCarter, Louis Kahn and Nature of Concrete, „Concrete International” (32) 12, Farmington 
Hills 2009, s. 26-33.

128 D. Kozłowski, Dom – próba opisu, albo „miękkie” i „twarde” tworzywo architektoniczne Villi in 
fortezza, [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPA WA PK, Definiowanie prze-
strzeni architektonicznej. Architektoniczne tworzywo 2006, „Czasopismo Techniczne”, z. 9-A/2006, 
R. 103, s. 54-58.
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   Il. II.12. Dom w Lublinie – Casa Olajossy ossia Villa in fortezza, Dariusz i Tomasz Kozłowscy, 
1998‒1999

   Il. II.13. Dom dla Muzyka, Raimund Abraham, Insel Hombroich, 2010–2012
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grafitowy i gładkościenny. Forteca to zewnętrzny żelbetowy walec, odsłaniający 
swoją masę i naturę materiału: surową jakość betonowego szalunku bez ukrywa-
nia technologicznego pochodzenia. Obie struktury budują także poszczególne gry: 
w „otwarte–zamknięte”, „tektoniczne–atektoniczne”, „zasłanianie–odsłanianie”, 
„zewnętrzne–wewnętrzne”. Odrzucenie w architekturze willi Olajossych funkcjo-
nalistycznej „tyranii prawdy” oznacza poszukiwanie materii dla architektury pośród 
światów magicznych, nierealnych i chociaż zdekomponowanych, to wciąż ideal-
nych. Intuicja widza podpowiada, że przybranie takiej maski w architekturze willi 
jest krokiem w kierunku nadania znaczenia formie oraz jej materii, co wydaje się 
ustanawiać ucieczkę od zasady Loosa „niemej fasady”. „Twarde” tworzywo tej ar-
chitektury – beton, cegła, szkło – oddaje sens przykrycia funkcji trwałą scenografią 
niezużytych znaczeń architektury, wyznaczonych jako nadrzędny budulec cztero-
kondygnacyjnego domu. Jest to zgodne z przekonaniem, że nie ma prawdy w archi-
tekturze, że finalnie prawda jest ułudą, metaforą, która się zużyła i utraciła zmysło-
wą siłę wyrazu. Sztuka architektury jest „kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się 
do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna”129.

Obecne w powyższych rozważaniach są doświadczenia Raimunda Abrahama 
traktującego architekturę jako kolizję między składowymi materialnej czystości 
architektury. Twórca najczęściej pisze o relacji idei i materii jako zderzeniu „nie-
ba i ziemi”, „pionu i poziomu”, „technologii i pamięci” jako głównych czynnikach 
konstytuujących architekturę. Tak konfrontacyjnie pojęta idealizacja formy i tre-
ści jest także reinterpretacją archetypu elementarności architektury. W Domu dla 
Muzyka (2012) (il. II.13) architekt realizuje koncept ukazania konfrontacji stricte 
geometrycznych zasad architektury. Gra kolistej bryły i trójkątnej pustki prowadzi 
do wyboru tylko jednej materii budowli – żelbetu, budulca doskonałego w swojej 
jednorodności i klarowności oraz najtrwalszego w przekazywaniu sensów. Idealność 
kształtu, według twórcy, może być zawsze zakwestionowana ze względu na cha-
rakter materiału, a każdy materiał ma swoje granice, własny potencjał, własną siłę 
emocjonalną130. Wzorzec stworzony na papierze musi mieć swój precyzyjny odpo-
wiednik w budowli, jej tektonice i jej „zderzeniu” między  i d e a l n o ś c i ą  formy 
a  i d e a l n o ś c i ą  materii – po to, aby zrozumieć (lub przypomnieć sobie), dlacze-
go „jeden kamień jest postawiony na drugim” i w jaki sposób osiągnięto równowa-
gę w natężeniu formalnym elementów. Użytkowość w Domu dla Muzyka wykracza 
poza obszar rozmyślań architekta o idealnej przestrzeni architektury. Niezakłócona 
pozostaje także geometria obiektu w Hombroich, bo to ona jest, w opinii architekta, 
językiem czystości i ideału.

129 D. Kozłowski, 7 przypadków…, op. cit., s. 18.
130 R. Abraham, Counter-Thoughts, [w:] Ungebaut/Unbuilt, Innsbruck 1987, s. 16-18 (tłum. M.Ch.).
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4.3. Metafory ideału. Betonowe monumenty. Teorie architektury jednoznacznie 
określają źródła relacji między podstawowym znaczeniem formy architektonicznej 
a stylistycznym faktem dzieła architektury. Rozważania te sugerują, że architektura 
najprawdopodobniej zawsze operowała środkami mającymi swoje korzenie w ja-
kimś podstawowym i modelowym obrazie, a więc sięganie do utrwalonych wzor-
ców nie jest jedynie powierzchownym powrotem do „historii form”, lecz raczej 
poszerzeniem sfery odniesień i wykorzystaniem ich na nowo. Podobnie jak w ma-
larstwie, wytwory architektury określa się utrwalonymi narzędziami tradycyjnych 
znaczeń, nowa jest jedynie jej zawartość stylistyczna i podlegający stylistyce meta-
foryczny lub metonimiczny poziom ekspresji. Wydaje się to bliskie historycznemu 
definiowaniu problemu przez Étienne Louisa Boulléego, Friedricha Schellinga czy 
Miesa van der Rohe, dla których architektura jako ekspresja stanowi  m e t a f o r ę 
w ł a s n e j  s t r u k t u r y  spełniającą cel będący jej reprezentacją131. Budowla jest 
rozumiana jako dowolne, przenośne znaczenie zawarte w fizycznej strukturze przez 
utrwalone formy, istotne w całości i w jej części. Schelling i za nim inni współcześni 
wyznaczyli drogę, którą podążyła dominująca część twórców architektury nowo-
żytnej w przeświadczeniu o prerogatywie architektury – przedstawieniu i wydzie-
leniu jej elementów składowych. Takie stanowisko jest zgodne również z tym, co 
Mieczysław Porębski zawarł w Ikonosferze, w rozdziale odwołującym się do pod-
staw obrazowania architektonicznego. Tworzywem architektury będzie zawsze jakiś 
określony obraz „pierwszy”, „dosłowny”, konotowany przez język albo prezento-
wany wprost środkami wizualnymi. Bo co właściwie obrazuje architektura, która 
(jako obraz poetycki) nie może powstać z niczego? Krytyk odpowiada:

[…] Odpowiedź będzie prostsza, niż można byłoby się spodziewać. Obiekt 
architektoniczny jest zawsze obrazem innego obiektu stanowiącego jego rze-
czywisty czy wyimaginowany  p r o t o t y p. Każda budowla jest mniej lub 
bardziej wiernym powtórzeniem innej budowli, każde przejście czy rozgra-
niczenie powtarza wzór przejść i rozgraniczeń już istniejących, będących 
tworem jeśli nie techniki, to natury. […] Niezwykłość pojawia się dopiero 
w momencie, w którym taka zwykła konstrukcja zaczyna znaczyć więcej, niż 
znaczy, kiedy rozwiązanie praktyczne staje się rozwiązaniem poetyckim – 
m e t o n i m i ą  lub  m e t a f o r ą132.

W metodzie ikonologicznej Porębskiego nie chodzi tylko o opis „genetyki” 
architektury – jest to raczej próba dostrzeżenia reguł, które uruchamiają dialog. 
Taka reinterpretacja, nazywana przez Michela Foucaulta analizą archeologicz-
ną, odnosi się do poszukiwań tego, „co poczynając od przyjętych bądź nabytych 

131 A. Monestiroli, Tryglif…, op. cit., s. 26-28.
132 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1971, s. 164.
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wyobrażeń, da początek systemom i dziełom”133. Działanie pojmowane w katego-
riach dociekań w „archiwum” form i znaczeń stanowi przedmiot artykułowania hi-
storycznego a priori – jako reguły inicjującej dyskurs o metaforze.

Z pewnością jakość betonowego prefabrykatu i klasyczny język architektury 
są dziś kojarzone z największym twórcą architektury opartej na metaforach dzieł 
baroku i klasycyzmu – Ricardo Bofillem. W Marne-la-Vallée (1978–1982) pod 
Paryżem architekt stworzył w betonie własną wersję Nouvelle Ville, opierając się 
na kształtach Miast Idealnych kreowanych przez architektów dwieście lat przed nim. 
Atlas detali porządków kolumnowych architektów francuskiego baroku i oświece-
nia: Julesa-Hardouina Mansarta, Claude’a-Nicolasa Ledoux czy Éteinne-Louisa 
Boulléego stał się własnością architekta współczesnego – twórcy próbującego 
otworzyć drzwi do świata odrzuconego przez modernizm i funkcjonalizm. Intencją 
Bofilla nie było jednakże kopiowanie form z przeszłości, lecz transpozycja elemen-
tów architektury w celu włączenia jej w przestrzeń publiczną miasta dzięki dostępnej 
technologii i materiałom. Beton użyty w zespole Abraxas jest materią metaforyczną 
o zdolności przypominania wszystkiego, co kojarzy się z epoką klasycystycznych 
budowli. W tym świecie architektury, w którym beton zastępuje kamień, okazało 
się, że twórca zadecydował o transformacji budulca – portyki, kolumny i architrawy 
nie są stworzone w monolicie, lecz w wielkiej płycie – powtarzalnym, barwionym 
w masie prefabrykacie. Dariusz Kozłowski tak komentuje intencje Bofilla:

[…] Podstawą tej niezwykłej architektury był pomysł masowo produkowa-
nego ornamentu […] Bofill wykazał, że estetyka wytwarzanej przemysłowo 
architektury nie musi być podporządkowana technologii produkcji, przeciwnie 
– technologia wielkiej płyty nie jest ekonomicznie sprzeczna z indywidualiza-
cją elementu budowlanego. Wtedy rola architekta polega na wypełnieniu idei 
szczegółami134.

Architektura Ricarda Bofilla tworzy wrażenie, jakby autor chciał ustanowić 
odwrotny porządek myślenia o swojej architekturze – rozpocząć od detalu i skoń-
czyć na całości założenia. Zespół budowli mieszkaniowych naznaczony dyskur-
sem o kształcie wielorodzinnego bloku broni się niespotykanym wcześniej (nawet 
wśród przykładów osiemnastowiecznego klasycyzmu) ekstremalnym podejściem 
do kwestii zespolenia struktury z ornamentem. Zewnętrzna elewacja Teatru zespołu 
Abraxas składa się z toskańskich zdwojonych kolumn, ułożonych w trzech piętrach, 
zawierających dziewięć kondygnacji mieszkalnych. Rytm kolumnad uzupełniają 
wielkie porządki wysokości całej budowli, kryjące windy w żłobkowanych półko-
lumnach. Od strony dziedzińca elewację tworzą dziewięciokondygnacyjne, szklane 

133 M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 170.
134 D. Kozłowski, O naturze betonu – czyli idee, metafory i abstrakcje, [w:] Architektura betonowa 

2001, Kraków 2001, s. 8.
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półkolumny, zwieńczone ciężkimi doryckimi, betonowymi kapitelami, które nic już 
nie niosą, a nad nimi góruje wieńcząca kondygnacja, ozdobiona stosownymi pre-
fabrykowanymi ornamentami – gzymsami i pilastrami. Kształtowanie bryły zgod-
nie z zasadą semantyki języka historycznej architektury: baza–trzon–zwieńczenie, 
realizuje fantazję o przestrzeni architektonicznej opartej na postmodernistycznej 
grze znaczeń prymarnych, odpowiednich dla masowej zabudowy mieszkaniowej. 
Sam Bofill wskazuje na preteksty formalne swoich założeń:

[…] Powrót do archetypów jest dla mnie powrotem do ich wartości nadrzęd-
nych: przyjemności z bycia w przestrzeni miasta; Łuk, który jest bramą miej-
ską i który podkreśla perspektywę i otwarcie, a jednocześnie ukazuje Teatr 
jako grę dwóch przestrzeni: na zewnątrz przestrzeni wypukłej, w środku prze-
strzeni zamkniętej, domowej, rodzinnej. […] Łuk, Portyk mogą zmienić skalę, 
ich geometria może być potraktowana w sposób niespotykany, i choć mogą 
być zrealizowane z różnorodnych współczesnych materiałów, począwszy od 
kamienia i szkła przez beton i stal, wszystkie one pozostają rozpoznawane 
jako archetypy135.

Wydaje się, że w skali, materialnej masie i poetyce idea zespołu architektonicz-
nego Abraxas zbliża nas do kategorii barokowej „niejasności”. „Barok” Bofilla jest 
pojęciem zaczerpniętym z idei wzrastania bogactwa form, betonowych motywów 
i struktur, a o jego żywotności wizualnej stanowi ciągłe odkrywanie w poszcze-
gólnych sekwencjach formalnych kolejnych koncepcji przestrzennych. Wydaje się, 
że credo twórcy odnosi się do idei architektonicznego życia budynku, które roz-
grywa się między substancją już zapomnianą – znaczeniem porządków architek-
tonicznych ‒ a odkrytą na nowo treścią metafory prezentującej swoje współczesne 
oblicze w prefabrykacie (il. II.14).

Pewność, z jaką sto lat temu Adolf Loos mówił o „barbarzyńskim splendorze”, 
zdradzała głęboko ugruntowane przeświadczenie, że nowocześni architekci mają 
także inne standardy doskonałości. Istnieje w historii sztuki Zachodu odmienny es-
tetyczny ideał – racjonalnej powściągliwości, który jest podobnie wsparty metafo-
ryczną retoryką, jednak nierozerwalnie wiąże się z tradycją klasyczną. Ernst Gom-
brich pisze, że przemyślane odrzucenie nadmiaru ornamentu było zawsze oznaką 
wpływów klasycznych. Tam, gdzie to staje się przedmiotem dumy, jak to bywało 
w czasach włoskiego renesansu i osiemnastowiecznego neoklasycyzmu, zwrócenie 
uwagi bardziej na formę niż dekorację staje się znakiem świadomej siebie artystycz-

135 R. Bofill, J.L. André, Espace d’une vie, Paris 1989, s. 162. Należy wspomnieć, że idea standary-
zacji elementów klasycznych Bofilla zmaterializowała się w postaci autorskiego atlasu detali; zob. 
R. Bofill, Taller de Arquitectura, Projets français 1978/81. La Cité: Histoire et Téchnologie, Paris 
1981 (tłum. M.Ch.).
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Il. II.14. Espace d’Abraxas, Ricardo Bofill, Marne-la-Vallée, 1978–1982
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nej cnoty136. Tak pojęty racjonalizm daje również jednoznaczną odpowiedź na py-
tanie o udział i sens detalu architektonicznego w tworzeniu znaczeń monumentu 
architektonicznego. Zgodnie z tą regułą architektura powinna być samoopisująca 
i introwertyczna, a więc język, jakim się posługuje autor budowli, ma być medium 
rygorystycznie wyodrębnionym z logiki, prostoty, geometrii i liczb – po prostu tech-
niki. Racjonalna architektura bez wyodrębnionego ze struktury detalu ma wskazy-
wać na rozróżnienie między tym, co jest „w głąb”, a tym, co jest „na zewnątrz”. 
Architektura „poza stylem” – oto główna funkcja formalna architektów spod znaku 
poszukiwania doskonałości i piękna obiektywnego w sztuce deklarującej poszuki-
wanie przestrzeni monumentalnej. Dla architektów takich jak Livio Vacchini czy 
Alvaro Siza (który powtarza, że „architekt nic nie wymyśla, jedynie przeobraża 
rzeczywistość”137) betonowa forma otrzymuje dodatkowe znaczenia. Architekt jako 
mistrz „złożonej prostoty” buduje pojęcie obiektu monumentalnego za pomocą kate-
gorii budynku nierozpraszającego szczegółami, które zbliżają idee monumentalizmu 
do niemej przestrzeni związanej z architektoniczną redukcją.

Wielofunkcyjna sala gimnastyczna w Losone, La Palestra (1990–1997), w swo-
jej radykalnej interpretacji została wymyślona przez Livia Vacchiniego w prze-
konaniu o doskonałości betonu architektonicznego. Budowla swoją rytmiczną ar-
tykulacją skłania nas także do próby weryfikacji pojęcia, czym jest współczesny 
monument.

W budowli Vacchiniego główną rolę przejmuje układ żelbetowych, prostokąt-
nych pilastrów (il. II.15), wspierających na całym obwodzie płytę kasetonowego 
stropu ze sprężonego betonu. Pilastry nie mają kapiteli ani wyodrębnionego tympa-
nonu. Dekoracja została zastąpiona szczegółem widocznej przerwy technologicz-
nej między trzema zasadniczymi elementami obiektu: pilastrami – „kolumnami”, 
potężnym (56,07 m × 31,21 m), 140-centymetrowym stropem kasetonowym (archi-
trawem) oraz monolitem płyty przyziemia obiektu (stylobatem). Ta logika myśle-
nia stworzyła również okazję do ukazania autorskiej wersji enthasis – wyznaczony 
przez konstruktora wykres sił elementów pionowych nadaje podporom racjonal-
ne kształty – wszystkie pilastry zwężają się ku górze. Architekt chciał uzyskać „re-
interpretację” tych struktur, wskazujących wprost na jedność między szczegółem 
a całą budowlą. W tym opisie budowli przypomina się stwierdzenie Herberta Reada, 
że „sztuka nic nie wynajduje”, podającego za przykład świątynię grecką, w któ-
rej Grecy nie wynaleźli nic nowego, a jedynie rozwinęli to, co otrzymali138. Sens 

136 E.H. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków 2009, s. 18.
137 http://alvarosizavieira.com/siza-gallery/1998-portugal-pavilion, dostęp: 03.06.2013.
138 H. Read, O pochodzeniu…, op. cit., s. 99.
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Il. II.15. La Palestra, sala gimnastyczna, Livio Vacchini, Losone, 1990–1997
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takiego myślenia określa sam Vacchini, mówiąc, że wszystko jest do odnalezie- 
nia/odszukania (réinvanter)139.

U Vacchiniego budowanie ma podtekst rytualny, którego logika polega na tym, 
że każda rzecz powinna ożywiać inną – przez powtórzenie i dogłębne zrozumie-
nie oraz przeobrażenie zasad z przeszłości. Taka sytuacja może być potraktowa-
na jako nadanie formie jej „reprezentatywnego” charakteru. Jest także początkiem 
przemianowania techniki w architekturę, o czym pisze  inny znawca racjonalistycz-
nych budowli monumentalnych Antonio Monestiroli:

[…] Nie można sprowadzić prostych form niektórych obiektów architektury 
współczesnej bezpośrednio do form technicznych; to, co je rozróżnia, wyni-
ka z faktu bycia reprezentatywnymi. […] By te elementy – kolumna, drzwi, 
okno – stały się rozpoznawalne, konieczne jest przełożenie form technicznych 
na formy architektoniczne. Takie przełożenie to zasada dekoracji pojmowanej 
jako poszukiwanie form odpowiednich140.

W La Palestra precyzja myślenia i wykonania charakteryzuje kontrolę nad 
sposobem prezentacji bryły i pustki budowli; konstrukcji i materii. „Dokładność” 
formy jest na tyle wyraźna, że podążamy za pewną wymyśloną tezą badania for-
my i materiału dopasowanego wyłącznie do niej. Logikę konstrukcji tworzy fakt 
zastosowania elementów o wymiarach krańcowych – belek ze sprężonego betonu 
o największej możliwej rozpiętości i tafli szkła okiennego o maksymalnej wyso-
kości. Całość, zgodnie z regułą otwartego i nieskrępowanego planu, sprawia wra-
żenie przestrzeni jedynie wygrodzonej rzędem wertykalnych, monolitycznych 
elementów, rozdzielonych wąskimi taflami szkła. Chociaż struktura obiektu ma 
jednoznaczną wymowę, to kryje w sobie także dodatkową treść: ideę znaną z bu-
dowli Miesa van der Rohe – rozwiązania narożników i obramowań okiennych. Stal 
w La Palestra zastąpiono betonem, natomiast efekt formalny uzależniono od punktu 
wyjścia – poszukiwania rytmu, tekstury, masy, gry światła, zjednoczenia płaszczyzn 
o różnych orientacjach. Betonowe narożniki Vacchiniego nie mają tak rozbudowa-
nego, dekoracyjnego charakteru jak u Miesa, lecz oddają wyrazisty sens całego za-
łożenia – symetrii promienistego układu rozmieszczenia pilastrów. Proces myślenia 
Vacchiniego opisuje znawca jego twórczości Roberto Masiero:

Teoria zyskuje przewagę w tworzeniu tego budynku […] i dzięki temu prak-
tyczny wynik ma sens w odniesieniu do zasad obiektywnych, dając tej pracy 
bardziej uniwersalne zainteresowanie […] Ta budowla nie ma nic wspólnego 
z nostalgią i sentymentem, ani nie jest częścią retoryki stylów – tutaj styl jest

139 N. Régnier, Livio Vacchini “compositeur” d’architecture, [w:] „Construction Moderne”, nr 110, 
2002, s. 34.

140 A. Monestiroli, Kwestie metody, [w:] „Pretekst”, Zeszyty KAM, nr 2, Kraków 2006, s. 74.
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zredukowany do prawdziwego minimum – i to także nie jest wyrazem żadnej 
komunikacji: jest to po prostu  s y s t e m  b u d o w y141.

Dzieło Vacchiniego przypomina, że tęsknota za  i d e a l n o ś c i ą  pozwala ar-
chitektom zwrócić się ku ideom związanym z tradycją uformowań uznawanych 
za kanon piękna i harmonii. La Palestra prezentuje także kwestię przeniesienia we 
współczesność starych znaczeń – ich aktualizacja jest o tyle szersza, że dotyczy 
całej sfery rozumienia tego, co przedstawia dzieło architektoniczne, lub też, dokład-
niej, jego sfery znaczeń tradycyjnych. Często spotykana trudność rozróżnienia tego, 
co należy do sfery abstrakcji czy figuratywności, mogłaby skłaniać nas do stwier-
dzenia, że architekci zawsze starali się realizować formy konotowane na tradycyj-
nych znaczeniach form lub odpowiednich im metaforach, o czym przypominają 
twórcy, sięgając do przeszłości.

Podobnie analityczne podejście do sposobu budowania współczesnych monu-
mentów widać w realizacjach Alberta Campy Baezy. Drogą do celu jest zasada wy-
mienności i różnicowania definicji architektury w odniesieniu do tektoniczno-ste-
reotomicznych rozważań. Za przykład mogą służyć te obiekty, w których istotną 
częścią architektury są pomysły na celebrowanie masy (gravidad) i pustki (vacīo), 
struktury jasnej i ciemnej. Jak uważa Baeza, to masa i pustka dają siłę istnienia każ-
dej przestrzeni, ponieważ kreowanie dialogu w kontekście architektonicznym wyda-
je się tworzeniem metaforycznego połączenia materii–treści z formą – „zawartości 
z naczyniem”. Metoda stereotomiczna Baezy, w swoim poszukiwaniu istoty powią-
zań przestrzennych, stanowi powrót do idei modernizmu Adolfa Loosa – nadaje 
szczególne znaczenie rysunkowi przekrojowemu, reprezentującemu trzeci wymiar, 
w opozycji do rzutu jako dwuwymiarowego potwierdzenia poprawności rozwią-
zań funkcjonalnych. Architektoniczna  i d e a, która musi wygenerować  f o r m ę, 
oznacza dla hiszpańskiego architekta stworzenie kompozycji, układu form, a na-
stępnie brył w fizycznej substancji i w odpowiedniej dla niej konstrukcji. Casa de 
Blas (2000) pod Madrytem czy rezydencja Olnick Spanu House w Garrison (2008) 
stanowią wyraz ideowej esencji twórczości Hiszpana, polegającej na zminimali-
zowaniu przyczyn i skutków powstawania architektury – działań ekspresywnych 
i konsekwencji tych decyzji. W obu budynkach widać ciągłość znaczeń i kształtów 
mających początek w prototypie horyzontalnego wzorca architektury modernistycz-
nej, lecz także będących odniesieniem do odległych w czasie źródeł architektur 
monumentalnych. Oba domy są wyciszoną formalnie przestrzenią, składającą się 
z dwóch antynomicznych figur kompozycji – ustalonego stalową konstrukcją be-
lvedere oraz monolitycznego, cementowego cokołu, podkreślającego swoją masą 
sens powiązania z otaczającym terenem. W obu fragmentach budynku dostrzegamy, 

141 R. Masiero, Livio Vacchini. Works and Project, Milano 1999, s. 10 (tłum. M.Ch.).
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Il. II.16. Kasa Oszczędnościowa Granady, Alberto Campo Baeza, 1999–2001
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że spuścizna XX wieku – zasada  m n i e j  z n a c z y  w i ę c e j  – zostaje przeło-
żona przez Alberta Campa Baezę w zasadę inwersji:  w i ę c e j  p r z e z  m n i e j 
(more with less). Analizując elementy i ich przynależność strukturalną, architekt 
dzieli obie części budowli na tworzone przez miarę, porządek i światło (góra) oraz 
fizyczność, surowość i ciemność (dół). Wszystkie te kategorie mają kreować świat 
składający się na archetyp  g r o t y  i  s z a ł a s u  – rzeczy przeobrażonych w prze-
szłości w formy monumentalne. Baeza, pomny słów Louisa Kahna, uznaje, że mo-
numentalności nie da się zaprojektować tylko za pomocą intencji – monumentalność 
jest  f i z y c z n y m  s t a n e m  architektury w przyjętej tak w części, jak w cało-
ści wyrazistej formie, materii i logicznej skali142. Architektura taka – jak w Kasa 
Oszczędnościowa Granady (1999–2001) – musi ukazywać masę jako źródło idei, 
w której wykorzystanie światła (luz) jest kwintesencją pośród substancji nakreślają-
cych klarowną organizację monolitycznego budulca i definiowania symbolicznego 
„centrum” – obrazu architektury według Baezy:

[…] Mówiąc o fizyczności architektury, lubię wyróżniać jej dwa podsta-
wowe składniki: ciężkość i światło. Pracuję z materiałami, które są ciężkie, 
a ciężkość tworzy przestrzeń. Musimy dominować nad przestrzenią, musimy 
stworzyć szkielet, strukturę, na której oprze się ciężkość. To jest centrum ar-
chitektury. Drugi jej składnik to światło. Światło jest niczym powietrze, które 
przenika przez instrument muzyczny. Instrument gra tylko wtedy, kiedy prze-
chodzi przez niego powietrze. O ile ciężkość tworzy przestrzeń, o tyle światło 
tworzy czas143.

W myśleniu Baezy projektowanie przez odejmowanie nie jest niczym innym, 
jak refleksją nad porządkiem rzeczy architektonicznej – przede wszystkim w aspek-
cie kompozycyjnym, odwołującym się do form powstałych z wyboru dyscypli-
ny ograniczenia. Budynki Campo Baezy są także przykładami kontroli nad zasto-
sowanymi tworzywami – betonem, światłem i monumentalną skalą architektury 
(il. II.16).

4.4. Deformacje i dekompozycje. „Złożoność” materii. Dla współczesnego ar-
chitekta powodem tworzenia jest nie tyle efektywność funkcji, co koncept wspo-
magany ekspresją, którego celem jest znalezienie najbardziej oryginalnego kształtu 
budowli w wybranym tworzywie. Ekspresjonizm, dekonstrukcja, neoekspresjonizm 
– dziś wydaje się, że współczesne kierunki można uznać za odpowiadające kolejnej 
ewolucji formalnej architektury, w której intelektualna deformacja przestrzeni jest 
kontynuacją marzeń nawiązujących do atektonicznych stylistyk zawartych w prze-

142 L. Kahn, Monumentality, [w:] Louis Kahn. Essential Texts (ed. R. Twombly), New York 2003,  
s. 22.

143 Wywiad z Alberto Campo Baezą opublikowany w miesięczniku „Architektura-Murator”, nr 10/2008.
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szłości. We współczesności kolejne budynki architektury dynamicznej i radykalnie 
zdekomponowanej świadczą o tym, że świat tych najbardziej niezależnych styli-
styk nie może istnieć bez użycia betonu, ponieważ nawet najbardziej krańcowa nie-
zależność formy zawsze zakłada pewną odpowiednią materię tworzenia, w której 
ta forma ma się ujawnić. Gdyby przy totalnej niezależności twórczej nie było żad-
nej materii, forma stałaby się nicością – tę tezę Benedetta Crocego144 potwierdzają 
współcześni obserwatorzy wątków deformujących architektoniczną rzeczywistość. 
Dla tych twórców złożoność architektury jest kolejnym związkiem strukturalnym 
opartym na cechach (nie tylko technicznych możliwościach) materiałów.

„Stara” i „nowa” architektura ekspresjonistyczna, traktowana jako efekt wy-
czerpania paradygmatu przestrzeni modernistycznej (forma służy funkcji, czystość 
formy, prawda materiału), postrzegana jest jako model niemożliwy do wymierze-
nia, burzący funkcjonalny wzorzec, pozbawiający go „pewności” i „stabilności” 
form. Można wręcz uznać, że właściwością obecnej architektury jest samoistne 
uchylenie swojej materialności, zacieranie realnego istnienia ‒ pewna demateria-
lizacja. Stąd bierze się zapewne mocne przekonanie twórców o przeobrażeniu ar-
chitektury przez jej dynamiczną deformację, wyrażającą prawa fizyki w kształcie, 
który reprezentuje odrzucenie „stałości”, obiektywnej kompozycji, równowagi czy 
współczesnej  s t o s o w n o ś c i  – modernistycznego i pomodernistycznego świa-
topoglądu.

Odpowiada za to myślowy poststrukturalizm, a więc ten nurt, w którym poja-
wianie się znaczeń jest konstytuowane przez opozycję ze starym – obiektywnym 
i racjonalnym strukturalizmem. Tym, co różni ekspresjonizm, nowy ekspresjonizm 
i dekonstrukcję od pozostałych kierunków, jest to, że przede wszystkim zawsze coś 
w y r a ż a, a nie przedstawia. Ekspresjonistyczny projekt odwołuje się do okre-
ślonych wartości społecznych, politycznych lub natury duchowej bez wikłania się 
w rozstrzygnięcia typów symbolicznych. Stało się tak w chwili, w której abstrak-
cjonizm ekspresjonistycznej architektury został zaakceptowany jako rzeczywistość, 
a ekspresjoniści stworzyli paradygmat oderwania od świata rzeczywistego – zjawi-
sko, które koncentrowało się na doznaniu czystej świadomości estetycznej.

Współczesna architektura stała się rzeźbą, do której można wejść, a nawet 
w niej zamieszkać. Chociaż z tektonicznego punktu widzenia erupcja idei ekspre-
sjonistycznych była wyjątkowa i estetycznie znacząca na początku XX wieku, to 
jednak idee formalne, krystalizujące się w wyobrażeniu twórców, urzeczywistnio-
no w niewielu budowlach. Niejasne pomysły na „świątynie przyszłości” jednoczą-
ce architekturę, rzeźbę i malarstwo Gropiusa czy szkice biogenetycznych struktur 
Hermanna Finsterlina bardziej epatowały społeczną symboliką niż możliwościami 

144 B. Croce, Zarys estetyki, Kraków 1962, s. 80.
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realizacji. Dynamika form, ich chwiejność i niestabilność oddawały co prawda nie-
pokój czasów, lecz dziś stanowią wkład w estetykę utopii wczesnego modernizmu, 
pozbawionego wsparcia fizycznego tworzywa.

Szkice Ericha Mendelsohna stanowią pewną alegorię przemian umysłu współ-
czesnej ekspresji architektonicznej, które nie uwzględniały potrzeb rzeczywistości, 
lecz usiłowały rozwiązać problem nadchodzących czasów. Pełna sprzeczności inter-
pretacja projektów wynikających zarówno z intuicji, jak i z niepewnej kalkulacji po-
zwala przypuszczać, że z jednej strony Mendelsohn próbował trzymać się swoich 
pierwotnych koncepcji, z drugiej zaś dostrzegał ważność praw statyki, którym mu-
szą podlegać wszelkie struktury materiałowe. Graficzne prace architekta zakładały, 
w coraz większym stopniu, zastosowanie szczególnie żelbetu, stali i szkła, jednak 
to użycie zbrojonego betonu (z jego możliwościami usztywniania dynamicznych 
części budowli) zadecydowało o kształcie oryginalnych układów konstrukcyjnych. 
Dzięki niemu rysowane idee Mendelsohna, uwolnione spod dominacji sztuk wi-
zualnych, wyzwalały wypowiedź artystyczną z chaosu figur i pozwalały definio-
wać ekspresjonizm jako realny akt twórczy, który wyznacza moment, kiedy po raz 
pierwszy idea nabiera kształtu, czyli zyskuje materialną formę. Koncentracja tych 
momentów często łączy się z narodzinami materii urealniającej myślenie o czymś, 
co dotychczas nie było możliwe do realizacji lub istniało tylko w podświadomości.

Jako przykład nasuwa się tu jedna z nielicznych realizacji tego okresu – obserwa-
torium Einsteina w Poczdamie (1921). Budowla Mendelsohna jest nie tyle zwień-
czeniem jego okresu ekspresjonistycznego ‒ co z samego założenia miała stać się 
pomnikiem, publicznym zilustrowaniem rewolucyjnych tez fizyka. O swojej budow-
li architekt mówił, że jest zarazem rzeźbą i architekturą, której „sprężysty dyna-
mizm” został podyktowany nie tyle funkcją czy konstrukcją, ile potrzebą skojarzeń 
obrazowych i pojęciowych: Einstein – ein Stein (kamień). Monolit formy wieży jest 
jednak nienaturalny – mogła powstać tylko dzięki temu, że zastosowano specjalną 
konstrukcję, na którą nałożono beton i warstwę otynkowanej cegły nadającej, znany 
przez wszystkich, efekt plastyczny. O trudnościach w zrozumieniu i wdrożeniu no-
wej materii pisze Robert Harbison:

[…] To hołd złożony przez niego niestabilności materii i jej przekładalności 
na energię, potwierdzenie znaczenia historii obiektów ponad ich fizyczną gę-
stość. […] Poza tym – i, być może, co ważniejsze – doświadczenie wznoszenia 
wieży Einsteina było otrzeźwiające. Podstawa i korona zbudowane są z beto-
nu, co zresztą ich formy sugerują. Między nimi jednak znajduje się duży trzon, 
zbudowany z cegły, niezręcznie naśladujący zamierzoną, rozwianą wiatrem 
formę, pokrytą następnie skomplikowanym tynkiem dla osiągnięcia ostatecz-
nej spontaniczności145.

145 R. Harbison, Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania, Warszawa 1999, s. 180.
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Być może stosownym odwołaniem w opisie stanu ekspresjonistycznej archi-
tektury „poszukującej w nowych materiach” jest ukazanie wątków stylistycznych 
w sztuce rzeźbiarskiej. Do końca XIX wieku architektura była podobna do trwającej 
od zarania tradycji rzeźby helleńskiej – opartej na stylistyce drążenia i „wybiera-
nia” kształtu z materii. Wszelka niestabilność formy musiała być niewi doczna, żeby 
uzyskać efekt jednoznacznej stabilności. Zacierało to rolę niestabilności jako źródła 
mocy estetycznej. Przez całe wieki architektura służyła raczej zamykaniu w swoim 
wnętrzu i tłumieniu tego, co nierozpoznane. Eksperyment ekspresjonizmu i dekom-
pozycji upodobnił się do manifestów rzeźbiarzy z początku XX wieku. Kiedy Al-
berto Boccioni pisał o dynamice futurystycznej bryły, „wzajemnym przenikaniu się 
płaszczyzn” czy „architektonicznym charakterze” rzeźby, o jej właściwości kompo-
zycji otoczenia rzeźbiarskiego, wiedział już, że służyć to ma odrzuceniu jednorodno-
ści materiałowej (dotychczasowego marmuru i brązu) na rzecz podkreślania – dzięki 
swojej odrębności – odmiennych cech, ciężarów, możliwości recepcji nowych ma-
teriałów146. Wraz z powstaniem dzieł Aleksandra Archipenki, Jacques’a Lipschitza 
czy Henry’ego Moora pojawiła się stylistyka „wypukłości”, wzbogacająca dzieło 
formalnie i utożsamiająca przestrzeń ze strukturą dzieła. Rzeźba przekroczyła swoje 
materialne granice, a otaczająca przestrzeń z biernego elementu przeistoczyła się 
w aktywny czynnik strukturalny.

4.5. Dekonstrukcja języka. Rozmontowanie i składanie materii. W roku 1988 
wystawa nowej stylistyki architektonicznej – dekonstruktywizmu – zmusiła na 
nowo do określenia przedefiniowania sensu ustalonych przez modernistów kano-
nów architektonicznych. W wystawie w Museum of Modern Art, autorstwa Philipa 
Johnsona i Marka Wigleya, nazwanej wprost Architektura Dekonstruktywistycz-
na, wzięli udział ci twórcy, którzy swoimi projektami odrzucili jasny i przejrzy-
sty pomodernistyczny porządek – Grupa Coop Himmelb(l)au, Peter Eisenman, 
Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi i Rem Koolhaas z grupy OMA 
z Amsterdamu. Wszyscy prezentowali nurt opierający się na modelu abstrakcyj-
nego myślenia, wspartego intuicyjnym przekonaniem estetycznym, że przestrzeń 
„rozbita” może stać się kolejną zasadą tworzenia obrazu świata współczesnego ‒ 
pośród nich była Zaha Hadid z Architectural Association Londyn – prezentującą 
malowany świat intencji architektonicznych oczekujących potwierdzenia w prak-
tyce budowlanej. Przytaczając opinię kuratora wystawy Marka Wigleya, przypo-
mnijmy, że architektura tych odważnych projektów odkrywała dylematy, które były 
przeoczone, zapomniane lub odrzucone w modernistycznej tradycji wraz ze swoim 
materialnym ograniczeniem147. Dekonstrukcja, jako „nietrwały” stan struktury, za-

146 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985, s. 157.
147 C. Wąs, Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego, cz. 2, „Quart”, nr 3(29), 

2013, s. 92.
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częła zamieniać się w stan estetyczny, w którym najczęściej powtarzano tylko jej 
wizualne przejawy – dekonstruktywizm. W rozpoznawaniu i badaniu nowej styli-
styki natrafiamy na fakt, że język architektury dekonstrukcji jest w „rozpadzie”, po-
zbawionym syntezy „rozkładzie” znaczeń i symboli. Architektura stała się obrazem 
w kalejdoskopie – grą przypadku, asymetrii, inwencji i nieograniczonej ekspresji. 
Na wzór niespójności współczesnego świata obraz takiej architektury jest obrazem-
-fikcją złożonym z kontrastu materii i kształtów oraz z ich ekstremalnych zestawień. 
Inny jest też sposób „komponowania” – oparty na zanieczyszczeniu („kontaminacji” 
– dla Bernarda Tschumiego) składników. Dekonstrukcja nie stanowi zatem metody 
twórczej ani rodzaju interpretacji, lecz raczej stan struktury zawierający fikcyjną 
niestabilność form i materii. Przemiana tej wieloskładnikowej materii za pomocą 
uzupełniania i nakładania na nią nowych znaczeń staje się hiperbolą, wzmocnieniem 
jej przekazu i określeniem witalnych cech tworzywa – betonu, stali, szkła. W ten 
sposób twórcza ekspresja usiłuje przeniknąć przez zasłonę materii, aby dać jej wyraz 
ponadmaterialny148.

Wydaje się, że istotnym aspektem interpretacji twórczości dekonstruktywi-
stów jest próba uporządkowania pozornego nieładu w taki sposób, aby rzecz 
o niespotykanej wcześniej dynamice estetycznej przekuła się w myślenie o formie 
wraz z nierozłącznym myśleniem o jej budulcu. „Zamrożony ruch” od czasów wie-
ży Einsteina Ericha Mendelsohna otrzymał nowe, betonowe wzorce, odsłaniające 
prawdę o wyjątkowych możliwościach betonu w architekturze współczesnej.

Obiekt straży pożarnej w fabryce mebli Vitra (1990–1993) w Weil am Rhein 
projektu Zahy Hadid wyróżnia się wśród innych pawilonów absolutną konsekwen-
cją dekompozycji. Składa się jedynie z pochylonych ścian, słupów, schodów, otwo-
rów okiennych czy pomieszczeń o nietypowych romboidalnych przekrojach, jakby 
sylweta remizy wyrażała chęć utrwalenia ruchu i dynamiki architektury. Stabilność 
wzorców konstruktywistycznych została tak zdeformowana, przekrzywiona i wy-
dłużona, aby móc ją na nowo ująć w postać rzeczy zamkniętej w oryginalną jedność 
wyrazu. Skomplikowana forma, wylana z monolitycznego betonu w systemowych 
szalunkach, jest jednak zwięzła w ilości i oczywistości zastosowanego budulca. Do-
minujący w płaszczyznach żelbet, wspierany charakterystycznymi „tańczącymi” 
stalowymi podporami, tworzy niepokojącą jakość przestrzeni zbudowanej z jed-

148 Wiedza o formalnych poszukiwaniach dekonstruktywistów przypomina także o sensie rozróżnie-
nia przez Heinricha Wölfflina cech materii w formach tektonicznych i atektonicznych. Wizualna 
„prawidłowość” tektonicznej formy zostaje zastąpiona jej atektoniczną „przypadkowością”. Wiąże 
się to z przekształceniem sztywnej formy w płynną. Krytyk pisał o tym tak: „Odchylenia takie są 
niemal nie do pomyślenia bez dokonania zmian w ujęciu materii. Jest to tak, jak gdyby materiał 
uległ wszędzie zmiękczeniu. Stał się on […] nie tylko bardziej obrazowy, gdyż ponadto tkwią w nim 
samym rozmaite skłonności formalne. […] Zatarła się granica między właściwymi członami formy 
a tym, co jest materiałem” – H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Gdańsk 2006, s. 129.
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norodnych brył i płaszczyzn poddanych regule wyrastania z podłoża, bez podbu-
dowy tradycyjnej bazy czy cokołu. Nawet cień budynku wydaje się dopowiadać 
logikę dziwnej statyki tej architektury. Nie ma tu także tradycyjnie pojętych ele-
wacji, co skłania do zastanowienia się nad funkcją przestrzenną każdego elementu 
z osobna. Wszystkie pionowe i poziome płaszczyzny oraz tarcze budynku są kre-
owane oczywiście w żelbecie, lecz nie stanowi on tylko budulca poszczególnych 
przegród – żelbetowa materia stworzyła jednolitą całość. Widz, uznając, że żelbet 
ustanowiony jest jako „naturalny” budulec ekspresyjnego dzieła, nie wnika w sens, 
logikę i ekonomikę kształtu. Materia architektury betonowej Zahy Hadid jest zatem 
jakby niewidoczna, eksponując nieoczywistość i zmysłowość przestrzeni w wer-
sji najczystszej ekspresji. Ekscentryczność budowli-rzeźby wynika między innymi 
z bezkompromisowego podejścia autorki do formy – wartość funkcjonalna wydaje 
się drugoplanowa. Podobnie w innych zrealizowanych jej dziełach – w Centrum 
Naukowym Phaeno w Wolfsburgu (2000–2005) czy w Muzeum Sztuki i Architek-
tury MAXXI (1998–2009) w Rzymie – konsekwentne budowanie w betonie jest 
środkiem prezentującym wieloznaczną, „rozchwianą” przestrzeń, doprowadzającą 
do tego, że zatraca się odczytywanie wielowątkowego kształtu na rzecz jednej nad-
rzędnej przestrzennej logiki: optycznego „zapisu linii energii” architekta.

Innym utrwalonym odniesieniem dla tego rodzaju braku powiązania między 
elementami struktury są paryskie kamienice Frédérica Borela. Od połowy lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku architekt wznosi odpowiednio rozczłonkowane budowle, 
zgodnie z nurtem dekompozycji. W rozbitej formie narożnika miejskiego u zbiegu 
ulic Pelleport i des Pavillons (1999) doszukujemy się odlanej w żelbecie znajomej 
ekspresji – tej zawartej w szkicach wojennych Mendelsohna, gdzie intrygujące i ko-
lorowe formy ścian, wsporników, brył, nadwieszeń tworzą struktury nadające archi-
tekturze znaczenie rzeczy lirycznej i przestrzennej poetyki149. Zdefragmentowany 
narożnik Borela nie ma konwencjonalnej elewacji, ponieważ ma być realizacją idei 
opartej na „rozwarstwieniu” strukturalnym, dającej efekt ulubionej przez architekta 
„niestabilności”.

Do prototypowych budowli dekonstruktywizmu należy usytuowany w górach 
Karyntii Steinhaus (Steindorf, 1982–2008; il. II.17) architekta Günthera Domeniga. 
Dom, utrwalony w świadomym rozbiciu, wydaje się odkrywać potrójną wartość re-
prezentacji – stanowi manifest intencji stworzenia obrazu odejścia od represywnego 
myślenia o architekturze tworzonej za pomocą kąta prostego; jest metaforycznym 
obrazem organicznego ducha w odkrywaniu archetypu metafory alpejskiego krajo-
brazu; ma także dodatkowy ukryty walor: jest eksperymentalną strategią zdeformo-
wania symboliki zamieszkania. Ten sformalizowany rozpad znaczenia formy domu 

149 E. Węcławowicz-Gyurkovich, Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europej-
skich, Kraków 2013, s. 207.
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Il. II.17. Steinhaus, Günther Domenig, Ossiachersee/Steindorf, 1982–2008
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zaczął przyjmować przez kolejne 22 lata realny kształt, odkrywający sens wylewa-
nych w betonie brył. Całość tworzy coś na kształt „lawiny skalnej”, „betonowego 
seraka”, w którym proces nawarstwiania się kolejnych faz wznoszenia obiektu od-
zwierciedla postępujące starzenie się materii i jej powolną degradację w stosunku 
do wcześniejszych etapów budowy. Dom stawał się dla architekta „labiryntem”, 
„twierdzą”, „grotą”, w której artysta tworzył: „nisze”, „wykusze”, „mosty zwodzo-
ne”, „kładki”, „bramy”, ustanawiając tym samym pełną spójność między wnętrzem 
a zewnętrzem ekspresyjnego myślenia150.

Odniesieniem dla tego rodzaju postępowania jest inna znacząca praca ekspre-
sjonizmu – dadaistyczna „akcja” Merzbau – asamblaż Kurta Schwittersa. Rzecz 
rzeźbiarska, tworzona jako systematyczna przebudowa przestrzeni (od piwnic aż 
po poddasze domu rodzinnego), traktowana była jako dzieło powstające zgodnie 
z regułą prezentacji „ciągłego nieukończenia”, powstającego jako zmienny obraz 
kolejnych etapów pracy. Za pomocą instalacji „przerastającej” wnętrza rodzinne-
go domu Schwitters dokonywał (w latach 1923–1936) nieustannej transformacji 
i nawarstwiania przestrzeni mieszkalnych rzeźbami z gipsu, papieru, drewna, stali. 
Podobnie Domenig ujmuje Steinhaus jako realizację życia i materializację myśli 
o fikcyjnych potrzebach użytkowników architektury wzniesionej w tworzywach ide-
alnych dla tego przedsięwzięcia – betonie monolitycznym, stali nierdzewnej i szkle. 
Steinhaus dopisuje się do listy tych budowli, które podkreślając zdekomponowaną 
metaforę, stały się głównym sensem ideowych postulatów architekta – architektura 
jest na tyle autonomiczna, na ile zapożycza z innych dziedzin i jest rozpoznawal-
na w każdym elemencie jako pewien model przestrzenny (strukturalny), który odpo-
wiada za rozumienie kolejnych wcieleń i repetycji formalnych.

Wśród przestrzeni „rozbitej” (albo może „rozmontowanej”) architektury be-
tonowej istnieje wybudowany w Madrycie w 2005 roku Hemeroscopium House 
(il. II.18) autorstwa Antóna Garcíi-Abrila. Rzecz wyobrażona i zbudowana jako sie-
dem potężnych, prefabrykowanych belek-ścian nałożonych na siebie (największa 
20 m długości, 3 m wysokości), dzięki logice statyki i pracy konstruktora wyzna-
cza sens przestrzeni pasującej do konstruktywistycznego manifestu – gry z grawi-
tacją.

W budynku zadziwiająca wydaje się „stabilność nierównowagi” w otwartej 
i tworzącej wrażenie niedokończonej żelbetowej konstrukcji. W tej pozbawionej 
kubatury formie Abril odkrywa zasadę kompozycyjną – ułożenia elementów zgod-
nie z helisą, których zwornikiem stał się „punkt G” – piętnastotonowy docisk-gra-
nit – precyzyjnie wyliczone miejsce równowagi całości obiektu. Betonowe konsole 
kryją w sobie także aluzję do mitycznego miejsca, gdzie zachodzi słońce – hemero-

150 Sens pracy G. Domeniga objawił się światu po latach, kiedy rozbite „bloki skalne” i „kryształy” 
zinterpretowano jako dekompozycję i okrzyknięto Steinhaus przykładem dekonstruktywizmu.
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Il. II.18. Hemeroscopium House, Ensamble Studio, Madrid, 2005
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scopium; miejsca istniejącego realnie, ale którego zmienność, niestałość i nieosią-
galność możemy pojąć wyłącznie przez ustalenie indywidualnego centrum świa-
ta. Wyrażona betonem, szkłem i stalą oraz kultem słońca „nieukończoność” domu 
wydaje się potraktowana jako czysta  k o n s t r u k c j a  i d e i,  zmaterializowana 
za pomocą dostępnych środków wyrazu – przemysłowych kształtów.

W swojej wyrazistej, strukturalnej logice Hemeroscopium House wydaje się 
tożsamy z dziełami radzieckiego konstruktywizmu, ze spójnym i do dziś inspiru-
jącym językiem awangardy architektonicznej. Zgodnie z plastyką Władimira Tatli-
na, Jakowa Czernikowa czy Mikołaja Ładowskiego idea hiszpańskiego architekta 
wyraża dążenie do poszukiwania abstrakcyjnej jakości, absolutyzacji przestrzeni, 
modelowania „zdematerializowanej” formy rzeczy, rozumianej jako kompozycja 
z linii, płaszczyzn i brył oraz barw. Konstruktywizm stanowił podstawę rozluźnie-
nia i demontażu tradycyjnej formy obrazu współczesnej architektury. Był prototy-
pem „ucieczki znaczeń” architektury zarówno w kategorii kompozycji, motywacji, 
jak i jej funkcji.

„Demontaż znaczeń” architektury Centrum Kinowego UFA (1993–1998) 
w Dreźnie, autorstwa zespołu Coop Himmelb(l)au (il. II.19) odkrywa szczególny 
sens w zestawianiu betonu z innymi budulcami dla realizowania sensu przestrzeni 
„złożonej”. Odlana w przemysłowych szalunkach część, kryjąca w sobie sale ki-
nowe, trzony komunikacyjne i instalacyjne, jest skonfrontowana ze szkłem ścian 
osłonowych i powierzchnią gładkich wykończeń. Kombinacja surowej faktury beto-
nu, lśniących ścian szkła i błyszczącej tytanowej blachy oddaje walor tej ekspresji, 
która wypływa z przekonania, że dekonstrukcję można budować z zastosowaniem 
fragmentów, warstw, zestawień, przekształceń i transformacji151. Beton (najczęściej 
surowy) w tej grze odgrywa niezmiennie rolę materii „podtrzymującej” oraz wiążą-
cej w całość różnorodność kształtów i niespójność organizacji przestrzennej.

Estetyka budowli Coop Himmelb(l)au stanowi próbę zdefiniowania dekompozy-
cji architektonicznej za pomocą kategorii  p o ł ą c z e n i a  i  s t y k u.  Artykułowanie 
takiej struktury jest powodem istnienia formy bez możliwości jej powiązania z resz-
tą figur. Istotą dekonstruktywizmu austriackich architektów nie jest prezentacja 
rozkładu obiektu, lecz właśnie uwypuklenie jego zasadniczych węzłów, ukaza-
nie odwiecznych napięć i kontrastów między niezależnością „niestabilnej” formy 
a potrzebą fizycznego trwania w syntetycznej, nawarstwionej przestrzeni. Dezin-
tegracja takiej formy na fragmenty mieści się w głębi tego zespolenia, przez które 

151 Dla Coop Himmelb(l)au „architektura winna być ognista, gładka, twarda, o ostrych rogach. […] 
musi być brutalna, zaokrąglona, łagodna, kolorowa, obsceniczna, kusząca, śniąca, […] mokra, su-
cha, o bijącym sercu” – V.M. Lampugnani, Architecture of The 20th Century in Drawings. Utopia 
and Reality, New York 1982, s. 116.
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Il. II.19. UFA Center, Coop Himmel(b)lau, Drezno, 1993–1998
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prześwieca  c a ł o ś ć, bo całość (jak chce Adorno) – im więcej aprobuje z detalu, 
tym bardziej staje się ze swojej strony niejako detalem, momentem, szczegółem152.

Idea architektury UFA Center – budowania z fragmentów materii – jest zamy-
słem tworzenia za pomocą metody bricolage, która polega na wykorzystaniu środ-
ków i materiałów „znajdujących się pod ręką”, będących do dyspozycji od zaraz, 
„z całego materiału, jaki jest”. Nadaje to tych cech architekturze, które wywodzą 
się z właściwości i sposobu wytwarzania budulca, i jest odpowiednie do zrealizo-
wania na wpół poetyckiej, na wpół technicznej istoty dekonstrukcji. Za odpowiedni 
przykład tej relacji służą postaci-metafory  i n ż y n i e r a  i  b r i c o l e u r a  stwo-
rzone przez Jacques’a Derridę. Konkluzja dla dekonstruktywistów zawsze jest ta 
sama: to bricoleur-„kompozytor” stworzył i nadal kreuje wynalazcę-inżyniera, a nie 
odwrotnie153. Wzorzec formy najpierw rozbitej, a następnie złożonej jest dowolny 
i nieokreślony przez nikogo – twórcy mówią różnymi językami i chociaż wspól-
ną cechą tej retoryki jest rozpad znaczeń architektury, oznaczający niepewność sa-
modzielnej kreacji, to jednak „kompozytor” jest tą postacią, która wyznacza logikę 
i system dowolnego jej przeobrażenia.

152 T. Adorno, Teoria estetyczna, Warszawa 1994, s. 551.
153 J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] „Pamiętnik Literacki”, 

nr 77, z. 2, 1986, s. 258.



III. Idealizacja materii, czyli impresje betonu

1. Apologie betonu

Można by rzec, że beton i jego formy są powodem wszelakich odczuć powo-
dujących skrajne emocje i reakcje estetyczne. Kategoria emocji ustanawia w ten 
sposób różnicę między  i d e ą  a  i m p r e s j ą154 – między zamierzeniem a od-
biorem dzieła sztuki. W istocie beton stał się współodpowiedzialny za nieunik-
niony los architektury XX wieku – nie tylko tej „wynalezionej” przez Le Corbu-
siera i jego współwyznawców. Jak cała współczesna twórczość architektoniczna, 
otrzymał to samo metaforyczne janusowe oblicze. Jedno odpowiada za poszukiwa-
nie piękna i perfekcji, drugie, niepozbawione niedoskonałości, jest uosobieniem eks-
presji.

Na początku XX wieku beton był tylko „szlamem” – „błotem” zalewanym na 
wyrafinowaną konstrukcję prętów zbrojeniowych. Cyrille Simonnet określa ten brak 
zainteresowania betonem „niedostatkiem w jego ikoniczności”155. Beton wydawał 
się sztuczną substancją bez właściwości, która może tworzyć wszystko i pasuje do 
wszystkiego – wyglądało na to, że główną cechą betonu będzie poszukiwanie wła-
snej tożsamości. Dla przykładu Adolf Loos nie wyobrażał sobie zastosowania be-
tonu do tych uformowań, które były zarezerwowane dla innych materiałów – co 
było zgodne z jego tezą o odrzuceniu zafałszowań w formie i treści architektury. Po-
dobnie Frank Lloyd Wright w 1928 roku w eseju pt. The Meaning of Materials – 
Concrete pisał, że pod względem estetycznym beton nie jest ani  m e l o d i ą,  ani 
f a b u ł ą,  jego forma jest jedynie wynikiem procesu odlewania, bez możliwości 
ukazania własnej natury156. Wright uważał, że beton nie ma własnego charakteru, 
jako medium jest „kundlem” w kształtowaniu znaczeń, odpornym na zrozumienie 

154 D. Hume, Badania dotyczące umysłu ludzkiego, Warszawa 1977, s. 18. Autor pisze: „Możemy prze-
to teraz podzielić wszystkie percepcje umysłu na dwie klasy, czyli rodzaje, które różnią się od 
siebie stopniem siły i żywości. Słabsze i mniej żywe percepcje nazywają się zwykle myślami lub 
ideami. Dla drugiej kategorii brak nazwy w naszym języku. […] Pozwólmy sobie zatem nazwać je 
impresjami, nadając słowu temu znaczenie cokolwiek odmienne od zwykłego. Przez wyraz impre-
sja rozumiem więc wszystkie percepcje żywsze, które powstają, gdy słyszymy, widzimy, czujemy, 
kochamy, nienawidzimy, pożądamy lub chcemy. Impresje zaś odróżniam od idei, które są mniej 
żywymi percepcjami i które uświadamiamy sobie wtedy, gdy zastanawiamy się nad którymkol-
wiek z wymienionych powyżej wrażeń lub wzruszeń”.

155 C. Simonnet, Le béton, histoire d’un matériau, Paris 2005, s. 94.
156 R. McCarter, Louis Kahn and Nature…, op. cit., s. 26-33.
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głównie ze względu na jego specyfikę przejmowania tożsamości innych materia-
łów. Co zatem jest właściwie estetyką betonu? – pytał:

[…] Czy jest kamieniem? Tak i nie. Czy jest gipsem? Tak i nie. Czy jest jak 
cegła lub dachówka? Tak i nie. Czy jest żeliwem? Tak i nie. Biedny beton! 
Wciąż szuka swoich właściwości przez działanie ludzkich rąk157.

Jednak po latach to, co stanowiło o słabości betonu, okazało się jego siłą stwór-
czą. Beton uzyskał swoją materialną tożsamość w imitowaniu czegoś, czym nie 
jest, i dzięki czemu wziął udział w tym, co twórcy uznają za domenę wszelakiej 
formy – odnajdywaniu znaczenia estetycznego.

1.1. Idealizacja i ideacja betonu. Beton opiera się jednoznacznemu przekazowi – 
jego ikonografia działa na zasadzie mocy paradoksów i sprzeczności. Wydaje się, 
że w architekturze wykorzystanie betonu/żelbetu w wymiarze estetycznym i tech-
nicznym otrzymuje swoją ekspresję za pomocą właściwego sensu jego użycia. Trak-
towanie betonu jest właściwie pytaniem o sposób podejścia do treści pozaformal-
nych, jakie beton ma przekazywać.

Betonowe budynki pozwalają zatem na wgląd w naturę materiału, który usta-
nowił bogatą ikonografię, stanowiącą zbiór znaczeń, idei i zamysłów formalnych 
dzieła architektury. W stosunku do innych materiałów twórcy nie traktują betonu 
jako tworzywa „obojętnego”, lecz z pewnością jako składnik dzieła decydujący 
i znaczący, a jego „nowoczesność” ma stanowić o wyłączeniu go z systemu zna-
czeń przypisywanych innym materiom. Beton stał się tym zmysłowym medium, 
które w najbardziej elementarnym sensie jest czymś, co musi być zauważone, aby 
można dostrzec, co dzieło oferuje w całości. Mark Kingwell pisze o istocie wła-
ściwego traktowania betonu, który dzięki temu odwzajemnia się i odkrywa przed 
twórcą/widzem nowe możliwości, aspekty piękna i ekspresji158.

Do niedawna snuto rozważania o tym, co zrobić, aby uczynić beton bez wad 
i niedoskonałości; jak sprawić, by był trwalszy, mocniejszy i odporniejszy na wpły-
wy zewnętrzne. Ale okazało się, że beton wykorzystany do budowy budynków 
nie jest „odporny” na  z n a c z e n i e,  że ma swoją różnorodną treść i symbolikę 
– „głębię materii”. Odmiennie niż materiały tradycyjne, których znaczenie często 
traktuje się jako przyrodzone, znaczenie betonu jest „płynne” i podlega przekształ-
ceniom. Odpowiada to ogólnemu przekonaniu, że wszelkie materiały budowlane 
przypominają pojedyncze słowa, które same w sobie nie mają żadnego znaczenia. 

157 F.L. Wright, In the Cause of Architecture VII: The Meaning of Materials – Concrete, „Architectural 
Record” (August 1928), s. 99-108, [w:] F.L. Wright, Collected Writings, Vol. 1, New York 1992, 
s. 301.

158 P. Petricone, Concrete ideas: Material to shape a city, London 2012, s. 13.
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Mogą zatem być użyte w sposób trywialny czy wulgarny, lecz zastosowane w odpo-
wiedni sposób zdolne są do wyrażania wspaniałych idei.

W XX wieku beton umożliwił poszerzenie symboliki, metafory i indywidual-
nej formy. Stał się również synonimem czegoś bardzo trwałego i niezniszczalnego, 
ale także niepozbawionego wad i brzydoty nudnego budulca.

Wydaje się, że  i d e a l i z a c j a  tworzywa jest w pewnym sensie racjonal-
ną próbą „dokończenia świata” architektury – począwszy od koncepcyjnych prób 
materializowania idei architektonicznej aż po końcową fazę prezentacji materiału 
w budowli. Andrew Benjamin wyjaśnia pojęcie  i d e a l i z a c j i  m a t e r i i ,  do-
tychczas traktowanej jako wizualna jakość materiałów w podstawowym rozumie-
niu struktury i tektoniki, jako pole dla gry w pojęcia podstawowe, wgląd w istotę 
architektury, elementarną esencję znaczenia formy i treści materiału. Nadana przez 
twórcę rola ścian, stropów, przegród, otworów wyznacza sens traktowania tworzy-
wa architektury jako sztuki wywyższającej nie tylko jej fizyczne elementy, ale tak-
że jej przestrzeń, która, choć stworzona z elementów najbardziej podstawowych, 
może ujawnić się nam jako ponadczasowa materialność. Idealizacja elementów 
architektury, a także jej narzędzi prowadzi do uznania „potencjalności” tworzywa 
architektury159.

Ważną cechą prób idealizacji materii jest nadanie ciągłości znaczeń przez podo-
bieństwa formalne i strukturalne. Takie przejście od  i d e a l i z a c j i  do  i d e a c j i 
materiału powoduje przedefiniowanie zarówno charakteru, jak i wzorców architek-
tonicznej teorii. Ideacja w takim kontekście jest czymś nowym dla betonu – jest pró-
bą nazywania rzeczy poznanej przez wgląd w spójną jedność materii wraz z ideą, 
ich wspólną istotę i charakter – jak twórca je wyraża i co nimi przedstawia. Interpre-
tacja „jak” zależy jednak od zrozumienia charakteru „co”. „Co” należy do domeny 
opisywania świata architektury, „jak” stanowi próbę jego interpretacji.

W architekturze, która polega na poszukiwaniu stosunków stałych oraz prze-
kazywaniu ich w dynamicznej równowadze obrazu, zbliżenie się do materii sztuki 
jest adekwatne do poszukiwań „nowego” i „ponadczasowego”, lecz opartego na ja-
kimś wspólnym prawzorze.

1.2. Aspekt wyobraźni materialnej. W architekturze myśl, forma i materia two-
rzą nierozerwalną jedność, tak jak nie da się rozdzielić składowych przestrzeni 
architektonicznej: jej widzialnej, fizycznej struktury od „przezroczystej” idei bu-
dynku. Całokształt dzieła stanowi o jakiejś ogólnie pojętej materii architektury, dla 
której rodzaj wyobrażenia estetycznego odpowiada za określenie możliwości zmy-
słów obserwatora i jego sposobu percepcji. Fenomenologia formy, rozumiana jako 
akt intuicyjnego (subiektywnego) poznania przedmiotów lub proces dochodzenia 

159 A. Benjamin, Plans to Matter: Toward a History of Material Possibility, London‒New York, s. 23.
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do wglądu w ich istotę, jest pomocna w odczytaniu związków między ideą a mate-
rią/materiałem architektury. Edmund Husserl pisze, że rzecz przestrzenna ukazuje 
się zawsze w pewnym „zorientowaniu”. Owym „zorientowaniem” jest perspek-
tywiczny, indywidualny odbiór rzeczy przestrzennych, które są obce prawdziwej, 
obiektywnej – absolutnej przestrzeni160.

Architekt-fenomenolog Juhani Pallasmaa sugeruje, że gdy doświadczamy dzie-
ła architektury, wyobrażamy sobie autentyczne spotkanie za pośrednictwem wyide-
alizowanych wrażeń. Dla fińskiego architekta materiały i powierzchnie mają swój 
własny język ewolujący przesłanie i przyczynę ich użycia:

[…] Ponadczasowym zadaniem architektury jest tworzenie cielesnych i ży-
wych metafor egzystencjalnych, które konkretyzują i strukturyzują nasze 
bycie w świecie. Architektura odzwierciedla, materializuje i uwiecznia idee 
i obrazy idealnego życia. […] przestrzeń, materia i czas zlewają się w je-
den wymiar, w podstawową substancję bytu, która przenika naszą świado- 
mość161.

Te najważniejsze doświadczenia są wrażeniami taktylnymi, które w autentycz-
nym dziele sztuki stają się elementami składającymi się na esencję dzieła sztuki. 
Fiński architekt nawiązuje do teorii Maurice’a Merleau-Ponty’ego, uznającego, 
że esencja (istota) nie jest tu celem, lecz  ś r o d k i e m,  który zależy od podejścia 
widza-odbiorcy do samego przedmiotu. Konieczność przeniknięcia przez istotę 
rzeczy nie oznacza, że próbujemy utożsamiać się z tezą widzialnego świata archi-
tektury, a raczej, że potrzebujemy pola  i d e a l n o ś c i,  aby poznać i potwierdzić 
sens piękna, doskonałości – lub po prostu idealności będącej konsekwencją zasto-
sowanego artystycznego gestu. Poszukiwanie istoty, zgodnie z założeniami fenome-
nologii, nie jest jednakże poszukiwaniem idei, ta pozostaje zredukowana w cieniu 
odczuć i przeżyć każdego człowieka. Badanie esencji dzieła jest działaniem jed-
noczącym wyobraźnię z intelektem ułatwiającym postrzeganie świata widzialnego-
-estetycznego i sensualnego. Wobec takiego zmysłowego traktowania materii idea 
pozostaje odniesieniem  u k r y t y m  z a  p r z e d m i o t e m,  który ów świat ma-
terialny zamieszkuje, podtrzymuje i czyni go widzialnym. Idea jest zatem jednym 
ze splotów rzeczy fizycznej – jej „przezroczystym” składnikiem162.

Odczytanie tego rodzaju idealizowania materii architektury musi polegać na 
odczytaniu świadomych intencji twórcy, który próbuje nadać dziełu sens możli-
wy do odczytania przez widza. Przypatrując się rzeczom uformowanym w materii, 
uprzytamniamy sobie, że „obrazy budujemy i czytamy” oraz że architekturę „pozna-

160 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, Warszawa 1967,  
s. 523-524.

161 J. Pallasmaa, Oczy…, op. cit., s. 83.
162 M. Merleau-Ponty, Widzialne…, op. cit., Warszawa 1996. s. 155.
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jemy, chodząc i wędrując”163, bowiem „żaden obraz sam nie opowie swojego prze-
słania”, chociaż domyślamy się, że interpretacji włożonej przez twórcę przekazu 
musi zawsze odpowiadać aktywna myśl widza.

Definiujący fenomenologicznie swoją twórczość Steven Holl określa ten wątek 
myślowy jako rzecz determinującą kształt dzieła – począwszy od koncepcji architek-
tonicznej aż po fizyczny wymiar obiektu. Czy myśli architektoniczne są ekwiwalen-
tem „znaczenia” architektonicznego? Czy istnieje droga projektowania w materia-
le? Czy sposób myślenia o materiale może przenieść się na specyfikę architektury? 
Według Holla tworzenie architektury wiąże się przede wszystkim z myślą o for-
mach i materiałach, z których są stworzone. Właściwości zastosowanych materiałów 
i zjawisk optycznych otwierają dodatkowe pole do eksploracji. Strefy fenomenów 
otwierają się na dźwięk, zapach, smak i temperaturę, które powodują przeobrażenie 
materii. Ów sposób odczuwania architektury pojawia się u architekta jako doświad-
czenie w odbiorze „skondensowanej siły” uwidocznionej na przecięciu przestrze-
ni, światła, ale także materii i rozwiniętej idei. Wszystkie z wymienionych sfer są 
według amerykańskiego architekta możliwe do zobrazowania w „preteoretycznej” 
fazie architektury (rysunkowej koncepcji), lecz przede wszystkim są właściwością 
każdej budowli, która niezależnie od skali i zastosowanego materiału chce mieć 
„prawo do mówienia o swojej istocie”164.

Bliski idei fenomenologicznej architektury Holla jest już wspomniany Juhani 
Pallasmaa, który podstawowego sensu architektury upatruje w jej fizycznym wy-
miarze, przekładającym się na wszelakie czynniki zmysłowe, wśród których bodź-
ce taktylne (dotykowe) powinny być tak samo uprawomocnione jak dominujące 
w XX wieku bodźce wzrokowe związane z „kulturą obrazu” ‒ okulocentryzmem. 
Teza o przestrzeni architektonicznej, która tworzy przestrzeń zamieszkaną, a nie tyl-
ko fizycznie wygradzającą abstrakcyjny kształt, stanowi istotę myślenia fińskiego 
architekta o interakcji między materią rzeczy architektonicznej a użytkownikiem. 
Zapach, światło cień, dotyk są walorami zarówno materii, jak i całej przestrzeni ar-
chitektonicznej. Dzieło architektury powinno być percepcyjnie materialne i przema-
wiać do wszystkich zmysłów równocześnie. Krytyk podkreśla znaczenie material-
ności dzieła architektury w jej wzbogaceniu przez autentyczną przemianę i zużycie 

163 H.G. Gadamer, Aktualność…, op. cit., s. 60-61. Filozof tłumaczy problem ułomności przełożenia 
obrazu architektury na rzecz zbudowaną: „Jedno z wielkich zafałszowań, które pojawiło się w wy-
niku kunsztu reprodukcji, jaki osiągnięto w naszych czasach, polega na tym, że kiedy oglądamy 
po raz pierwszy wielkie budowle kultury ludzkiej w oryginale, doznajemy często pewnego rozcza-
rowania. Trzeba tam podejść i wejść. Trzeba stamtąd wyjść i budowlę obejść dokoła, trzeba stopnio-
wo «wychodzić» i w ten sposób osiągnąć to, co ów twór architektury obiecuje naszemu własnemu 
odczuwaniu życia i jego spo tęgowaniu”.

164 S. Holl, Idea and Phenomena, Wien 2002, zob. także: S. Holl, Pre-theoretical ground, [w:] The 
Steven Holl Catalogue, Zurich 1993.
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w czasie: „[…] patyna biorąca się ze zużycia dodaje materiałom budowlanym  
wzbogacającego doświadczenia czasu”165.

Odwołaniem do słów Fina są odległe już w czasie przekonania Gastona Ba-
chelarda, który świat indywidualnej poetyki przestrzeni widzi przez pryzmat in-
tensywnej korelacji wyobrażenia w konkretnej materii: „Jeśli marzenie ma być 
dostatecznie trwałe, musi ono znaleźć stosowną dla siebie materię, element material-
ny, który by mu nadał własną substancję, zasadę, specyficzną poetykę”166. W opinii 
filozofa wykorzystanie konkretnego budulca powinno być zgodne z formą wyobra-
żoną.

1.3. Natura betonu. „Aktywność” i „opór” materii. W XX wieku beton stał się 
dla architekta celem samym w sobie – stworzył go w wyobraźni, z potrzeby uka-
zania formy i znaczenia jego właściwości fizycznych oraz estetycznych. Wyborom 
substancji towarzyszył zawsze wybór techniki wykonania rzeczy. Szalunek betonu 
natomiast jawi się jako matryca dla formy będącej „pozytywem” wyobrażenia ar-
chitekta. Jest także „naładowany” nie tylko energią, prawami czy arystotelesow-
ską  p o t e n c j ą,  ale także różnorodnym sposobem artystycznego i przedartystycz-
nego opracowania.

Architektura betonowa stanowi przykład kreacji, w której twórca podejmuje de-
cyzje ideowe i formalne na podstawie wybranej a priori materii dla budowli. Po-
dobnie jak rzeźbiarz, którego praca zależy całkowicie od materii, architekt wyszu-
kuje najpierw tworzywo, a potem decyduje o kształcie w nim „ukrytym”. Beton, 
w odróżnieniu od stali, cegły i drewna, jest do tej roli idealnie predestynowany, 
ponieważ sam jest materią in statu nascendi, nabierającą sensu i zmieniającą zna-
czenia wraz ze zmianą kontekstu ideowego czy formalnego. Owa „efektywność” 
estetyczna betonu stanowi cechę przyporządkowaną woli twórcy, aby ukazać pewne 
treści ogólne, w których beton odgrywa rolę podbudowy, i tych bardziej szczegó-
łowych, gdzie beton oddaje istotę jego wykorzystania. Maria Gołaszewska przypo-
mina o tej znaczącej właściwości materii, gdzie istotne treści dzieła sztuki dopiero 
wtedy stają się tym,  z  c z e g o  ma powstać dzieło, gdy staną się one „aktywne 
artystycznie”. Pisze:

„Aktywność” owa ma miejsce wówczas, gdy wokół treści ogólnych zaczyna 
powstawać jakaś wizja artystyczna. A wizja owa powstaje, gdy wkracza dru-
gi element: tworzywo materialne. Ono nie tyle „uzewnętrznia” treść ogólną, 
co właściwie tworzy ją jako artystyczną. Niekiedy bywa przeciwnie: tworzy-
wo materialne staje się zaczątkiem wizji. Na przykład marmur z jego właści-
wościami fizycznymi, słowo, gest. Zaczątkiem wiersza bywa brzmienie słowa,

165 J. Pallasmaa, Oczy…, op. cit., s. 40.
166 G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, rozdz. Wyobraźnia i materia, Warszawa 1975, s. 116.
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zaczątkiem rzeźby – kamień przydrożny… Aktywne stają się, gdy sens arty-
styczny nada im treść ogólną167.

Luigi Pareyson opisuje inną specyficzną „aktywność” materii w estetyce. 
Za podstawową jej cechę uważa „opór” wobec adaptującej ją myśli-idei formalnej 
(u Pareysona  i n t e n c j i  f o r m a t y w n e j), o tyle, o ile ma ona własną naturę 
i cechy charakterystyczne, z których artysta zamierza korzystać. Materia, według 
filozofa, nie jest wybrana jako coś uległego, układnego, co można dowolnie kształ-
tować – artysta wybiera tę właśnie materię, „ponieważ” stawia mu ona o p ó r. Fi-
lozof pisze:

[…] Opór ten z pewnością ogranicza jego wolność, lecz równocześnie konso-
liduje ją i określa: wolność bez granic sugerowałaby możliwość rozproszenia, 
łatwość, niedbałość, podczas gdy ograniczenie, choć hamuje i wyklucza nie-
które możliwości, rekompensuje to poświęcenie, podpowiadając i wywołując 
wiele innych opcji168.

Istotną rolę dla „oporu” materii wyznacza również Henri Bergson, konstytu-
ując ten wątek jako system jakości, który podtrzymuje wszystko, co związane z ludz-
ką kreatywnością169. Według Georga Simmela „dusza” może objawić się właśnie 
pod warunkiem, że materia stawia jej „opór”, i gdzie dłuto, pokonując „twardy opór” 
marmuru, może unaocznić sens życia i jego spełnień w formie170. Intencja twórcza 
i „opór” materii nie są zatem przeciwne w samym dziele estetycznym – intencja 
twórcza przypisuje „oporowi” materii „powołanie formalne”, materia zaś określa 
i doprecyzowuje kształt, znaczenie, wyraz formy.

Beton jest materią, która powstaje w procesie technologicznym – stąd rodzą się 
pytania o jego specyfikę i szczegółowe rozwiązania. Architekt powinien ten pro-
ces przewidzieć, wręcz go zaprojektować, tak aby beton, który zobaczy po zdjęciu 
szalunków, był tym, co powstało jako początek myślenia o budynku jako wytwo-
rze idei.

Płynny beton wlany w szalunek-matrycę z przygotowanym zbrojeniem nie 
od razu jest rzeczą gotową. Rzecz wymyślona przez twórcę musi „dojrzeć” w za-
mknięciu aż do zastygnięcia płynnej masy i ukazania swojej końcowej i… osta-
tecznej formy. W ten sposób przemawia do nas kształt nazwany a r c h i t e k t u r ą 
m a t e r i i  – tworzący obraz w umyśle twórcy, określany wyobrażeniem przestrzen-
nym. Tu pojawia się podstawowa trudność – monolit betonu odda końcowy kształt 
rzeczy wymyślonej, jeżeli odnajdziemy negatyw formy w wybranym szalunku. 

167 M. Gołaszewska, Świadomość…, op. cit., s. 406-407.
168 L. Pareyson, Estetyka…, op. cit., s. 58.
169 H. Bergson, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, Kraków 2012, s. 187.
170 G. Simmel, Estetyka ciężkości, [w:] Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa 2006, s. 87.
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Ów negatyw nie jest niczym innym niż podzielonym na mniejsze fragmenty obra-
zem budowli stworzonej w rozumie i na papierze projektu. Każda późniejsza pró-
ba poddania betonu dodatkowym obróbkom czy też naprawie lica struktury materiału 
jest jedynie chęcią przywrócenia początkowego wyobrażenia o formie rzeczy archi-
tektonicznej. Słusznie uważa się, że tworzenie w betonie jest podobne do mozolnie 
obrabianego przez rzeźbiarza bloku kamienia – mylne uderzenie dłutem w monolit 
skalny powoduje błąd nie do naprawienia. Podobnie w architekturze – beton wydaje 
się nie wybaczać błędów projektowych i wykonawczych. Bywa nierzadko trwałym 
obrazem ludzkiej niedoskonałości i pomyłek. Zbliża to nas do potwierdzenia waż-
ności tezy Louisa Kahna o tym, że beton jest materiałem wyjątkowo wyrafinowa-
nym i że należy uszanować jego specyfikę – ponieważ  p i ę k n o  j e s t  c z ę ś c i ą 
t e g o  m a t e r i a ł u,  k t ó r y  w y k o r z y s t u j e s z171.  Architekt jednoznacznie 
określał rolę każdego twórcy stosującego beton:

Jeśli masz do czynienia z betonem, musisz znać porządek natury, musisz znać 
naturę betonu – czym beton stara się być172.

Stosowne wydają się słowa Adama M. Neville’a, który cierpliwie powtarza sen-
tencję, mówiącą, że beton jest materiałem znakomitym, lecz zależy od sumy róż-
nych działań mu towarzyszących, które nie zawsze są wystarczające do uzyskania 
docelowego efektu:

Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, 
a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności 
i zachodzących procesów, są odpowiedzialne za zachodzące różnice173.

I zawsze dodaje: „Beton nie jest odporny na głupotę”.

Beton nie należy do materiałów naturalnych – jest kompozytem stworzonym 
w głowach, w laboratoriach i na budowie, przez technologa, konstruktora lub ar-
chitekta. Mimo to, uznawany za materiał sztuczny albo półsztuczny, jest doceniany 
jako medium, w którym architekci próbują doszukać się jego najbardziej naturalnej-
-stosownej formy i najbardziej naturalnego-wyrazistego charakteru. Beton „udający 
coś” i beton „ukazujący coś” to jednak dwa różne obrazy budulca odpowiadają-
cego za podwójny sens odczytania architektury. Beton obdarzony przez twórców 
„własnym charakterem” ma oczywiste cechy wynikające z możliwości struktural-
nych, lecz ma też „drugą naturę”, z której czerpie formalną i zmysłową jakość.

171 R. Twombly, Louis Kahn: Essentials Texts, op. cit., przedruk wykładu L. Kahna pt. Lecture at Pratt 
Institute (1973), New York–London 2003, s. 277 (tłum. M.Ch.).

172 L. Kahn, I Love Beginnings (1972), [w:] A. Latour (red.), Louis I. Kahn: Writings, Lectures,  
Interviews, New York 1991, s. 288 (tłum. M.Ch.).

173 A.M. Neville, Właściwości betonu, wstęp do wyd. IV, Kraków 2000, s. 15.
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1.4. Mitologie i metafory betonu. Wątek absorpcji znaczeń. Słowa Adama 
M. Neville’a potwierdzają tezę, że narracja betonu we współczesności nie zawsze 
jest architektoniczną fabułą, tożsamą z rzeczą wyobrażoną. W ciągu wieku mit ma-
teriału nowoczesnego został wielokrotnie zanegowany mitem rzeczy brzydkiej, 
niedoskonałej i nudnej. O trudności dotarcia ze swoim „betonowym znaczeniem” 
przesądza także fakt, że wraz z możliwościami nieograniczonego dostępu, beton 
wydaje się tworzywem tanim. „Biedny beton” nadaje się do prac niewymagających 
wysokich kwalifikacji, choć z drugiej strony żelbet wraz z naddanym wizerun-
kiem nowoczesnego budulca traktowany jest jako zaawansowana technologia lub 
specjalizacja.

Wydaje się, że  n o w o ś ć  stanowi jeden z najbardziej trwałych mitów, który 
przystał do betonu. Mieszanina wody, cementu i kruszywa od momentu, kiedy była 
jeszcze materią „nienazwaną”, przeobraziła się w „kamień filozoficzny”, który za-
mienia mulistą masę w kruszec odkrywający kolejne znaczenia i sensy stylistyczne 
architektury. Beton wydaje się nie mieć historii – w tym mitotwórczym określeniu 
zawsze jest „nowy” i zawsze „świeży” w swoim odbiorze. Władysław Stróżewski 
tłumaczy, że w każdym pytaniu o niezrozumiany początek czegokolwiek (-arche) 
musi zaistnieć pytanie o  m i t.  Funkcją mitu jest zatem zdziwienie, a zdziwie-
nie jest naturalną funkcją zapatrywania. Mit według filozofa jest tym, co zaskakuje 
człowieka. Stanowi odpowiedź na niezadane przez człowieka pytanie – „ukazuje – 
lecz nie wyjaśnia, objawia – lecz nie tłumaczy”174. W tej perspektywie beton, mimo 
że znany od ponad wieku, wciąż nakazuje oceniać jego wytwory, jakby były nowe, 
pierwsze, całkowicie nowatorskie i zaskakujące. Moc mitotwórcza działania w be-
tonie jest na tyle istotna, że Pekka Salminen każdego twórcę, który sięga z wyjątko-
wym upodobaniem po ten materiał, nazywa „człowiekiem betonu”175.

Sto lat temu to architekci wymyślili beton dla swoich potrzeb. Stworzyli go 
za pomocą metafory, którą posługują się do dziś, sądząc, że wykreowany przez sie-
bie materiał stanie się narzędziem w realizacji indywidualnych form.

Podstawowa metafora betonu jest prosta i wynika po części ze specyfiki kodu 
wizualnego oraz jego znaczeń – beton naśladuje kamień, może mieć jego właści-
wości optyczne, dotykowe i techniczne. Jedność kamienia i betonu jest już ustalo-
na przez pierwszą metaforę betonu jako „s z t u c z n e g o  kamienia”. Przedstawił 
ją w swojej praktyce Auguste Perret, określając beton „odmłodzonym kamieniem”. 
Odkrył ją także Le Corbusier po wybudowaniu Jednostki Marsylskiej, w której 
beton przyjął właściwości naturalnej skały, a sam twórca twierdził, że jest „[…] 
rzeczywiście możliwe traktowanie betonu tak, jakby był odtworzonym kamieniem, 

174 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 7.
175 P. Salminen, Piękno…, op. cit., s. 111.
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wartym eksponowania w swoim stanie naturalnym”176. Louis Kahn, w czasie bu-
dowy Salk Institute, zdefiniował beton jako „l a n y  kamień” (liquide stone) lub  
„d r ą ż o n y  kamień” (hollow stone), a więc materiał, który przejmuje wszystkie 
jego konstytutywne cechy – poetykę, symbolikę, mitologię. Dla wielu beton jest „ka-
mieniem współczesności”, dla innych „materią bez wad kamienia”, która stała się 
nośnikiem wszelakich idei architektury i stanowi kwintesencję materialności. Stał 
się tworzywem, którego sekret ujawnia się w wiedzy, „tajemnicy” materii będącej 
metodą logicznego i naukowego działania, której uzus jest nadawany przez odkry-
wane kolejne konotacje. W czasie, kiedy szczyt możliwości kamiennej struktury od-
szedł wraz z historią średniowiecznych katedr, symbolika kamienna: twardość–nie-
zniszczalność–wieczność, pozostała na dziesięciolecia w betonie.

Chociaż beton wciąż ukrywa swoją „duszę”, to jednak ukazuje ją tym, któ-
rzy są zdolni do jego wyobrażenia i „ucieleśnienia”. Dla Louisa Kahna stosunek 
do tworzywa jest jednoznaczny: każdy budynek ma „wolę” istnienia wraz z ma-
teriałem, z którego jest skonstruowany; ukrywanie specyfiki materiału jest nie do 
przyjęcia w architekturze odsłaniającej prawdę o naturze przestrzeni – „czym bu-
dynek chce być”. Konstatacja amerykańskiego architekta, że „materiał jest zużytym 
światłem”, świadczy o szczególnym traktowaniu abstrakcji, jakie przynoszą ze sobą 
odbiór i znaczenie używanych materiałów ‒ betonu, cegły czy kamienia177. W bu-
dynku Instytutu Jonasa Salka (1959–1965) w La Jolla w Kalifornii „silny” beton 
działa jako tło dla „lżejszego” drewna; inne zestawienia są także wyrażone przez 
zestawienie „ciepłego” drewna i „chłodnego” betonu. Charakter współczesnego 
monumentu „obdarzonego wolą” wymagał, aby struktura monolityczna w La Jolla 
była jednolita, dlatego Instytut Salka jest realizacją o niespotykanej wcześniej jako-
ści betonowania i niezliczonych próbach upodabniania betonu do kamienia. Kahn 
i jego współpracownicy eksperymentowali z różnymi mieszankami, w tym przez 
dodawanie wulkanicznych pucolanów do masy szalunkowej, aby nadać betonowi 
odpowiedniej, zbliżonej do trawertynu cieplejszej barwy.

Inny cel dla betonu Kahn wyznaczył we wnętrzach Kimbell Museum (1966– 
‒1972) w Forth Worth. Nieschowana pod tynkiem powierzchnia betonowej kolebki 
posłużyła architektowi za generator przestrzeni zbudowanej z materii „wrażliwej” 
na światło. Beton wraz z trawertynem zawieszonym na ścianach stanowią główne 
źródła światła w przestrzeni muzeum – funkcję ekranów „przyjmujących” refleksy 
słoneczne odbite od aluminiowych blend zawieszonych pod szczeliną w dachu – 
kahnowską wersją oculusa. Blask na żelbetowych kolebkach muzeum ma być wi-
dzialnym blaskiem idei – iluminacją, która wchodzi w materię tylko wtedy, gdy ta 
jest odpowiednio wymyślona i przygotowana. Architektura Louisa Kahna jako sztu-

176 S. Giedion, Czas…, op. cit., s. 573.
177 B. Leupen [et al.], Projektowanie architektury…, op. cit., s. 120-122.
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ka poszukiwania relacji światło–beton wykazuje te cechy, które brał pod rozwagę 
św. Tomasz z Akwinu, określając poziom gry sztuki eksperymentującej z tworzy-
wem fizycznym: formare i informari – nadawania formy czemuś i otrzymywania 
formy przez coś178.

W twórczości Dariusza Kozłowskiego beton staje się czytelnym tworzywem 
architektury stanowiącym założenie idei zwanej przez architekta Wspaniałym 
Kłamstwem Sztuki. Beton użyty w budowli Seminarium XX Zmartwychwstańców 
w Krakowie świadczy o jednym – materia architektury Kozłowskiego jest uległa 
i zawsze stosowana dla wykreowania architektury „wieloznacznej, zawiłej, sztucz-
nej, ironicznej, ekstrawaganckiej, nierealnej, aluzyjnej, a nade wszystko – wspa-
niale kłamliwej…”179. Demonstracyjne ogłoszenie fikcji sztuki stanowi zatem pre-
tekst do tworzenia rzeczy w monolicie, ale także założenie, że sztukę należy oglądać 
przez zamgloną szybę świadomości, że oto oglądamy  ś w i a t  s z t u c z n y.  Be-
ton jako materia tej zawikłanej w przeszłość architektury jest substratem przypo-
mnień i pamięci oraz podstawą trwania pewnych znaczeń, niezależnych od prze-
mijania idei architektury. Dopełnianiu się idei i materii krakowskiego seminarium 
towarzyszy przekonanie o trwaniu poetyki jako jedynej możliwej przestrzeni dla 
zrealizowania idealnego świata architektury stworzonego z idealnego tworzywa – 
fikcji sztuki.

Dla Stefana Kuryłowicza beton był materiałem pospolitym – pojęcie  s z c z e- 
r o ś c i  betonu stało się dla architekta bardziej figurą retoryczną niż opisem rzeczy-
wistości. Architekt podkreśla brak wyjątkowego znaczenia betonu, mówiąc o beto-
nie biednym i uczciwym, który niczego nie udaje – „jest jaki jest”, pod warunkiem 
że w takiej właśnie intencji zostanie użyty przez architekta:

Nawet biedny beton – bezwolny materiał, który pozwala ze sobą zrobić, 
co się komu żywnie podoba, może odnaleźć sens sposobu swego wykorzysta-
nia przez pracę nad szalunkiem180.

Przeczy tym słowom apologeta twórczości warszawskiego architekta Jacek 
Cybis, określając cechy wykorzystanego prefabrykatu w budynku Reprografu 
(2001–2002) przy ulicy Wolskiej w Warszawie – jako potrzebę wzbogacenia nie-
powtarzalnych efektów fakturowych, nietypowego zastosowania gry subtelności 
między tym, co zwyczajne i spowszedniałe, a tym, co nadzwyczajne i starannie 
zaprojektowane. Beton przybiera postać przecieranych, matowych okładzin zawie-
szonych na gniazdach ze stali nierdzewnej, nadających całej konstrukcji cech deko-

178 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I–II, Q.57, a.3, ad. 3, op. cit., s. 31; opera per corpus 
exercita – działania wykonywane z użyciem ciała, [za:] G. Kurylewicz, Błogosławiona materia – 
uwagi z kręgu estetyki klasycznej Tomasza z Akwinu, [w:] Materia sztuki…, op. cit., s. 351.

179 K. Kucza-Kuczyński, Sakralizacja betonu, [w:] Architektura betonowa 2001, Kraków 2001, s. 57.
180 J. Cybis, „Reprograf”, czyli prefabrykat uszlachetniony, [w:] Architektura betonowa 2006, s. 34.
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racyjnych. Nad wyraz „nieskromny” budulec Kuryłowicza jest po to, aby uzyskać 
w architekturze grę pozorów – w budynku Reprografu materiał tańszy musi imito-
wać droższy, aby stworzyć efekt „fikcji braku fikcji”181.

Nieodosobniony w swojej opinii o betonie jest Stanisław Fiszer. Architekt, uzna-
jąc typową „uległość” betonowej materii, określa sens jej użycia – beton to „kre-
tyn”, który się łatwo poddaje, można zrobić z nim, co się chce, można mu wszystko 
wytłumaczyć: „To jest po prostu bałwan. […] Beton, dzielny kuzyn, całe życie ma-
rzy, żeby być kamieniem”182.

W niespotykanym wśród materiałów fenomenie skrajnej oceny betonu jako decy-
dujacego o pozytywnym odbiorze architektury lub ‒ przeciwnie ‒ będącego powo-
dem odrzucenia z racji jego semantycznego ubóstwa, należy jednak dostrzec próby 
n a d d a w a n i a  kolejnych indywidualnych-poetyckich znaczeń podkreślających 
jego quasi-naturalne walory. Owe działania polegają na odwróceniu utrwalonego 
statusu betonu jako materiału taniego i niedoskonałego przez dopasowanie jego cech 
i podobieństw do środowiska naturalnego lub kontekstu w procesie adaptacji, imita-
cji i kamuflażu. Przykłady zrealizowanych budynków wskazują, że jest to proceder 
niepozbawiony sukcesów, psychologiczna „gra” ‒ rodzaj „manipulacji” przekony-
wania do niepowtarzalnych i przyrodzonych cech „szarej substancji”. Można w tym 
zjawisku doszukać się zarówno reguły „łączenia przeciwieństw” (chropawy‒natu-
ralny‒„prawdziwy”; surowy‒skromny‒„święty”; uległy‒plastyczny‒„idealny”), jak 
i starań projektanta do powiązania „wrażliwości” materii z potencjalnym odczuwa-
niem widza. Określenie zjawiska jako „absorpcji znaczeń” betonu stanowi symp-
tom wymieszania widzialnych i taktylnych znaczeń betonu z logiką metafory, etyki 
lub symboliki. Z racjonalnego punktu widzenia, choć wszystkie te procesy wydają 
się uzyskiwać status freudowskiego „wymuszenia” ‒ „fantazji przeniesieniowej”, 
to jednak zjawisko redundancji znaczenia betonu, wydaje się ukierunkowaniem 
na istotę odbioru konkretnej formy.

Tadao Ando realizacją Azuma House (1975–1976) w Osace precyzuje warunek 
do powstawania jego architektury: „Architektura jawi się jako całość: materiały, 
geometria i natura są nierozdzielne”183. Rygorystyczny układ elewacji tej niedu-
żej cementowej budowli składa się zatem jedynie z widocznej geometrii otworu wej-
ściowego oraz porządku zawartego na płaszczyźnie betonu – prostokątów i punk-
tów pozostawionych po szalunku. Nie jest to jednak wzór zdyscyplinowany, lecz 
oznaczony niewielkimi wygięciami i krzywiznami, powstałymi w wyniku świado-

181 J. Cybis, op. cit., s. 34.
182 P. Pięciak, Rzemieślnik i myśliciel, wywiad z S. Fiszerem, „Budownictwo–Technologie–Architektu-

ra”, nr 04‒06, 2007, s. 10-13.
183 F. Dal Co, Tadao Ando. Complete work, Milano 1994, tekst T. Ando, Materials, Geometry and  

Nature, s. 456.
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mie kontrolowalnej transformacji materiału ze stanu płynnego w fazę utwardzenia. 
Franco Bertoni, określając moc estetyczną ulubionego przez Ando materiału, pisze, 
że używa on betonu jako materiału współczesnego i abstrakcyjnego, lecz jedno-
cześnie odzyskuje procesy – mieszankę sztuczności i naturalności, charakterystycz-
ne dla tradycji orientalnej, przepełnionej subtelnymi napięciami przeciwieństw184. 
Nabierając cech materii „organicznej”, beton zmienia swoje „oblicze”, upodabnia-
jąc się w swojej gładkiej „miękkości” do rzeczy żyjącej zgodnie z zasadą otacza-
jących warunków atmosferycznych. Przestając wydawać się materiałem wyłącz-
nie ciężkim, masywnym i agresywnym, staje się subtelny, surowy, powściągliwy, 
a czasem – dramatyczny. Zmienia również swoją „twarz” pod wpływem zewnętrz-
nej ingerencji czynników naturalnych, jak światło i deszcz. Każdy detal zawarty 
w tej architekturze złożonej z abstrakcyjnej powierzchni betonu wydaje się drogą 
w odczytaniu precyzji formowania całości przestrzeni. W domach projektu Ando, 
podobnie jak w budynkach innego twórcy architektury betonowej – Louisa Barra-
gana, naturalność zawarta w uproszczonej do minimum formie i materii jest także 
środkiem wywoływania pewnej „logiki mitu” – tęsknoty za prostotą i szczerością 
doświadczenia z przeszłości. Betonowo-chromatyczne nostalgie Barragana stano-
wią poetycką wersję przestrzeni odkrywającej spokój wspomnień z dzieciństwa – 
zapachów, smaków, faktur. Prywatna reminiscencja, traktowana jako główne źródło 
potencjału, w budowlach Barragana przechodzi w mit „magii własnej autobiografii” 
– w architekturze Ando przynosi mit „życia w rytmie z naturą”.

Stwierdzenie, że materiały w architekturze są nośnikiem jej najprostszego wy-
razu, jest szczególnie uzasadnione w przypadku Rudin House w Leymen, autor-
stwa Jacques’a Herzoga i Pierre’a de Meurona. Chociaż szwajcarscy architekci 
odrzucają a priori typologiczne znaczenia architektury, to jednak dom (ukończony 
w 1997 roku) wydaje się budowlą odkrywającą obraz formalnego archetypu. Prosta, 
betonowa figura zawieszona nad krajobrazem jest rodzajem pomnika „architektury 
pierwszej”, odnalezionej gdzieś między zakodowanym w podświadomości obrazem 
dziecięcego rysunku a wyrafinowanym pojęciem formalnej redukcji. Beton dla ar-
chitektów stanowi materię najważniejszą, skutek i przyczynę ich architektury, apo-
teozę i celebrację materii – uwidocznioną tak w nierówno narzuconym, niebieskim 
betonie barcelońskiego Museu Blau (2002‒2004), fotobetonie biblioteki w Eber-
swalde (1997–1998), jak i w technologicznym monolicie garażu przy 1111 Lincoln 
Road w Miami Beach (2008‒2010). Nie kryją tego architekci, komentując swoją 
twórczość następująco:

184 F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Berlin 2002, s. 96.
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Świat materialny dotyczy nas bezpośrednio, staramy się zrozumieć, czym 
jest materia. Co to znaczy i jak możemy jej używać, aby uwydatnić pewne 
właściwości185.

W Rudin House nie ma niedomówień ani ukrytych odniesień. Zgodnie z zasa-
dą architektów: „tak używać znanych form i materiałów, aby ożywić je na nowo”, 
beton wylany w szalunkach gładkościennych jest sposobem zjednoczenia prymar-
nej formy. Betonowy dach, ściany, taras, filary tworzą jednolitą monolityczną fi-
gurę w celu podtrzymania abstrakcyjnego wizerunku domu. Materiał Herzoga 
i de Meurona nigdy nie mówi sam za siebie i nigdy nie jest celebrowany dla niego 
samego. W swojej naturalnej postaci jest raczej skonfrontowany z nieoczekiwanym 
„innym”, aby zawrzeć w sobie nowe wartości186. Rudin House przenosi i konfrontu-
je monolityczny ciężar budynku z lekkością uniesienia go na słupach ponad teren, 
gładkie fasady odkrywają szorstkość papy na dachu, a architektura domu, pomi-
mo „ucieczki od formy”, cała „przepełniona jest formą”. Gładki beton, stanowią-
cy rodzaj „skóry” uwrażliwionej na działanie warunków atmosferycznych, światła, 
pór roku, wydaje się fragmentem otaczającej natury – w czasie deszczu jest mokry 
i z zaciekami, w słoneczne dni odkrywa przed widzem różnice w odcieniach ścian 
między północną a południową elewacją. Neutralny, gładki beton Herzoga i de Meu-
rona jest „naiwnym” elementem, przyswajającym od przyrody warunki swojego 
trwania – ponieważ architektura według Szwajcarów stanowi afirmację natury187.

Ciągłe podkreślanie izotropowych cech betonu i kamienia jest specyfiką prak-
tyki Fernando Menisa. Czterobryłowy kościół św. Zbawiciela w La Laguna (2008) 
na Teneryfie to przykład poszukiwania tych kamiennych cech betonu, które były-
by odpowiednie do reinterpretacji monolitycznej lokalnej świątyni. W rezultacie 
wymyślona przez architekta mieszanka betonu i wulkanicznej skały picón canario 
nie tylko nadała budowli mimetycznego charakteru w stosunku do nieodległych wą-
wozów barrancos, lecz otrzymała także funkcję absorbenta światła i otaczającego 
świątynię zgiełku miasta. Niezależne betonowe wolumeny wyznaczają mrok prze-
strzeni kościoła na wzór niszy skalnej, gdzie prostocie i surowości materiału towa-
rzyszy cisza i światło przenikające przez szpary porowatych kubatur (il. III.1).

Adekwatną interpretacją skalnej natury zawartej w strukturze budowli jest Miej-
skie Centrum Kultury w Ofunato (2008), projektu pracowni Chiaki Arai. Architekci 
ukształtowali budynek zgodnie z zasadą zawarcia w kształcie i znaczeniu szczegól-
nej identyfikacji formy z kulturą lokalnej wspólnoty. W myśl koncepcji „socjalnego” 
powiązania budynku z miejscem zaakceptowano obiekt czerpiący formalny wzorzec 

185 W. Wang, Herzog & de Meuron, Barcelona 2002, s. 11-13 (tłum. M.Ch.).
186 P. Ursprung, Zbudowane obrazy – budynki wyobrażone: wystawiając Herzoga & de Meurona, [w:] 

Co to jest architektura?, Kraków 2008, s. 227.
187 W. Wang, Herzog…, op. cit., s. 11-13.
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Il. III.1. Kościół św. Zbawiciela, Fernando Menis, La Laguna, 2008
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Il. III.2. Miejskie Centrum Kultury, Chiaki Arai, Ofunato, 2008
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z najbliżej go ukształtowanego wybrzeża. Betonowy monolit ukazany na zewnątrz 
jako biomorficzna metafora (skorupiaka?) w swoich wnętrzach odkrywa dodatko-
wą, szczególną interpretację kształtu nadmorskiej skalnej morfologii. Rozrzeźbiona 
bryła budynku wraz z klatką schodową tworzy betonowy wzór łuków Anato oshi-Iso 
‒ miejscowej atrakcji turystycznej, złożonej z erodujących ostańców zatopionych 
w oceanie. Podobnie wnętrza foyer i sali audytoryjnej, o wyraźnym geologicznym 
charakterze, nawiązują tektoniką warstwic do przestrzeni labiryntu i grot spełniają-
cych – za pomocą swojej monolitycznej reprezentacji – sens  t o p o f i l i i  – subiek-
tywnego, emocjonalnego odbioru miejsca i jego materialnego charakteru (il. III.2).

Nieodległy w określeniu „naturalnej genetyki” betonu jest obiekt stojący na 
klifie półwyspu Coliumo niedaleko stolicy Chile. Sześcienna realizacja Casa Poli 
(2003–2005), autorstwa zespołu Mauricio Pezo i Sofii von Ellrichshausen, wyda-
je się podkreślać kontekst dzieła architektury. Na każdym etapie myślenia, zapi-
sów i projektowania architektura Pezo i von Ellrichshausen jest próbą określenia 
właściwości kontekstu wydobycia formy z abstrakcyjnej masy – materii absolutnej 
natury. W praktyce chilijskiego zespołu ów proces, rozpoczęty niematerialnością 
rysunków, a zakończony fizyczną budowlą, stanowi uznanie pewnej „rozciągłości” 
materii i potwierdzenie, że architektura jako część struktury krajobrazu dopełnia 
jego morfologię.

W Casa Poli beton spełnia zadanie ujawnienia „dziewiczej” relacji między na-
turą a architekturą, między strukturą terenu a wyrazem monolitu betonu. Casa Poli 
został wymyślony jako ruina, od samego początku miał stać się rodzajem „uciele-
śnionego napięcia między siłami człowieka i natury”188 ‒ pisze Mauricio Pezo, okre-
ślając powód odwołania do źródeł architektury. Sześcian budowli nie tylko upodab-
nia się w składni do otoczenia, w zastosowanej artykulacji otworów, ścian, antresol, 
stropów, lecz pełni także istotną rolę zespalania elementów świata zewnętrznego 
i wewnętrznego. Po latach, nieprecyzjnie wykonane z pionowego deskowania be-
tonowe powierzchnie już częściowo zerodowane, rzeczywiście zbliżają się do two-
rów naturalnych. Materia terenu i materia budynku to dwie wymienne i zależne od 
siebie substancje, będące w ścisłej negatywowej zależności rzeźbiarskiego reliefu. 
Tę specyficzną relację oddaje również malarskie dzieło Zamek w Pirenejach (1959) 
Renégo Magritte’a, gdzie jednorodna, materialna tożsamość zamku zespolonego ze 
skałą wprowadza widza w świat, w którym przekonuje się o nierealności świata 
widzialnego – i jego niespodziewanym, nadrealnym przemianowaniu. W „archi-
tektonicznym obrazie” na półwyspie Coliumo dom i kamienny krajobraz stanowią 
ten sam fragment większego, „wykutego” monolitu. Casa Poli jest „fragmentem” 
środowiska, w którym trwa i odnajduje się sens urody architektury wiążącej „ko-
rzeniami” obiekt w spójną relację z naturą, w immanentnej potrzebie wzajemnego 

188 L. Pareyson, Estetyka…, op. cit., s. 138.
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 Il. III.3. Casa Poli, Mauricio Pezo, Sofia von Ellrichshausen, półwysep Coliumo, 2004–2006
 Il. III.4. Zamek w Pirenejach, René Magritte, olej na płótnie, 1959
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współistnienia. Beton jest odpowiednikiem skalnego gruntu, którego drugorzędne 
cechy stały się pierwszorzędnymi – beton i skała są głównymi elementami ukazu-
jącymi spotkanie dwóch monolitów obecnych w swojej fizycznej prezentacji, bez 
symbolizowania czegokolwiek poza wymiennością znaczeń (il. III.3, il. III.4).

2. Etyczne przesłania betonu
Przekonaniu, że architekturę buduje namacalność fizycznego tworzywa, towa-

rzyszy wiara architektów w istnienie jego niematerialnego, ukrytego wyrazu. Ar-
chitekci próbują odnaleźć „ducha” architektury z betonu, lub raczej „duszę” betonu, 
przez poszukiwanie idealnej syntezy idei, formy i materii. Niezaprzeczalnie duch 
przeciwstawia się  m a t e r i i,  natomiast dusza  m a t e r i a ł o w i.  Obu katego-
riom przypisuje się dar tworzenia, przy czym jedna chce, żeby nasz mózg rodził wy-
obrażenie, druga, aby nasz rozum kreślił plany na podstawie rzeczywistości. „Duch” 
materii architektury i „dusza” materiału są pewnym  w y r a z e m,  odbiciem (naśla-
dowaniem) naszego stanu emocjonalnego i naszej cielesności, namiętności i działań. 
W każdym stanie idei, formy i materii architektury możemy odnaleźć zmienne rysy 
(„twarzy”) oraz postawy („sylwety”). Spokój jest stanem związanym z samokon-
trolą ideału; niepokój, afektacja jest stanem ruchu, pobudzenia sylwety – ukazania 
odczuć twórcy.

Dla współczesnych architektów zrozumiała jest apoteoza Louisa Kahna – „dusza” 
architektury, jako kategoria wartości niemierzalnych, jest f a z ą  p r a c y, kompo-
zycji oraz poszukiwaniem formy wyjściowej, która w sposób mistyczny przemienia 
się w realny przedmiot. Ważny i podatny element, za pomocą którego ukazywano 
ten walor architektury, stanowiły materiały – beton i cegła stały się środkami ekspre-
sji i komunikacji w architekturze, ułatwiającym zrozumienie „czym budynek chce 
być”, będąc zarazem metaforą „materialnej wrażliwości” architekta.

Innych przekonują zdystansowane słowa Dariusza Kozłowskiego, który utożsa-
mia „duszę” betonu z ukrytym w głębi struktury… zbrojeniem – to, co się dzieje 
pod powierzchnią betonu, stanowi o jego sile, a to, co zewnętrzne, stanowi o jego 
urodzie189.

2.1. Detal w betonie. Jednym z miejsc, w którym twórcy próbują odnaleźć „duszę” 
budowli, jest detal architektoniczny. Detal jest logiką, która wydaje się kontynu-
ować opowieść twórcy o budynku; niezależnie od tego, czy stoimy przed dziełem 
funkcjonalizmu, postmodernizmu czy dekonstruktywizmu. Detal, interpretacyjnie, 
wydaje się mieć tę samą moc, którą autor zawarł w całej strukturze budowli. Podsta-
wową rolę detalu wyznaczał w XIX wieku Gottfried Semper, określając rolę „wę-
zła” i „złącza” jako rzecz konstytutywną dla genealogii całej architektury. Nową 

189 Cyt. za: M. Czyńska, M. Charciarek, [w:] Natura betonu – siedzisko, Kraków 2006, s. 35.
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rolę detalu podkreślał Wilhelm Lehmbruck, artysta-filozof, zdecydowany w wyzna-
czaniu istoty znaczenia mniejszych części do całości dzieła ‒ określał to jako „mia-
rę” sztuki, w której nie można negować detalu; przeciwnie – „[…] detal jest małą 
miarą dla dużej miary”190. Podobną zasadę widać we współczesnych betonowych 
konstrukcjach, w których mistrzostwo formy przejawia się odpowiednim detalem 
– Auguste’a Perreta, Le Corbusiera, Carla Scarpy czy Louisa Kahna. Chociaż aspi-
racje stylistyczne są różne, to świadomość, jasność i szczerość rozważań o betono-
wym detalu wydają się te same. Dla Perreta istotne było skierowanie uwagi wstecz, 
na klasycyzm gotyckiego ideału katedry; dla Le Corbusiera wizja idealności deta-
lu była równoczesnym naciskiem na myślenie „od ogółu do szczegółu i od szczegó-
łu do ogółu”191. Dla obu oddawało to sens kontrolowania przez architekta równowagi 
nad biegunami architektury – ogólnym i szczegółowym. Po latach technicznych roz-
wiązań corbusierowski „detal narracyjny” (detail parlant), inspirowany wątkiem 
orfickim (najczęściej damsko-męskim), został przeobrażony w zasadę obrazu archi-
tektury ukrytego we fragmencie reprodukującym jedność idei i materiału całego za-
łożenia. W obu przypadkach twórcy ustanowili wzorce interpretacyjne, określające 
logikę znaczeń tkwiących w ukrytych lub jawnych szczegółach łączenia tektoniki 
żelbetowej struktury.

Według Louisa Kahna detal jest początkiem idealizowania każdej architektu-
ry: „[…] gdy się ma do czynienia z fragmentem, niezależnie od wielkości, struk-
tury, światła, reaguje się na jego charakter, jego atmosferę duchową, zauważamy, 
że wszystko, co człowiek proponuje i realizuje, staje się pojedynczym bytem”192. 
Tę opinię podziela Kenneth Frampton, dla którego detal jest elementem „połącze-
nia” ( joint), nadającym decydujące, narracyjne znaczenie każdej strukturze przez 
widoczność i jakość tych połączeń. Krytyk pisze:

Architektura jest sztuką, ponieważ interesuje ją nie tylko pierwotna potrze-
ba schronienia, lecz także zestawianie przestrzeni i materiałów w sposób po-
siadający jakieś znaczenie. Następuje to w wyniku formalnych i faktycznych 
połączeń. To w punkcie łączenia, płodnym detalu, ma miejsce konstruowanie, 
jak i interpretowanie architektury. Co więcej, warto uzupełnić nasze rozumie-
nie zasadniczej roli łączenia jako miejsca procesu znaczeniowego, przypomi-
nając, że oryginalny indoeuropejski rdzeń słowa sztuka (art) oznacza łącze-
nie193.

190 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985, s. 70.
191 Wywiad A. Bulandy z J. Sołtanem, [w:] J. Sołtan, Rozmowy o architekturze, red. J. Gola, M. Sitkow-

ska, Warszawa 1996, s. 82.
192 D.B. Brownlee, Carnet du visiteur: Louis I. Kahn, le monde de l’architecte, Paris 1992, s. 69 

(tłum. M.Ch.).
193 M. Frascari, The Tell-the-Tale Detail, [w:] VIA 7: The Building of Architecture (1984), Philadelphia 

1984, s. 35. Cytat pojawił się w artykule K. Framptona pt. Rappel à l’ordre; Głos w sprawie tek-
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Skutkiem tego rodzaju myślenia o tektonice budowli są próby zdefiniowania 
kiedyś ornamentu, a dziś właśnie detalu architektonicznego. Uznaje się, że kształt 
i znaczenie kolumny, a raczej jej połączeń między stylobatem a architrawem, sta-
nowią formułę wynikającą z połączeń między strukturą ramy (kolumnady i archi-
trawu) a masą (stylobatu) świątyni. Formuła  p r z e j ś c i a  i  p o ł ą c z e n i a  nie 
tylko odzwierciedlała system budowli, lecz także „oznaczała” punkty węzłowe dla 
całości struktury.

W betonowych obiektach Louisa Kahna odczytujemy nurt kompozycyjnego my-
ślenia, będący bliski zasadzie wywyższenia detalu technicznego, począwszy od uka-
zania czystości połączenia betonowej struktury (nawet takie elementy jak nadpro-
ża, płyty spocznikowe są samodzielnymi formami ukształtowanymi w betonie), 
a kończąc na relacjach między pozostałymi materiałami przyporządkowanymi od-
powiednim fragmentom budowli.

Detal architektury Louisa Kahna wpisuje się w sferę uniwersalnego archa-
izmu  p r a f o r m y.  Architekt określał detal jako rzecz, która w swojej istocie 
„niedekoratywnej” adoruje naturę budowli; jak stwierdza: „połączenie jest począt-
kiem ornamentu, a ornament jest zachwytem nad połączeniem”194. W nienagannej 
czystości przekazu Kahna trudno dopatrzeć się jednak tej redukcji, która decydowa-
łaby o przypisaniu tożsamości detalu podobnej do  jasności przekazu Miesa van der 
Rohe. Architektura Kahna stanowi labirynt form i znaczeń, odnajdujący w swoim 
wnętrzu skupienie twórcy na konkretnym określaniu każdego elementu z osobna. 
W prymarnym określeniu „czym budynek chce być” surowość materii zanika pośród 
różnorodności kształtów, systemów konstrukcyjnych i formalnych, w cieniu i pół-
cieniu kolejnego planu. W poszukiwaniu znaczenia jakości budulca tej przestrzeni 
beton traci naturalną „chropowatość” i z szarego elementu przemienia się w kształt 
wyrafinowany na równi z kamieniem, drewnem i cegłą. Tam, gdzie dla Le Corbu-
siera przypadkowość i niedoskonałość pracy budowniczych podkreślały sens i siłę 
betonowego odlewu, dla Louisa Kahna stały się okazją do użycia marmurowego 
podziału na ścianach elewacji, mającego za zadanie zniwelowanie niejednorodności 
kolorystycznej betonu (Parlament w Dhace, 1962‒1974) (il. III.5). Geometryczny 
podział jest nie tylko zabiegiem estetycznym, lecz ma również drugie znaczenie – 
nadanie monumentowi ludzkiej skali i przekazanie antropomorficznego wymiaru. 
Biel modularnej, kamiennej fugi (co 1,5 m w poziomie) wyznacza miarę dla całe-
go budynku – jest odniesieniem w określeniu skali, wielkości i figur oraz symboli-
ki zastosowanych materiałów. Według architekta marmur to element żeński, beton 

toniki, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej 2011. Trwanie i przemijanie architektury, 
„Czasopismo Techniczne”, z. 14, 2011, seria Architektura, s. 18 (tłum. A. Porębska).

194 Cyt. za: M. Frascari, tekst w oryg.: The joint is the beginning of ornament. […]. Ornament is  
adoration of the joint” [za:] L. Kahn, Light is the Theme (Forth Worth 1975), s. 43 (tłum. M.Ch.).
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Il. III.5. Zgromadzenie Narodowe, Louis Kahn, Dhaka, 1962–1974
Il. III.6. Cmentarz rodziny Brion-Vega, Carlo Scarpa, San Vito di Altivole, 1969–1978
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– męski. Nadanie znaczenia obu elementom miało za zadanie powiązanie s z t u c z- 
n o ś c i  betonu, przydającego mocy wizualnej formie, i  n a t u r a l n o ś c i  marmu-
ru, określającego piękno i ostatecznie definiującego platońską przestrzeń Parlamen-
tu195. Dzięki temu budowla jest nie tylko emanacją walorów przestrzeni „służących” 
oraz „obsługiwanych”, ale także – jak uważa architekt – rozróżnieniem „ducha” 
i „duszy”. „Duch” odzwierciedla potrzeby i zamierzenia, staje się niejako odbi-
ciem harmonii; „dusza” to umysł, wyrażony przez intuicję, wyobraźnię i marze-
nia twórcy.

W tym samym tonie Vincent Scully pisze o rozwiązaniu przez Kahna mono-
litycznego stropu w Yale University Art Gallery – przykładu wykorzystania beto-
nowego detalu jako wzorca podkreślającego sens znaczeń strukturalnych. Pomysł 
przełożenia „archaicznego” kształtu bryły tetrahedronu na konstrukcję stropu kase-
tonowego zamykającego przestrzeń galerii stanowi początek niespotykanego w mo-
dernizmie myślenia o ekspresji architektonicznej – odnajduje syntezę ekspresyjnej 
sumy powstałej z połączenia geometrycznej woli tworzenia, strukturalnej wyobraź-
ni i zimnej technicznej kalkulacji196. Scully określa wizualną homogeniczność stro-
pu i jego znaczenie dla przestrzeni galerii jako rzadki wzorzec autentyczności formy 
i materii porównywany do przykładów z okresu włoskiego renesansu.

Architektura Carla Scarpy jest niezwyczajną umiejętnością tworzenia znaczeń 
architektonicznych w przestrzeni złożonej z fragmentów form. W całej twórczości 
wenecjanina detal był celem i środkiem kreacji każdego kształtu architektury. De-
tal Scarpy – tworzony w betonie, drewnie czy stali – to tryb dochodzenia do isto-
ty formy, dociekania kształtów, które są elementami powidoków świata, co praw-
da archaicznego, lecz doskonałego w swoim bogactwie i plastycznej integralności. 
W takim wydaniu architektury nie ma miejsca dla powtarzalnej i seryjnej techno-
logii, lecz jest cierpliwe „ustanawianie ducha” monolitycznego ornamentu. Dzięki 
realizacji cmentarza rodziny Brion w San Vito di Altivole (1969–1978) (il. III.6) 
wiemy, że projektowana „erozja materialna” (a może „stan przewidywalnego roz-
padu”) architektury wydaje się normalna i że ponadczasową idealność architektury 
możemy budować z fragmentów myśli i materii. Projekty Scarpy zdają się konty-
nuować znaczenia obrazów Giovanniego Battisty Piranesiego Antichita Romanae 
(1748) – rysowanej przestrzeni mitycznego miasta stworzonego i ustalonego eks-
presją fragmentów, „ruin”, „monolitów”. Tak rozumiana nekropolia rodziny Brion 
– jako „lapidarium” – służy nie tylko zachowaniu pamięci po zmarłych, lecz jest 
dodatkowo kształtem Miasta Umarłych, w którym odnajdujemy „bramę”, „kaplicę”, 
„grobowiec”, „most”, „park”, „kanał” – metaforyczne budowle zatopione w wo-
dzie i  płaszczyźnie terenu. Każdy skrawek odzwierciedla integralność założenia, 

195 G. Gattamorta, Louis Kahn: Itinerari, Roma 1996, s. 168.
196 P. Cummings Loud, The Art Museum of Louis Kahn, Durnham 1989, s. 86.
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wszystkie formy nasycone zigguratowym motywem tworzą spójny język, odnoszą-
cy się zarówno do tradycji włoskiego renesansu, jak i do nieodległej w czasie prak-
tyki betonowych „detali tekstylnych” Franka Lloyda Wrighta. Ta wyrazista estetyka 
naprowadza na źródło definiowania „piękna architektury” jako kategorii biorącej 
początek od piękna  i n d y w i d u a l n e g o  – „pięknego szczegółu” lub „pięknych 
części”, które przez połączenie w całość zamienia się w piękno  i d e a l n e197.  Mar-
co Frascari pisze o wielkim kunszcie Scarpy odnoszącym się do pozatechnicznych 
znaczeń – do stricte architektonicznej interpretacji:

[…] Z powodu zmian, w różnych czasach i w różnych miejscach, znaczenie 
słowa „technologia” odkrywamy w jego oryginalnych członach: z techne i lo-
gos można stworzyć lustrzany związek techne logosu i logosu techne. […] 
Jednak w architekturze Scarpy nie doszło do tej zamiany. Technologia wy-
stępuje tu w obu formach niczym w przeplatającej się odwróconej narracji. 
Przełożenie tej inwersji na język właściwy architekturze to jakby stwierdze-
nie, że nie ma konstrukcji bez interpretacji i interpretacji bez konstrukcji198.

Betony Scarpy nie odsłaniają natury tworzywa, wykorzystany materiał jest gład-
ki bądź ma fachowo wykończone lico, uzupełnione fragmentem szlachetnego drew-
na, ceramiki, zdobionego szkła czy blachy miedzianej. Na cmentarzu rodziny Brion 
jakość odlewów betonowych oraz zespolenia ich z rzemieślniczą precyzją jest tak 
charakterystyczna, że nie widać tu rzeczy bardziej i mniej istotnych. Każdy z detali 
stanowi dopełnienie formy w taki sposób, aby stworzyć wrażenie Gesamtkunstwerk, 
w którym formę powinniśmy rozpatrywać w całej jej pełni i we wszystkich aspek-
tach, jako strukturę przestrzeni i materii, niezależnie od tego, czy będzie się przeja-
wiała w równowadze brył, przemienności światła i cienia, dźwięku; niezależnie czy 
będzie formą architektoniczną, rzeźbiarską czy malarską.

Dbałość o szczegół architektury to także domena twórczości Maria Botty. W prak-
tyce projektowej Botty zwraca uwagę harmonijność sposobu użycia betonowych 
bloczków zarówno w rzutach, jak i w kształcie całego obiektu. Ten geometryczny 
porządek tworzą nie tylko plany i elewacje, lecz także elementy konstrukcyjne, które 
ustanawiają główny sens i cel pracy architekta. Pisze o tym Charles Jencks:

Botta nadaje im niemal świętą jakość, jak gdyby były z marmuru, a nie prze-
mysłowego materiału. Poza tym rysuje, czyli kontroluje, ustawienie każdego 
z nich. W ten sposób przyjmują one dekoracyj ną, hieratyczną rolę, przypomi-
nającą trochę używanie murarki przez cystersów199.

197 J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, Kraków 2012, s. 146.
198 M. Frascari, The Tell…, op. cit., s. 37.
199 Ch. Jencks, Architektura…, op. cit., s. 151.
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Betonowe domy Botty (Casa Rotonda, Stabio, 1980‒1981; dom w Morbio Su-
periore, 1982‒1983) otrzymują znaczenie nie tylko dzięki swojej strukturze, lecz 
z racji zaprogramowanej od początku do końca autonomii każdego z fragmentów 
wykorzystanego budulca. Na zewnątrz udają „klasyczny” obiekt, eksponując litą 
masę zespoloną z terenem, geometrię formy i znaczenie sił grawitacji betonowych 
ścian. W środku jego domy są białe, połączone z czernią profili okiennych i ba-
lustrad. Dla Botty modułowana betonowa kostka jest „miarą” precyzji ustalonej 
o wiele wcześniej – w dokładnym odwzorowaniu betonowego budulca, przedsta-
wionym w nienagannych rysunkach technicznych architekta.

Bliskie znaczenia betonowego detalu Ricarda Bofilla i Carla Scarpy są „eklek-
tyczne architektury” Stanisława Fiszera. Budynki Fiszera nie są jednak, jak mogłoby 
się wydawać, postmodernistyczne – są neoklasyczne z założenia i wykonania. Kryją 
w sobie chęć powrotu do praktyki poszukiwania proporcji, artykulacji, tradycyjnego 
podziału elewacji z cokołem parteru i gzymsem. Dla architekta, który uważa się za 
kontynuatora dzieł Leona Battisty Albertiego, Victora Horty i Carla Scarpy, materia 
betonu musi mieć cechy bogactwa pomysłów – jest grą faktur, technologii, barwy; 
powierzchnia jest traktowana jako patchwork odżegnujący się od modernistycznej 
jednolitości – jest zróżnicowaniem. Uplastycznienie fasady odbywa się z pewnym 
uwypukleniem cech formalnych, a nawet je „zagęszczających”, w których nieob-
ce są zestawienia płyt prefabrykowanych z betonem odlewanym na miejscu; po-
wierzchniom piaskowanym towarzyszą polerowane, kamienne elementy, najczę-
ściej uzupełniane starannie wykonanymi stalowymi aplikacjami. Beton Fiszera 
stanowi tworzywo konsekwentnego  p a s t i s z u  architektonicznego, wpisującego 
się w scenografię miasta, które pasuje do estetyki dziewiętnastowiecznego Paryża. 
Takie przesłanie niosą do dziś budynki: Archiwów Narodowych w Paryżu (1988), 
Teatru z Mediateką w Saint-Quentin-en-Yvelines (1993) czy Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie (2000).

2.2. Moralność betonowego brutalizmu. W XX wieku teorie estetyczne całko-
wicie przewartościowały istotę pracy „nad”, „za pomocą” i „w samej” materii. 
I tak, dla większej części sztuki współczesnej materia staje się już nie tylko ciałem 
dzieła, ale także jego celem, przedmiotem dyskursu estetycznego. Nie oznacza to, 
rzecz jasna, że twórcy innych czasów nie byli świadomi tego, z czego wywodzą się 
ich konstrukcje, techniczne przeszkody i artystyczne wyzwolenia. Jednak opisując 
wartość i płodność materii, traktowanej jako źródło inspiracji, należy stwierdzić, 
że w XX wieku odkryto kolejne możliwości określania fizycznej substancji przez 
jej wymiar etyczny, który jest zrozumiały w momencie odciśnięcia w nim idei oraz 
nadania mu odpowiedniej formy. Także architekci, im intensywniej skupiali uwagę 
wyłącznie na samej materii, tym bardziej fakt odrzucenia starych konwencji formal-
nych popychał ich w sferę kolejnych domen możliwych form i znaczeń.
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Beton, choć szybko stał się materią znaną i wykorzystywaną przez twórców, 
to aż do początku lat pięćdziesiątych był „materią nienazwaną”. Przeświadczenie, 
że beton to „kamień współczesności” i może być chropawy, nieszlifowany lub mieć 
fakturę naturalnego odcisku szalunku, stało się w połowie XX wieku sprawą etyki, 
a nie tylko estetyki. Stosowanie surowego betonu uznano za pochwałę niedoskona-
łości ludzkiej natury – eksponowaną urodę potencjalnie zrozumiałą przez odbiorcę 
i użytkownika. Po czterech dekadach XX wieku ukrywania się za manifestami abs-
trakcji, funkcjonalizmu i logiki konstrukcji, beton surowy i niewykończony uka-
zał się jako synonim myślenia o powrocie do humanizmu przestrzeni architekto-
nicznej. Sposób definiowania nowego, etycznego znaczenia betonowej materii stał 
się celem dochodzenia do moralności architektury modernistycznej i przyznania 
jej znaczeń, zakończonych po latach odrzuceniem i powolną demolicją.

O demiurgicznym znaczeniu tworzywa, w którym Auguste Perret wybudo-
wał w 1923 roku świątynię w Le Raincy, pisał krytyk architektury Henry-Russell 
Hitchcock: „Gdy Perret wzniósł Notre-Dame w Le Raincy […] beton doszedł 
do dojrzałości jako materiał budowlany”200. Jednak to nie forma budowli, lecz zna-
czenie jej budulca określiło moc oddziaływania na idee architektury przed 1945 ro-
kiem. Według Petera Collinsa to właśnie Perret w Le Raincy po raz pierwszy no-
bilitował beton, nazywając go materiałem szlachetnym (noble), dzięki czemu stało 
się możliwe nadanie pełnej czytelności strukturze architektonicznej i nowego zna-
czenia architekturze sakralnej. Architekt nazwał ową próbę ukształtowania formy 
w betonowym kształcie estetyką „surowości” (brut) lub „nagości” (nudité), w której 
odnajduje szlachetność, choć nie nowoczesność.

Stanowisko Petera Collinsa jest propozycją odczytania na nowo początków zna-
czenia betonu w architekturze. Autor cytuje słowa poety Paula Jamota wizytującego 
kościół i określającego „stan braku wykończenia” betonu (fr. état brut) jako fakt 
estetyczny, którego nie powinno się negować ograniczeniem budżetu na budowę 
świątyni. Jako dowód krytyk przytacza znaczące w owym czasie i popularyzator-
skie działania braci Perret, w których dopatruje się oryginalnego wpływu beto-
nu na znaczenie architektury początku XX wieku: „[…] nagi beton po raz pierwszy 
gra rolę materii szlachetnej”, odkrywającej w swojej surowości (rudesse) katego-
rię piękna, wcześniej nieobecnego w budowlach monumentalnych. Konsekwentnie, 
w 1959 roku Peter Collins, w odróżnieniu od użytego przez Reynera Banhama ter-
minu new brutalism (1955), określa znaczenie betonu Perreta w sparafrazowanym 
pojęciu old brutalism201.

200 H.R. Hitchcock, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Harmondsworth 1967, [za:] 
P. Collins, Concrete…, op. cit., s. 315 (tłum. M.Ch.); zob. s. 57.

201 Ibidem.
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Konkluzja Collinsa, choć precyzuje czas i miejsce powstania nowej betono-
wej retoryki, faktycznie ukazuje jednak wymowę betonu jako odosobnionego, a na-
wet jednostkowego faktu estetycznego. Nieco później wzniesiony w Bazylei żel-
betowy kościół św. Antoniego (1925–1926) autorstwa Karla Mosera wydawał się 
już bardziej poszukiwaniem wyrazistych cech betonu dla monumentalnej formuły 
niż świadomym odwołaniem do zasady zainicjowanej przez Auguste’a Perreta – 
jak uważnie oceniali krytycy – wynikającym z wewnętrznej konieczności stwarza-
nia piękna, będącego połączeniem technicznej celowości i programu.

Estetyczna myśl wyznaczona świątynią w Le Raincy powróciła w nowym wcie-
leniu po trzydziestu latach – w 1952 roku, kiedy wszyscy apologeci powojennej 
estetyki z Reynerem Banhamem na czele uznali, że pierwsze liczące się dla idei 
architektury wykorzystanie béton brut miało nastąpić w Marsylii, w trakcie budo-
wy jednostki mieszkaniowej Le Corbusiera. Marsylska budowla – nieotynkowana, 
bez retuszy, szara, chropawa w fakturze, z widocznymi znamionami niedoróbek 
wykonawczych, ogłosiła światu powstanie nowej metafory, inicjującej stylistykę 
brutalizmu i béton brut. Wizualna naturalność monolitu stanowiła wynik decyzji 
ukazania śladów po technologii i przypadkowych efektach procesu zastygania czy 
defektach niedoskonałego wykonawstwa. Architekt podkreślał łatwość użycia beto-
nu, jego „lojalność w odwzajemnianiu” myśli koncepcyjnej i dostosowania w przy-
szłej realizacji. Przy każdym projekcie Le Corbusier na nowo wyznaczał sens tego 
materiału. Wykorzystany w budynkach Bloku Marsylskiego czy zespołu parla-
mentarnego w Chandigarh, miał ogłaszać światu humanizm, uczciwość i szczerość 
dostosowania idei do formy i formy do materii; zastosowany w budynku klasztor-
nym w Sainte Marie de la Tourette był tanim, rustykalnym materiałem bez aspiracji 
dekoracyjnych. Architekt używał także wielu metafor, aby usprawiedliwić estety-
kę „nagiego betonu”, który miał symbolizować część stylistyki powojennej archi-
tektury. Po raz pierwszy Le Corbusier uznał surowy i intensywny kontrast za środek 
tworzenia piękna w architekturze:

Zdecydowałem się tworzyć piękno przez kontrast. Poprowadzę dialog między 
surowością i delikatnością, między bezbarwnym i intensywnym, między pre-
cyzją a przypadkiem. Zmuszę ludzi do myślenia i refleksji, […] tak aby ich 
wyobraźnia funkcjonowała bardziej intensywnie202.

W Domu Brazylijskim203 (1953) usytuowanym w parku uniwersyteckim w Pary-
żu stylistyka kontrastu ujawnia się jako jedna z prób analizy betonowego tworzywa, 

202 Le Corbusier, L’Unité d’Habitation, [w:] Le Corbusier & P. Jeanneret, Œuvre complète 1946–1952, 
Zurich 1953, s. 19 (tłum. M.Ch.).

203 Historia projektu jest zapisem przebiegu zdarzeń stylistycznych. Projekt, od początku tworzony 
przez brazylijskiego architekta Lucia Costę, miał ustanawiać kontynuację przedwojennej logi-
ki pięciu zasad współczesnej architektury. Kiedy jednak koordynacją i nadzorem nad projektem
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mającego za cel stworzenie czytelnej jedności funkcji, formy i konstrukcji. Począw-
szy od recepcji przez hol, teatr, bibliotekę, zespół administracyjny aż po kondygna-
cje mieszkalne pawilon stanowi kumulację powojennych odwołań Le Corbusiera 
do rzeźbiarskiej funkcji architektury i budowania jej znaczeń przez sprzeczność 
form uzupełnionych surowością betonu.

Przestrzeń Domu Brazylijskiego nie jest wykreowana jedynie w w o l n y m 
p l a n i e, lecz jest dodatkowo labiryntowa – określa kształt i kierunek drogi dla 
wyrzeźbionych w betonie kulminacji formalnych. Regularność stojącej na siedmiu 
betonowych podporach budowli przeciwstawiona jest swobodnej figurze parte-
ru budynku („chmury”) mieszczącego foyer i część administracyjną. Wyłaniające 
się z cienia kolejne plany, formy i płaszczyzny nadają otoczeniu sens scenografii 
– rzeczy kontrolowanej przez twórcę odpowiednim dostępem światła zewnętrzne-
go. Całości dopełnia wyczuwalny w skali, wymiarach i podziałach antropomorfizm 
wszechobecnego Modulora – reguły humanizmu proponowanych kształtów. Beton 
w pawilonie wymieszany jest z rzecznym kamieniem, faktura surowego tworzywa 
miesza się z malowanym drewnem stolarki okiennej i drzwiowej, a układ nieregu-
larnych deskowań łączy się z prefabrykowanymi kratami loggii (brise-soleil). Inten-
sywny kolor wewnętrznego wyposażenia skonfrontowany jest z czarnym, nierów-
nym kamieniem podłóg, glazury i z ciemną politurą mebli. Brak tynków na ścianach 
odsłania inspirację prymitywnością, która przez wizualną moc faktur, surowych 
powierzchni i struktury lica betonów ustanawia na nowo znaczenie boniowania, ma-
jącego potwierdzać słowa Le Corbusiera, że „modelunek fasady (modénature) to ka-
mień probierczy architekta”204. Przypomina to również o tym, że dobra architektura 
powinna oferować kształty i powierzchnie uformowane z myślą o „oku szukają-
cym przyjemności dotyku” i odkrywającym humanizm tej „cielesnej” przestrzeni 
(il. III.7). W pewnym sensie ten obraz czysto materiałowej ekspresji stanowi odwo-
łanie do wyprowadzonej przez Gastona Bachelarda poetyki, która odnosi do istoty 
formy poprzez wyobraźnię jej materii, gdzie określony przez walor „budulca” beton 
mógłby być przyporządkowany ż y w i o ł o w i  z a d u m y205.  Filozof wskazuje na 
obiekt  w y o b r a ź n i  m a t e r i a l n e j  jako ten, który sięga w głąb bytu, poszu-
kując tego, co zarazem pierwotne i wieczne, skupione na substancji, na treści materii 
i „wnętrzu” przedmiotów, zgłębia to, co pierwotne, usiłując dotrzeć do „rdzenia”

zajęła się pracownia Le Corbusiera, okazało się, że pozostawiając zasadnicze zręby uformowania 
koncepcji, Le Corbusier zaproponował nowy materialny obraz dzieła. „Stara” estetyka architektury 
maszynowej niespodziewanie ustąpiła miejsca „nowej” – demonstrującej bezkompromisowe, rzeź-
biarskie użycie betonu. Le Corbusier, po ostentacyjnym wycofaniu się przez Lucia Costę ze współ-
pracy, doprowadził do realizacji budowli (1959) we własnej wersji architektonicznej – odsłonie 
architektury wykonanej za pomocą betonu brutalistycznego.

204 Le Corbusier, W stronę…, op. cit., s. 62.
205 G. Bachelard, Wyobraźnia…, op. cit., s. 117.
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Il. III.7. Dom Brazylijski, Le Corbusier, Paryż, 1952–1953
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przedmiotów. Bachelard opisuje taki obiekt jako „wspaniałą potrzebę penetracji”, 
która wkracza w sferę pobudzenia wyobraźni widza, lecz jest także równorzędnym 
czynnikiem w ukazaniu przestrzeni spełniającej wizję pojęcia „wyobraźnia form”. 
Beton w dziele Le Corbusiera podobnie gra rolę totalnego budulca dzieła sztuki – 
budowli, w której nie ma granicy między sztukami strukturalnymi a dekoracyjnymi, 
a więc takiej, która łączy emocję pracy nad zewnętrzem i wnętrzem.

Le Corbusier wyznaczył drogę, na której brutalizm ewoluował od manifestacji 
surowej materii, głoszącej transcendentność nowej architektury, aż do dekorator-
skich zabaw z licem betonu, wspomaganych kolejnymi pomysłami na struktury-
zację i fakturyzację budynku. Geneza brutalizmu ma również inne podłoże, któ-
re stanowi poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o jakość architektury powojennej 
i jej etycznego przesłania. Dzięki Le Corbusierowi uznano, że nieukrywana natu-
ralność materiału, przez niektórych uważana z a  w a d l i w ą, może stać się na-
rzędziem moralnego przesłania architektury. Naddana deformacja betonu stała się 
narzędziem poznawczym – funkcją pokazywania świata takim, jaki jest, ukrywanym 
w głębi materii przesłaniem, że prawdziwe piękno jest właściwością nie ciał, lecz 
cnót. Umberto Eco pisze wręcz, że twórcy współcześni uznają istotę współistnie-
nia przeciwstawnych postaw, ponieważ opozycja brzydki‒piękny nie ma już zna-
czenia estetycznego; brzydota i piękno są dwoma sposobami przeżywania w sposób 
najbardziej neutralny206.

W nieznanym wcześniej aspekcie socjologicznym uznano, że architektura po-
winna zapewniać człowiekowi poczucie tożsamości, które stanowi jego podsta-
wową potrzebę psychologiczną. Komentowana od początku budowa Jednostki 
Marsylskiej Le Corbusiera stała się wzorcem rozumienia powojennych trudów 
tworzenia nowego ładu i przestrzeni dla życia ludzi. W następnych latach poglą-
dy architektów neobrutalizmu kształtowane były  przez odrzucenie humanistycz-
nych wartości piękna na rzecz humanizmu nowej emocji zawartej w materiałach 
i przestrzennej plastyce. Nowy Brutalizm za pomocą „nagiej” struktury – „ubó-
stwa” formalnego odrzucającego wszelkie zabiegi wykończeniowe jako wyraz bez-
pośredniości odczuć, chciał stworzyć nową etykę społeczną. Propagator tej nowej 
estetyki Reyner Banham określał tym „obrazem antysztuki akademickiej” wsze-
lakie plastyczne przejawy (obrazy Jacksona Pollocka, Michela Tapié  czy rzeźby 
Eduoarda Paolozziego); wśród nich także architekturę, ukazując jej nową istotę 
i uporządkowanie w naturalnej hierarchii: czystego planu, eksponowanej struktu-
ry oraz naturalności materiałów i ich cech. Według krytyka obraz takiej architek-
tury wraz z jej materialnością ma odbiegać od klasycznego pojęcia piękna wyzna-
czonego przez św. Tomasza z Akwinu, gdzie uroda nie pochodzi od quod visum 

206 U. Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007, s. 19.
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placet207 (od tego, co znane, co nam się podoba), lecz jest w tym, co może być 
zdefiniowane jako quod visum perturbat (to, co wpływa na emocje, co robi na nas 
wrażenie) – nie jest indywidualne przeżycie, lecz będącym odczuciem zbiorowym, 
społecznym. Wizualność materii (odmienna od dotychczasowej) oraz inny sposób 
użycia budulca „takim, jaki jest” (as found) stały się przyczyną wywoływania no-
wych relacji, powiązań w odczuciach formy architektonicznej208.

Współczesnym kontynuatorem tez Banhama jest Paul Mendes da Rocha, uzna-
jący brutalizm za stylistykę właściwą naszym czasom. Architekt symbolizuje 
béton brut przez zdefiniowanie możliwości współczesnego umysłu i wolności in-
telektualnej, które nie powinny być za niczym ukryte; beton jest wytworem wiedzy 
i technologii, a nie imitacji, i zawsze odpowiada na pytanie, j a k ą  rzecz powin-
na być. Dokładnie takie są jego idee architektoniczne – odpowiedzialne społecznie, 
ekonomiczne i dostępne. Architekt potwierdza fakt stosowania prostych środków 
dla realizacji prostych i „właściwych” form z betonu, stwierdzając:

Myślę, że wszystko, co zbędne, jest irytujące. Wszystko, co nie jest konieczne, 
staje się groteskowe, zwłaszcza w naszych czasach209.

2.3. „Święty beton”. Skłonność do myślenia o świecie materialnym jako predesty-
nowanym do prezentowania właściwej mu etyki i świętości podlegało w XX wieku 
dalszym przemianom. W architekturze nie jest to nowa sytuacja. Należy przypo-
mnieć, że istnieje odwieczne dążenie do uwikłania materii w zależność i łączność 
między dwoma komplementarnymi planami rzeczywistości. Przemiany idei i mate-
rii we współczesności stanowią potwierdzenie niekończących się poszukiwań mo-
ralności przez bogactwo znaczeń i odniesień symbolicznych materii, o niepohamo-
wanej metamorfozie „ruchu” wyobraźni symbolicznej i teologicznej. Więź ta ma 

207 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I q. 5 a, 4 ad 1, [za:] W. Tatarkiewicz, Dzieje..., op. cit., 
s. 139.

208 R. Banham, The New Brutalism, „The Architectural Review”, Vol. 118 (708) 1955, s. 351-358. 
Stylistyka Brutalizmu i Nowego Brutalizmu, operująca ekspresją naturalności tworzywa, każe przy-
pomnieć o innym źródle klasycznego pojęcia terribilità – określenia bezpośrednio odnoszącego 
się do znaczeń pierwotnych, służących opisywaniu rzeczy i wywołujących rodzaj niepokoju u pa-
trzącego. W XVI wieku termin ten ewoluował do szeroko rozumianego określenia jakościowego 
o specyficznym wydźwięku plastycznym, lecz nie do końca określonego stylu, mówiącego o ufor-
mowaniach „silnych” i „potężnych”, „strasznych” i „surowych”. W okresie manieryzmu i baroku, 
w pojęciu terribilità Włosi odkryli sens nowy i ostateczny: jako wyjątkowy i dziwny, wstrząsający 
i ekstrawagancki przejaw dzieła sztuki, ze szczególnym charakterem formalizowania ciała ludzkie-
go, rzeźby czy architektury przez niespotykane ujęcie, wybór i pomysł. Po dziesięcioleciach termin 
ten nacechowany negacją przeszedł w fazę znaczenia pozytywnego i wartościowego, jednak mają-
cego wciąż sens opisania intensywnego oddziaływania dzieła sztuki.

209 Za: Esej Francesco Dal Co z okazji przyznania Paulowi Mendesowi da Rochy Nagrody Pritzkera 
w 2006 roku, http://www.pritzkerprize.com; dostęp: 18.07.2013 (tłum. M.Ch.).
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od stuleci charakter podstawowy, albowiem wartość profanum została stworzona 
przez świętość materii wyłaniającej się z niej dzięki woli transcendencji. Dosko-
nała jedność między sacrum i profanum, objawiona w średniowieczu przez Miko-
łaja z Kuzy jako coincidentia oppositorum210, jednoczy w sobie wszystkie wartości 
konstytutywne dla obu przestrzeni. Celem sfery materialnej (zmysłowej) jest za-
tem dążenie do wywyższenia się. Ustanawia to wolę nieustannego doskonalenia 
się profanum. W epoce średniowiecznych katedr zaczęto odróżniać piękno  f o r- 
m y  i  piękno  w y r a z u.  Odróżniano zmysłową i umysłową reakcję na formy 
sztuki. Mówiono, że ich piękno działa zarówno na oczy, jak i na duszę. A oddzie-
lenie reakcji zmysłowej i umysłowej pociągnęło za sobą odróżnienie  m a t e r i i 
dzieła od jego  f o r m y211.  Podobnie cały rytuał bizantyński był nacechowany tym, 
co nazwano mistycznym materializmem. Budowniczowie w tych czasach realizo-
wali swoje intencje mistyczne przez materialną świętość; architektura prowadziła 
do Boga, ale przez przeżycia estetyczne odkrywane w budulcach. W XIX wieku 
dostrzeganie świętości w sferze czysto materialnej odczytywano jako przejawy pan-
teizmu – uwikłania się sztuki w romantyczny żywioł przyrody i jej absolutyzację.

W XX stuleciu, wraz z nadejściem funkcjonalizmu, świętość przestała już być 
kojarzona z bytem pozafizycznym, a jej poszukiwania skupiły się przede wszyst-
kim na świecie materialnym, na wytworach postępu technicznego pozbawionego 
mocy tworzenia sacrum. Wśród wczesnych poszukiwań koncepcji modernistyczne-
go sacrum odnajdujemy dzieła Karla Mosera, Rudolfa Schwarza i Ottona Bartnin-
ga, dla których odwołaniem było nie naślado wanie form dawnych, lecz raczej ich 
„podstawowej atmosfery” świątynnej212. Wśród nich wyróżnia się teoria Rudolfa 
Schwarza, który odrzucał utrzymywany w środowiskach awangardowych dogmat 
dotyczący dominacji czynnika technicznego w architekturze. Wobec narastającej 
tendencji rozdzielenia formy i treści, Schwarz uznawał, że uzyskany kształt nie 
może być niezależny od założo nego wcześniej znaczenia213. Wspólnota wiernych 
miała oznaczać jedność uwidocznią w jednorodnej materii tworzącej proste formy 
i „proste rzeczy”, będące źródłami chrześcijańskiego życia.

Z drugiej strony, reforma przestrzeni liturgicznej, jaka dokonała się tuż po Sobo-
rze Watykańskim II (1962‒1965), spowodowała nadanie przestrzeni sakralnej cha-
rakteru „funkcjonalizmu liturgicznego”, dającego w efekcie nowy ryt posoborowy 
wymuszający jedynie te zmiany, które w największym stopniu dotyczą dostosowa-
nia wnętrza do wymogów kultu. W sensie tworzywa, żelbet i beton zastąpiły ka-
mień wraz z jego wszystkimi odniesieniami biblijnymi, a abstrakcja geometryczna

210 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 2009, s. 187.
211 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, Estetyka średniowieczna, Warszawa 1988, s. 139.
212 C. Wąs, Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Wrocław 2008, s. 184.
213 Ibidem, s. 35.
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i stylistyka brutalizmu zajęły miejsce kosmologii koła i kwadratu, z jej tradycyjną 
strukturą świątyni traktowanej jako corpus misticus. Żelbet i beton, budulce uwa-
żane przez awangardzistów za mniej wyrafinowane niż stal i szkło, nadawały się 
jednak idealnie do tworzenia monolitów o plastycznej integralności – „otwartych” 
na wizualne znaczenia, indywidualnych pod względem autorskiego odczucia sa-
crum. Konsekwencją tego była przemiana, jaka dokonała się w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XX wieku – „przestrzeń przejrzysta” bauhausowskiego mo-
dernizmu ustąpiła estetyce „przestrzeni kwantytatywnej” betonu, postrzeganej jako 
energia i materia. W koncepcji „jakościowej” architektury sakralnej wybrakowany 
obraz wyobrażenia o kościele jako „modelu świata” został zamieniony w poszuki-
wanie takiej struktury, dla której wyjaśnieniem nie będą spektakularne wynalazki, 
lecz tradycyjna, na nowo odnaleziona symbolika sakralna.

Charles Jencks pisze, że sakralne dzieła Le Corbusiera są odzwierciedleniem 
jego cech indywidualnych: człowieka nieprzejednanego, surowego, lecz także 
wrażliwego, a jego najważniejsze budowle – klasztor Sainte Marie de la Tourette 
(1957‒1960) w Eveux i kaplica Notre Dame du Haut w Ronchamp (1953‒1955) 
to dwa odmienne przykłady architektury o ogromnej sile oddziaływania na twórców 
drugiej połowy XX wieku. Chociaż obie budowle łączy ulubiony materiał architek-
ta, to jednak różni je sposób jego wykorzystania. Klasztor jest obiektem będącym 
kontynuacją idei béton brut, wyznaczającej całą gamę nowych znaczeń związanych 
z regułami projektowymi lat pięćdziesiątych. Wszechobecne niewykończone beto-
nowe płaszczyzny założenia miały stać się krystalizacją harmonii brył w świetle, 
prostoty i bezpośredniości zachowań między wiernymi. Brutalizm formy i materii 
jest rzeczą podkreślającą fakturę, naturalnym decorum – jest nie tylko nośnikiem 
wartości estetycznych, ale także moralnych, pogłębiających sens formy sakralnej, 
szczerości i naturalności materii nieskażonej nadmierną symboliką.

Purystycznemu językowi klasztoru w La Tourette przeciwstawione jest dzieło ka-
plicy w Ronchamp. Ta „architektoniczna rzeźba” odkryła dla modernizmu schyłek 
abstrakcji geometrycznej i nadejście czasów metafory w architekturze. Konglomerat 
konstrukcji murowej i żelbetowej, zaprojektowany i wybudowany bez jakichkol-
wiek racjonalnych motywacji architekta, stał się także źródłem myślowym i etycz-
nym dla całej gamy stylistyk, objawiających się różnorodnością form i porównań. 
Budowla w Ronchamp to synteza fizycznego „zamknięcia” i symbolicznego „otwar-
cia” ‒ kreowania istoty kościoła, który stanowi centrum religijnych znaczeń, gdzie 
człowiek może doświadczać powrotu do swoich misteryjnych początków. Christian 
Norberg-Schulz opisuje znaczenie kaplicy jako „pieczary, otwartej na najistotniej-
sze znaczenia ludzkiego bytu, poświadczające stwierdzenie Heideggera, że «na Zie-
mi» znaczy «pod Niebem»”214. Wyrazistość formy z Ronchamp była tak znaczą-

214 C. Norberg-Schulz, Znaczenie…, op. cit., s. 213.
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ca, że w następnych latach powstały budowle ukazujące symboliczne możliwości 
betonowej formy i ustanawiające przełom w budowlach monolitycznych. Kościół 
pielgrzymkowy w Neviges autorstwa Gottfrieda Böhma (1968), kościół Świętej Ro-
dziny Fritza Wotruby (1974–1976) w Wiedniu czy polskie budowle: kościół Matki 
Bożej Królowej Polski Arka Pana (1967–1977) projektu Wojciecha Pietrzyka oraz 
kościół św. Jadwigi w Krakowie (1978–1987) Romualda Loeglera, Jacka Czekaja 
i Marka Piotrowskiego – wszystkie, choć nie stosują się do tradycyjnej układów 
wnętrz kościelnych, odzyskują podstawowe cechy chrześcijańskich świątyń. De-
monstrują wagę fizycznej obecności tworzywa, z którego są zbudowane, i stano-
wią lekcję nowego podejścia do plastyki betonu.

Rozumowanie to widać także na przykładzie formy kościoła Sainte-Bernadette 
du Banlay w Nevers, autorstwa Clauda Parenta i Paula Virilia (1966). Architekci, 
projektując tę budowlę, uznali, że tylko monolityczna masa świątyni upodobnio-
na do groty może nadać autentyzm doświadczeń mistyczki z Lourdes i realność 
jej objawieniom. Brutalistyczna konstrukcja monumentu jest daleka od ukazywa-
nia tradycyjnych symbolik religijnych. Stworzono ją po to, aby stała się odpowiedni-
kiem  m o n o l i t y c z n e g o  bunkra, który oferuje dla większości ludzkich potrzeb 
atawistyczne schronienie (il. III.8). W tym formalnym wyrazie kościół wydaje się 
upodabniać również do ufortyfikowanej świątyni romańskiej, stając się miej-
scem świętym, symbolizującym w swojej prostocie ochronę życia215.

Nie bez znaczenia dla zasad formalnych budowli były badania, które Paul Virilio 
prowadził od 1958 roku nad bunkrami Wału Atlantyckiego. Stabilne, zakotwiczone 
w gruncie nazistowskie umocnienia stały się pretekstem do wykorzystania całego 
słownika dotyczącego fortyfikacji i obronności, począwszy od obniżonej niszy wej-
ściowej, obłych narożników i attyki, aż do glifów okiennych – „otworów strzel-
niczych”. Innowacyjność tej budowli polega zatem na homogenicznym wycinaniu 
brył i wkładaniu ekspresji w jednolitą formę „groty” – wszystko po to, aby nadać 
jeszcze jedno znaczenie architekturze; monolityczność jest równoznaczna z mo-
numentalizmem. Budowla autorstwa zespołu Architecture Principe ma „maskę”, 
za którą kryje się wyjściowy kształt heksagonu, tworzący zasadę figury pokazu-
jącej w rzucie i przekroju związek przełamania formy i przestrzeni między stre-
fą sacrum i profanum. Jest ona także użyta dla pokazania dodatkowej metafory – 
upodobnienia w rzucie świątyni do ludzkiego serca. Geometria budynku nie jest tu 
potwierdzająca ani oczywista, jest zerodowana i zużyta. Kąty nie są proste, masa 
nie spoczywa na ziemi, lecz opiera się na uniesionej centralnej podwalinie, jest wy-
cięta i daje obraz (ulubionej przez architektów) frakturacji i połamania.

215 C. Parent, P. Virilio, C. Joly, l’Église Sainte-Bernadette-du-Banlay à Nevers, Paris 2004, s. 7 
(tłum. M.Ch.).
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Il. III.8. Kościół Sainte-Bernadette du Banlay, Claude Parent i Paul Virillo, Nevers, 1964–1966
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Innym chętnie podziwianym dziełem rzeźbiarskiego brutalizmu jest zespół bu-
dynków kościoła pielgrzymkowego Mariendome w Neviges (1972) autorstwa Götf-
frieda Böhma. Lita, pozbawiona okien struktura miała stworzyć symbolikę i wartość 
„namiotu świątynnego”. Możliwe są także inne podobieństwa – do „biblijnej skały”, 
„sztucznego wzgórza”, „groty” wraz z wszystkimi przymiotami odnoszącymi się 
do kultu kamienia jako pierwotnej intuicji symboliki chrześcijańskiej. Ekspresyjnie 
rozbite figury z betonu stanowią także metaforyczne uzupełnienie organicznej wizji 
kościoła w odwołaniach do tradycji „świętych gór” czy też „kryształowych gór”. 
Przyrównanie monolitycznych kształtów uchodzących w przyrodzie nieożywionej 
za najdoskonalsze pod względem formy kryje w sobie także sens ogólny – poszu-
kiwania doskonałości pośród swobody stosowania betonu. „Kryształowy beton” 
Mariendome jest w istocie na zewnątrz i wewnątrz zróżnicowaną jednorodnością, 
w której poszczególne formy stworzyły metaforyczną potencję całego świątynnego 
założenia (il. III.9).

Sakralnym monumentem jest ostatnie ‒ ukończone w 2006 roku ‒ dzieło Le Cor-
busiera – kościół św. Piotra w Firminy216. Struktura obiektu jest jasna w swoich for-
malnych założeniach: obiekt prezentuje formę nieregularnej betonowej piramidy, 
opartej na rzucie 25-metrowego kwadratu zmieniającego się w nieregularną stoż-
kową geometrię. Dobitność wyrazu formalnego powoduje, że symbolizm jest tak 
samo bogaty, jak jednoznaczny – kościół ma być wyrażeniem idei połączenia Ziemi 
i Nieba; rodzajem „świętej drogi” zawartej w strukturze a r c h i t e k t o n i c z n e- 
g o  s p a c e r u. Główny trzon budynku, spełniający funkcję sakralną, jest uniesiony 
tradycyjnie na żelbetowych filarach, pośród których – w części przyziemia – ukryto 
pomieszczenia ekspozycyjne i administracyjne. Obiekt obsługiwany jest ulubionym 
przez Le Corbusiera elementem funkcjonalnym: betonową rampą prowadzącą na 
główną kondygnację budynku. Baza ideowa dla tej przestrzeni –  p i ę ć  z a s a d 
a r c h i t e k t u r y,  wchłonięta przez lata w podświadomość twórczą, oddała miej-
sce przestrzeni stworzonej z „reakcji poetyckiej”, a więc rzeczy uformowanej rzeź-
biarsko.

216 Kościół w Firminy to budowla z długą historią, albowiem czekał na realizację 41 lat. W roku 
2006, dzięki zaangażowaniu osób związanych z dziedzictwem Le Corbusiera, projekt doczekał się 
kompletnej realizacji. Po wpisaniu go na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (projekt miał 
dwie oryginalne makiety i dokumentację w skali 1:100), a także dzięki decyzji władz miejskich 
wspieranych działaniami lokalnego Wydziału Architektury w Saint-Étienne, zadecydowano, że na-
leży dokończyć dzieło (stadion, jednostka mieszkaniowa i dom kultury zostały wybudowane do 
1965 roku). Kierownikiem całego przedsięwzięcia został José Oubrerie, współpracownik Le Cor-
busiera od 1957 roku. Pod koniec życia Le Corbusiera to właśnie on stał się osobą odpowiedzialną 
za początkową realizację obiektu w Firminy i to on zadecydował o ostatecznym kształcie kościoła 
oraz o wyborze kategorii i technologii betonu.
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Il. III.9. Mariendome, Götffried Böhm, Neviges, 1967–1972
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Architektura świątyni wpisuje się w tradycję budowli sakralnych, w których kon-
tynuowano znaczenie metafory zastosowanej w kaplicy w Ronchamp – „naczynia 
intensywnej koncentracji i medytacji”217. Nietynkowane, betonowe, lite ściany wnę-
trza kościoła mają za zadanie ukazanie sensów symbolicznych – udają sferę skle-
pienia – „nieboskłonu” budującego aurę kultu oraz skupiającego w sobie myśl i mo-
dlitwę. Swoją mistyczną tajemnicę mają także „działa świetlne” (canons á lumière) 
czy otwory w kopule układające się na kształt gwiazdozbioru Oriona. Przestrzeń 
kościoła wyznaczana jest pojęciem s t r u k t u r y  z a m k n i ę t e j  – wygrodzonej 
we wnętrzu grą między formą, funkcją i materią obiektu. Jego zwarta betonowa 
kubatura decyduje również o tym, że przestrzeń budowli wspierana jest grą świa-
tła i ciemności (il. III.10). Konrad Kucza-Kuczyński opisuje wnętrze tej świątyni 
jako przestrzenne misterium, budowane za pomocą światła, realnej materii oraz wi-
docznych znaków i symboli:

[…] Tak, w delikatnym mroku Mistycznej Groty, scenografie światła na be-
tonie budują misterium tego niezwykłego, powstającego etapami kościoła. 
Rozgrywający się na tle surowych faktur nawy, w zaskakującej skromności 
betonowego wyposażenia prezbiterium, w prostocie drewnianego krzyża ołta-
rzowego i drewna ławek, odwieczny motyw wędrowania Światła chyba najle-
piej oddaje pożądaną prostotę szlachetnego piękna218.

Monolit formy kościoła ma oddawać obraz plastycznej integralności formy, 
funkcji materii i jej treści. Rzeźbienie w pojedynczej bryle określa zasadę, w której 
nie ma miejsca na rozróżnianie między ścianą a dachem czy między oknem a be-
tonowym świetlikiem, wpuszczającym światło do wnętrza świątyni. Arbitralność 
kształtu architektury decyduje o jej doskonałości, w której nic nie może być dodane 
ani odjęte – gdzie corbusierowska agnostyczna „namiętność” przekuła martwe ka-
mienie w przestrzeń wypełnioną sakralnym skupieniem219.

We współczesnym dziedzictwie Le Corbusiera architektura sakralna Tadao 
Ando stanowi przykład tego, że sakralność może obywać się bez obowiązkowej 
w obiektach kultu monumentalności. Dla Ando to światło jest początkiem wszyst-
kiego i  d a w c ą  „obecności” materii. Światło wydobywa sens rzeczy, odkrywa-
jąc wzajemne stosunki, autonomię, symbolikę, a także ich świętość. Architektura 
w takim widzeniu musi kondensować formę do minimalnej i jedynej w danym sto-

217 Le Corbusier & P. Jeanneret…, op. cit., s. 72.
218 K. Kucza-Kuczyński, Ostatni kościół modernizmu, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 (3106), 

13.01.2009.
219 Kościół wybudowano z betonowej mieszanki samozagęszczalnej – Agilia Formes® i Agilia Vertica-

le®. Według znawcy Jeana-Louisa Cohena projekt stał wobec wielu wyzwań, tak z czysto funkcjo-
nalnego punktu widzenia, jak dostosowania go do zgodności z dzisiejszymi przepisami, dotyczący-
mi zastosowania najnowszych technik i innowacji ‒ „[…] w efekcie budowla ma miękkie linie i jest 
mniej «surowa», niż Le Corbusier mógłby ewentualnie sobie wyobrazić”, www.lafarge.com. Jak się
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Il. III.10. Kościół św. Piotra, Le Corbusier, Firminy, 1970–2006



152

sunku z innymi formami. W zredukowanych formach architektury Tadao Ando be-
ton jest masą wyznaczającą reguły wygradzania przestrzeni wewnętrznej (sacrum) 
od zewnętrznej (profanum). W Kaplicy Światła (1987–1988) w Ibaraki zewnętrz-
ne światło wpadające przez otwór w kształcie krzyża jednoznacznie nadaje trans-
cendentny charakter abstrakcyjnej i prostokreślnej przestrzeni, o czym przypomina 
inny wzorzec określający w ten sposób świętość miejsca – rzymski Panteon. Nie ma 
tu aspiracji ukazania możliwości konstrukcyjnych betonu, lecz jest chęć poszuki-
wania właściwej relacji między materialnością ściany a niewypowiedzeniem pust-
ki przestrzeni. Wszechobecna odczuwalność betonu i jego związek z naturą mają 
stworzyć rzecz mistyczną i ponadczasową. Ando mówi wprost, że jego drogą do 
sacrum w realizacji kościoła na górze Rokko (1985–1986) w Kobe i w Świątyni 
na Wodzie (1988) w Tomamu jest konfrontacja i odpowiednia separacja architektury 
z naturą, materii sztucznej i ożywionej – „kiedy roślinność, światło, woda lub wiatr 
zostają oddzielone od natury i określone według woli człowieka, uzyskują wartość 
sacrum”220. Światło i beton we wszystkich sakralnych budynkach Ando stanowią 
narzędzia odkrywania „ducha” architektury w fizycznych składnikach przestrzeni 
– są rodzajem panteistycznego wywyższenia wiecznie żywej i jedynej materii. Be-
tonowe kreacje Ando są także, w jakimś stopniu, dopowiedzeniem g r y  b r y ł 
w  ś w i e t l e  Le Corbusiera i wcieleniem w życie reguły Louisa Kahna, że prze-
strzeń architektoniczna zawsze musi być zdefiniowana przez materię i charakter jej 
światła221.

2.4. Materia zbiorowej pamięci. Wola upamiętniania postaci i ich czynów przypo-
mina o jednym: pamięć może stać się najtrwalsza, jeżeli nada się materialnej formie 
odpowiednie znaczenie symboliczne. Pomniki należą do tej sfery ludzkiej wyobraź-
ni, która odpowiada za cechę idealizowania pamięci przeszłości, tworzą obraz hi-
storii ludzi i rzeczy po nich pozostałych. Przez kulturę i doświadczenie zbiorowe 
stają się materialnym zarysem śladu po ludziach i ich czynach, a z pomocą narracji 
formy i materii – środkiem przekazu i nośnikiem wartości. Stają się alegorią, a zatem 
są opowieścią na wpół fałszywą, a na wpół prawdziwą, która ma podstawowy cel 
– trwanie. Pamięć zawarta w pomnikach przeradza się w wyobrażenie, w którym, 
jak uważa Henri Bergson, rola materii nie polega na gromadzeniu wszystkich wspo-
mnień, lecz tylko na wyborze najwłaściwszego faktu – takiego, który najskuteczniej 

wydaje, współczesny, gładki beton świątyni jest nie tylko potwierdzeniem tez Aarona Betskiego, 
że modernizm po prostu trwa, lecz także staje się okazją do przypomnienia naturalnej selekcji i do-
stosowania tworzywa architektury. Środki i narzędzia kształtowania architektury zawsze przecież 
podlegały modyfikacji i zawsze miały wpływ na końcowy kształt dzieła.

220 T. Ando, La Capella sull’acqua e la chiesa della luce, [za:] From the Chapel on the Water to the 
Chapel with the Light, „The Japan Architect”,  czerwiec 1989 (tłum. M.Ch.).

221 L. Kahn, Space and Inspirations, [w:] Louis Kahn…, op. cit., s. 225. 
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uzupełni świadomość widza i rozjaśni jego wyobrażenie222. Architektura pomni-
ków jest zatem nieodłącznie związana  najpierw z archetypem, który zamienia się 
w symbol, ponieważ dzięki nim stają się uniwersalnie zrozumiałe, a nawet czasami 
święte. Część z tych elementów jest powtarzalna i rozpoznawalna: droga, brama, 
światło, woda, drzewo, granica, ogród, dom. Pomniki i miejsca pamięci stanowią 
materializację idei przez utrwalenie w budulcu – a zatem stworzenie obrazu wzorca, 
w którym obraz materii dzieła wydaje się tak samo należeć do archetypu, jak jego 
formalne ukształtowanie223.

Adrien Forty tak pisze o znaczeniu betonu jako naczelnej materii do tworzenia 
pomników XX wieku:

[…] Zanim beton stał się standardowym materiałem do konstrukcji pomni-
ków, we wszystkich tych wczesnych przypadkach jego zastosowań operowano 
innymi argumentami. Jeśli idzie o możliwości tworzywa, chodziło zapewne 
o stosunkową niezniszczalność betonu, rosnące prawdopodobieństwo, że to, 
co w innym wypadku mogło zostać zapomniane, teraz będzie zachowane 
na wieczność: im większy i zwarty blok betonu, tym bezpieczniejsza pamięć. 
[…] Inna odpowiedź wiąże się z anonimowością, niemotą betonu, które czy-
nią zeń materiał szczególnie odpowiedni dla refleksji i projekcji mentalnej224.

W modernizmie, chociaż negowano sens tradycji stawiania pomników i monu-
mentów, to jednak zdarzało się, że architekci odrzucając sens symboliki i metafory, 
decydowali się na projektowanie pomników związanych z przemianami społeczny-
mi225. Wśród nich, bez wątpienia, znajduje się klinkierowy pomnik Róży Luksem-
burg i Paula Liebknechta (1925‒1926) autorstwa Miesa van der Rohe, ale również 
betonowo-kamienny Pomnik Wojenny w Como (1931‒1933) Giuseppe Terragnie-
go. Najbardziej znanym modernistycznym pomnikiem jest betonowy, zrealizowany 
w Weimarze Pomnik Poległych w Marcu (Märzgefallen, 1921‒1922), zaprojektowa-
ny przez Waltera Gropiusa. Pomnik o tyle zaskakujący w swojej formie, że jest jedy-
nym zrealizowanym przykładem ekspresjonistycznego dzieła dyrektora Bauhausu. 

222 H. Bergson, Materia…, op. cit., s. 171.
223 A.M. Wierzbicka, Architektura jako narracja znaczeniowa, Warszawa 2013, s. 138.
224 A. Forty, Beton i pamięć, „Konteksty”, nr 1–2, 2009.
225 Dobrze znany jest przypadek ataku Karela Teige’a w 1929 roku na projekt Mundaneum Le Corbu-

siera. Teige atakował zarówno sam pomysł konkursu, który uważał za szkodliwy, jak i corbusie-
rowski projekt, który jawił mu się jako zdrada podstawowej zasady architektury modernistycznej 
– celowości. Teige pisał: „Monumentalna i wotywna architektura, stosowana na użytek jakiego-
kolwiek pomnika rewolucji czy wyzwolenia; wszelkie dzisiejsze łuki triumfalne, uroczyste halle, 
grobowce, pałace i zamki stają się potworne. Zarówno przykłady betonowej i utylitarnej archi-
tektury, jak również omeny nowej metafizycznej, monumentalnej architektury pokazują wyraźnie, 
że w dzisiejszych czasach architektura ponosi porażkę jeśli nie służy rzeczywistym potrzebom życia 
społecznego i ekonomicznego”, K. Teige, Mundaneum (1929), tłum. L.E. Holovsky i L. Dolezel, 
Oppositions, 4, 1975, s. 89, [w:] „Oppositions Reader”, Nowy Jork 1998, s. 595.
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Abstrakcyjna forma pomnika, zaprezentowana jako kryształ o formie „uderzającej 
błyskawicy”, miała symbolizować ducha walki wspólnoty robotniczej i ciągłe zmar-
twychwstanie idei socjalizmu226. Kształt wymyślony z kamienia wapiennego został 
jednak, po zatwierdzeniu ekspresyjnej figury, zamieniony w konstrukcję z betonu – 
jedynego materiału, który utrzymałby niestabilność formy. Beton dodatkowo stał się 
podbudową kolejnego znaczenia – jego trwałość i jednorodna struktura miały przy-
dawać metafory monolitu rewolucyjnie „wzbudzonej” masy robotniczej. Beton, ze 
swoją konotacją materiału nowoczesnego, wciąż rodzącego się i nie do końca dosko-
nałego, został zaaplikowany przez Gropiusa jako materia „analogiczna” czy wręcz 
„polityczna” ‒ w przeciwieństwie do czczonego przez propagandę nazistowską ma-
teriału, jakim był kamień. Nie przeszkodziło to temu, by beton sumiennie obrobiony 
przez robotników Bauhausu na sposób Betonwerkstein stał się jednym z pierwszych 
przykładów w Niemczech potraktowania szorstkiego odlewu cementowego jako 
szlachetnej i wyrafinowanej materii.

„Architektoniczne rzeźby” Rachel Whiteread, a wśród nich najbardziej znaczą-
ce: House (1993) czy zrealizowany w Wiedniu Judenplatz Memorial (1996‒2000), 
mogą ilustrować tezę o specyfice przestrzenności odbioru dzieł rzeźbiarskich i ich 
efemerycznej zawartości. Realizacje Whiteread stanowią nie tylko pytanie o prze-
szłość, pamięć i teraźniejszość. Są pytaniami o przestrzeń i formę ‒ materia w tym 
przypadku odgrywa rolę medium.

Judenplatz Memorial, monument o geometrycznej, ascetycznej formie, jest bu-
dowlą upamiętniającą zagładę lokalnej społeczności żydowskiej. Przez symbolikę 
negatywowo ukazanego pomieszczenia biblioteki ‒ białe, cementowe ściany mają 
tworzyć przegrodę od utajonej i niedostępnej pustki wnętrza. Według Whiteread, 
zasada nadania wizerunku „nieobecności” pośród zastygłej w betonie „nagiej” i bez-
osobowej formy staje się podstawowym obrazem Holokaustu. „Betonowa pamiąt-
ka” jest także doświadczeniem przemiany w zbiorowej pamięci – zapomnieniem 
o czynach przez ukazanie tylko materii rzeczy i przestrzeni użytkowej – ukrytej 
pod postacią „miejskiego” eksponatu. Podobnie jak Daniel Libeskind w projekcie 
Muzeum Żydowskiego w Berlinie próbował nadać znaczenie formie przez selek-
tywne „wymazywanie” wspólnej pamięci, tak Rachel Whiteread podjęła próbę 
nadania śladu po „jednostce”, aby uczynić temat czytelnym odwołaniem do trage-
dii eksterminacji. Przed posądzeniem o nadmierną estetyzację otoczenia pomnik 
broni się surowym wykończeniem ścian prostopadłościennej figury, które, gdy po-
dejść bliżej, okazują się niestaranne, chropawe, przypominają niegaszone wap-
no lub gips. Pomnik w swojej cementowej prostocie wydaje się archeologiczną

226 Pomnik mający za cel upamiętnienie siedmiu członków związków robotniczych, którzy zginęli 
w marcu 1920 roku w puczu prawicowca Wolfganga Kappa. Zniszczony został przez nazistów 
w 1936 roku, następnie odbudowany w 1946 roku.
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„kopaliną”, zakłócającą – w swojej „widmowej” postaci – mieszczański spokój cen-
tralnego kwartału Wiednia.

Konsekwentną stylistykę Whiteread prezentuje rzeźba House – jako figura odci-
śnięta w negatywie szalunku staje się czymś na kształt „matrycy” pamięci po wy-
burzonym tradycyjnym domu w dzielnicy East London (il. III.11). Odlew w skali 
1:1 postawiony in situ na trawniku posesji miał wyglądać jak abstrakcyjna rzeźba, 
trójwymiarowy obraz – wspomnienie miejsca, kształtu i kubatury odnoszące się 
do wartości prywatnego życia. Artystka wykorzystała metaforę domu, esencjonal-
ną, dobrze zrozumiałą w kulturze anglosaskiej formę i zarazem stworzyła uniwer-
salny znak przemijania, oparty na dualizmie tego, co zarazem obecne i nieobecne. 
W rzeczywistości ideowej najczęściej powtarzane określenia wiążą się ze śmiercią, 
gdyż betonowy dom wydaje się wizualizacją czegoś na kształt „maski pośmiert-
nej architektury”227. „Pomnik” przestrzeni architektonicznej jest także próbą szu-
kania odpowiedzi na pytanie o wyraz bezużytecznej formy powstałej jako pozy-
tyw z matrycy rzeczy, której jedynym celem jest ucieleśnienie dokonanego kiedyś 
zniszczenia. Relacja odlewu i matrycy nie jest, w żadnym wypadku, procesem tech-
nologicznym związanym z powieleniem formy – jest aktem narodzin formy przez 
jej  p r z y p o m n i e n i e  i odnowę podstawowych znaczeń egzystencji.

Stosownym odniesieniem do betonowych dzieł Rachel Whiteread jest projekt 
wykonany w 2004 roku na X Międzynarodowe Biennale Architektury w ramach 
architektonicznych konfrontacji na temat nowej siedziby Cricoteki – Muzeum Ta-
deusza Kantora228. Wyznaczenie lokalizacji dla obiektu (róg placu Szczepańskiego) 
nasuwało istotną myśl o „umiejscowieniu” tej rzeczy architektonicznej jednoznacz-
nie związanej z osobą Kantora i Grupy Krakowskiej. Ważność miejsca i jego kon-
tekst przypominał o etymologii słowa „Ort”, oznaczającego miejsce, które przemie-
nia wyobrażenia w realny kształt pomnika – architektury ustanawiającej funkcję 
katalizatora pamięci. Rozstrzygające wydały się słowa samego Tadeusza Kantora 
mówiące o istocie materii jako  j e d y n y m  ś l a d z i e  e g z y s t e n c j i,  określa-

227 A. Markowska, Rachel Whiteread – próby niebudowania, „Czasopismo Techniczne”, wyd. konfe-
rencyjne Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Co to jest architektura?, z. 11-A/2005, R. 102, 
Kraków 2005, s. 83. Anna Markowska tak opisuje londyńską pracę: „Obiekt […] robił wstrzą-
sające wrażenie – na zielonej trawie, jednak w kontekście miejskiej zabudowy, wznosi się szary, 
zmumifikowany dom. Przestrzeń wewnętrzna, która stanowi istotę mieszkania, jest niedostępna, 
odlewy drzwi i okien nie zapraszają do środka”.

228 Fragment tekstu pojawił się również w artykule pt. Widzialna i niewidzialna struktura architek-
tury, czyli pokoje Pana K. [w:] „Pretekst”, Zeszyty KAM, nr 2 (2006), s. 93; także: Stereotomie. 
Pokoje Pana K., [w:] SARP, Konkurs „Projekt Roku 2005”. Projekt (autorzy: Marcin i Katarzyna 
Charciarek) w 2004 roku otrzymał Nagrodę Grand Prix X Biennale Architektury 2004. „Architek-
tura – sztuka przyszłości. Miejsce sztuki w mieście”. Publikacja projektu w wydawnictwie pokon-
kursowym X Biennale Architektury 2004, Architektura – sztuka przyszłości. Miejsce sztuki w mie-
ście; także: wraz z tekstem M. Charciarka. Również nominacja do Nagrody „Projekt Roku 2005”.
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Il. III.11. House, Rachel Whiteread, Londyn, 1993
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jącego takie elementy, jak kolor, światło, konstrukcję, strukturę i czas jako tradycyj-
ne pośrednictwa między teraźniejszością a przeszłością:

[…] Materia, odrzucająca pośrednictwo tradycyjnych środków wyrazu przez 
swoją obsesyjną obecność i nieimitowanie niczego, powoduje szok. Jest to 
szok […] bezpośredniego kontaktu z realnością ontologiczną, który świat 
utracił przez długie i skomplikowane mediacje. Okazuje się, że dziś minimum 
»pośrednictwa« może wystarczyć do oddania wiernego i głębokiego wizerun-
ku życia229.

Pryncypium ideowym stała się zatem neutralna, betonowa i lita bryła, interpre-
tująca myśl artysty przeciwstawienia się roli „znaczenia” formy w architekturze/
sztuce współczesnej. Obiekt ma prezentować logikę zredukowanego dzieła, w któ-
rej to jedynie materia określa przestrzeń. Monument Cricoteki próbuje jednak obyć 
się bez światła, koloru, widocznej struktury i konstrukcji. Zgodnie z wolą Kantora 
ma być manifestem przeciwko ekspresji bez walorów estetycznych, bez walorów 
angażujących. Muzeum ma być, po prostu, obiektem materialnym – rzeczą odrzuca-
jącą jakiegokolwiek zewnętrzne przesłanie. Treścią dla tej formy jest ukryta w labi-
ryncie żelbetu metafora.

Konkursowe rysunki stworzone w pewnym ekstremum zapisu ukazują pewną 
zgodność między prostotą zewnętrznego kształtu budowli w relacji do tego, co kryje 
w sobie „niewidzialny” kształt wnętrza. Sens drążenia w materii (w żelbecie) ma an-
gażować widza w zabawę w odnajdywanie niewidzialnych znaczeń: „domu”, „labi-
ryntu”, „wędrówki” – zaprezentowanych we fragmentach na wybranych przez auto-
rów  s t e r e o t o m i a c h.  W budynku nie ma tradycyjnych stropów, ścian, okien, 
ponieważ podstawą jest celebracja idei estetycznej tworzonej z grubości i ciężaru, 
z bryły i pustki (il. III.12). Trójwymiarowość betonu wydaje się bazą i cechą kre-
owania znaczeń i systemu formalnego. Metafora  l a b i r y n t u  Cricoteki jest tro-
pem dla wędrówki artysty z Wielopola, a przy okazji stanowi spełnienie wyższego 
sensu podkreślającego logikę wewnętrznej figury. Owa myśl to przekonanie, że ar-
chitektura to zdefiniowanie przestrzeni za pomocą „celu” (pokoi) i „drogi” (ekspo-
zycji). Projekt jest także przedstawieniem metaforycznego „domu” wypełnionego 
„pokojami” – przestrzeni tajemniczej i kameralnej wyznaczającej schronienie dla 
idei i przedmiotów230.

W roku 2006 zorganizowano ogólnopolski konkurs na Muzeum Tadeusza Kantora przy ul. Nadwi-
ślańskiej w Krakowie. Pierwsze miejsce wraz z realizacją otrzymała praca konsorcjum projektowe-
go IQ2. Budynek oddano do użytku we wrześniu 2014 roku.

229 Rozmowa Tadeusza Kantora z Jerzym Madeyskim dla „Życia Literackiego”, nr 44 (406) 1959, [w:] 
Tadeusz Kantor – wędrówka, wydanie festiwalowe „Kraków 2000”, s. 55.

230 „I tak cofając się znajduję w zachwycie, a potem w rozpaczy kolejne moje domy. Wszystkie nieza-
mieszkane i puste”, T. Kantor, To wszystko prawda!, „Teatr”, nr 9, 1991, s. 24.
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Il. III.12. Pokoje Pana K., Muzeum Tadeusza Kantora, rzuty i stereotomie, Marcin Charciarek, 
Katarzyna Charciarek, 2004
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3. Czysty obraz betonu

3.1. Jedna idea ‒ jedna materia. Zupełnie odmienne tezy głoszą zwolennicy nur-
tu architektury betonowej, stroniący od corbusierowskiej idei, odnoszącej się do 
„szczerości” znaczeń betonu. Chodzi tu o kontynuację myśli Miesa van der Rohe 
zawartej w krótkich słowach: less is more. Prostota w architekturze staje się tu nie-
jako taktyką służącą osiągnięciu nieskomplikowanej estetyki – uzewnętrznieniu 
czystości formy i materii. Architektura współczesna osiąga ten walor przez takie 
uproszczenie, które nie tylko eliminuje to, co niepotrzebne, ale także poszukuje tego, 
co ma ważność powszechnie obowiązującą.

W dobie produkcji i reprodukcji technicznej sztuka minimalizmu stała się najwła-
ściwszą przestrzenią kreacji, która ukazuje dominację materii w kulturze. Pomimo 
że ranga wytwarzania rzeczy powstających z jednej matrycy (jak chce Walter Benja-
min) powoduje zanik aury sztuki, utratę jej autentyzmu i autorytetu twórcy, to jed-
nak reprodukcja przybliża nas do pojęcia „odnowy” modernistycznej idei czystości 
i odejścia od patosu sztuki XX wieku. W neomodernistycznej i minimalistycznej ar-
chitekturze poszukiwanie i uproszczenie stają się artystycznym wyzwaniem, w któ-
rym redukcja powinna być rozumiana jako funkcja artykulacji jak najprostszej formy 
obecnej przez specyficzne znaczenie i  m a t e r i a l n o ś ć.  Wydaje się wręcz, że 
dla twórcy minimalisty podejście „fizyczne” do dzieła pełni nadrzędną rolę w sto-
sunku do idei samego dzieła. W tendencjach redukowania znaczenia architektonicz-
nego autor sprowadza do minimum jego wartość artystyczną, ograniczony kanon 
form – lapidarnych, stereometrycznych, jak sześcian, walec, płaszczyzna, kąt, kra-
wędź. Twórcy świadomie rezygnują z nadawania walorów strukturom powierzchni 
– wszystkiego, co określało wartość dotychczasowej architektury. Idee tradycyjnej 
estetyki – traktowane jako proces transpozycji tworzywa – także zostają zredukowa-
ne albo „zneutralizowane”.

W architekturze „mniej” oznacza świadome zubożenie każdej materii, gdzie idea 
zdaje się jedynie pojedynczym wersem ‒ myślą spajającą w całość użyte tworzy-
wo. „Czymś więcej” możemy nazwać nadbudowę dla zasady użycia materii – tym 
„czymś więcej” jest  u k r y t e  znaczenie architektury, symbolika, doświadczenie 
widza. To „coś ponad” powoduje, że sztuka staje się tym, czym jest – ma być skut-
kiem stworzenia doskonałego w formie kształtu. Przedmiotem zainteresowania wi-
dza jest estetyczny i materialny obiekt kontemplacji, gra z obrazem architektury, 
która z przymiotami przestrzeni wprowadza nas w sens poszukiwania absolutnej, 
niezbywalnej esencji formy i treści dzieła architektonicznego. W parafrazie Rober-
ta Morrisa, iż „prostota kształtu nie musi równać się prostocie doświadczenia”231 

231 M. Hussakowska, Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja koncepcji awangardy 
w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Kraków 2003, s. 236.
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doszukujemy się dziś nie tylko przesłania, iż proste formy nie ograniczają relacji 
znaczeniowych, lecz także odkrywamy, że potrafią zastąpić w swojej pierwotnej 
elementarności rozbudowane architektoniczne metafizyki. Budowle architektury 
„zredukowanej” w obsesyjny sposób podkreślają fizyczną egzystencję oraz – co 
wydaje się zaskakujące – odrzucają możliwość analizy ideowej jako nieprzydat-
nego aspektu przeistoczenia się w dzieło sztuki. Ich neutralność materiałowa, na-
turalność barwna oraz ograniczenie dostępu światła mają sprzyjać jak największe-
mu skupieniu i koncentracji na fizykalnych zjawiskach architektury.

W tym kontekście architektura minimum – sztuka czystych znaczeń i „najczyst-
szej materii”, chociaż paradoksalnie wydaje się rezultatem nadproduktywności my-
śli, to jednak w swoim doświadczeniu podstawowym dąży do tradycyjnie rozumia-
nego dualizmu podmiotu i przedmiotu architektury – formy i jej materii.

Beton jako oczywista część krajobrazu współczesności przez swoją natural-
ność, neutralność i syntetyczność stał się tworzywem idealnym dla artystów spod 
znaku redukcji formalnej – jest materią wytworu anonimowej techniki, produkcji, 
rzeczy nadal niemających utrwalonych odwołań znaczeniowych i estetycznych. 
Jako materia pasująca do ograniczenia stylowego wyzwalającego emocję w asce-
zie kształtu i budulca, beton odnajduje swoje źródło w estetyce, która przez upo-
wszechnienie percepcji staje się bezosobowa i pozbawiona referencji. Jako mate-
riał  n i e i m i t u j ą c y,  n i e e p a t u j ą c y  i  n i e o b e c n y  stanowi doskonały 
twór dla pozbawienia sztuki możliwości dedukcji nad sposobem tworzenia. Maria 
Misiągiewicz charakteryzuje taki sposób zastosowania betonu w architekturze na-
stępująco:

[…] Z pozycji etyki, w celu realizacji idei, a może tylko zasady architektury 
minimalistycznej, beton wydaje się materią idealną. Tu jedność idei gwarantu-
je beton z gładkich, satynowych, pozbawionych detalu płaszczyzn, ujawniają-
cych perfekcyjną technologiczną genealogię. Można odnieść wrażenie, że ani 
architektowi, ani jego architekturze nie zależy na tym, by zwracać na siebie 
uwagę. Takie nastawienie ogłasza także betonowa materia232.

Pewnym kluczem w rozumieniu różnic między użyciem betonu a podkreśle-
niem bezużyteczności formy jest podejście Donalda Judda wyrażone w cyklu dzieł 
Concrete Work, no. 12 (1980‒1984) w Marfie. Otwarte betonowe kostki (o wymia-
rach 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m), pogrupowane i postawione w nizinnym krajobrazie, 
są po prostu bezfunkcyjnymi kubaturami z wyraźnie określoną przestrzenną rolą 
materii. Zastanawiający jest także fakt osobliwego oderwania się od kontekstu i po-
wrót do paradygmatu przedmiotu gotowego – ready-made. Owo podkreślenie roli 
materii, będącej podstawą budowania każdej uniwersalnej, elementarnej przestrzeni, 

232 M. Misiągiewicz, Architektoniczna geometria, Kraków 2005, s. 104.
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stanowi podstawę prostoty i ortodoksji ograniczenia języka architektury; kryje w so-
bie chęć odkrycia większego, czysto ideowego przesłania – d o ś w i a d c z e n i a 
n i e p r z e d s t a w i a j ą c e g o .

3.2. Doświadczenie materii. Beton „bez skazy” – beton „pierwotny”. Należy 
stwierdzić, że w architekturze wątek dematerializacji i deideizacji nie występuje 
z powodu oczywistego faktu przypisania i dostosowania materii do funkcji, a tejże 
do określonej formy. Ciągłe obciążenie automatyzmem odczytywania formy archi-
tektonicznej przez jej stereotyp/archetyp powoduje trudność w nazwaniu architek-
tury sztuką minimalizmu; tu należy przypomnieć, że architektura jest najbardziej 
funkcjonalną ze sztuk, ponieważ należy do rzeczy kryjących w sobie użytkowość.

Pomimo tego architektoniczne „formy bez funkcji” powstają jako dowód na 
wolę architektów wskazania czystego, pozafunkcjonalnego  d o ś w i a d c z e n i a 
estetycznego. Przykładem może być praktyka Erwina Heericha, który w parku In-
sel Hombroich (w pobliżu Düsseldorfu) zabudowuje naturalny krajobraz obiekta-
mi na wzór sculpture habitacle André Bloca czy Apollo Pavilion Victora Pasmore’a. 
W każdym z tych przypadków niebezpodstawne wydaje się ciągłe stawianie pytań 
o absolutną autonomię architektury i braku jej powiązania z konkretną funkcją czy 
przeznaczeniem. W pewnym sensie wynika to z trwającej od lat sześćdziesiątych 
XX wieku tradycji upodmiotowienia architektury jako obiektu materialnego – swo-
bodnie filtrującego skulpturalne formy bez rozróżniania na mebel, rzeźbę, architek-
turę. Z drugiej strony, można ustalić pewną współzależność w obrębie sztuk, polega-
jącą na dążeniu do przystosowania obrazów wizualnych z przestrzeni innych sztuk, 
aby zinterpretować ją jako powszechnie zrozumiałą. Wszystkie próby kształtowania 
materii właściwej jednej sztuce, które określają inną sztukę, świadczą o tym, jak nie-
pewne i niewyraźne są dzielące je granice. Wątek architektonicznego minimalizmu 
jasno określa cel i środki – idea nie może zastąpić przedmiotu materialnego. Musi 
zatem dojść do procesu materializacji dzieła.

Bliski szkole wizualnego podobieństwa z dziełami minimal-art może wyda-
wać się Cube House (2000) w Ithaca autorstwa Simona Ungersa. Budynek ukazuje 
nam kolejny sens znaczenia formy „domu”, którego wyraz architektoniczny został 
ograniczony do esencji geometrycznej i funkcjonalistycznej figury (architekt nazy-
wa go blokiem). Sylweta obiektu, usytuowanego w płaskim krajobrazie, składa się 
z jednorodnych szarych pustaków o powtarzalnym układzie murarki, uaktywniają-
cych wizualną moc budynku w swoim nieredukowalnym emblemacie (il. III.13). 
Beton w Cube House jest materiałem traktowanym nominalnie, powierzchownie 
i dosłownie – „jest tym, czym widzisz”233 – jak by chciał Frank Stella. Wątek modu-
łów ściennych przypomina również, że podobne ortogonalne motywy  k r a t y  czy 

233 A. Zabalbeascoa, J.R. Marcos, Minimalism, Barcelona 2000, s. 27.



162

Il. III.13. Cube House/Ithaca House, Simon Ungers, Nowy Jork, 2000
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s i a t k i  stały się układem oznaczającym obraz narodzin podstawowego modelu 
wizualnego modernizmu. Pokratkowana czy „siatkowana” przestrzeń jest uważana 
przez twórców współczesnych za znak rozumu, logiki i porządku. Konceptualną 
czystość domu Ungersa zakłóca jedynie układ otworów okiennych, zapewniających, 
że mamy do czynienia z architekturą – sztuką użytkową. Pochodzenie idei domu 
wydaje się oczywiste i wynika z woli ukazania konfrontacji między  s z t u c z n y m 
i  n a t u r a l n y m.  Betonowa ściana, będąca obiektem definiującym funkcjonal-
ny earthwork, przydaje krajobrazowi ślad ludzkiej obecności, który przemawia za-
równo do świadomości, jak i zmysłów oraz definiuje linię graniczną między natu-
rą a stworzonym przez człowieka środowiskiem.

Wszystkie obiekty Ungersa stanowią przykład zasady „niemej formy”; są od-
niesieniem do takiego odbioru wzorca „ascetycznej architektury”, jakby architekt 
czerpał z zasad matematycznego i ekonomicznego myślenia. Cube House jest tak-
że odpowiednim odniesieniem do tych propagatorów „architektury prostoty”, którzy 
uważają, że idealny minimalizm polega na zbliżeniu do tradycyjnej architektury, 
w której przyroda i matematyka nie są przede wszystkim pytaniem o treść, lecz ra-
czej o metodę definiowania elementarnej przestrzeni. Dom Ungersa stanowi także 
przykład trwania w architekturze idei zainicjowanej przez Alison i Petera Smithso-
nów i kontynuowanej przez wielu twórców poszukujących nobilitacji architektury 
w jej ubóstwie materiałowym.

Do tej samej kategorii przynależą Casa Caccia (1970–1971) w szwajcarskim 
Cadenazzo autorstwa Maria Botty (il. III.14) i Ogura House (1987–1988) Tadao 
Ando w Nagoi (il. III.15) – dwie budowle próbujące ustanowić swoim skromnym 
przekazem fundament pracy architektów racjonalistów. Oba domy nawiązują do za-
sady, w której estetyczne i konstrukcyjne rozwiązania odsłaniają charakter struk-
tury – nie tyle jej technologii, co raczej sposobu budowania. Murarka obu domów 
opiera się na najprostszej zasadzie tworzenia ściany z szarej, betonowej cegły tra-
dycyjnie przesuniętej o pół długości w stosunku do cegły w następnej warstwie. 
Podobnie wylewane na budowie belki, kraty i nadproża mają odzwierciedlać sens 
pracy ręcznej, bez której efekt stylistycznej zgrzebności byłby nie do uzyskania. 
Emilio Pizzi, znawca dzieł Botty, pisze, że takie potraktowanie materiału jest zgod-
ne ze świadomym unikaniem przez architekta pewnego rodzaju imitacji, na rzecz 
odkrywania podstawowego charakteru tradycyjnych materiałów; krytyk podkreśla 
jednak bardziej elementarność dzieła niż jego świadomą redukcję minimalistycz-
ną234. Obie budowle w potraktowaniu formy i budulca prezentują wpływ autorytetu 
Botty i Ando – Louisa Kahna, dla którego każdy z elementów architektury miał być 
czytelny i wyodrębniony, aby stać się dowodem na ukazanie czynności wykonanych 
przez człowieka. Dla obu architektów materiał jest nieodzownym elementem przed-

234 E. Pizzi, Mario Botta, Barcelona 1997, s. 18.
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  Il. III.14. Casa Caccia, Mario Botta, Cadenazzo, 1970–1971
  Il. III.15. Ogura House, Tadao Ando, Nagoya, 1987–1988
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stawienia rygoru całości. Nie ma w nim miejsca na iluzję: belka jest belką, wspornik 
– wspornikiem – belka jest ściskana, a wspornik rozciągany. Wszystko ma być ewi-
dentne i klarowne, określone dyscypliną, która dzięki materiałom pozwala odkryć 
wymyśloną przestrzeń architektoniczną.

W tych dwóch przykładach ściana jest nadrzędnym „obrazem” architektury; 
wydaje się figurą naszego wyobrażenia i doświadczenia przez samo zróżnicowa-
nie faktury i barwy. przez taki obraz muru budowli kreujemy w sobie pewien ideał 
tożsamości architektury. Fizyczna przegroda (bo nie tylko ściana, ale także strop 
czy podłoga) jest powierzchnią i tłem – może być analogią do malarskiej kompozy-
cji abstrakcyjnej, figuralnej albo mającej w sobie coś z trompe l’oeil.

Fizyczne podłoże architektury stanowi zatem „obraz realny” – faktyczny, na-
macalny ślad, ale także „obraz idealizowany”, redukujący jej fizyczność do wy-
obrażenia odbiorcy. Za Henri Bergsonem, ten realistyczno-idealistyczny obraz ar-
chitektury wiąże nas z pojęciem „tajemniczej substancji”, zespalającej przestrzeń 
fizyczną i mentalną. Innym słowem określającym tę substancję jest image – „obraz”, 
który Bergson opisuje jako coś w pół drogi między rzeczą a wyobrażeniem235. Ma-
teria (płaszczyzn, przegród, koloru) w takim ujęciu stanowi całokształt obrazów, 
których doświadczamy bez nadmiernej spekulacji o realizmie istnienia i idealizmie 
przedmiotu.

Nadrzędnym wrażeniem Przestrzeni Medytacji (1995) (il. III.16) umiejscowionej 
w zespole UNESCO (1958) w Paryżu jest jej „materialność”. Masywne i lite betono-
we ściany tej niewielkiej cylindrycznej budowli (33 m² powierzchni i 6,5 m wysoko-
ści) Tadao Ando ustanawiają wyrazistą granicę wydzielającą świat profanum z koli-
stego wnętrza. Obiekt zbudowany z rygoru prostego układu szalunków nie ukrywa 
technologicznego pochodzenia; beton odlewany w wielkoformatowych blatach ma 
ślad po wielkości, kształcie i rozmieszczeniu otworów po ściągach. Asceza zamysłu 
nie tylko redukuje formę i jej znaczenie, lecz również zdaje się eliminować detal 
architektoniczny – ma to na celu podkreślenie jak największego uproszczenia fi-
gury do koniecznego kształtu. Podobnie jest z uznaniem najstosowniejszej barwy 
tej przestrzeni – naturalnej szarości betonu. Ważnym odczuciem architektury Tadao 
Ando jest jej „namacalność”. Ciężkie ściany wydają się miękkie aż do chwili ich do-
tknięcia; beton ma naturę aksamitnej i lekko pofałdowanej tkaniny, skontrastowanej 
z chłodem i twardością – pochodnymi kamiennej materii.

Jednak decydującym znaczeniem tej architektury jest jej „pustka” – „stopień zero” 
dla wszelakich znaczeń, referencji architektonicznej. „Stopień zero” Andy (pokrew-
ny w określeniu Rolanda Barthes’a) traktowany jest jako przekaz przezroczysty, 
neutralny, bliski koncepcji języka bazy, polegającego na niemal idealnej nieobec-
ności stylu. Praca japońskiego architekta stanowi przykład tej architektury, w której 

235 H. Bergson, Materia…, op. cit., s. 11.
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Il. III.16. Przestrzeń Medytacji, Tadao Ando, Paryż, 1994–1995
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budulec i jego kształt są pozbawione narracji – których racjonalizm jest absolut-
nie radykalny i czysto abstrakcyjny. W odróżnieniu od sąsiedztwa – artykułowanej 
struktury sali obrad Piera Luigiego Nerviego oraz żelbetowych filarów biurowca 
UNESCO Marcela Breuera – przestrzeń Ando staje się „nierzeczywista”, kieruje 
spojrzenie i uwagę widza na bezużyteczność i bezinteresowność warstwy sztuki ar-
chitektonicznej. Redukując termin referencji w architekturze, Ando pozostawia ją 
jednak w doświadczeniu zmysłowym, jako przykład elementarnego poznania rzeczy 
materialnej. Perfekcja obrazu materii Przestrzeni Medytacji miesza się z sacrum, 
tak jak idea formalna miesza się doskonałością techne. Béton glassé użyty w ścia-
nach budowli, czarny kamień z Hiroszimy na posadzce, światło łagodnie wpadające 
przez szpary w stropie i symbolicznie użyta woda stają się dla architekta początkiem 
i końcem świata architektury. Ten „stan” architektury autor komentuje następująco:

Bez wstąpienia do dwuznacznego królestwa ludzkiego ducha – szczęścia, 
sympatii, ciszy, napięcia – architektura nie może osiągnąć swojej funkcjonal-
ności. To jest naprawdę właściwe królestwo architektury, ale jest też inne, któ-
re jest niemożliwe, by je sformułować. Tylko przez spekulatywne połączenie 
świata zarówno fizycznego, jak i fikcyjnego architektura może wkroczyć jako 
ekspresja do królestwa sztuki236.

„Idealność” dzieła Ando polega również na tym, że jest prapoczątkiem architek-
tury – odsłoną przestrzeni  s u p e r e l e m e n t a r n e j.  Odpowiada to pojęciu „eks-
tremum prostoty”, które jest udaną próbą osiągnięcia tego, o czym mówili artyści 
spod znaku redukcjonizmu, zachowując jednak sens betonowego materiału i jego fi-
zycznego znaczenia. Przejęcie przez architekta tej minimalistycznej strategii nie 
polega na rozwiązaniu zagadki, czym jest materia w dziele minimalistycznym, lecz 
na uniknięciu procedury definiowania, czym jest jej strona fizyczna. Zgodnie z tą 
zasadą architektura Andy nadaje obecność fizyczną i naturalną budulca w sposób 
tak dogłębny i przeobrażony, że betonowe ściany, stropy i posadzki pozostają, same 
w sobie, prymarnym  a r t e f a k t e m,  odsłaniającym sens przestrzeni doskonałej.

Konsekwentne poszukiwanie „doświadczenia” w architekturze widać także 
w twórczości szwajcarskich architektów: Christiana Kereza, Valerio Olgiatiego 
i Petera Zumthora. Pojmują ten problem szeroko – chodzi nie tylko o samo „do-
znanie” budynku, ale o czysto praktyczne odczucia, jakie wiążą się z badaniem oto-
czenia, światła, materiału ‒ tak żeby architekt dał się zaskoczyć własnemu dziełu. 
Oto paradoks, którego zrozumienie nie jest trudne dla wykładowców-architektów 
z Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) w Zurychu: architektura nie może 
być do końca wyobrażona i przewidywalna, bo przestanie być twórczością, nabie-
rze cechy produkcji masowej. Szwajcarska neoawangarda chce powrotu do estetyki 
realizmu, strukturalizmu i konstruktywizmu. Odrzucając eksperymenty formalne, 

236 P. Jodidio, Tadao Ando, Köln 1996, s. 17 (tłum. M.Ch.).
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nie wierzy w utopię, a projektowanie jest dla niej kulturową ucieczką w świat syn-
tezy najczystszych form i tworzyw. Jak przyznaje Christian Kerez, jego twórczość 
polega na głębokiej świadomości procesu budowania, fizyczności mającej wpływ 
na końcowy efekt projektowania; na świadomości materiału i technologii, ale tak-
że na perfekcji wykonania. Interesuje go wyrażanie i progresja podstawowych po-
jęć architektonicznych, takich jak materia przestrzeni czy światło, co komentuje: 
„Wszystko powinno wychodzić od jednego pomysłu, który prowadzi do następnych 
wyborów”237.

W projekcie kaplicy Oberrealta w Cazis (1993) nieskomplikowana retoryka 
Kereza osiąga punkt, w którym odwołanie do środków minimalistycznych ozna-
cza kalkulację, z ilu i jakich elementów składa się obiekt architektury. Ta pustelni-
cza architektura alpejskiej kaplicy powstała z monolitu betonu tworzącego jedno-
rodny, ikoniczny kształt ‒ abstrakcyjną figurę przekrytą trójkątnym dachem. Dla 
Kereza, dla którego „nie skóra, lecz kości są celem projektu”238, kaplica ma być 
miejscem skupienia i w swojej „genetycznej” prostocie oraz konstrukcyjnej sche-
matyczności ma służyć wpisaniu się w kod tworzący nieskończoną gamę systemów 
w racjonalnym procesie tworzenia architektury.

Inna kaplica – wybudowana w 2006 roku w Wachendorf w regionie Eifel 
w Niemczech239, autorstwa Petera Zumthora – także stanowi nawiązanie do źródeł 
formy, lecz ponad wszystko zwrot ku podstawom znaczenia betonu. Graniasta bryła 
wraz z wydrążonym wnętrzem na wzór neolitycznego menhiru, usytuowana w rolni-
czym krajobrazie, ma za cel ukazanie kolejnego archetypu architektury. Materiałem, 
z którego zbudowana jest kaplica brata Klausa, jest „beton pierwotny” ‒ naturalny 
konglomerat ubijany w szalunkach deskowych na sposób „domów ziemi” (pisé), 
substancji powstałej z cementu zmieszanego z lokalnym kruszywem. Budowanie 
tej architektury odbyło się bez udziału technologii, aby uzyskać efekt odciśniętej 
w bryle pracy ludzkich rąk. Wszystko razem – supersurowa faktura betonu (jak pi-
sze Dariusz Kozłowski – béton super-brut)240, czarne po wypalonych pniach sza-
lunkowych ściany wnętrza kaplicy, ołowiana posadzka, nieregularne otworowanie 
w ścianach wraz ze świetlikiem – ma świadczyć o nieprzerwanym poszukiwaniu 
przez twórcę symboliki we współczesności.

237 G. Franck, Conversation with Christian Kerez, [w:] Christian Kerez 1992–2009, „El Croquis”, 
nr 145, s. 6-19 (tłum. M.Ch.).

238 Ibidem, zob. także: An Interview with Christian Kerez, http://www.tokyo artbeat.com/tablog/entries.
en/2013/08/an-interview-with-christian-kerez.html; dostęp: 03.05.2013.

239 Kaplica poświęcona jest lokalnemu św. Mikołajowi van der Flue (1417‒1487), znanemu też jako 
brat Klaus.

240 D. Kozłowski, Beton surowy w architekturze lat 60. i pięćdziesiąt lat później, „Czasopismo Tech-
niczne”, nr 3-A/2011, z. 12, R. 108, s. 88.
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Il. III.17. Kaplica polna brata Klausa, Peter Zumthor, Wachendorf, 2005–2006
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Kształt dzieła Zumthora, jego zmysłowość, percepcja oraz recepcja formy 
i materiałów są także dowodem na ulubioną przez architekta pochwałę systema-
tyczności. To pochwała specyficznego procesu kształtowania budynku, w którym 
konsekwentnie i niespieszne ubijanie warstwami betonu, zakończone wypalaniem 
wnętrza, wynika z przekonania, że architektura jest „powolnością” działania241. 
Materialna cierpliwość Zumthora jest także określeniem wernakularnego wysił-
ku, mozołu pracy, w której aspekt technologii przemysłowej jest odrzucany przez 
architekta nadzwyczaj wyraźnie. Kaplica w Wachendorf wydaje się na tle całego 
programowego formalizmu programową negacją, jakoby sztuce nie była potrzebna 
ekspresja, jakby architekt twierdził, że jest ona nie tylko zbędna, ale wręcz szko-
dliwa, ponieważ przeszkadza i koliduje z prawdziwymi wartościami sztuki, które 
są zawsze w pełni materiałowo-formalne. W tej właśnie kolejności.

Takie rozumowanie jest u Zumthora na tyle dyskretne, że pozwala na utworze-
nie pewnego niezobowiązującego narzędzia interpretacyjnego, które przekracza 
przykłady architektury szwajcarskiego architekta. Termin „nieświadoma ekspresja” 
jest proponowanym przez Zumthora dostosowaniem estetyki idealistycznej, pozwa-
lającym na wydanie sądu wartościującego co do architektury, która, co prawda, jest 
poza współczesną awangardą, lecz tworzy kształt dla nowej, niezależnej symboli-
ki (il. III.17). Z drugiej strony, czyż nie jest właśnie znakiem współczesności, że tra-
wi ją tak wielka potrzeba symboli, iż przy całej tej zapierającej dech w piersiach 
wierze w postęp odebrane zostały nam właśnie możliwości ponownego ich rozpo-
znania? Oryginalność twórców architektury betonowej przekreśliła, co prawda, od-
czytanie starego symbolu, lecz także stworzyła precedens dla odkrywania powoli 
nowych znaczeń i konwencji. Jest tym, dzięki cze mu architektura zostaje ponow-
nie rozpoznana jako realizacja sensu wzorców, powtórzeń i narracji w jej najistot-
niejszych przejawach.

241 A. Benjamin, Plans to…, op. cit., s. 105 (tłum. M.Ch.).



Podsumowanie

Wyobrażenie idei i uporządkowanie materii architektury
Wszystko, jeśli w jakiś sposób istnieje w architekturze, ma jakąś formę wyni-

kającą z idei oraz jakąś  m a t e r i ę  jej podporządkowaną. I nie ma takiej  m a t e- 
r i i ,  która nie ukazywałaby się w pewnej – jej właściwej formie; i nie ma takiej 
f o r m y ,  która byłaby pozbawiona  m a t e r i i.  Wydaje się, że ten stan estetycz-
ny jest ostateczny, a jego uniwersalność stanowi zasadę tworzenia każdego dzieła 
architektury. Architektura zawsze oznacza odkrywanie idealnego (lub dowolnego) 
potencjału zawartego w materii i wtedy można mówić, że dana rzecz ma swoją ar-
chitekturę. Tezę tę potwierdzają twórcy „architektury betonowej”. Uznają oni, że 
architektura jest sztuką zależną od tworzywa, i to idea architektury wraz z materią 
ustanawiają odpowiedni zakres dla  w y o b r a ż e n i a  i  u p o r z ą d k o w a n i a 
konceptu architektonicznego. Tak rozumiana sztuka architektury polega na skutecz-
nej syntezie relacji tych dwóch elementów. I na podstawie tych związków powstaje 
architektura jako dzieło skończone – rzecz wyznaczona i „ograniczona” materią, 
której sens i rozumienie wyznacza tworzywo obranej przez twórcę granicy prze-
strzeni.

Czasy wykorzystania betonu są dla architektury okresem poszukiwania no-
wych struktur myślowych oraz towarzyszących im materialnych eksperymentów 
z formą architektoniczną. Tej zasadzie podlega także myślenie o przestrzeni archi-
tektonicznej jako rzeczy wyznaczalnej materią i stanowiącej wręcz jej utożsamie-
nie. Wybrana materia/materiał nadaje idei pewien logiczny obraz, określony ład, siłę 
wynikającą z relacji poszczególnych części do siebie i ich relacji do całości. Opisy-
wanie tego zjawiska stało się wyzwaniem współczesnej architektury: matematycz-
nym, poetyckim lub plastycznym tworem umysłu jej twórców i współwyznawców 
– tych, którzy dostosowali „martwe materiały” do wymogów architektury.

Beton, jako stan materii „bez początkowego obrazu”, wydaje się idealnym two-
rzywem odzwierciedlającym „matrycę” dla formy wyobrażonej przez architekta. 
Negatywowa forma szalunku jest zarazem kształtem zastygłego betonu; substratem 
wszelakiej ekspresji twórczej i abstraktem dla naddanych w betonie znaczeń. Ten 
specyficznie pojęty  m o n o l i t y z m  – jako zasada materiałowej jednorodności 
budowli – służy urzeczywistnieniu treści zawartych w różnorodności form, lecz jest 
także podłożem dla idealizacji utrwalonych lub nowo powstających znaczeń i po-
etyk. W tym przeobrażeniu beton staje się także narzędziem metaforyzacji formy 
architektonicznej. Wydaje się, że architektura betonowa (w swoim monolitycznym 
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lub dekoracyjnym wyrazie), traktowana jako realny walor formalny, łączący wy-
raz estetyczny ze strukturą budowli, uzyskała dziś rangę odniesienia modelowego 
w poszukiwaniu relacji idea–forma–materia.

Od tworzywa architektury do kompozycji
Pewnym ułatwieniem w poruszaniu się po stylistycznych meandrach historii 

idei i towarzyszącym im ewolucjom betonowej materii architektury jest podział 
na wątki „wynalazcze”, „odkrycia” i „kompozycje”. Architektura betonowa ma sens 
zbliżony do znaczenia dotyczącego całej historii architektury – to znaczy na począt-
ku jest systemem reguł kształtowania tworzywa, następnie czasem rozwoju form 
i znaczeń, a na koniec indywidualnym programem działania, który artysta układa so-
bie świadomie lub intuicyjnie w ustalonym zamyśle dla realizacji dzieła.

Myślenie w y n a l a z c z e  w architekturze betonowej XX wieku stworzyło 
ideologię, zdefiniowało idee, budulec oraz narzędzia dla ustanowienia bazy pod-
świadomości XX wieku. Funkcjonalizm materii przeradza się w funkcjonalizm form 
będących estetyczną koniecznością, w którym pojęcie obiektywności, „prawdy ma-
terii” wyznacza zróżnicowanie dla określonego  m o d e l u  s t r u k t u r a l n e g o 
– „prototypu” architektury. W tym kontekście beton, chociaż nie był materiałem 
nowym, stał się jednak tym tworzywem, który ustanowił nowoczesność – przez jego 
techniczne „przywłaszczenie” w postępujących przemianach funkcjonalizmu.

Myślenie  i n n o w a c y j n e  zainicjowało rozwój oraz uruchomiło proces, który 
utrwalał wiedzę technologiczną i świadomość estetyczną. W architekturze betono-
wej stało się to widzialnym znakiem tych przemian w tworzywie, które spowodowa-
ły, że innowacje ustanowiły sens rozumienia ideowej nowości i stylistycznej ory-
ginalności. Rzeczy architektoniczne będące kategorią „odkrycia” – przeobrażenia 
pierwowzoru (formy i materiału), stają się w ten sposób interpretacją modelu, są pró-
bą estetyzacji form przez ekspresyjne nieskrępowanie woli artysty. Poznanie moż-
liwości budulca powoduje, że beton stanowi w tym programie nie tyle narzędzie, 
co treść architektury, pozwala w latach powojennych XX wieku na wyeksponowanie 
naddanych znaczeń przez stylistykę béton brut, ale także jest istotą kreowania swo-
bodnych, monolitycznych struktur rzeźbiarskich.

Dla „kompozytorów” beton jest materiałem podkreślającym idealność autor-
skiej poetyki lub istotę archetypowych odniesień monolitycznego kształtu. Dla jed-
nych stanowi materię racjonalnych systemów formalnych, dla innych, jako baza 
metaforycznych znaczeń, naddaną wartość „gry z przeszłością”. Twórcy pokazują 
świat w zupełnie nowym ujęciu – w sposób manieryczny lub przez radykalizm form 
i myśli. Dzięki sformułowaniu pojęcia „Muzeum Wyobraźni” współczesny archi-
tekt ustanawia „fikcję” kształtu architektury, towarzyszącą najczęściej idealistycznej 
abstrakcji, racjonalnej geometrii i poetyckiej metaforze – narzędziom tworzącym 
„grobowce”, „monumenty”, „pałace” czy „palestry”.
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Dynamikę i bogactwo form tego świata budują również (albo przede wszystkim!) 
betonowe atektoniki. Kompozycyjny „rozpad” w architekturze, czyli przemianowa-
nie form i materii w złożony wymiar estetyczny i konstrukcyjny, otrzymuje swój 
sens przez uznanie fikcji tego języka jako zakładającą pewną niestabilność pojęć 
i odczytów. Beton/żelbet odgrywa tu rolę budulca „podtrzymującego” i wiążącego 
w całość różnorodność kształtów i podkreślającego niespójność organizacji prze-
strzennej. Współczesna dekonstrukcja potwierdza, że całość sztuki jest kłamstwem 
i nie ma jednej prawdy o obrazie całości, a architektura jest logiką kompozycyjne-
go rozpadu zmierzającego ku temu, co różne i odrębne.

Idealizacja betonu
To, co było słabością betonu, okazało się jego siłą stwórczą. Beton uzyskał mate-

rialną tożsamość w imitowaniu czegoś, czym nie jest ‒ dzięki temu stał się tworzy-
wem wszelakiej formy architektonicznej i odnajdywania jej znaczenia estetycznego. 
Idealizacja betonu jako medium prezentacji architektury jest faktem „odczytania” 
budowli jako obiektu „wyobraźni materialnej” – beton w tym idealizowanym uję-
ciu jest poszukiwaniem tego sensu znaczenia budowli, który autor zawarł w całej 
jej strukturze.

Wyobrażenie betonowej materii, rozumiana jako akt lub proces intuicyjnego (su-
biektywnego) poznania przedmiotów, wydaje się pomocna w odczytaniu związków 
między ideą a materią/materiałem architektury. Beton i jego formy są powodem 
odczuć  i m p r e s y w n y c h  – wyróżniających skrajny odbiór i reakcje estetycz-
ne. Przez wykorzystanie betonu twórcy otrzymali możliwość nadawania nowych 
znaczeń ideowych i etycznych. Kategorie béton brut, „biedny beton”, „beton świę-
ty”, beton jako „materia pamięci”, „beton bez skazy” wyznaczyły i utrwaliły zakres 
kolejnych symbolik i poetyk architektury. Ten specyficzny obraz stanowi także po-
czątek myślenia o naturalnej „genetyce” betonu, jawiącego się jako substancja re-
alnie i metaforycznie przejmująca kolejne naturalne podobieństwa ‒ imitowanie 
kamienia, absorbowanie obrazu otoczenia, warunków atmosferycznych itp. W tej 
grze znaczeń uczestniczy betonowy detal, uznawany za logiczny element całości 
budynku, narracyjne odwzorowanie struktury. Zdaniem niektórych twórców lub od-
biorców detal może także ukrywać w sobie „duszę” budowli jako wyraz odbicia 
stanu „duszy” twórcy – jego afektacji, spokoju, ideału.

Wątek minimalistyczny w architekturze betonowej jest uzewnętrznieniem po-
trzeb ukazania najprostszego wyrazu budulca oraz formy z niego stworzonej. Zgod-
nie z sentencją less is more, „mniej” oznacza świadome ograniczenie każdej idei 
i materii architektury, zastosowanie naturalności materiałów, zneutralizowanie for-
my i jej budulca; „czymś więcej” jest nadbudowa wynikająca z odkrywanego zna-
czenia budowli, jej archetypu, symboliki, bezpośredniego poznania i doświadcze-
nia fizycznego kształtu. „Czysty beton”, ale także ten „nieimitujący”, „nieobecny” 
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i „ekstremalnie prosty” jest ideową  p r z y c z y n ą  i materialnym  s k u t k i e m 
architektury opartej na redukcji formalnej – kreacji, która wyjawia czysto fizyczne 
pochodzenie formy w sztuce.
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Streszczenie

Przekonanie o istnieniu relacji znaczeniowej między ideowym przesłaniem architektu-
ry a jej realizacją w fizycznym tworzywie stało się powodem poszukiwania przez autora 
możliwości ujęcia tego związku w temacie architektury betonowej.

Tytułowa teza stanowi podstawę dla wyróżnienia w pracy dwóch głównych założeń usta-
lających formułę dla odszukiwania cech widzialnych i impresywnych znaczeń architektury: 
betonową  m a t e r i a l i z a c j ę  idei architektonicznej i  i d e a l i z a c j ę  betonowego two-
rzywa. Materializacja formy i idealizacja tworzywa są w pewnym sensie próbą racjonalizacji 
opowieści o „dokończeniu świata” architektury, powstałego wcześniej w umyśle twórcy i na 
kartce. Ów sposób myślenia i odczuwania architektury pojawia się u wielu twórców jako do-
świadczenie rozwiniętej notacji i narracji architektury. Mieszczą się w tym zakresie budowle 
odwzorowujące symboliczną idealność, metaforyczną fikcję i czystą ekstatyczną ekspresję. 
W stosunku do innych materiałów twórcy nie traktują betonu jako tworzywa „obojętnego”, 
lecz z pewnością jako składnik dzieła decydujący i znaczący, a jego „nowoczesność” ma 
stanowić o wyłączeniu go z systemu znaczeń przypisywanych innym materiałom. Istotnym 
zakresem pracy wydaje się próba odnalezienia tych symptomów estetyzacji materii betonu 
(zarówno po stronie ekstremy, jak i naśladowców), którą należałoby uznać za próbę definio-
wania architektury jako sztuki wraz z poszukiwaniem w niej tak idealności, jak  przejawów 
współczesnej ekspresji.

Dysertacja zawiera trzy główne rozdziały określające kwalifikację architektury beto-
nowej jako związku między ideą i materią. W rozdziale pierwszym Poszukiwanie idei – 
odnalezienie materii… autor definiuje nadrzędny zakres terminologiczny, odpowiedzialny 
za konsekwentne nazywanie pojęcia „architektura betonowa” – jako terminu ukrywające-
go ideowo-materialny dualizm całej sztuki architektonicznej.

Drugi rozdział Materializacja idei… stanowi odniesienie do prób definiowania betono-
wych wątków stylistycznych (formatywności betonu). W zmieniającej się rzeczywistości 
architektonicznej ostatnich stu lat beton stał się kanwą i celem wszelakiej ekspresji. Przy-
kłady ukazujące mnogość odniesień – począwszy od genialnej wynalazczości i innowacyj-
ności twórców początku XX wieku  przez próby ich naśladowania i modyfikacji wzorców 
aż po wyzwolenie ekspresji architektonicznej – potwierdzają ewolucję, jaka dokonała się 
we współczesności. Beton, od obiektywnego, jednoznacznego związania formy ze struktu-
rą aż po zatarcie granic sztuki w ekstatycznym podporządkowaniu konstrukcji formie oka-
zał się zarówno materią eksperymentu, jak i środkiem kompozycji architektonicznej – narzę-
dziem jednoczesnego kreowania pamięci i nowatorstwa. 

Trzeci rozdział Idealizacja materii… jest próbą opisania natury betonu – jego „subiek-
tywnego portretu”, tożsamości odnajdywanej pośród mitów, paradoksów i sprzeczności 
współczesnego, monolitycznego wyrazu architektury. Jak się wydaje, betonowe budynki 
pozwalają na interpretację natury tego materiału, który ustanowił niebagatelną ikonogra-
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fię, będącą zbiorem znaczeń, idei i zamysłów formalnych dzieła architektury; jego poetyk, 
faktur, imitacji. Jak cała współczesna architektura, także beton otrzymał to samo określe-
nie: janusowe oblicze ‒ jedno odpowiada za poszukiwanie idealności i perfekcji, drugie jest 
uosobieniem niepozbawionej niedoskonałości poetyckiej ekspresji. Wobec faktu, że beton 
jest rzeczą stworzoną w procesie – najpierw w umyśle twórcy, później zaś w formie szalun-
ku, architektura z niego powstała jest stosownym kształtem ustalającym zgodność w relacji 
między ideą a materią architektoniczną.

Opracowanie dotyczy estetyki w architekturze betonowej w XX i XXI wieku z uzna-
niem kategorii współczesności za zbiór tego, co powstało jako kontynuacja lub antagonizm 
modernizmu. Monografia jest określona zakresem tych przykładów, które istnieją równole-
gle w zasobach idei twórców europejskiej architektury oraz ich późniejszych międzynaro-
dowych odniesień. Pominięta została prezentacja tych przykładów, które sytuują się poza 
dywagacją aspektów formalnych lub powstały do celów czysto utylitarnych.

RELATIONS BETWEEN IDEA AND MATTER 
IN CONCRETE ARCHITECTURE

S u m m a r y

The aim of this monograph is to present the existence of a significant relationship 
between architecture ideal message and its realization in physical material within the subject 
of concrete architecture.

The title of the dissertation reflects two main assumptions establishing visible qualities 
and impressive meanings of architecture: concrete materialization of an architectural idea 
and the idealization of concrete material. The materialization of an idea and the idealization 
of material are an attempt to rationalize the story of ‘completing the architectural world’ 
formerly created by an architect on a piece of paper.

This way of thinking and feeling architecture is shared by many architects as the experience 
of advanced notation and architectural narration. It includes buildings reflecting symbolic 
ideal, metaphoric fiction and pure ecstatic expression. Architects do not consider concrete 
only as ‘an indifferent’ material. They consider concrete as a vital, decisive component of 
the work. Its “modernity” is the basis for excluding concrete from the system of meanings 
associated with other materials. The author tries to find the symptoms of aesthetization 
of concrete (on both sides – extremists as well as imitators) that could be the ground for 
defining architecture as art searching for an ideal form as well as the manifestation of modern 
expression.

The dissertation consists of three main chapters that define the characteristics of concrete 
architecture as the relationship between the idea and matter.

In the first chapter “Searching for an Idea” – Finding Matter…” the author tries to define 
the supreme terminological range, responsible for using the term “concrete architecture” as 
the term hiding the ideal – material dualism of all architectural art.
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The second chapter “The Materialization of an Idea…” relates to the attempts of defining 
concrete stylistic motives thanks to the so called fomativity of concrete. Within the changing 
reality of architecture of the last hundred years, concrete has become the ground and 
aim of any expression. Examples showing the multitude of relations ‒ from the brilliant 
inventions and innovations of the early 20th century architects, through the attempts of 
imitating and modifying their works, to the explosion of architectural expression ‒ confirm 
the evolution that has happened in contemporary times. Concrete , from the objective, explicit 
connection of form and structure, to the blurring of art’s borders in ecstatic subordination of 
construction to form, has become the matter of experiment, as well as the mode of architectural 
composition – the tool of simultaneous creation of memory and innovation.

The third chapter “The Idealization of Matter…” describes the nature of concrete – its 
‘subjective portrait’, identity found among myths, paradoxes and contradictions of modern, 
monolithic architecture. It seems that concrete buildings allow to interpret the nature of 
concrete, which so far has gained quite an impressive iconography collecting meanings and 
ideas of architectural works; its poetics, texture and imitations.

As the whole contemporary architecture, concrete gets its ‘Janus’s face’; one responsible 
for searching for an ideal and perfection, while the other one is the embodiment of imperfection 
of poetic expression.

Due to the fact that concrete is created during the process – first, in an architect’s 
mind, then in formwork, architecture deriving from concrete becomes an adequate shape 
establishing the relationship between the idea and the architectural matter.

The dissertation relates to the aesthetics in concrete architecture of the 20th and the 21st 
century. By contemporary, the author understands the collection of everything that was 
created as the continuation or antagonism to modernism.

The monograph is limited to the range of examples that exist simultaneously in European 
architecture and its later international references. The monograph does not focus on the 
examples which do not belong to formal aspects or are purely utilitarian.

RELAZIONI TRA IDEA E MATERIA 
NELL’ARCHITETTURA IN CALCESTRUZZO

S i n t e s i  d e l  c o n t e n u t o

La convinzione che esista una relazione di significato tra il messaggio di idea 
dell’architettura e la sua realizzazione nella materia fisica è stata per l’autore il motivo di 
ricerca di possibilità della presentazione di questo rapporto nel tema dell’architettura in 
calcestruzzo. 

La tesi fondamentale del presente lavoro costituisce la base per la distinzione di due 
impostazioni principali che definiscono la formula di ricerca di caratteristiche visibili e di 
significati di espressione dell’architettura: materializzazione dell’idea architettonica in 
calcestruzzo e ideazione del calcestruzzo stesso. La materializzazione dell’idea e la ideazione 
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della materia sono, in un certo senso, un tentativo di razionalizzazione del racconto sulla 
“compiutezza del mondo” dell’architettura, nato prima nel pensiero dell’architetto ‒ creatore, 
sulla carta. Questo modo di pensare e di sentire l’architettura appare in molti maestri come 
esperienza di un’ampia notazione e narrazione dell’architettura. In questo ambito rientrano 
le opere che riproducono l’idealità simbolica, la finzione metaforica e l’espressione 
pura e estatica. Rispetto ad altri materiali gli architetti non trattano il calcestruzzo come 
materia “indifferente”, ma senz’altro come un determinante e significativo componente 
dell’opera; e la sua “modernità” deve escluderlo dal complesso dei significati attribuiti 
ad altri materiali. Un aspetto importante del lavoro sembra essere il tentativo di individuare 
gli indizi dell’estetizzazione della materia di calcestruzzo (sia da parte dei rappresentanti 
dell’estremismo, sia da parte dei seguaci), tentativo che dovrebbe essere riconosciuto come 
prova della definizione dell’architettura che è la ricerca dell’idealità e della manifestazione 
dell’espressione moderna.

La dissertazione comprende tre capitoli principali che definiscono la qualificazione 
dell’architettura in calcestruzzo come rapporto tra idea e materia. Nel primo capitolo, 
intitolato “La ricerca dell’idea – il ritrovamento della materia…”, l’autore ha tentato 
di definire l’ambito basilare della terminologia, responsabile dell’uso rigoroso del termine 
architettura in calcestruzzo come termine che nasconde il dualismo idea – materia in tutta 
l’arte architettonica.

Il secondo capitolo, intitolato ”La materializzazione dell’idea…”, si riferisce ai 
tentativi di definire i temi di stile dell’architettura in calcestruzzo (la sua formatività). Nella 
mutevole realtà architettonica degli ultimi cent’anni il calcestruzzo è diventato il canovaccio 
e l’obiettivo di qualsiasi espressione. Gli esempi che mostrano un gran numero di riferimenti 
– a cominciare dalla geniale invenzione e innovazione dei maestri dell’inizio del XX secolo, 
alle prove della loro imitazione e della trasformazione dei modelli, fino alla liberazione 
dell’espressione architettonica – confermano l’evoluzione avvenuta nei tempi moderni. 
Il calcestruzzo – da una connessione oggettiva e univoca della forma e della struttura fino 
alla estatica subordinazione della costruzione alla forma – è apparso sia come materia 
di esperimento, sia come mezzo della composizione architettonica.

Il terzo capitolo, intitolato “L’ideazione della materia…”, è un tentativo di descrivere 
la natura del calcestruzzo – il suo “ritratto soggettivo”, l’identità ritrovabile tra miti, paradossi 
e contraddizioni dell’espressione moderna e monolitica dell’architettura.

Come sembra, gli edifici in calcestruzzo permettono l’interpretazione della natura del 
materiale che fino ad oggi ha creato una sua notevole iconografia: insieme di significati, 
idee e concezioni formali dell’opera architettonica e delle sue poetiche, fatture e imitazioni. 
Come tutta l’architettura odierna, il calcestruzzo ha ricevuto lo stesso “volto di Giano”: 
uno è responsabile della ricerca dell’idealità e della perfezione, l’altro è raffigurazione 
di un’espressione non priva di imperfezione poetica. Poiché il calcestruzzo è un qualcosa 
creato in un processo – prima nel pensiero dell’architetto, dopo nella cassaforma ‒ 
l’architettura che ne nasce è una figura finale che definisce la coerenza nella relazione tra 
idea e materia architettonica.

Il presente lavoro riguarda l’argomento dell’estetica dell’architettura in calcestruzzo del 
XX e del XXI secolo, con il riconoscimento della categoria della contemporaneità come 
un insieme di ciò che è nato come continuazione o opposizione al modernismo. La monografia 
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viene definita dall’ambito degli esempi che esistono parallelamente nel pensiero degli autori 
dell’architettura europea e nei loro riferimenti successivi internazionali. È stata omessa 
la presentazione degli esempi che si collocano fuori dalle considerazioni sugli aspetti formali, 
oppure quelli creati allo scopo strettamente utilitario. 


