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Przedmowa
Niniejszy tekst ma z założenia formę eseju, bowiem treść dotyczy zagadnień wymykających się uniwersalnym, a również specjalistycznym metodom badawczym. Mieści się na
tyleż w cyfrowych zapisach urządzeń technicznych i programów informatycznych, ile w obrazach Rembrandta czy rekordowych osiągach paraolimpiady, albo w kosmicznej czarnej
dziurze. Tematyka poruszana obejmuje problemy z dziedziny klasyfikowanej zwyczajowo
w grupie ścisłych, dotyczących wymiernych zagadnień i mierzalnych zjawisk. Tym niemniej
odnosi się do żywotnych problemów człowieka będącego wzorcem i podmiotem dociekań
humanistów. Architektura dotyczy sztuki budowania i kształtowania przestrzeni, czyli z samej nazwy już wskazuje na różne rozbieżności, bo wahadło wychylające się w kierunku najbardziej technicznego działania, jakim jest budowanie, tak samo daleko wychyla się w kierunku estetyzowania, artyzmu i sztuki, dodatkowo poruszając tak niedefiniowalną materię,
jaką przedstawia przestrzeń.
Projektantom potrzebne są normy i wzorce. Od architektów oczekuje się wiedzy, wizji,
twórczej innowacyjności, odpowiedzialności. Konsekwencja, upór, ale prawość, takt i wrażliwość, oraz talent i etyka w postępowaniu, to są walory, których nie da się stosować w wymierny sposób. Najlepiej ten wachlarz wartości przedstawia analiza porównawcza zjawisk
około architektonicznych.

Słowo wstępu
Istotą architektury jest budowanie,
jest powoływanie do zaistnienia konstruktu, stosownego dla komfortowego zabezpieczenia człowieka.
Istotą sztuki stało się poruszanie najgłębszych rejestrów czucia, pobudzanie myśli i emocji.
Istotą kultury jest zachowywanie równowagi.

Nie trudno odnieść wrażenie wspólnoty, jaka łączy te sfery, zarówno samej obecności/
bytu, jak i psychiki człowieka, warunkujące jego ożywione trwanie. Tam, gdzie biologia zaczyna używać sensorów, aby zawierzyć im swoje doświadczenia poznawcze, a potrzeby psychiczne kierować ku poszukiwaniu radości i przyjemności – tam jest miejsce dla kultury,
sztuki i architektury. O ile dwie pierwsze (kultura i sztuka) dotyczą sfery duchowości, o tyle
architektura stoi twardo na ziemi. Ze sztuką, architekturę wiążą na tyle mocne więzy ideowe
i warsztatowe, na ile jej realność związana jest z techniką budowlaną. Z kulturą powiązane są
wszystkie działania ludzkie, ponieważ od respektowania jej reguł zależy wymiar przetrwania.
Sztuka jako wolna myśl, niczym niekrępowana, poza jedynie wyobrażonymi możliwościami jej utrwalenia – zapisu, wyprzedza wszystkie inne formy kreacji. Im bardziej materialna w formie gałąź sztuki (malarstwo, rzeźba), tym bliżej jej do sztuki architektonicznej
(w pracy koncepcyjnej). Realizacja konceptu w formie odlewu brązowego lub budowli – to
już praca o wymiarze inżynierskim. Nie sposób jednak przeprowadzić jednoznacznej granicy
rozdzielającej ich zakresy działań. Bez wątpienia jednakże artystyczna ulotność, gwarantująca bezgraniczną swobodę ruchu, zawsze zostanie w czołówce przed coraz bardziej wymiernymi i wymagającymi zakresami tego ruchu, aż po całkowitą statyczność i stabilność architektury. Tym niemniej zarówno architektura, jak i kultura wymagają współpracy ze sztuką
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jako forpocztą wszelkich działań twórczych i od niej też całkowicie zależą w swoim kształcie
i całej nadbudowie – obejmującej sferę odbioru, reakcji i zachowań ludzkich.
W pierwszej fazie powstawania koncepcji architektonicznej zarówno architektura, jak
i sztuka wykazują równoległość działań twórczych. Rozbiegają się dopiero w fazie realizacji
koncepcji: najpierw zapisu konceptu, potem w przygotowaniach do realizacji i samej realizacji. Będąc precyzyjnym, należy określić zakres, poziom skomplikowania i koszty tego procesu (w tym liczebność i profil zespołów ludzi weń zaangażowanych) jako zależne od skali
przedsięwzięcia, ponieważ duże projekty artystyczne mogą dorównywać, a nawet przewyższać skalą powstającego obiektu – wiele budynków.
Artystyczny wymiar dzieła, czyli dobra jakość, wniesiona wielowymiarowa wartość, pozytywny ostateczny wydźwięk pracy, dotyczy wszystkich działań twórczych, jako cel nadrzędny.
Kultura jest wypadkową cywilizacji. Od stopnia rozwoju poszczególnych dziedzin,
przewagi w rozwoju dziedzin humanistycznych lub techniki, gospodarki i polityki zależy jej
kształt i hierarchia wartości. Zawsze jednak to kultura utrzymuje status quo we wspólnocie.
Ale też najbardziej widoczną oznaką, symbolem każdej kolejnej epoki, zewsząd widocznym znakiem swojego czasu, widocznym, bo rozmiar jest jej cechą immanentną – zauważalnym, rozpoznawalnym i wizerunkowym kształtem kultury każdego czasu jest jego architektura. O tym traktuje książka.
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Wprowadzenie
Myślę, że jednym z motywów mojego eseistycznego pisarstwa było odczucie niespójności między znaczną ograniczonością wagi i zasięgu mojej pracy zawodowej i zawsze odczuwanym przeze mnie dążeniem, by
uczynić z filozofii rzecz ważną w moim życiu i poglądzie na świat. Prawdopodobnie jednym z powodów, dla których stopniowo ograniczyłem
tę pracę, było to, że w mojej filozoficznej osobowości owa szczelina […]
zaczęła maleć1.
Georg Henrik von Wright

Autor cytatu, belgijski humanista, filozof G.H. von Wright, uważany jest za sukcesora
Ludwiga Wittgensteina, przywołany został tutaj dla swoich interdyscyplinarnych poszukiwań
wartości humanistycznych, za czym kryje się również analogiczna autorska teza niniejszego tekstu o porównywalnym, na równi humanistycznym przesłaniu architektury jako sztuki.
Filozofia organizuje wiedzę – stanowi strukturę wiedzy codziennej – poza oczywistą jej
klasyfikacją jako autonomicznej dziedziny naukowej. De facto jednak filozofia nie jest nauką
– jest wiedzą i językiem interdyscyplinarnego porozumienia. Z kolei humanista w szerokim
ujęciu – poszukuje prawdy o życiu, w holistycznym jej ujęciu poza religią i polityką. Humanizm dotyczy istoty człowieka aż po granice transhumanizmu, wyłączając jednak antropomorfizm (anioły, bestie, AI – sztuczna inteligencja).
Esej naukowy – filozoficzny szkic krytyczny, będąc rodzajem manifestu – jest autonomiczną formalną metodą popularyzowania sądów. Również w celu polemicznym, podobnie sztuce.
1

Georg Henrik von Wright, cyt. w: Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, z laudacji dla autora cytatu s. 52.
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Nawet jeżeli poniższa praca wykracza poza przyjęty w dziedzinach technicznych komfort badawczy, to właśnie fakt użycia bardziej afektywnego oglądu rzeczywistości powinien
przysporzyć metodologiom badawczym odświeżających cech. W wizualnej ocenie architektury – podobnie innym sztukom – właśnie pełnia doznania sensualnego daje najpełniejszą
satysfakcję intelektualną. Tym samym warsztat badawczy architekta winien być poszerzony
o walory empatii.

–8–

SPIS TREŚCI
Przedmowa................................................................................................................. 3
Słowo wstępu...............................................................................................................5
Wprowadzenie..............................................................................................................7
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI KULTURY.................................................................11
1. Architektura twarzą kultury................................................................................13
2. Twarz architektury.............................................................................................17
3. Image architektury.............................................................................................18
4. Architektura i kultura.........................................................................................20
5. Szukanie piękna ...............................................................................................21
6. Fenomen skłudzewski.......................................................................................23
7. Artyzm percepcji...............................................................................................26
8. Kazus barlinecki................................................................................................31
9. Artyści i literaci.................................................................................................32
10. Kultura sztuki..................................................................................................42
11. Architektura sztuki..........................................................................................46
12. Architektura jako sztuka..................................................................................48
13. Architektura kultury.........................................................................................54
KULTUROWA AURA WOKÓŁ ARCHITEKTURY.................................................................57
1. Kulturalne wychowanie......................................................................................59
2. Wychowanie sztuką...........................................................................................63
3. Architektura wychowania ..................................................................................66
4. Piękne wychowanie...........................................................................................69
5. Kultura nowoczesności......................................................................................72
6. Nowoczesność architektury...............................................................................74
7. Architektura globalności....................................................................................77
8. Twarze ikon.......................................................................................................82
9. Poezja architektury.......................................................................................... 102
–9–

IKONICZNOŚĆ ARCHITEKTURY W KULTURZE............................................................. 107
1. Realizm architektury........................................................................................ 109
2. Realność architektury...................................................................................... 113
3. Neurotyzm architektury.................................................................................... 115
4. Architektura pustki.......................................................................................... 118
5. Kultura pustki.................................................................................................. 123
6. Kultura hedonistyczna..................................................................................... 127
7. Hedonizm architektury..................................................................................... 132
8. Powrót do źródła ............................................................................................ 136
KODA....................................................................................................................... 141
Bibliografia............................................................................................................... 152
Abstract................................................................................................................... 160
Zusammenfassung................................................................................................... 162

– 10 –



CZĘŚĆ I

ARCHITEKTURA
W PRZESTRZENI KULTURY

Nazwanie architektury twarzą kultury może wydawać się kontrowersyjne,
ale tylko w pierwszym momencie.
Twarz to obraz przyporządkowanej osobowości, rodzaj wizytówki
widocznej na zewnątrz, utożsamienie treści z symbolem – znak żywej
osoby, wizerunek – skrót-piktogram skomplikowanego wnętrza odmiennej
osobowości. Chodzi zatem o powierzchowny, skrótowy, architektoniczny
kształt kultury – wyrażanie kultury architekturą. Architektura jest wszędzie
widoczna z racji swej skali i funkcji, przedstawia i anonsuje już z daleka
charakter narodowy i przekrój społeczny mieszkańców. To właśnie stan
kultury wyraża się poprzez architekturę. Często mówimy „pokaż mi, jak
mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś”, bo wygląd i użyteczność architektury
świadczą o stopniu i profilu rozwoju cywilizacyjnego (włączając całą
nadbudowę intelektualną). A może w najszerszym zakresie znaczenia hasła
„architektura” – to właśnie architektura jest wypadkową cywilizacji? A może
jej wykładnią, a nawet wykładnikiem?

1. Architektura twarzą kultury
Kształt i zawartość (całokształt) architektury zbudowanej z pewnością świadczy o kulturze, o stopniu rozkwitu kultury, kierunkach jej rozwoju. Z kolei w sferze materialnej sposób wykorzystywania budowli świadczy nie tylko o poziomie rozwoju, ale też o rodzaju
i charakterze użytkowej materialności architektury. Równocześnie wykreowany sztucznie
architektoniczny kształt świadczy w sferze niematerialnej o jego twórcach – o ludzkich, mentalnych zakresach balansu: wiedzy, umiejętności i poczucia estetyki. Nie jest bowiem architektura li tylko wynikiem konstruktorskiej sprawności i odwagi obliczeniowej, nie jest też
efektem zaprogramowanej rzeczywistości wirtualnej – wygenerowanym wynikiem programu cyfrowego, zrealizowanego w trójwymiarze za pomocą drukarki 3D. To efekt współgrania wielu składowych z dziedzin humanistyki, techniki, tych mierzalnych i tych niewymiernych, w dodatku będących skutkiem działań zaprogramowanych, ale i tych wykonywanych
ręcznie, przy koniecznej fizycznej obecności ludzi. Niezastąpiona obecność ludzi dotyczy
zarówno fazy realizacji, materializacji architektury, jak i fazy kreacji – inwencji projektu oraz
materializacji zapisu samej idei. Nowatorski projekt to efekt świadomych działań i wyborów
intuicyjnych architektów, działań, o których powodzeniu świadczy obiektywna użyteczność
i subiektywna akceptacja oraz satysfakcja w obcowaniu. Użyteczność budowli jest świadectwem sprawności i urody architektury.
Uroda, w powiązaniu z użytecznością zwykle automatycznie kieruje myśl w rewiry sztuki użytkowej. I faktycznie sztuka architektoniczna jest sztuką użytkową, łączącą artyzm wolnej sztuki kreatorskiej z rzemieślniczą umiejętnością projektanta oraz wiedzą, doświadczeniem i intuicją architekta. Dobry architekt to wizjoner, filozof i światły humanista, biegły
w skomplikowanych relacjach i zależnościach różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Architekt
bowiem to już nie tylko nazwa wyuczonego zawodu – to spektrum działań strategicznych,
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wielowymiarowych, wieloużytkowych, interdyscyplinarnych, łączących codzienność z tym,
co tylko potencjalne lub wręcz niemożliwe.
Urbanistami już powszechnie nazywa się nie tylko architektów operujących zwielokrotnioną liczbą architektonicznych bytów, nie tylko planistów zawodowo wytyczających kierunki urbanistycznego rozwoju, ale również innych profesjonalistów z pozoru tylko nieprzystających tej materii. Urbanistami są też wszyscy aktywiści, a także amatorzy wolontariusze oraz
interdyscyplinarni akcjoniści, wszyscy zaangażowani w procesy usprawniające życie miast. Bo
właśnie miasto jest wyrazem najbardziej wysublimowanej myśli architektonicznej, przez nagromadzenie wszelkiej różnorodności obiektów i użytkowników. Współistnienie i harmonijne
współdziałanie jednostek i kompleksów budowlanych – to jest właściwy cel mistrzowskich
działań architektonicznych. Architektom przecież – idąc za współczesnym rozumieniem zawodu – przypisuje się moc uzdrawiania zapętlonych sytuacji miejskich. Ich umiejętnościom
powierza się naprawę zużytych wartości urbanistycznych, rewitalizacje, modernizacje, odbudowy, projekcje nowych i innowacyjnych rozwiązań. Nie przypadkiem też winy za wszelkie
niedociągnięcia i błędy w użytkowaniu, a nawet niezgodności z subiektywnymi wyobrażeniami idealnych realizacji – przypisuje się obiegowo architektom. Na nich też urzędowo i finansowo spoczywa odpowiedzialność za większość aspektów decyzji budowlanych.
Dlatego każdy projekt zaczyna się od dogłębnej analizy kontekstu – startuje od określenia i oceny środowiska zastanego. Każdy poprawnie prowadzony projekt najpierw rozpoznaje
otoczenie, zanim zacznie spekulować w zakresie możliwych odpowiedzi zgodnych z potrzebami i ambicjami, przymierzy się do potencjału miejsca, gabarytu, charakteru i wyrazu, zbada
zakres dotychczasowej współpracy z otoczeniem, a potem możliwych kolejnych relacji przy
pełnym spektrum użytkowania. Architekt też ma kompleksową wiedzę o światowych tendencjach cywilizacyjnych oraz ogólnym stanie globu. Tego przynajmniej się oczekuje od prawdziwego kreatora i odpowiedzialnego stratega w każdym procesie inwestycyjnym – od architekta.
Oczekiwania pokładane w pracach architektów, w dziełach architektury, w sprawdzających się walorach użytkowych, które rozwiązują problemy codziennego życia – to wymierne
zalety natury technicznej – budowlanej, co najwyżej poddane stylizacji plastycznej według
modnych trendów, lub w sposób bardziej niekonwencjonalny, jeśli cel-temat tego wymaga.
Czasem kształtowane są z użyciem całkowicie niespodziewanych form przestrzennych, zaskakujących w odbiorze. Oczywiście, im bardziej zaskakujących, tym bardziej rozbieżny jest
ich odbiór. Zazwyczaj nowatorstwo – nawet jeśli tylko użytkowe i obiektywnie ułatwiające
użytkowanie – spotyka się z oporem i niedowierzaniem. Działają przemożne siły przyzwyczajenia i obawa przed zmianą. Pomimo ciekawości i chęci odświeżającej odmiany emocje
powściąga siła wygodnej stabilizacji i strach przed nieznanym. (Podobnie wszak zauważamy
nową w środowisku twarz człowieka, również z rzadka tylko budzi bezwarunkowe zaufanie,
częściej wzmaga ostrożność, wprowadzając w stan alertu. Nawet mimo przemożnej chęci
– 14 –
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poznania i sympatii intruz wprawia w stan niepewności i przezornego wyczekiwania). Wielostronna krytyka nowej realizacji w końcu pozwala zwerbalizować zarzuty i zalety. Wyważenie wartości doprowadza w końcu do bezpiecznej akceptacji dzieła.
Pozostaje jednak spory margines dzieł, które nie zyskały powszechnej akceptacji, które pozostały zapalnikami sporów gotowych rozgorzeć pod byle pretekstem, jako argumenty trzymane w odwodzie każdej dyskusji o poprawie kondycji miast. Zwykle dyskusje dotyczą treści i zadań przenoszonych na obiekty architektoniczne – nie samej ich powierzchowności – obrazu
– twarzy. Tym niemniej hasłowy obraz – image, konterfekt – czyli rzeczona twarz – jednoznacznie przywodzi całokształt-komplet wiadomości łączonych z tym wizerunkiem. Analogicznie
przysłowiowy Kowalski to nie tylko sformatowana fotografia paszportowa, popularne nazwisko oznaczające jednego z bardzo wielu prawdopodobnych adresatów opisu. To mimo wszystko ten jedyny właściciel przedstawionej twarzy, wraz z całą swoją historią i życiorysem powiązanym z konkretnymi osobami trzecimi i zajściami zaistniałymi w określonych okolicznościach.
Podobnie rzecz się ma z architekturą. Twarz architektury – jej wygląd jednoznacznie
przyporządkowuje zbudowanym obiektom zarówno okres historii, w którym powstawały,
warunki panującego klimatu i realiów geograficznych (te ostatnie wydają się stałe dla nieruchomej w swojej istocie architektury – tym niemniej ulegają zmianom możliwym do prześledzenia na przestrzeni czasu oraz są widoczne w charakterystyce użytkowej budowli), wygląd
określa hierarchię ważności obiektu, własność, zasobność inwestora, przeznaczenie budowli. Rozkład funkcjonalny świadczy o zwyczajach, możliwościach i ambicjach inwestora, jego
indywidualizmie, pomysłowości rozwiązań lub celowej odmienności od wzorców, o wyczuciu specyficznej lokalnej aury, o sposobie i kulturze użytkowania, artyzmie rzemieślnika lub
wyrafinowanym poczuciu estetyki obydwu, świadczy o dbałości lub abnegacji użytkowników, odkrywa ślady kolejnych modernizacji w związku ze zmianą potrzeb i przechodzeniem
z rąk do rąk. Wszystko to jest możliwe do odczytania-odtworzenia z budowlanego zapisu
w materii architektonicznej – podobnie jak w ludzkiej twarzy, gdzie widoczne są blizny-ślady
zabiegów czy urazów, przebarwienia wiekiem i działaniem warunków zewnętrznych, odciski, umięśnienie i przykurcze nadające charakterystyczne fałdy i grymasy, harmonijność lub
asymetria twarzy, skrzywienia lub odchylenia od symetrii powodowane przyzwyczajeniami
lub długotrwałymi tikami nerwowymi, koloryt skóry będący wynikiem genetyki, odżywiania, dbałości o higienę, zdrowie, kontrolę zachowania sp. – wszystko powodowane warunkami życia wynikającymi z historii osobniczej, kształtowanej z kolei historią powszechną itd.
Twarz to zwierciadło jestestwa osobnika, kompletnego profilu, charakteru „duszy” i ciała – całokształtu jego życia, zawierającego i rysującego w młodej twarzy potencjał życiowy
do możliwego wykorzystania – w starej natomiast zapis przejść przebytego życia dokumentujących ślady wyborów i przypadków, będących jego indywidualnym udziałem na kanwie
zaistniałych faktów.
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Można by więc również „twarzą” nazwać komplet wartości składających się na symboliczny obraz sumy śladów pozostawionych w materii architektonicznej. Ten ogólny wizerunek – hasło, z każdego zakresu zagadnień branych pod uwagę – można rozwarstwić, poddać
analizie, odcyfrować, punktując ślady przypisywane pojedynczym wartościom i wielkościom mierzalnym – w zakresach rozpisanych na poszczególne również dziedziny wiedzy
i dokumentacje w odnośnych dyscyplinach. W podobny sposób pracuje na przykład wprawny lekarz internista-diagnosta, który jednym spojrzeniem potrafi ocenić typ i charakterystykę zdrowotną pacjenta, jego wagę, przebyte doświadczenia chorobowe i życiowe, potrzeby
i bolączki – a z tych spostrzeżeń potrafi zasugerować przyczynę i określić kierunek poszukiwań źródła niedomagań. Z obserwacji twarzy odczytuje większość informacji sugerujących
schorzenie, a przynajmniej grupę możliwych schorzeń dających opisane objawy. Już pierwszy rzut oka pozwala zawęzić krąg poszukiwań, które w miarę coraz dokładniejszej analizy
będą precyzyjniej diagnozowane.
Taką samą wskazówką do określenia specyfiki architektury jest nawet pobieżny jej
ogląd, w najbliższym i szerszym otoczeniu. Zbiór artefaktów miejskich jest dobrze czytelny
na tle tkanki zabudowy. Budowlane pomniki są trwałymi śladami wydarzeń. Są to obiekty powstałe jako stale przyrastający, trwały dorobek mieszkańców lub obiekty powstałe ku
specjalnemu upamiętnieniu poszczególnych wydarzeń. Te, służące standardowo zadanym
funkcjom, to obiekty budowlane tworzące architekturę. Inne, będące „ostańcami” w swojej
grupie, pełnią rolę miejsc pamięci. W grupie trwałych, wyjątkowo/sztucznie wykreowanych,
wartościowych i utrzymywanych w dobrym stanie, zyskują miano zabytków, w grupie żywych ekosystemów naturalnych – pomników przyrody.
Stąd już niedaleko do uzasadnienia tytułu łączącego w swoim haśle słowa przynależne dalekim od siebie znaczeniom. Tytułowa „architektura”, podobnie jak „kultura” mogą
być rozumiane wieloznacznie. Wszystkie jednak spekulacje odczytu znaczenia, odpowiadają aspektom użytego kontekstu znaczeniowego hasła. Zwykle „architektura” ukierunkowuje skojarzenia tego słowa w stronę tkanki budowlanej, ale czasem również wytworu samej
myśli twórczej architektów lub struktury skomplikowanej konstrukcji, dalej dopiero sięga
w kierunku dyscypliny nauki i twórczości, która w końcu całego procesu kwalifikacyjnego
traktowana jest jako sztuka użytkowa, projektowana – czyli rzemieślniczo zapisywana i realizowana na konkretne zapotrzebowanie-zamówienie. Z rzadka też, w uzasadnionych jedynie
wyjątkowym odbiorem przypadkach, zyskuje artystyczne szlify i miano sztuki.
Z kolei kultura to sztucznie powstająca dzięki ludzkiemu staraniu – uprawa. W podstawowej warstwie znaczeniowej jest to uprawa ziemna – agrokultura. W bieżącym współczesnym głównym znaczeniu kultura oznacza całokształt działań i osiągnięć cywilizacyjnych. To
postęp, artyzm, sztuki piękne, poprawność zachowań, status w hierarchii, wychowanie i edukacja. Kultura wysoka oznacza wykwint i najwyższe wyrafinowanie, wirtuozerię wykonań,
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maestrię zawodów, zmierzanie do najwyższych osiągnięć i absolutnego piękna. Wysoka kultura to również sztuka dyplomacji, bon-ton, umiejętność wybrnięcia z opresji w sposób stosowny, nienaruszający niczyich dóbr, grzeczność, takt. To sposób zachowania dystansu emocjonalnego, samokontroli i bezstronnej oceny sytuacji.
Bez wątpienia jednak kultura to wytwór cywilizacji. Zaś stopień ucywilizowania śmiało można mierzyć jakością współczesnej mu architektury jako trwałego dorobku – sztucznie
powstałej tkanki budowlanej. Są to kubaturowe obiekty użytkowane przez współczesnych na
sposób im właściwy, zgodnie z potrzebą chwili i umiejętnością prowadzenia budowy (konstruowania), i nadbudowy: urządzania, wyposażania, zdobienia, innowacyjnego użytkowania
– świadczą o motywacjach ich powstawania. Są zapisem potrzeb czasu i kolorytu historycznej
chwili. Oczywiście użyte materiały i technologie w najprostszy sposób przypisują konstrukcję do czasu powstania. Materialności zawsze też towarzyszy adekwatny rozwój intelektualny.
Tak więc współczesna architektura staje się zawsze twarzą kultury swojego czasu.

2. Twarz architektury
Traktując twarz jak piktogram – symbol, znak wizualny, zaledwie czytelny skrót całej
złożonej i skomplikowanej osobowości właściciela – można przetransponować takie samo
wartościowanie z opisu osoby na skalę pojęcia – z opisu walorów osobistych pojedynczego
człowieka na pełną charakterystykę nawet tak szerokiego pojęcia, jakim jest kultura. Hasło
kultura zawiera w sobie dorobek, tradycję, obyczajowość, przemiany na przestrzeni czasu,
wymianę pokoleniową i wszystkie cywilizacyjne efekty uboczne, z postępem kolejnych etapów rozwoju związane. W każdym momencie tego procesu powstają nowe obiekty i kompleksy architektoniczne, ponieważ tego wymaga kontynuujący się łańcuch wymian, modernizacji i budowania nowych miast, pokonywania nowych wyzwań i wdrażania innowacji.
Przerwać ten łańcuch może jedynie kataklizm. Tak więc każdemu okresowi w historii kultury można przypisać zmienne w obrazie wizualizacje architektury. Rzeczone obrazy przedstawiają zmienne – jak w twarzy – miny, dostosowane do powodujących nimi zmian kulturowych danego periodu cywilizacyjnego. Grymasom twarzy odpowiadają zmiany w stylistyce
architektury, w użyciu nowych materiałów, innowacyjnych technologii, w końcu w nowatorskich konstrukcjach i zaskakujących kształtach. Wizerunek architektury, podobnie jak twarz
rozpoznana w tłumie, przywodzi na myśl od razu cały pakiet różnorodnych danych i wiadomości na temat osoby legitymującej się tą twarzą – przywołuje z pamięci również całe klastry
powiązanych ze sobą danych i opisów – cech przyporządkowanych obrazom architektury
w stylistycznie określonym przedziale historycznym. Im bliższy okres, tym szybsze i dokładniejsze konotacje. Odczytywane dane to cechy będące wynikiem zabiegów projektanckich
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odpowiadających standardom oraz wymogom chwili, będące wynikiem działań wymuszonych niejednokrotnie decyzjami cząstkowymi albo np. dyrektywami o charakterze ideologicznym lub politycznym, wynikiem nieoczekiwanych potknięć realizacyjnych, jak również
szczególnych oczekiwań i ambicji pokładanych w wyjątkowych dziełach. Każda pojedyncza
historia kolejnej inwestycji wpisana jest w pełną historię miasta, tak jak każde ludzkie życie
uzależnione jest od kaprysów historii kraju i jego kultury.
Można się zatem zgodzić, że krajobraz architektoniczny, jak też pojedynczy obiekt architektoniczny, jest wiarygodnym świadkiem swojego czasu i jego symbolicznym znakiem
oraz świadczy dobitnie o współczesnej mu historii miejsca. Można się też zgodzić, że stosując myślowy skrót, twarz jest pełną wizualizacją kompletu cech osobniczych, łącznie z jego
indywidualną historią i rolą odegraną w szerokim kontekście oddziaływań. W materii architektonicznej są również zapisane i czytelne wszystkie działania współczesnych ludzi. Czytelne są praktyczne usprawnienia dla bieżących potrzeb, zapisane są współczesne standardy
życia, dowody wdrożeń myśli odkrywczej i naukowej oraz udokumentowany kształtem i powierzchownością budowli aktualny stan wiedzy i poczucia estetyki współczesnych. Można
więc podsumować, że architektura może w pełni i jednoznacznie świadczyć o stopniu rozwoju cywilizacji i stanie kultury danego okresu.
Nawet jeżeli „kultura życia” wydaje się odnosić do nieco innego zakresu działań, dotycząc sfery zachowań, funkcji i codziennych zwyczajów mieszkańców – to przecież „kultura
i sztuka”, już hasłowo kojarzy się ze sferą kreacji, innowacyjności, działań energetyzujących
społeczeństwo, abstrakcyjność poszukiwań, napędzających kreatywność projektancką, pobudzających chęć współuczestnictwa.
Analogicznie więc, stosując symboliczną „twarz” jako skrót na oznaczenie całokształtu
charakterystyki postaci– można również zastosować skrót „kultura” dla całokształtu zagadnień cywilizacyjnych związanych z funkcjonowaniem człowieka w danym okresie historycznym na Ziemi. W końcu kwalifikowana „kultura wysoka” zawsze świadczy o stopniu rozwoju
cywilizacyjnego. Słowo „kultura” zawiera znaczenie zarówno potrzeb duchowych, jak działań praktycznych, zachowań wyuczonych i oczekiwań, odtwórczości i badawczości – jest
zatem świadectwem-symbolem poziomu aktywności człowieka oraz jego poczucia estetyki.
Architektura jako wykładnia może być zatem twarzą kultury.

3. Image architektury
Niekwestionowanym i wyróżniającym atutem architektury jako dziedziny zarówno
twórczej, jak rzemieślniczej (projektanckiej i budowlanej), jest jej trwałość. Jeśli nie ulegnie kataklizmom, wyniszczającym akcjom terrorystycznym i jest odpowiednio użytkowana
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i konserwowana, pozostaje najbardziej trwałym, a przede wszystkim najbardziej widocznym
świadectwem swojego czasu. Dzięki swoim rozmiarom, swojej skali, zawsze przekraczającej
wielkość człowieka, nie jest możliwa do ukrycia, nigdy nie pozostanie niezauważona, póki
fizycznie istnieje – dobitnie świadczy o swojej służbie. A że jej powierzchowność zmienia
się z duchem czasu – może jednoznacznie opowiadać o współczesnych.
Architektura zajmuje szczególne miejsce zarówno wśród dyscyplin wiedzy, jak i wśród
rzemiosł: budowlanych, rzemiosł artystycznych oraz sztuk. Zajmuje szczególne miejsce
wśród wszystkich gałęzi wszelkiego rodzaju działalności ludzkiej – począwszy od myśli i kreacji dzieła architektonicznego, a skończywszy na praktycznym jej użytkowaniu, codziennym,
podstawowym dla istnienia użyciu. Nie wpisuje się jednoznacznie w ramy żadnego z uznanych podziałów dotyczących gałęzi i dyscyplin naukowych ani kategorii użytkowych, nie
kwalifikuje się bez reszty w żadną dziedzinę usług. Będąc podstawową ochroną kruchego
codziennego ludzkiego życia biologicznego, jest obiektem najbardziej skomplikowanych
i wyrafinowanych działań technicznych, angażujących najnowsze praktyki cybernetyczne,
odkrycia chemiczne, najbardziej zaawansowane teorie, a niejednokrotnie i pokrętne meandry myśli, nawet filozofii. Stanowi całkowicie niezależną wartość przestrzenną o skali nadnaturalnej dla człowieka, całkowicie sztuczny twór, który w skali urbanistycznej wyniszcza
biologię Ziemi, równocześnie będąc podstawowym warunkiem komfortowego trwania ludzkości. Jest powodem zarówno dumy i chluby myśli ludzkiej, jak i najgłębszej troski o jutro.
Jest warunkiem i przyczyną powstawania kolejnych mutacji myśli kreatywnej, ujarzmiającej
naturalne siły odradzania i odnowy życia, podporządkowujące kulturze naturę.
To architektura jest uosobieniem uzurpatorskiego panowania na ziemi. To człowiek-architekt jest kolonizatorem grabiącym kolejne zawłaszczone terytoria dla swoich nieprzewidywalnych w skutkach poczynań. Dla rozrzutnych pomysłów prekursorów, niweczy się coraz głębsze
i rozleglejsze tereny życia biosystemów ekologicznych. Degradując coraz większe obszary natury,
pozostawia się coraz większe pokłady niedegradowalnych śmieci. Dzisiejsze proporcje jednych
do drugich, każą w największej trwodze bić na alarm. Już dzisiaj stoimy w pozycji przegranej.
Różnorodność charakterologiczna społeczności każe wierzyć i mieć nadzieję zarówno na
chęć sprostania wyzwaniom, jak i na chęć pokonania wyniszczającego zła. Zazwyczaj im większe są amplitudy zachodzących zjawisk wyniszczania i odbudowy (filozoficzne dobro i zło),
tym większe następuje przeciwdziałanie i tym intensywniejsze stają się poszukiwania sposobów naprawy sytuacji, zwłaszcza w opcjach krytycznych. Nawet jeśli proporcje zwolenników
i antagonistów poszczególnych akcji są nieprzekonujące, to jednak wyrównywanie obiektywnie niekorzystnych zjawisk jest sprawą ponad podziałami. Jedynie różnorodność biologiczna
jest w stanie utrzymać konieczny balans równowagi między odnową a stopniem zniszczenia.
Tymczasem badania i odkrycia stale nabierają tempa i rozmachu. Naukowcy i hochsztaplerzy sięgają po nowości, nie oglądając się na granice etyki, które zresztą wiedza i świadomość
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coraz bardziej przesuwa. Badania możliwości kierunków rozwoju trwają nieustannie, zarówno
te prowadzące ku korzystnym biologicznie zastosowaniom, jak i te prowadzące do biologicznych strat i tragedii ludzkich. Nie sposób przewidzieć dalekosiężnych skutków.
W tym zaklętym kręgu atrakcyjnych innowacji, ale również długotrwałych, a często nieodwracalnych zmian i niepoliczalnych kosztów, stoi cała infrastruktura budowlana. Architektura materialna sięga po coraz to nowsze budulce i technologie, będące dla współczesnych
nowatorskimi i atrakcyjnymi, które jednak dla kolejnych generacji mogą stać się przyczyną
chorób i cierpień (np. użycie azbestu czy aluminium). Taka jest cena rozwoju. Jedno pokolenie nie ma czasu sprawdzić wszystkich efektów ubocznych wywołanych błędem cząstkowym. Liczy się najszybszy progres rozwijanej dyscypliny i wymierny wzrost gospodarczy.

4. Architektura i kultura
Po okresie postmodernistycznej architektury rzeźbiarskiej, pomnikowej, często wyzywającej, wybijającej się z otoczenia, samodzielnie wygrywającej ambicje dominacji i odmienności, nastaje powoli okres wyrozumiałego dialogu z otoczeniem, ukrycia w krajobrazie, oszczędności formy i ochrony natury. Architektura, do niedawna w pełni eksponowana
i widoczna, szuka wszelkich luk i rewirów dających możliwości pełniejszego wykorzystania
przestrzeni już zurbanizowanej. Już nie chce zawłaszczać kolejnych terenów pod urbanizację, stara się do maksimum wykorzystać dotychczas użytkowane zasoby. Wchodzi nie tylko
pomiędzy istniejące budowle i piętrzy się ponad zwyczajne wysokości, ale też eksploruje
nieznane, sięgając pod ziemię, w zasób wykorzystywany zwykle w budownictwie jedynie
dla podwalin lub technicznych łączy, oraz sporadycznie, dla specjalnej komunikacji i wyjątkowych celów. Współczesna technika daje dzisiaj pełne możliwości budowania pod ziemią1. Technika tunelarska pozwala na eksplorację tunelami w każdym podłożu. Nowatorskie
sposoby zabezpieczania tuneli pozwalają tworzyć całe podziemne miasta. Pewnie nie ma
już żadnej stolicy, żadnego dużego miasta, które nie mogłoby się pochwalić podziemnymi
przestrzeniami udostępnionymi dla użyteczności publicznej. Największe metropolie eksploatują całe struktury komunikacji podziemnej, kompletne malle handlowe, przestrzenie
wystawiennicze, zbiorniki rezerw gazowych i ciekłych, biologicznych i chemicznych, wód
pitnych i powodziowych, w końcu obiekty ochrony miast i kompletne bunkry dla ludności
zabezpieczające przed kataklizmami, zwłaszcza w rejonach sejsmicznych.

1
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Paryż, będący centrum i synonimem stolicy starej Europy, jest równocześnie najlepszym
przykładem nowoczesnego centrum wielopoziomowej komunikacji2 wielu systemów i połączeń sieci transportu dóbr, ludzi, towarów i mediów, przebiegających równocześnie w wielu
poziomach, zarówno nad, jak i pod ziemią. Pod zabytkowym miastem, tętniącą współczesnym życiem metropolią, podbitą historyczną siecią katakumb i dawnych korytarzy, zbudowano nowoczesne magistrale kołowe, szynowe i tunele, prowadzące całe wiązki i pęki kabli
i rur przesyłowych. Kolejne warstwy sieci podziemnych łączone są jak studniami rewizyjnymi, pionami komunikacyjnymi pozwalającymi zanurzać się w głąb i wychodzić z głębi systemu w najdogodniejszym miejscu miasta na powierzchnię terenu. Zaangażowane do tego nowoczesne systemy informatyczne i smart-technologie z pogranicza wykorzystania sztucznej
inteligencji pozwoliły sprostać potrzebom chwili i ambicji imperialnej tradycji miasta. W podobny sposób rozbudowywane są inne stolice i metropolie europejskie (Londyn, Rzym,
Amsterdam, Berlin). Na drugi plan zeszły granice państwowości poszczególnych ziem europejskich, bardziej ważka stała się współpraca między miastami jako jednostkami organizacji urbanistycznej. Wszystkim zależy na ochronie Ziemi dla przeżycia, dlatego ważne jest
zachowanie naturalnej przyrody przynajmniej w zastanych dla naszego pokolenia granicach
i wszelkie starania o odwrócenie szkód i szkodliwych działań cywilizacyjnych. Nie można
dopuścić, by poszczególne interesy polityczne, a także gospodarcze zniweczyły wysiłki ludzi dobrej woli poniesione na rzecz wspólnego przetrwania. Aktywiści i urbaniści starają się
wyprowadzić urbanizację z roli pasożyta na powierzchni ziemi do roli jej współgospodarza.
Architektura jest formą degradacji przyrody, jej wygląd świadczy o stopniu tej degradacji, jej
wizerunek i struktura (stylistyka i konstrukcja) opowiadają o stanie świadomości budowniczych
i użytkowników, jej ślad w przestrzeni świadczy o kulturze czasu.
Architektura jest twarzą tej kultury.

5. Szukanie piękna
Na architekturze spoczywa nie tylko dbałość o wizerunek, ale także dbałość o umiar
w kolonizowaniu Ziemi, dbałość o rzetelne, prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem – wynikającym z realnych potrzeb przeżycia –wykorzystanie terenów już zurbanizowanych, o kontrolowaną naukowo strukturę zarówno prowadzonej kompaktowo konstrukcji, jak i wypełnianie jej nieagresywną tkanką. Podczas gdy biolodzy i humaniści zwracają się ku naturze
jako sile porządkującej prawidłowość świata, obrazoburczy architekci, razem z odkrywcami, badaczami, zdobywcami i wszelkimi innowatorami, usiłują uszczęśliwiać ludzkość,
2
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wprowadzając sztuczny ład. Gdzie leży zdrowy balans pomiędzy ekspansją a zachowawczym
trwaniem? Balans między naturalnym pięknem a pięknem sztuki?
Sztuka swoją swobodą tematyczną porusza wszelkie tabu, poszukuje bezkarnie nowych
kierunków, biologii stanów duchowych, szuka piękna i rozpaczy, minimalizmu w użyciu, jak
również zbędnych gadżetów, opiewa wzloty i upadki herosów. Jej odpowiedzialność za czyny
jest niewielka. Sama sztuka jako sfera poszukiwań, także w postaci wytworów materialnych,
jest wbrew pozorom łatwo usuwalna. W obliczu różnych katastrofalnych wydarzeń wartość
sztuki współczesnej maleje natychmiast. O ochronę walczy się co najwyżej dla najstarszych
zachowanych materialnych obiektów. Nawet płonący las jawi się wtedy głównie jako strata ekologiczna, zaburzenie klimatu, równowagi stanu fauny i flory, utrata zasobu budulca
i materiału do wyrobów przemysłowych i opału, w końcu istotnego zasobu terenów rekreacji i wypoczynku. Na szarym końcu listy leśnych strat pojawia się jego naturalna wartość
estetyczna. A przecież wartość estetyczna mieści się w każdym z wymienionych utraconych
walorów. Piękno zawarte w każdym obrazie natury i w każdym przejawie życia pozwala nam
szukać sensu ich istnienia i powodów ratowania dla przetrwania. Taki sam imperatyw powoduje naszym egoistycznym odruchem w obronie życia, jak i w intuicyjnym szukaniu piękna. Potrzeba piękna jest immanentną cechą każdego z nas, więc jego poszukiwanie stanowi
oczywisty składnik każdego intuicyjnego działania. Niezbędność elementu sztuki przejawia
się zarówno w naukowej burzy mózgów, w abstrakcji matematycznej, szukaniu rozwiązań
praktycznych, jak i wyborze trasy turystycznej. Potrzeba sztuki wynika z niesymetryczności
naszego mózgu, przy zachowaniu pozorów jej symetryczności, także dla reszty ciała i całej
przyrody. Stale poszukujemy balansu, na każdym kroku, od wymierzania tego kroku rozpoczynając. Nawet nieuświadomione – jest to poszukiwanie piękna poprzez sztukę. Stawiając
pierwszy próbny krok, następny staramy się ulepszyć. Każdy kolejny krok jest doskonalszy,
pewniejszy, dzięki poruszeniu większej gamy mięśni i kontroli zmysłów oraz instynktownemu zastosowaniu korekty estetycznej, prowadzącej do doskonałości. Nawet perfekcyjne chodzenie nam nie wystarcza, dalej szukamy niemożliwego ruchu, coraz piękniejszego,
szybszego aż do znikania, płynnego aż do wrażenia przelewania – to już balet. Szukamy dalej kroków skrajnych, burzących stabilne zatrzymanie, prowadzących do krytycznych figur
utrwalonych jako dynamizm w rzeźbie albo jako symbolika ruchu w wybranej narracji. To
są znajome nam dziedziny sztuki, których celem jest szukanie piękna, a nieuświadomiona
przyczyna tkwi w każdym z nas. Dla jednych jest to przemożny instynkt każący tworzyć,
przejawiający się talentem, dla drugich jest to intuicyjne poszukiwanie ładu i przyjemności,
każące czerpać te wartości z nowatorstwa, komfortu, odmienności, zdumienia, fascynacji,
zachwytu, w końcu oburzenia i pełnej gamy emocji oferowanych przez sztukę. Jej inicjująca rola sprowadza się głównie do prowokacji. Ale co najistotniejsze, w pierwszym rzędzie
prowokuje do myślenia.
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Artyści to na ogół ludzie z fantazją i nieskrępowani, albo wrażliwi i skryci. To ci, którzy na
ogół z góry nie wytyczają dróg kariery, raczej wybierają styl życia, zwykle nie spekulują na giełdach ani w biznesie. Ich kariera zależy od iskry pomysłu, zapalnego gruntu, i łutu szczęścia. Większość z nich swój talent „rozmienia na drobne” zadowalając się doraźnymi możliwościami zarobku. Wielką wadą takiej sytuacji jest powszechny brak zrozumienia dla sztuki, brak warunków do
pracy i mała przebojowość wrażliwych ludzi. Te wszystkie przyczyny tkwią w społecznym nieprzygotowaniu do szukania radości, przyjemności, dobra i piękna. A to właśnie umożliwia i ułatwia
obcowanie ze sztuką. Dlatego rzadkością jest, równocześnie tak porusza i zachwyca fakt istnienia miejsc, gdzie pielęgnuje się sztukę i stwarza okoliczności dla jej dobrego zaistnienia i trwania.

6. Fenomen skłudzewski3
Skłudzewo to nazwa i lokalizacja zespołu pałacowo-parkowego położonego w małej wsi
między Toruniem a Bydgoszczą. To główna kwatera Fundacji Piękniejszego Świata i fragment fantastycznej przestrzeni natury poświęconej sztuce, żyjącej sztuką i dającej dzięki
uprawianej tam sztuce poczucie lepszego, pełniejszego i bardziej wartościowego życia.
Gospodarzami pałacu są artyści–para „pozytywnie zakręconych” malarzy, którzy jako
animatorzy życia kulturalnego regionu tutaj właśnie zrealizowali swój sen o urodzie codzienności. Czarodzieje zaklinający zwykłe życie w bajkę, zarażając swoją wizją nie tylko sąsiadów i ich dzieci, ale także działaczy kultury i decydentów wśród lokalnych i ponadlokalnych
władz. Osiedli tu na dobre, obrośli własnymi dziećmi i wnukami. Wszyscy teraz wspólnie
rozwijają pomysł starszych i potencjał miejsca. Właśnie dobiegło trzydzieści lat działalności,
podczas których pracowici szaleńcy-plastycy nie tylko zgromadzili pokaźny zbiór własnych
dzieł, ale organizując już kilkanaście interdyscyplinarnych plenerów dla zaproszonych, pieczołowicie dobranych twórców, zbudowali wspaniałą kolekcję dzieł sztuki współczesnych
artystów, prezentowaną w przebudowanych na sale ekspozycyjne budynkach gospodarskich,
zgromadzili bibliotekę, zbudowali pokoje gościnne, prowadzą profesjonalne zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Sale dworu, oprócz biura i mieszkania w poddaszu, mieszczą wygodne duże pracownie i miejsca spotkań (konferencji), obszerne i wysoko sklepione podziemia wyposażone są w stoły i piece ceramiczne oraz warsztaty rzeźbiarskie w kamieniu,
drewnie i metalu, obróbka odbywa się też w otwartym plenerze, a cała przestrzeń parku
i lasu pełna jest rzeźb, zaskakuje instalacjami wśród dzikiej przyrody, zagadkowymi wtrętami sztucznych konstrukcji, niespodziewanych ozdób metalowych, szklanych, wiklinowych,
żyje obecnością śladów dawnych właścicieli, grobowców byłych mieszkańców, organizuje
3

Fragmenty zaczerpnięte (przeredagowane) z autorskiej publikacji internetowej W poszukiwaniu piękniejszego świata,
„Przestrzeń Społeczna” (Social Space Scientific Journal) 2019, no. 2 (18), www.socialspacejournal.eu.
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czas zadumy i relaksu wśród malowniczych zakątków rozleglejszej kiedyś posiadłości, nawet
uświęca uniesienia własną kaplicą całkowicie wypracowaną rękami artystów. Buduje osobną
opowieść o miejscu i ludziach.
Współczesna sztuka stała się prospołeczna, zachwyciła się urodą natury i zwykłości, jest
współtworzona z użytkownikami, nie dba o trwałość i cenę – po prostu podnosi jakość i wartość samego życia – każdej chwili na Ziemi. Aura Skłudzewa pozwala odczuć smak trwania i podniosłość tworzenia. Porozumienie twórców i odbiorców, artystów i uczniów – dają
obopólną satysfakcję i nadają sens pracy. Świat piękniejszy staje się lepszy. Piękno buduje
więzi. Każdy wyjeżdża stąd z poczuciem lekkości bytu.
Takich gospodarzy potrzebowało Skłudzewo, aby odkryć jego uśpiony potencjał, siłę
bujnej przyrody i jej urodą oddziaływać na coraz dalsze okolice. Ci, którzy mieli kontakt
z Warmbierami (Lech i Danuta Sowińska-Warmbier, założyciele Fundacji i gospodarze
Skłudzewa), ci, którzy doświadczyli Skłudzewa, zostają „naznaczeni” pamięcią tego miejsca, haptycznym doświadczeniem i odczuciem twórczego napędu, poczuciem możliwości
działania, ładunkiem energii do krzewienia lepszego życia wokół siebie. Sami gospodarze
jako artyści, pełni twórczych pomysłów, które realizują sami i ze swoimi gośćmi, niosą ze
sobą inspirujące poczucie siły i przekonania o możliwości osiągania niemożliwego. Chęć
działania udziela się zaraźliwie. Atrakcyjna przyroda angażuje rozbiegane codzienne myśli,
otwiera serce, odkrywa i pielęgnuje ślady działania innych artystów. To rzeźby terenowe, których jest coraz więcej– dzieła sztuki wchłonięte i zaadoptowane przez przyrodę przywodzą
abstrakcyjne skojarzenia i napływ weny, a inspirujące miejsce do pracy daje napęd działaniu.
Filozof Friedrich Schelling opisywał naturę jako połączenie filozoficznych idei (nieskończoność, transcendencja i wieczność), w której ludzki umysł, będący jej szczytowym wcieleniem, rozpoznaje swoją własną doskonałość.
Tak stworzony entourage całkowicie eliminuje zwykłą obojętność. Kto raz tu przyjechał,
nie odjedzie bez odczucia pozytywnej aury tego miejsca. Nawet komercyjne spotkania dają
przypadkowym uczestnikom poczucie udziału w odmiennym życiu o wyrafinowanym estetycznie, chociaż niezbyt luksusowym otoczeniu. Bez odczucia sztuczności, choć w otoczeniu sztuki, dodanej do naturalnej urody przyrody, sztuki wydobywającej i podkreślającej
jej urodę. Ma się odczucie uczestnictwa w misterium, chociaż bez potrzeby kaplicy i świętych wizerunków. Odczucie misterium dotyczy samej wzniosłości sztuki, dostąpienia szczęścia i cierpienia w akcie twórczym, odczucia iluminacji, jej emanacji na otoczenie, poczucia
współuczestnictwa i współtworzenia, radości współodczuwania, wzajemnego zrozumienia
idei, poczucia wspólnoty oraz równocześnie odnalezienia odrębności-inności własnej stylistyki i specyfiki widzenia4.
4
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Takie wrażenia są udziałem artystów wzbogacających skłudzewską kolekcję sztuki,
ozdabiając wybrane punkty terenu w kapitalne znaki-obiekty zaskakujące eksploratorów
swoją urodą inności, dowcipem, stanowiąc pryzmaty dla nowego spojrzenia na zwykły, codzienny wygląd tych miejsc. Całkiem inaczej niż w muzeach.
Heike Munder5 zauważa, że przestrzenie ekspozycyjne są naznaczone historią, hierarchią i wiedzą, i dlatego, wizytując muzea, zachowujemy się spokojnie i kontemplacyjnie.
W „katedrach muzealnych” takich jak MOMA, człowiek w obliczu przestronnych wnętrz
staje się bardzo mały. Dlatego, aby przełamać efekt whitecube, Munder stwarza inscenizacje
przestrzenne, które wplątując odbiorcę w określoną narrację, niwelują dystans do sztuki.
Przyroda dysponuje każdym wymiarem przestrzeni.
Twórczość to również rodzaj zabawy, gry, żonglowanie przyzwyczajeniem do standardów codzienności. To odkrywanie walorów tej codzienności eksponowanych w nowy, niecodzienny sposób. Spotkania z innymi poszukiwaczami, rozmowy, konfrontacje, tak popularny dzisiaj co-working, to nic innego jak właśnie artystyczne plenery interdyscyplinarne.
Gromadzą artystów różnych dziedzin i specjalności, w celu wzajemnej inspiracji i oderwania się od utartych dróg myślenia i działania6. Tak wygląda życie artystyczne w Skłudzewie,
gdzie organizuje się słuchanie poezji, zbiera teksty i literaturę tematyczną, prowadzi spotkania i dyskusje, pogadanki, ale również utrzymuje stałą opiekę profesjonalnego botanika,
bez którego oznaczanie gatunków, inwentaryzacja obiektów przyrodniczych i wszelkie ingerencje w naturę byłyby zwykłym przypadkiem i amatorszczyzną. Bez świadomych decyzji prowadzenie gospodarstwa byłoby działaniem bardziej dyletanta niż estety. Zrozumienie
prawideł przyrodniczych, poznanie zależności współżycia fauny i flory, zwrócenie uwagi na
dobroczynność i zagrożenia z przyrody płynące, nawet w tak niewielkiej skali, jaką reprezentuje obszar własności, są niezwykłym doświadczeniem skróconego kursu życia w zgodzie
z naturą. Są okazją do zmiany przyzwyczajeń, docenienia dotąd niezauważonych zjawisk i jak
zawsze motywem twórczym.
Zawsze też na podorędziu jest zaprzyjaźniony muzyk, który na miarę możliwości (instrumentu) dodaje wszystkim działaniom artystów jeszcze bardziej ulotnego wymiaru. To
nie tylko przyjemność słuchania, to podkład muzyczny dla każdego powstającego dzieła,
to dodany walor dla każdej nowej pracy. To ślad mentalny, który wiąże pracę i każde dzieło w audio-wizualną całość. Stałą też zasadą spotkań jest różnorodny skład profesjonalistów. Wielogatunkowość działań twórczych jest tym ważniejsza, że częstymi gośćmi-uczniami są odbiorcy z niepełnosprawnościami, dla których wielowymiarowe, polisensoryczne
5

Heike Munder, Uczucia w sztuce i architekturze, w: Joanna Kusiak (red.), Bogna Świątkowska (red.), SYNCHRONIZACJA. Sanative City. Architecture and programmingsences (Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów), Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013, s 95-100.

6

Małgorzata Mizia, O kompozycji malarskiej w projektowaniu architektonicznym, Arcana, Kraków 2005.
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odczuwanie sztuki ma zasadnicze znaczenie. Szczególnymi zaś uczestnikami plenerów są
osoby łączące różne dziedziny twórczości – zdarzają się śpiewający rzeźbiarze, dzielący czas
między filharmonię a warsztat z piłą i dłutem, malujący architekci, poeci-malarze, muzykujący graficy itd. To jest doświadczane na żywo potwierdzenie jedności sztuki i wzajemnego powinowactwa sztuk oraz konieczności wzajemnego ich dopełniania7. To rozszerzające
poczucie wzajemnych powiązań i zależności sztuk, dające zaczyn nowym poszukiwaniom,
modom, trendom i stylom. To wrota współczesnej innowacyjności, równoważenia zmian,
ekologicznego nieinwazyjnego myślenia.
Sztuka współczesna, często nie-przedmiotowa, pozostawia nikły ślad, często wręcz iluzoryczny, zanikający po zamknięciu spektaklu, pozostający jedynie w pamięci odbiorców,
ewentualnie zanotowany na nośnikach wizualnych i dźwiękowych, albo ślad w postaci dzieł
materialnych poddających się z czasem degradacji i zniszczeniu. Oczywiście odpowiednio
pielęgnowana i konserwowana, przedłuża swoje trwanie, ale wymaga specjalnych zabiegów
podtrzymujących jej żywotność. Konserwacja dzieł sztuki to pielęgnowanie piękna, to cel
sam w sobie budujący codzienne radości pomimo przeciwności życia i trudów trwania. Natomiast tworzenie nowych dzieł, odkrywanie nowych rewirów dla odczuwania piękna – to
właśnie twórcze zadanie dla artystów i takich miejsc jak Skłudzewo.

7. Artyzm percepcji8
Jedynie człowiek spośród ziemskich mieszkańców jest zainteresowany humanistycznym
wymiarem piękna przyrody. Tylko żywy człowiek poprzez swoją psyche odbiera i przekłada
urodę na konkretne kształty materii. Jest to materia bardziej lub mniej dotykalna, odbierana
na sposób polisensoryczny – różnorodnie – haptycznie i wrażeniowo. Tylko człowiek spośród żywych istot posiada taką umiejętność i właściwość. W każdym razie na naszym poziomie poznania tajemnic fauny i flory. Dlatego kontakt ludzi, kontakt odbiorcy z artystą, relacje
człowieka z człowiekiem, wymiana impresji, nadawanie ekspresyjnych wartości i tworzenie
iluzji w konkretnych przestrzeniach – gwarantuje pełnię odczucia wartości ulotnych. Tylko
w aktywnym doświadczaniu piękna natury i piękna tworzonego za sprawą ludzi – artystów
– jako pośredników, tylko w bezpośrednim kontakcie z twórcami i w środowisku przez nich
aranżowanym – można „zrozumieć” urodę świata.

– 26 –

7
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Niektóre fragmenty wzorowane są na autorskiej publikacji internetowej W poszukiwaniu piękniejszego świata, „Przestrzeń Społeczna” (Social Space Scientific Journal) 2019, nr 2 (18), www.socialspacejournal.eu.
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Wrażliwi ludzie wzbogacają przyrodę. Zauważają, przeczuwają, przewidują i widzą więcej niż inni. Mają dar – talent. Talent jest tą własnością i wyróżnikiem nielicznych spośród
nas, którzy potrafią przejrzeć to, co zawoalowane, widzieć niezauważalne, czytać między
wierszami, słyszeć melodię nie tylko natury, ale melodię pracy, kataklizmów, ton i barwę
dysputy, których obecność uspokaja lub energetyzuje, a niepospolita zręczność ich palców
pozwala nam dostąpić spektaklu wirtuozerii wykonania. W poszukiwaniu takiej właśnie podniety, wyższych doznań i odczucia uniesienia lub inspiracji, od czasu do czasu odwiedzamy teatry, sale koncertowe albo muzea. Tutaj doświadczamy tych doznań na łonie natury.
Należy zwrócić uwagę, że pojedyncza wartość najczęściej wymaga odpowiedniej „oprawy”, wykadrowania, uwolnienia z kontekstu, komentarza, wskazówki naprowadzającej, która przeciętnemu lub przypadkowemu odbiorcy przybliży wskazaną wartość. Zręcznie wyeksponowana – zostanie zauważona i doceniona. Podobnie podpatrzony i wyolbrzymiony
grymas, potrafi zmienić percepcję osoby. Różne „chwyty” socjotechniki wykorzystują takie
właśnie fenomeny. Analogicznie, wrażliwy tłumacz potrafi z przekładu utworu uczynić arcydzieło, albo – jeśli nieudatnie – pogrążyć autora w niełasce czytelników. Talent i osobowość to wartości, które z artystów czynią przewodników, a z ich współtowarzyszy i słuchaczy – wtajemniczonych.
W ten sposób działa i materializuje się potencjał intelektualny Skłudzewa. Ukryte w tym
miejscu piękno, nawet jeśli niedostrzeżone i omijane przez przybyszów i przywykłych doń
mieszkańców, zostanie w końcu odkryte, oswojone i udokumentowane przez artystów. Każdy
na swój indywidualny sposób zanotuje doznanie genius loci. Niewidomi (dosłownie i w przenośni) odbiorcy, nieświadomi dotąd tego potencjału, naprowadzani są na nowe, nieznane im
wartości dzięki zmaterializowanym obiektom sztuki. Odczuwają je wszystkimi zmysłami niezależnie od własnych preferencji czy możliwości, niezależnie od własnej wyuczonej czujności pojedynczego sensora. Niewidzący dotyka dłonią, czuje ciepłotę koloru, strukturę i sprężystość materii, poczuje zapach, usłyszy szelest lub skrzypienie podłoża. Niewidomy więcej
słyszy, ma wyczulony słuch muzyczny, odczuwa harmonię dźwięków i ciszy, czuje i przekłada wrażenia dotykowe na muzykę. Potrafi przekazać urodę obiektu muzyką, odegrać swoje
wrażenie na instrumencie, czymkolwiek by on był. Potrafi oddać swoje doznanie i poruszenie sztuką za pomocą melodii albo opowieścią dźwięków lub słów. Niesłyszący z kolei widzi
obraz, ale i dźwięki odbiera wrażliwymi na wibracje sensorami. Tak buduje się intelektualna pełnia informacyjna o urodzie, zaletach, niedostatkach, a nawet bohaterstwie i tragizmie
piękna zawartego w danym miejscu. Uroda miejsca zamknięta jest w jego fizjonomii, utrwalona w jego wizerunku. Jest zaklęta w jego artystycznym konterfekcie. Wystarczy wyostrzyć
albo raczej wykształcić i uwrażliwić, uczulić i wyćwiczyć wszystkie zmysły, aby móc odczuć
więcej, aby odebrać pełnię wrażeń. Lub inaczej: aby uzupełnić przedmiotową bazę danych
informujących prywatnego użytkownika o świecie. Potoczna wiedza o pięknie jest zazwyczaj
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bardzo powierzchowna. Przebiegamy zwykle ponad najbardziej wartościowymi właściwościami miejsc zupełnie beznamiętnie, bezrozumnie i bezwiednie. Pozbawiamy się codziennie najcenniejszych dla zdrowia doznań podniety i radości, które napędzają do działania i zmagania
się z przeciwnościami życia, popychają ku odkrywaniu nowego, ku poprawie niedoskonałości, ku ułatwianiu i porządkowaniu otaczającego bałaganu. Pozbawiamy się potężnej dawki
najłatwiej dostępnego stymulatora serotoniny dla pozytywnego codziennego nastawienia.
Żeby odczuć pełnię wrażeń, nie wystarczy mechanicznie ćwiczyć – bezmyślnie doświadczać. Potrzebne jest zaangażowanie intelektu. Sztuka to twór myśli. To kształt utworzony
pomysłem inspirowanym przez odczucie miejsca. Kształt z kolei to ilustracja wrażenia. Im
głębiej czujesz, im więcej doświadczasz, tym lepiej przekładasz, tym dobitniej przemawiasz
obrazem, dźwiękiem lub słowem.
Sztuka to twór intelektu, piękno zawiera się w potencjale intelektualnym miejsca. Skłudzewscy magowie szukają talentów. Powodując się własną intuicją twórczą, dobierając własnym wyczuciem „temperatury artefaktów”, wyławiają artystów wśród wystaw, katalogów
i stron internetowych i zapraszają do wspólnych działań. Jak na każdy inny plener, również
tutaj przyjeżdżają nowo zaproszeni uczestnicy, wnosząc zawsze powiew inności. Jedni tworzą wokół siebie jednorazowy klimat zamieszania, który – jeśli trudny do wytrzymania przy
wytężonej pracy – więcej się nie powtórzy. Inni, dając wzór rzetelnego warsztatu i wymiernych efektów pracy, stają się ostoją dla kolejnych spotkań. Zawsze każdy z nich wnosi i pozostawia „ślad twórczy”, który proliferując, ukierunkowuje dalsze działania. Zręcznie kierowany doborem osób, uzyskuje specyficzny klimat spotkań, wpływa też na profil kolekcji
prac, staje się inny niż przypadkowy klaster stylistyczny, będący udziałem wielu sal wystawowych. Utrzymuje zamierzony ramowo efekt odciśnięty w kolorycie miejscowym. To się
tutaj udaje, w tym przypadku gospodarzami miejsca są prawdziwi wizjonerzy, znający się
na swojej robocie artyści i aktywiści kultury. Dla nich ważny jest nie tylko charakter kolekcji
– zbiór prac, nie tylko atmosfera towarzyska spotkań, dla nich ważny jest dalekosiężny efekt
działania i oddziaływania wzorca, jakim stała się Fundacja Skłudzewska, jako wart naśladowania przykład działalności kulturalnej i oświatowej. Tutaj tworzy się sztukę, buduje humanistyczne wartości, uczy się i naucza, utrwala i modernizuje, kultywuje tradycję i obala stereotypy, pielęgnuje dobro i pomnaża piękno. A wszystko to dzięki spotkaniom z artystami.
Indywidualni artyści w standardowym środowisku społecznym są zwykle traktowani marginalnie. Zazwyczaj nadwrażliwi, więc mało przebojowi, za mało asertywni, przepadają w wyścigu
po karierę, bywają całkowicie ignorowani, w końcu jako mało produktywni w pojęciu podaży rynkowej spychani są na dno drabiny społecznej. Obdarzeni wyjątkowymi zdolnościami cierpią odsunięcie w cień przez bardziej przedsiębiorczych – zamiast dawać społeczeństwu najlepsze parametry
odbioru wszystkiego co nowe i jeszcze nieprzyswojone. To oni będąc zazwyczaj w swoich poszukiwaniach wolnymi od przymusu dostosowywania się do kanonów, dają de facto możliwość uwalniania
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się od skostniałych prawideł pętających myśli. Potrzebują jednak też innych zainteresowanych osób
do współpracy: mecenasów, marszandów, aktywistów, światłych organizatorów życia artystycznego.
W krajach Zachodu, gdzie sztuka ma swoją ugruntowaną rynkową wartość, artyści łatwiej znajdują poparcie i sponsoring dla swoich pomysłów wśród zainteresowanych rozwojem kultury przedsiębiorców. Wyczuleni na postępowy rozwój rynku akcjonariusze finansjery
bardziej świadomie doceniają wkład świata artystycznego we wzrost akcji. Obdarzeni intuicją
przewidywania tendencji rozwojowych rynku gospodarczego i finansowego, chętniej inwestują w kulturę, która jest nieprzewidywalną, ale przemożną siłą poruszającą masy w sposób najczęściej irracjonalny. Ulegając niemal podświadomej wizji powodzenia, idąc za podszeptem
chwili, odruchem instynktu, wygrywają atuty najbardziej ryzykownych na pozór pomysłów.
Trudno te spekulacje przyrównywać do realiów skłudzewskich. Działająca w sferze kultury Fundacja sama zabiega o prawo przetrwania. Jej powodzenie musi bazować na sile przekonywania, na słowach i zabiegach samych założycieli, nie licząc na wysoką świadomość artystyczną decydentów i ofiarodawców. Gospodarze Skłudzewa jednak dysponują wyjątkową
mocą wewnętrzną i darem przekonywania, który już z perspektywy wielu lat ich własnej pracy
sprawdził się pozytywnie w regionie i jego życiu kulturalnym. Zyskali wielu przyjaciół i popleczników we wspólnej sprawie. Dbają o wzajemne kontakty na każdym polu. Ich akcje widoczne są i doceniane przez wszystkich, którzy zetknęli się z problemami życia artystycznego
i jego rolą dla kultury kraju.
Najważniejsze jednak, że swoje pasje dzielą z takimi jak oni sami, z ludźmi, z którymi
kontakt osobisty zawsze owocuje zadowoleniem z pracy, podniesieniem ducha, wzbogaceniem wnętrza, przyjemnością obcowania, zwykłą radością zyskaną z zanurzenia w przyrodę,
dostępną kiedyś na wyciągnięcie ręki, dzisiaj wbrew pozorom trudno osiągalną, zwłaszcza
mieszczuchom. Skłudzewo to miejsce, gdzie na poły kultywuje się niezmieniony charakter
architektoniczno-urbanistyczny i krajobrazowy zespołu, ale równocześnie dostosowuje na
bieżąco do potrzeb czasu, w sposób minimalizujący ingerencję w stan zastany, ograniczając
do działań głównie porządkujących, dostrajając tylko do wymagań współczesnego wygodnego życia. Zgodnie z zasadą, aby brać to, czego nie ubędzie, i dawać, ile tylko się da.
Zgodnie z zasadą, aby korzystać z odnawiającej się natury, zostawiając ślad jedynie artystyczny. Czyniąc okolicę piękniejszą.
Wszyscy artyści zawsze powodują się odkrywczą ciekawością. Zgłębiają przyrodę, szukając natchnienia, przyglądają się ludziom, oddają w pracach ich charaktery na swój specyficzny sposób, interesują się szczegółami albo holistycznym wyrazem, szukają coraz to
nowych sposobów na wyrażenie swoich zachwytów, krytyk, idei. Myśl płynie niezakłócenie, swobodnie pokonując meandry pomysłowości w interpretacji zjawisk, ale tłumaczenie
myśli na przedmioty, zapis na kanwie, dokumentowanie wyobrażeń w realnym kształcie
– to jest właściwy wysiłek artysty. Materialny kształt – to forma zapisu, to język przekazu
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w wybranym tworzywie, w którym artysta wyraża i uwiecznia swoją myśl. Czasem trafia
w cel bezbłędnie w jednym momencie, w chwili twórczego uniesienia, czasem mozolnie
wypracowuje kształt w trudzie i cierpieniu z uczuciem niedostatku formy. Odczucie pustki
lub niemocy twórczej to częsty stan ducha artystów, nierzadko wiodący wprost do uczucia
wypalenia i rezygnacji, walcząc jedynie o przetrwanie. Z kolei odczucie zwykłości trwania
równe jest poczuciu porażki. Silniejsi są w stanie zorganizować wokół siebie środowisko
sprzyjające rozwijaniu warsztatu pracy, napędzające spiralę drążenia podjętego kierunku,
inni muszą się poddać szukaniu cudzych przyciągających fenomenów.
Wszyscy artyści to mniej lub bardziej dokumentaliści, interpretatorzy rzeczywistości, bazujący na kosmicznym świecie przyrody.
Im bardziej dosłowni, tym łatwiej odbierani z podziwem dla umiejętności warsztatowych. Trudniej, jeśli posługują się językiem metafor i symboli. Ich usiłowania kończą się
efektami o różnej skali oddziaływania. Niektóre zostają natychmiast uznane za interesujące, inne tylko akceptowane, nie wspominając o wyśmianych i odrzuconych. Efekty działań mimo diametralnie różnej drogi twórczej mogą być jednakowo obce odbiorcy (zwykle
wszystko, co nowe, wydaje się niezrozumiałe i dziwaczne), chociaż i przesłanie utworów jest
różne. Im wprawniejszy odbiorca, im bardziej wrażliwy, im bardziej zaawansowany w przyjemności odczuwania sztuki – tym więcej wyławia wartości z rozróżnienia artefaktów. Wygląd powierzchowny, a potem wnikliwy ogląd pozwalają rozróżnić egzemplarze emanujące
bogactwem treści od uboższych wersji podobnych prób, tak jak pozwalają odróżniać najlepsze kopie tego samego obrazu. Nawet w przypadku fotograficznych wersji i kolejnych odbitek, różniących się jedynie natężeniem światła, nasyceniem koloru, wyrazistością rysunku – dobry operator i scenograf zawsze dobiera właściwe kopie – dla ich specyfiki nastroju,
niezwykłości ujęcia, dramatyzmu treści.
Zachwyt przyrodą zawsze koi rozwichrzone myśli. W końcu jesteśmy jej częścią – jesteśmy częścią przyrody. Reagujemy na wszelkie jej zmiany. Reagujemy na zjawiska klimatyczne, kataklizmy, przed którymi staramy się obronić, zjawiska przyrodnicze, które nas przerażają i paraliżują lub każą uciekać w popłochu, są też momenty zachwytu każącego powtarzać
w uniesieniu „chwilo, trwaj”, momenty zamierania w poczuciu nirwany, płynącej z błogości
trwania w „bezczasie”. Nierzadko takie momenty wynikają z prostego poczucia zwycięstwa
nad słabością, z przezwyciężenia niemożności przebicia wzrokiem opony spowijającej cel,
wyplątania się z matni, czasem najzwyklej zachwyci nas bezgranicznie błysk rosy w słońcu,
które kazało nam wysunąć nos z ciepłych pieleszy. Poczuciu bezkresu piękna może też towarzyszyć satysfakcja pokonania słabości fizycznej, na przykład wspinaczki na skalisty niedosiężny szczyt, z którego po zdobyciu wierzchołka odsłania się panorama dalekiej okolicy,
napawająca dumnym poczuciem górowania nad terytorium – rozległy krajobraz, kolejne
kulisy szczytów wzniesień i lasów, coraz bardziej zamglone dystansem widoki. To również
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uczucie zwycięstwa nad bezlitosną mocą witalnych sił przyrody, która zazdrośnie udostępnia
nam do użytkowania jedynie fragmenty swoich zasobów i szybko je odzyskuje, jeśli pieczołowicie ich nie zabezpieczyć. Jedynie zmasowany atak urbanizacyjny skutecznie wyniszcza
jej odnawialne siły i burzy równowagę trwania.
Odczucie bezkresu piękna może być spowodowane również odkryciem, niespodzianką, na którą natkniemy się przypadkiem, lub przez zaskoczenie, nawet w trakcie zwykłego
buszowania, właśnie w poszukiwaniu jakiejś podniety. Radość odkrycia towarzyszyć będzie
zawsze artyście zaangażowanemu w swoją pracę.
Nierzadko wspomnienie tej radości, utrwalone w dziele, dostępne jest jedynie samemu
artyście. Wartość dzieła może być największa i czytelna de facto jedynie autorowi. Bywa, że
wartości w tym dziele zawarte wyłonią się, a raczej będą dostępne do odczytu odbiorcom
kiedy indziej, po latach, w innych zaistniałych okolicznościach. Często już nawet bez znajomości entourage’u i okoliczności, w jakich dzieło powstało. Sam jednak akt tworzenia, a potem odkrywanie go na nowo oraz uczestniczenie w tym doświadczeniu czynią z niego wartość osobną, niezależną i każą przypadkowym świadkom przeżywać równie wielką radość,
powodowaną samym uczestnictwem.
Dziełem może stać się sam akt tworzenia. Odczuwanie piękna właściwe jest wszystkim i dotyczy wszystkich aspektów życia.

8. Kazus barlinecki
Nazwa innej miejscowości związanej z życiem artystycznym to Barlinek. Barlinek to
„mały Berlin” – Berlinchen – tak nazywali go okupanci niemieccy. Zjeżdżali tu na odpoczynek z bliskiego Berlina, jako ówcześni gospodarze zbudowali tu plażę miejską o europejskim
standardzie nad pięknym Jeziorem Barlineckim – czuli się tu dobrze. To piękne okolice pełne urokliwych jezior i lasów, wielu z tamtych bywalców i mieszkańców-Niemców ciągle tu
powraca, szukając śladów przodków, identyfikują stare fotografie, rozpoznają ślady przeszłości. Muzeum Regionalne pełne jest starych zdjęć, na których można dopatrzyć się korzeni,
odczytać całą skomplikowaną historię ziem przechodzących co parę pokoleń z rąk do rąk.
To pewnie też przyczynek do aktywnej działalności środowiska dbającego o rozwój kultury
miejsca. Ale też ma obecny Barlinek szczęście do ludzi. Osobą, która nadała profil tutejszej
działalności kulturalnej, jest malarka i ceramiczka, aktywistka barlinecka, walcząca o jakość
polskiej kultury miasta – Romana Kaszczyc. Urodzona na Podolu, po studiach plastycznych
we Wrocławiu, tutaj znalazła po wojnie grunt dla krzewienia kultury i sztuki. Założyła Pracownię Ceramiki Unikatowej, pracownie malarstwa, rysunku, scenografii, sama oprócz sztuk
plastycznych również spełniała się jako pisarka i poetka, stworzyła legendy i baśnie, które stały
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się kultywowaną nieprzerwanie tradycją miejscową. Jej anioły i demony zapisały miejscową
historię, jakby trwały tu od praczasów. Zmarła niedawno, wyróżniona najwyższymi odznaczeniami za zasługi dla kultury, pozostawiając nie tylko dorobek i nową tradycję, ale także swoich
uczniów i podopiecznych, którzy kontynuują jej dzieło. Do nich należą liczni artyści okoliczni, ale i z całego kraju, w tym znani polscy ceramicy, ale też i wieloletnia już dyrektor regionalnego Centrum Kultury, Brygida Liśkiewicz. To osoba o szczególnej charyzmie. Sama nie
będąc dyplomowanym plastykiem, para się ceramiką, której nauczyła się u źródła – w pracowni Romy Kaszczyc. Jest przede wszystkim spolegliwą opiekunką Centrum Kultury, które pod
jej kierownictwem pięknie się rozrosło i kwitnie, przynosząc gospodarzom chwałę i świetny
dorobek. Zarabiając działalnością konferencyjno-hotelową – organizuje w wygodnie zagospodarowanych pracowniach działalność edukacyjną i artystyczną. Co roku Centrum gości artystów z całej Polski i zza granicy na plenerach malarsko-ceramicznych, a w ciągu roku szkolnego przyjmuje i szkoli grupy młodzieży na warsztatach artystycznych. Dysponując świetnym
wyposażeniem, wypróbowaną kadrą i niezwykle przyjazną atmosferą, dorobiło się znakomitej
kolekcji współczesnej sztuki – wkładu wizytujących artystów. Rzeźby i obrazy zdobią teraz
cały budynek i otoczenie Centrum Kultury, stanowiąc znaczący dla miasta zespół zabudowy,
górujący nad starówką, dając jej tło na wzgórzu w bliskim jej sąsiedztwie. Miejsce zapewnia
gościom beztroski pobyt w komfortowych warunkach i z troskliwą opieką. Uwolnieni od codziennych zmagań, twórcy w dwójnasób owocnie pracują, pozostawiając swój artystyczny
ślad. Uroda przyrody, atrakcyjne okolice i opiekuńczość gospodarzy wrażliwych na talenty
gości, podwajają energię do twórczej pracy. Artyści cenią wygody dające możliwość beztroski. Na co dzień nie każdy może sobie pozwolić na zapamiętanie w pracy. Multidyscyplinarne plenery to kocioł intelektualny, etniczny, mieszanka temperamentów, gatunków i technik
twórczych, kierunków poszukiwań i sposobów myślenia. To wymiana zapożyczeń, wzajemne podpowiedzi i potwierdzania. To przyspieszenie drogi artystycznego rozwoju i oczywisty
zysk dla kultury. Dorobek artystów pokazywany jest na wystawach wędrujących między zaprzyjaźnionymi galeriami w regionie. Prace powiększają majątek ośrodka i stanowią atrakcję
miejsca. Jak dalece takie miejsca sprzyjają podnoszeniu jakości życia i budowaniu dorobku
kulturalnego, polegającego nie tylko na kolekcjonowaniu i odkrywaniu, ale na wychowaniu
i edukacji społeczności – nie trzeba przekonywać. Trzeba natomiast pielęgnować ich dorobek
oraz wspierać i kontynuować tradycję, aby wymierny rozwój trwał i podnosił walory miejsc.

9. Artyści i literaci
Przemiany i poszukiwanie budujących wartości w codziennym życiu dla poprawy jakości tej codzienności i ogólnej naprawy duchowej trwają we wszystkich dziedzinach sztuki.
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Michał Nogaś w rozmowie z Olgą Tokarczuk9 mówi: „Akademia przyznała ci Nobla za
«wyobraźnię narracyjną», która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. Twórczość Olgi Tokarczuk jest wyjątkowa, ale podobna wyobraźnia
opowiadająca w dowolnym spośród obranych języków sztuki właściwa jest każdemu twórcy, każdemu artyście. Narrację można prowadzić zarówno słowem – w tworzywie pisarza
lub poety – jak i obrazem – w tworzywie malarskim, lub obiektem przestrzennym – rzeźbą,
albo zaaranżowaną akcją – performansem.
(za:) TOKARCZUK10

Olga Tokarczuk odpowiada: „Rozumiem ją bardzo szeroko, metaforycznie jako nieustanne poszerzanie pola naszej świadomości. Dlatego tak lubię tę rycinę z Flammariona,
którą wydrukowałam sobie na sukienkę na odbieranie Nagrody Bookera – pielgrzym dociera do granic świata, wystawia głowę i widzi cudowną harmonię kosmosu. Piękna, pełna
nadziei wizja”. Harmonia kosmosu to również harmonia naszego ziemskiego świata, każdego pojedynczego życia, indywidualnego losu każdego z nas. Każdemu jest potrzebna równowaga wiedzy i wychowania oraz w równej mierze doza empatii i mistycyzmu. Rozwojowi
ogólnemu w równej mierze potrzebny jest zarówno udział ratio, jak i psyche. Wyłączenie rozsądku (wiedzy i doświadczenia) skutkuje nieracjonalnym zachowaniem, co jednoznacznie
degraduje jednostkę w społeczności. Wyłączenie wrażliwości z kolei powoduje, nawet przy
zachowaniu niezawodności i precyzyjnym stosowaniu się do reguł i wymagań, przekroczenie
granicy równowagi, czyli do działań niezdrowych, niehumanitarnych, ostatecznie zbrodniczych (począwszy od wzorca surowego rodzica aż do kazusu Eichmanna).
Nogaś kontynuuje: „Komentatorzy zauważali, że oto nagrodzono pisarkę, która wcześniej niż inni – przekroczyła granice rozumienia współczesnego świata. Nazwano cię nawet
prorokinią, bo już ponad dekadę temu dostrzegłaś mechanizmy i zjawiska, o których teraz
świat zaczął mówić bardzo głośno, takie jak nomadyczność, wykorzenienie, ekologia, empatia wobec świata zwierząt oraz roślin”. Tokarczuk odpowiada: „Artyści często tak mają.
Dostrzegać, zauważać, nazwać, wyolbrzymić, ostrzec. Najpierw wszyscy inni się śmieją z ich
pomysłów, potem – oburzają, a na koniec – najpierw niechętnie, a potem już entuzjastycznie
– przyznają rację. Być może chodzi tu o inną skalę wrażliwości, która pozwala zarejestrować
coś wcześniej? Ta zdolność powinna stać się elementem definicji sztuki, bo przecież nie tylko
pisarze mają takie umiejętności”. Wizjonerstwo jest właściwe wszystkim artystom. W większym
lub mniejszym stopniu. Wiąże się ono z talentem, czyli szczególną predyspozycją do działań
9

Olga Tokarczuk – tuż przed wręczeniem literackiego Nobla rozmawia Michał Nogaś, s. 22-25. „Gazeta Wyborcza”, 7-8
grudnia 2019, nr 285.9261, rozmowa z 19 listopada 2019 r., Wrocław.
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Wyrzucone na margines nazwiska anonsują treści podążające za myślą osób przywołanych, w odniesieniu do całokształtu ich postaw naukowych/twórczych (cytaty opisane są przypisami).
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artystycznych. Może to być łatwość w przedstawianiu swoich idei w wybranym tworzywie,
daleko wyspecjalizowana ponad rzemieślnicza umiejętność, wzbogacona czytelnym lub domyślnym przesłaniem, albo wizjonerska myśl, wyprzedzająca bieżący sposób rozumienia.
Artyści zawsze wyprzedzają bieżący sposób rozumienia. Tym właśnie prekursorskim błyskiem poruszają i budzą podziw ich obrazy, obiekty, akcje. Dlatego też toleruje się niekonwencjonalne zachowania artystów i akceptuje ich nieformalny wygląd. Artystyczny sznyt
jest często pożądaną cechą, dodanie artystycznego stylu np. ubiorom lub gestom – przysparza wyrazistości charakteru bardziej standardowym wymiarom postaci. Być „artie” lub obracać się w artystowskim towarzystwie – jest modne. Dla dobrego samopoczucia każdego
z nas potrzebna jest akceptacja środowiska, nawet wyróżnienie z tłumu, poczucie wyjątkowości, niezastępowalności, docenienie zasług. We współczesnej wyrównanej powszechności wszystkiego, dostępności mediów i łatwości wymiany zdań, jest to coraz trudniejsze do
osiągnięcia, a zarazem tak łatwe do upublicznienia.
„[…] zupełnie inny stał się świat. Przez jego informatyczność, szybkie przekazywanie
informacji, przez to, że wszędzie człowieka widać, że ludzie chcą selfie, zdjęć, filmów, obrazków, streamingów, że media wysyłają drony nad twój dom i że na ulicy rozpoznają cię ludzie,
którzy nigdy nie czytali nic, co napisałaś” – ciągnie Tokarczuk. Oczywiście innym artystom
nie grozi aż tak dalece rozpoznawalność na ulicy, ponieważ charakter ich sztuki nie przysparza aż takiej widowni samej osobie twórcy. W najlepszym wypadku publiczność rozpoznaje
wizerunek artefaktu, którego dotyczy nagroda. Znacznie rzadziej rozpoznaje autora. Zazwyczaj zna się albo artystę, albo rozpoznaje dzieło bez przypisania twórcy. Bardzo często skojarzenie dzieła z autorem przynosi rozczarowanie widowni, ponieważ nierzadko wizjonerski
charakter dzieła nieprzypisywany jest artystom o przeciętnym wyglądzie albo w dojrzałym
czy wręcz podeszłym wieku. Tradycjonalna publiczność kojarzy nowoczesność i odkrywczość
z młodością. Wtedy człowiek jest najbardziej przebojowy i odważny, nawet jeśli ta odwaga
oznacza tylko brak wyobraźni ostrzegającej przed upadkiem czy klęską. Natomiast zdolność
przewidywania niejednokrotnie dojrzewa z wiekiem, niekoniecznie łącząc się ze sprawnością
fizyczną czy nawet mentalną – mając na myśli pojęcie normy zdrowotnej. Są artyści, którzy,
jako geniusze, intuicyjnie wpisują się już we wczesnej młodości w prekursorskie trendy sztuki. Są i tacy, którzy talentem, ale też pracą i doświadczeniem dochodzą z wiekiem do maestrii
i wyprzedzają swój czas. Są też ci, którzy zawsze uważani za „niespełna rozumu”, zostawili
światu bezcenne swoje odkrycia. Bez wątpienia jednak wszyscy oni wyróżniają się specjalną wrażliwością, pozwalającą im odkrywać świat w niestandardowy, innowacyjny i bardzo
indywidualny sposób. Dlatego nawet akademicka malarska „martwa natura” każdorazowo
namalowana jest inaczej, a odbiorca nie każdą z nich powiesiłby u siebie na ścianie.
Współczesna sztuka odbiega od zadań sprzed lat. Nie służy wyłącznie do dekoracji, nie
usługuje architekturze w formie ozdobnika, nie zależy od architektury, która ją chroni i daje
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możliwość medialnego zaistnienia. Dzisiejsza sztuka wyszła z wnętrz, przekroczyła dotychczasową skalę, używając jako tworzywa krajobrazu lub urbanistyki, używa jako tła panoramy
miasta albo szczytów i wzniesień jako postumentów. Wpisuje się w naturę, naturalne wulkany, wzgórza, ostępy i pustynie. Zupełnie podobnie jak nowoczesna architektura, spełniająca
specjalne życzenia inwestorów. Następuje czas powszechności zjawiska transgresji we wszystkich
dziedzinach życia i pomiędzy nimi. Powstają nowe dziedziny wymagające nowych niespotykanych dotąd technik i metod pracy, wymagających nowych tworzyw dla kreowania swoich nowatorskich dzieł. Ale też życie zmieniło się diametralnie. Z kręgów elit uprawiających
i uczestniczących w życiu kulturalnym, które jest raczej domeną utalentowanych lub wykształconych, kultura stała się uprawiana na masową skalę – cokolwiek to oznacza. „Organizatorzy
wymieniający sale na większe, bo zaczęły przychodzić tysiące ludzi. Ciągle w samochodzie,
podróż z miasta do miasta, powroty. Dwa telefony dzwoniące w tym samym czasie. Biuro
w samochodzie. Pisanie oświadczenia dla zagranicznych mediów na kolanie, szukanie drukarki na przystankach. Wszystko w biegu, w obrazach, w SMS-ach, emotikonach. Bieguńskie”.
Oczywiście masowa skala uprawiania kultury dotyczy raczej jej powierzchownej warstwy medialnej, tzn. tylko poczucia uczestnictwa w eventach, bycia na fali, osiągnięcia statusu osoby poinformowanej, znającej najnowsze newsy itd. Znajomość i odczucie istoty
przekazu sztuki – dotyczy innej warstwy informacji. Wymaga poruszenia wrażliwości i odczuwania polisensorycznego, a nie tylko samej wiedzy i świadomości istnienia.
Współcześni artyści często szukają dialogu z widzem, którego traktują nie tylko jako
adresata swojej sztuki, ale jako współtwórcę przekazu treści, jakie dane dzieło ze sobą niesie. Prowokując zachowania widzów, artysta nawiązuje współpracę, co wywołuje dalsze oddziaływanie, a niejednokrotnie szeroki odzew społeczny. Tak działają wszelkie interwencje
sztuki w przestrzeń publiczną. Skojarzenia niesione przez akcje artystyczne lub umieszczone w tej przestrzeni obiekty, jeśli przez skojarzenia poruszą delikatne struny na skutek drażliwych treści – są w stanie wywołać lawinę reakcji, poczynając od coraz mocniejszych komentarzy aż po rękoczyny naruszające nietykalność samego dzieła, aż nawet po osobę jego
autora. Bardziej dosadne i jednoznaczne skojarzenia powodują przypisywanie im znaczeń
dotyczących problematyki tabu, podtekstów drażliwych dla danego środowiska lub wprost
znaczeń politycznych lub kulturowych. Najbardziej dotkliwymi reakcjami kończą się akcje
artystyczne albo eventy odczytywane jako obrazoburcze – w obrazach lub innych dziełach,
których treści odbierane są jako ingerujące w sferę religijną. To są rewiry treści najbardziej
drażliwych dla odbiorców, ponieważ poruszają najgłębsze, osobiste, nawet intymne sfery
przekonań, osobistego duchowego wnętrza, osobowości, kreujące własny rodzaj mistycyzmu, wstydu i wiary w sens istnienia. Każdy chce bronić swojego kręgu świętości, do którego wlicza honor, wierzenia i posiadanie. Ich zakres jest dla każdego różny, ale wystarczy
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stworzyć poczucie zagrożenia naruszeniem tych wartości, aby sprowokować natychmiastową reakcję. Ta, potwierdzona podobnym odczuwaniem całej grupy, prowokuje do coraz odważniejszych przeciwdziałań.
(za:) SZCZYGIEŁ

Dzieła sztuki i wszelkie akcje artystyczne z założenia wymykające się standardowym
aktywnościom codziennym, zawsze napotykają zarówno poklask i akceptację części świadków, jak i sprzeciw i potępienie, nawet ostrą ripostę drugiej strony. Im bardziej odbiegają od
standardów, tym większe budzą emocje. Taki jest zresztą zwykle zamysł artystyczny autora,
aby pobudzać widza, ale też czasem zasięg i rodzaj reakcji przekracza jego oczekiwania. Silne emocje tłumu doprowadzają nawet do powalania pomników. Nierzadko wznoszone dla
upamiętnienia chwil i czynów, jako wyraz wdzięczności i hołdu całych społeczności – w sytuacji zmian polityki lub odkrycia nieczystych kulis tych czynów, po latach adoracji i czci
bywają powalane i bezczeszczone jako wyraz zawodu, oburzenia i kary. Wszystko dla przywrócenia domniemywanej równowagi. Dla jednych bowiem pomnik symbolizował bohaterów, dla innych oszczerców i oprawców. Pomnik (dzieło sztuki) jako symbol znaczeniowy
i skojarzeniowy, zwłaszcza umieszczony w przestrzeni publicznej, jest najlepszym probierzem nastrojów społecznych i aury miejsca. Dopóki zamknięty jest w prywatnej galerii, dotyka wyłącznie wąskiego kręgu zaproszonych. W ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej, będącej forum wymiany myśli, informacji apeli i reklam, staje się bardziej sugestywny, staje się
wyzwaniem, przeszkodą, zadrą, pytaniem wymagającym odpowiedzi. Przestrzeń publiczna
współcześnie stała się polem debaty. Nierzadko jednak przeradza się w pole walki religijnej,
politycznej, klasowej, miejsce prezentacji i agitacji, manifestacji, staje się ringiem dla demonstracji siły, polem przetargów, lub nawet miejscem egzekucji. Współcześnie o prawo do
zawłaszczania przestrzeni publicznych walczą różne siły. Z samej nazwy jednak ta ostatnia
winna pozostać domeną publiczną, czyli przestrzenią dla wszystkich dostępną i wolną. Tymczasem jednak ta przestrzeń urbanistyczna stała się przestrzenią miejskiej gry11. Gry o wpływy,
możliwość anonsowania określonych treści i przekazów, miejscem dystrybucji i zysku. Z natury swojej misji utworzona w środowisku zurbanizowanym, powołana została dla swobody dyskusji, jako pole opiniotwórcze, miejsce porywające zebranych do działania, miejsce
energetyzujące, uruchamiające abstrakcyjne sposoby myślenia i wyzwalające uśpiony potencjał aktywności jej użytkowników. Dlatego też stała się również dla artystów najbardziej
pożądanym miejscem ekspozycji, akcji i przedstawiania swoich racji. Miejska gra podlega
jednak, jak wszystko co miejskie, zasadom rynkowym.
Przykładem takiej gry-debaty jest m.in. twórczość Tomasza Górnickiego (rocznik
1986), kapitalnie opisywana przez Mariusza Szczygła w Nie ma (Nagroda Nike 2019 i Nike
11
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Czytelników)12. Jego rzeźby pojawiające się w przestrzeni miasta (Warszawy) w miejscach
autorsko wybranych, w sposób uzasadniony jedynie zamysłem artystycznym dla podkreślenia dramaturgii dzieła, zazwyczaj są niszczone, znikają z cokołu lub tracą swoje oznaczone miejsce. Tak jakby uczestnicy tego dialogu, odbiorcy, porządkowali wspólną przestrzeń
z przejawów samowolnych akcji, usuwali ślady nagannego zachowania przejawiającego się
w nagości lub w samym umiejscowieniu, np. między balaskami mostu – co być może sugeruje możliwość skoku albo upadku. Innym razem dzieło umiejscowione wysoko na poziomie drugiego piętra w niszy wiaduktu sugeruje być może panowanie, uzurpowanie władzy
lub choćby tylko niechcianą przestrogę dla jadących. Czasem reakcja odbiorców usuwających rzeźbę w krzaki lub kładących na poboczu pewnie po prostu wyraża niechęć do inności, a może niechciane tu forsowanie autorskich wyobrażeń – jak dla wizerunku Jezusa, niby
przypadkowo towarzyszącego pielgrzymce, który co najwyżej lekko odbiega od tradycyjnego ujęcia w religijnych wzorcach symbolicznych. Zawsze jednak, wcześniej lub później zarówno rzeźba skulonego, zalanego deszczem chłopca zamocowanego na skraju mostu, jak
i dwie pary dłoni w gestach błogosławieństwa i opieki zamontowane na ścianach tunelu,
a także unosząca się wysoko na zacienionej ścianie wiaduktu naga postać młodzieńca, pewnie przypominająca niechętnym krucyfiks – ulegały zniszczeniu. Wielu mijającym te miejsca
kierowcom i pieszym służyły za ostrzeżenie w trakcie jazdy, inni w ogóle ich nie zauważali,
jeszcze inni dopatrywali się znaków opamiętania i poprawy – za każdym razem w końcu ulegały zniszczeniu lub degradacji, obdarowywane petami wtykanymi między palce lub znaczącymi ubytkami albo niweczącymi zmianami.
Bez wątpienia jest to przejaw dialogu zainteresowanych stron. Bez wątpienia uprawniony. Bez wątpienia też rzeźba ulega dematerializacji w sposób analogiczny do każdej akcji artystycznej, performansu, eventu, streetartu lub innego przejawu urban- albo landartu.
Bez wątpienia też rzeźby pojawiały się bez uprzedzenia, bez specjalnego oficjalnego zawiadomienia i zezwolenia władz, stąd dawały prawo do sprzątania, oczyszczenia pola, pozbycia
się niepożądanego obiektu. Zawsze jednak budziły określone emocje i jako takie dla jednych
były poruszającym znakiem-przestrogą, dla innych drażniącym ostrzeżeniem wybijającym
ze stanu bezprzedmiotowego zadowolenia, płytkiej równowagi. O ile jednak akcje zaprojektowane jako ulotne, już dzięki samemu zamierzeniu pozostają ulotne, nie pozostawiają
po akcji konkretnego materialnego artefaktu – o tyle rzeźby Górnickiego były skończonymi realnymi rzeźbami i pomimo nieusankcjonowanego umiejscowienia stanowiły nieprzypadkowy, ale też nieszkodliwy, a nawet korzystny społecznie wtręt we wspólną przestrzeń.
Dlaczego zatem ulegały całkowitej zagładzie? Szczygieł tłumaczy i usprawiedliwia obie strony dialogu: „JEDNA KWESTIA. Jest jasne, że mężczyzna nie będzie pytał nikogo o zgodę
12

Mariusz Szczygieł, Nie ma, Dowody na Istnienie, Warszawa 2018, s. 178-180.
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na to, co robi. Pozostawia w mieście ślady tam, gdzie ma ochotę. Wtyka w jego zakamarki,
co mu się podoba. ETYKIETA. Oczywiście rzeźbiarz nie potwierdzi, że chodzi mu o bycie
mężczyzną. Nazwie to interwencją miejską, albo ciekawiej, partyzantką rzeźbiarską. […]
TEMATY ŚWIECKIE. Mężczyzna, kiedy usłyszy pogląd, z którym się nie zgadza, prostuje
go”13. Po prostu istnieje zakorzeniona w społeczności wiara w prawo macho, które tak jak
prawo boskie jest nienaruszalne. Nie chodzi o rację, nie chodzi o przekaz służący idei. Chodzi o wolność bycia sobą: „wolnoć Tomku w swoim domku”, w domku wspólnotowym,
jakim jest rewir popierającej się wzajemnie wspólnoty sąsiedzkiej. Tak tworzy się lokalne
gangi, zasady partnerstwa, kodeks postępowania, prawa terytorialne. To niepisany przywilej
wzajemnej obrony przed ingerencją z zewnątrz. Bo wszystko, co obce – jest potencjalnym
zagrożeniem. A jeśli jest nieznajome, to stanowi potencjalne zło. Również Górnicki uważa,
że„[…] odwracanie się od zła jest złem. Dlatego innym razem zainterweniował dokładnie
1 stycznia 2016 roku o 12.00 w południe. Na murze w przejściu między placem Konstytucji
a Koszykową umieścił głowy trzech azjatyckich grubasów. Jednemu odstają uszy od słuchania, drugi ma wytrzeszcz oczu, trzeci otwartą jamę gębową. Na czaszkach z boku – napisy:
SŁUCHAJ, PATRZ, KRZYCZ”14. W tym wypadku pewnie data obok domyślnej treści zdecydowała o kwalifikacji dzieła za interwencję polityczną i o natychmiastowym usunięciu.
Ta systematyka legitymizowana jest męskim ego dla podkreślenia zdecydowanych działań i fizycznej siły sprawczej, ale dotyczy anonimowych uczestników akcji, kimkolwiek by
byli. Również osoba rzeźbiarza może analogicznie dotyczyć każdej osoby z plejady podobnych artystów, niezależnie od płci, orientacji i sympatii. Generalnie zasada przyświecająca
nazywaniu zjawisk męskimi określeniami tradycyjnie skutecznie pogłębia i wzmacnia oddziaływanie każdej akcji – jest bardziej wiarygodna i osadzona w realnej sytuacji. Wszystko z końcówką żeńską jest tradycyjnie słabe i miałkie – mało wyraziste. Niejedna wystawa udowodniła już przypadki wyrazistych kobiet malarek (Boznańska, Stryjeńska, Łempicka, Jarema
i in.) lub rzeźbiarek (Kobro, Szpocznikow, Abakanowicz, Rajkowska-działająca)dominujących swoją indywidualnością twórczą i wspaniałą spuścizną niedocenioną i niezauważoną
za życia. Niejednokrotnie odkrycie niespodziewanego autorstwa wzbudza niedowierzanie
lub wręcz zawód, bo siła przekazu zgodnie z tradycją leży w męskim charakterze. Przyzwyczajenie ugruntowane wychowaniem i edukacją utrwaliło taki wzór, może czasem wygodny,
ale zwykle krzywdzący i spłaszczający problematykę odbioru sztuki.
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(za:) DUKAJ

Odbieramy i opisujemy świat zgodnie z wyuczonymi wzorcami, z tradycją, do której
przyzwyczajano każdego z nas od dzieciństwa. Nauczyliśmy się porozumiewać, nazywając rzeczy od wieków tak samo. Chcemy być nowocześni i postępowi, ale posługujemy się
mentalnością wypracowaną przez wieki przekazywania wzorców. I bynajmniej nie chodzi tu
o przełamywanie utartych obyczajów czy kanonów piękna – chodzi o świadomą tolerancję
dla różnorodności. Nie mamy żadnego prawa upierać się ślepo przy swojej racji, powołując
się jedynie na tradycję kulturową. W odrębności kulturowej nawet kanibalizm należy uznać
za przejaw swoistej, na szczęście obcej nam tradycji.
„Gdzie znajduje się prawdziwy początek tego procesu, który przewartościował sztukę
i niemal wszystkie sfery aktywności człowieka, procesu, który świadomie ujęliśmy najpierw
w powieści, przyznając otwarcie, iż zwróciła się ona ku realizmowi życia? Co mianowicie
jest realne w obrazie człowieka przedstawianym człowiekowi?”15 Edukujemy najmłodszą
generację zawsze według wzorców sprawdzonych tradycją, a więc w sposób niezmieniony
od pokoleń, według plemiennych zasad i na podobnej lekturze. Dukaj jako pisarz i wizjoner
przewiduje koniec epoki pisma i nastanie epoki postpiśmiennej. Nowa epoka operuje już
nie tekstem, nie tylko nawet obrazem, komiksem, emotikonem – co również jest alternatywnym opisem rzeczywistości – ale odczuwanym wszystkimi zmysłami przekazem-transferem wrażeń zmysłowych. Od epoki rysunków naskalnych, przez podania i mity, w końcu
literaturę, słowo i pismo – przechodzimy do przekazu informacyjnego wrażeniowego. „My,
czyli nie każdy z osobna, lecz kultura, w której się on urodził i wychował. Nie czytając – jesteś niemniej czytelnikiem w tym szerszym, cywilizacyjnym sensie, albowiem posługujesz
się na co dzień pojęciami, rozumowaniami, normami wypracowanymi w obcowaniu pokoleń z pismem i jego tworami. Żyjesz między ludźmi myślącymi i czującymi fikcjami pisma”. Współcześnie czytamy coraz mniej, sztuki pisma używamy coraz rzadziej. Operujemy
innymi niż książki nośnikami opisów rzeczywistości, pozwalającymi na znacznie szybsze,
skompaktowane przekazy tych samych lub równoważnych wrażeń. Prawdopodobnie nie zależy nam na skróceniu czasu na refleksję i zadumę nad wartościami, lecz raczej na przyspieszaniu decyzji o zmianach, o jak najszybszej poprawie stanu rzeczy, błyskawicznym wyrównywaniu
uszczerbków, czegokolwiek sprawa dotyczy. Oczywiście sprawą nadrzędną dla skutecznego progresu i celowego działania jest jak najpełniejsza świadomość społeczna, jak najpełniejsza wiedza
o kontekście sprawy, o dobrostanie całego globu, o osiągnięciach nauki, medycyny, o zasadach polityki itd. – a wszystko dla demokratycznej partycypacji społecznej, dla poprawy życia, dla bezpieczeństwa przyrody i planety.

15

Jacek Dukaj, Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 317.
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Dla osiągnięcia optymalnego status quo – rzeczywiście – tradycyjny przekaz nie spełnia
już wszystkich oczekiwań. Czytanie ze zrozumieniem jest czynnością zbyt angażującą i powolną, żeby sprostać dzisiejszym potrzebom. Dodatkowo wymaga wysublimowanej orientacji dla doboru lektury. Trudno o krytyczną orientację w podawanych wiadomościach.
Współczesne komunikatory już nie są wiarygodne, służąc bardzo różnym celom i spekulacjom. Co prawda, i przekaźniki można łatwo przełączać, wybierając kanały, tworząc niejednokrotnie całkiem nowe opowieści, własną wersję rzeczywistości, tym niemniej natłok informacji i różnorodność ich przekazywania jest tak rozmaita, że trudno się całkowicie z tej
burzy informacyjnej wyłączyć. Nawet prowincjonalne ośrodki czy peryferyjne przysiółki
dostosowują się do dostępnego na miejscu komfortu, ułatwiając sobie codzienność, a tym
samym podporządkowując się narzuconym systemom. Już trudno znaleźć miejsca na Ziemi,
które pozwalałyby na niekontrolowane, pozbawione wpływów cywilizacyjnych samodzielne życie.
Z kolei przodujące, tętniące i napędzające postęp centra życia współczesności koncentrują
się w miastach, a szczególnie w dużych metropoliach, gdzie przepływ wiadomości oraz usług
i wszelkich najistotniejszych kontaktów kumuluje się w jednym zbiorowisku. Bez straty czasu na transport, dojazd, tam właśnie możliwe jest uczestnictwo w najbardziej niszowych
spektaklach życia, które również tylko w takich centrach znajdą odpowiednią i wystarczająco liczną publiczność i odzew. Tylko tam najbardziej wyrafinowane myśli znajdą słuchaczy
i kontynuatorów. W takim środowisku poszukuje się też wszelkiej odmienności, a więc nie
budzą obaw ani dezaprobaty wszelkie odstępstwa od standardów kulturowych, możliwe jest
otwarte manifestowanie swoich racji. W takiej burzy informacji, mózgów i trendów najszybciej rodzą się nowości, wykorzystywane natychmiast do zastosowania w „podkręcanie” wyników ekonomicznych bez oglądania się na dalekosiężne konsekwencje ich zastosowania.
Poszukuje się kreatywności za wszelką cenę i we wszystkich dziedzinach, nawet tak dalece
warunkowanych materialnymi efektami jak ekonomia czy księgowość.
W takim też zgiełku dobrze rozwija się każda dziedzina sztuki. W takiej mieszance skojarzeń łatwiej o abstrakcyjne myślenie i ryzykowne decyzje nie tylko animatorów, aranżerów
i artystów, ale również gawiedzi, tłumu, obserwatorów i szukających inspiracji inwestorów
i finansistów. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani giełdą, spekulacjami rozwoju, popychani ciekawością i poszukiwaniem dochodów oraz wrażeń – znajdują tutaj najlepszą glebę
dla swoich doświadczeń.
Ta sama gleba dobrze służy sztuce i artystom. Różnorodność w każdej postaci zasila wyobraźnię twórców i pomaga poszukiwaniom nowych odpowiedzi na znajome i sztucznie kreowane
pytania. W dziełach każdego rodzaju sztuki odbijają się myśli i przeżycia ludzkie. Miarą powodzenia odbioru dzieła jest ilość zainteresowanych i akceptacja odbiorców odnajdujących
w nim swoje własne przetworzone przemyślenia i odczucia. Przefiltrowane przez osobowość
artysty, przetransformowane na kształt i odpowiedni autorowi gatunek sztuki – znajdują
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w swojej atrakcyjnej dla odbiorców formie – szerokie uznanie prowadzące do sukcesu. Miarą powodzenia – według powszechnej opinii jest osiągnięcie sukcesu finansowego. Nie zawsze jednak sukces finansowy poszczególnego dzieła jest równoznaczny z dobrą pozycją
finansową swojego twórcy. Często dzieło osiąga materialny sukces z czasem, niejednokrotnie dopiero po śmierci autora. Sztuka z zasady wyprzedza swój czas, stanowiąc jednocześnie
o rozwoju. Potrzebuje pełnej dojrzałości odbiorców dla szerszej akceptacji awangardowych
treści. Najczęściej wymierne korzyści nie są udziałem samych twórców. Z zasady też sztuka
awangardowa cieszy się zainteresowaniem tylko wąskich elit.
(za:) SONTAG

Charakterystyczną cechą sztuki jest operowanie karykaturą. Karykatura to wyolbrzymienie cech różniących od standardu. Dotyczy to zarówno przerysowania charakterystyki
obiektu lub osoby portretowanego, jak i pogłębionego obrazu rzeczywistości, danego zjawiska lub fenomenu. Najlepiej mówi o takiej potrzebie karykaturyzowania rzeczywistości
Susan Sontag (On Photography16). Istotą fotografii jest kopia – kopiowanie autentycznych
sytuacji, digitalizowanie kadrów rzeczywistości. Dla współczesnych taka forma fotografowania ma wartość głównie dokumentacyjną. Aby osiągnąć wymiar artyzmu, musi dokumentować obrazy „niemożliwe”, czyli odbiegające od standardowych ujęć zauważalnych w codziennym obcowaniu. Tak jak np. rzeźba postaci wydaje się najbardziej interesująca w gestach
niewygodnych dla zwykłych zachowań w standardowym życiu lub w przerysowanych ruchach tanecznych, figurach prawie nieosiągalnych dla przeciętnego tancerza albo w kompozycjach wyjątkowo dynamicznych i dramatycznych. Ujęcie fotograficzne musi uchwycić
niezwykłość chwili, błysk wyjątkowości, żeby zwrócić uwagę, zatrzymać, oczarować, lub odwrotnie – przerazić, dotknąć lub boleśnie doświadczyć patrzącego. Dlatego tak łatwo epatować fotografiami wypadków i wykorzystywać do różnych celów fotografie wojenne, sceny
tortur, cierpienia i nieszczęścia17. Takie fotografie odgrywają szczególną rolę dzięki swojej
warstwie mediacyjnej. Poruszając struny wstydu, bólu, poczucia niesprawiedliwości, chęci
odwetu, pomocy lub odwrotnie – asertywności, wpływają na aktywność i reakcję społeczną w określonej sprawie. Istotą przekazu jest pobudzenie refleksji i przemyśleń. Nawet jeśli
są to tylko reklamowe sztandarowe zdjęcia kampanii firmowej, np. koncernu Benetton albo
Adidas. Tej klasy firmy dorobiły się już marki i znaków brandingowych narzucających styl
życia18, wpływając na wybór nie tylko rodzaju ubrań, ale niezależnie od głównej gałęzi produkcji, wyborów kompletnych zestawów, linii towarów codziennego użytku, a nawet pełnej organizacji życia. Takie znaki-brandy budują styl i zachowania swoich zdeklarowanych
16

Susan Sontag, On Photography (1977), Penguin Modern Classics, London 2002.

17

Eadem, Regarding the Pain of Others (2003), Penguin Books, London 2004.

18

Naomi Klein, No logo, Świat Literacki, 2004.
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wyborców. Sposób wykorzystania artefaktów fotograficznych jest de facto nieograniczony.
Podlega jedynie ograniczeniom moralnym. Jako dzieło sztuki ma możliwość w najszybszy sposób pobudzić do myślenia, ujawnić nieprawidłowości, poruszyć do działań naprawczych, zapobiegawczych, uświadomić potencjał możliwych reakcji. Wszystko dzięki realności i jednoznaczności tworzywa fotograficznego operującego obrazami prawdziwymi – kadrami rzeczywistości.
Fotografia nie kwestionuje realności tworzywa swojej sztuki. Kadr fotograficzny zawsze
pozostaje wyjątkiem z faktycznych relacji, chociaż zgodnie z wyborem ujęcia, może przenosić, uwieczniać, znaczyć, nazywać i piętnować bardzo różne treści. Nierzadko pojedyncza
fotografia staje się nie tyle dokumentem, co zapalnym hasłem, symbolem, a czasem nawet
krzywdzącym skrótem, spłycającym historię. Będąc wieloznacznym zapisem chwili, nierzadko staje się jedynym skojarzeniem o znaczeniu uwypuklonym wybiórczo, dla szczególnej
przyczyny. Dzięki takim utrwalonym skojarzeniom tworzone są piktogramy jako znaki-obrazki, których zadaniem jest wykorzystanie tych jednoznacznych skojarzeń użytkowników.
Również emotikony mają skrótem prostego znaku-obrazka wywołać sugerowane odczucie.

10. Kultura sztuki
Współczesna sztuka awangardowa, będąc częścią współczesnej „kultury odrzucenia”19
albo inaczej „unieważnienia”20, bazuje na idei odrzucania tradycyjnych odruchów warunkujących nowoczesność. Tym niemniej właśnie ta nowość i nowoczesność mogą zaistnieć dzięki znajomości tradycji i tradycyjnym nawykom. Innowacyjność to szukanie rozwiązań nowych, innych, lepszych niż dotąd stosowane, dostosowujących do bieżących potrzeb. Sztuka
odrzucenia rozpoczęła się wraz z rewolucją przemysłową. Modernizm w sztuce, czyli zarówno w malarstwie, jak i architekturze i rzeźbie, rozpoczął się wraz z zastosowaniem nowych
materiałów i tworzyw, które dawały niedostępne wcześniej możliwości stosowania oraz niemożliwą wcześniej masową produkcję, zapewniającą dużą skalę dostępności i popularność.
Nowa technika udostępniła nowe osiągnięcia konstruktorskie i umożliwiła dzięki kolejnym
mutacjom technicznym i naukowym powstawanie nowatorskich technologii. Zmiany następujące coraz szybciej, dzięki odrzucaniu krępujących porządków – w wielkim skrócie –
doprowadziły do Doliny Krzemowej i cybersztuki, w końcu do transgeniczności. Opisywane
równolegle w epoce industrialnego boomu zagrożenia dla natury – stały się faktem. Dzisiaj mamy już do czynienia z katastrofą ekologiczną związaną z efektami uprzemysłowienia.
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Roger Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań
2010.
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Inny przekład hasła cancel culture wyjaśniający zjawisko lekceważenia autorytetów w debacie publicznej wg Agaty Bielik-Robson, Jednostka niczym, jednostka zerem, „Gazeta Wyborcza”, 1-2 sierpnia 2020 r., s. 9.
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Przeludnienie, masowość zjawisk, tempo zmian i wynikające z nienadążania za nimi nieuświadomienie społeczeństwa i niedoinformowanie, równocześnie nieprzewidywalność dalekosiężnych skutków innowacyjnych działań, równomierny trudny do weryfikacji zalew
informacji i dezinformujących fake newsów, nieokiełznana redakcyjną kulturą dowolność
i nadmierna swoboda ukrywająca się za oficjalną wolnością słowa, populizm polityczny, zanik etyki zawodowej i moralności – wszystko to wpłynęło na stan degradacji nie tylko kultury, ale i natury, nieodwracalne zniszczenia przyrody, oraz spowodowało realną groźbę niweczących ziemię kataklizmów.
Oswald Spengler (The Decline of the West, London 1921) ostrzegał już na początku
XX wieku o degradacji kultury, rozumiejąc ją jako spuściznę i wypracowane pokoleniami
wzorce estetyczne, udoskonalone tradycją rzemieślniczego stosowania – dobro i piękno, będące odrębną formą świadomości. Tymczasem w praktyce, zupełnie odmiennym kierunkom
artystycznych nurtów, dali świadectwo tak wielcy twórcy jak: Eliot, Mann, Camus, Schönberg i wielu innych znakomitych myślicieli i artystów, pozostawiając pomnikowe dzieła swoich czasów. Zmieniło się, niedostępne dotąd dla publiczności, miejsce sztuki wysokiej. Artyści wyszli na trybuny i skierowali twórczość do tłumów. Zaczęli szukać inspiracji i akceptacji
wśród mas i klas pracujących. Kultura miała stać się demokratyczna, demokracja miała zyskać
walory i osiągnąć status kultury. Dzisiaj nawet sama sztuka nie dba już o przetrwanie materialnych artefaktów, liczy się zaszczepienie idei, poruszenie emocji, zwrócenie uwagi. Wszelkim działaniom codziennym, rutynowym, materialnym ma towarzyszyć poruszenie, empatia, zapobieżenie bezmyślności i bezduszności. Rozwój osobowości i mentalności przebiega
równolegle z rozwojem duchowym. Duchowość we współczesnej świadomości to nie tradycyjny mistycyzm związany z obrzędem religijnym czy wyznaniem. Duchowość to wrażliwość,
czułość, poruszenie uwagi dla odmienności, alternatywności, odczucia sensoryczne, multimedialne
– to głębia uczuć. Duchowość wykształcona jest przez wychowanie i edukację, niezależnie od wiary
i religii. Cała spuścizna tradycji zwykle wiąże się z wyznaniem i religią, dlatego właśnie narzucone przez społeczność wyznaniowe okowy zostały odrzucone, podobnie jak cenzura. Równocześnie to właśnie o takie wartości wysokie, sprawdzane pokoleniami i wchodzące w kanon globalnej kultury holistycznej, zabiega sztuka. Zabiega demokratycznie, chociaż zawsze
pozostanie elitarna i przez elity przekazywana szerszemu odbiorcy. Nie przypadkiem więc
na masową skalę największą popularnością cieszy się pop-kultura jako sfera twórczości z pogranicza kiczu i kultury kwalifikowanej. Zrozumiała dla szerokich mas, pozwala im zachować
aktywność w sferze kultury, nie forsując zbytnio ani zaangażowania, ani intelektu. Natomiast
osobom chętnym i ciekawym zgłębiania peryferii sztuki, jest ta sztuka dostępna i przybliżana
różnymi formami edukacji i uczestnictwa, a nawet jej współtworzenia.
Praca w dziedzinie krzewienia kultury wymaga nie lada samozaparcia. To dziedzina
działalności wymagająca poczucia misji i pokładów energii oraz wiary w słuszność sprawy.
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Pozornie działalność na rzecz kultury jest zrozumiała, potrzebna i ogólnie pożądana. Działaczy kultury zazwyczaj się toleruje jako ożywiających koloryt ideowców i nieszkodliwych
zapaleńców. Pozornie nikt nie wątpi w słuszność i przydatność wszelkich akcji „łagodzących
obyczaje”, dających zajęcie znudzonej lub źle zaangażowanej młodzieży, osobom starszym
lub samotnym, organizując wolny czas w miejsce kosztownych budżetowych usług socjalnych. Kultura z przyzwyczajenia do hierarchizowania potrzeb i kolejności ich zaspokajania
– powinna być tania, żeby mogła być powszechnie dostępna. Powinna być dotowana przez
państwo. Tak się słusznie popularnie uważa, ponieważ jakość edukacji i kultury leży w kompetencjach ministerstw i należy do najpoważniejszych dalekosiężnych zadań państwa. Problemem jest równocześnie mała świadomość społeczna dotycząca wymaganych kosztów
dla organizacji i utrzymania wysokiej jakości działań na rzecz kultury. Mało kto wie, jakich
zabiegów i kompetencji taka działalność wymaga. Są to koszty przekraczające na ogół zwykłą produkcję jakichkolwiek dóbr konsumpcyjnych, ponieważ zawsze wymagają wysokich
kwalifikacji, praktyki i dużych talentów, niekiedy też zaangażowania nietypowych zaawansowanych materiałów i sprzętów. Zwłaszcza jednak talenty są najtrudniejsze do wyceny i opłacenia, toteż najwięcej się ich marnuje i niszczy dzięki nieświadomości lub źle pojętej ostrożności.
Działania kulturalne, zwłaszcza te z założenia nastawione na zysk, są trudne do przeprowadzenia w zaprogramowany sposób. W większości ich powodzenie wymyka się spod ścisłej
kontroli i planowania. Z wielkim trudem też przekonuje się przedsiębiorców i finansistów
do inwestycji w rynek kultury, który wbrew przekonaniom potrafi zaskakiwać progresją zysków. Na ile jest to możliwe, dowodem może być niezwykle ożywiona turystyka w miejsca
nie tylko historyczne, ale rozmaite kultowe np. do kolebek pop-kultury, do miejsc narodzin
lub śmierci idoli, do miejsc uznanych za święte, albo napiętnowanych, tryumfy święcą imprezy organizowane masowo jak koncerty rockowe, zloty, turnieje lub igrzyska. Podjęte ryzyko inwestycji w dobrze ustawioną oprawę i obsługę każdej imprezy, zapewnienie sprawnej
i dostępnej komunikacji oraz kampania reklamowa, a potem dalsze rozwijanie trafionego pomysłu, mogą zapewnić długofalowy profit. Oczywiście z każdym eventem łączy się ryzyko
niepowodzenia z nieprzewidzianych przyczyn. Nie zawsze też prawdziwie odkrywcze i wartościowe idee przekładają się na „kasowe hity”. Oprócz merytorycznych walorów potrzebne
jest chwytliwe, obiecujące ładunek nowej energii hasło, przyciągające uwagę i ciekawość odbiorców. Do samych artystów, do mecenasów kultury i sztuki, marszandów, należy szukanie
coraz to nowszych sposobów zainteresowania publiczności kulturą wysoką. Współczesna
sztuka w dużej mierze wyszła poza krąg zamkniętej w pracowniach działalności warsztatowej
– otworzyła się na odbiorcę jako podmiot, ale i przedmiot działań artystycznych. Nie dzieło,
ale samo działanie i współdziałanie z odbiorcą stało się polem poszukiwań. Sztuka stała się
zaangażowana w procesy społeczne, a nawet polityczne. Współżyje w środowiskach zarówno
mieszkaniowych, towarzysząc mieszkańcom w codziennych staraniach, jak i w środowiskach
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izolowanych, współpracuje z naturą, tworzy i wzbogaca krajobraz. Pokazuje alternatywne
strony wszelkiej działalności człowieka. Stanowi siłę uświadamiającą i pogłębiającą empatyczność społeczeństwa. Wchodzi w dyskurs z twardą rzeczywistością, łagodząc i tłumacząc
zjawiska bolesne, dramatyczne i tabu. Jest katalizatorem napięć i animatorem zmian. Dobrze
pojęta i wspierana działalność artystów staje się kapitalnym akceleratorem pożądanych przemian
nie tylko w sferze kultury, ale i gospodarki oraz ogólnego rozwoju społeczeństwa.
W dobie ogólnego konsumpcjonizmu również sztukę traktuje się li tylko jako źródło
przyjemności, rozrywki, w służbie dowartościowywania doznań codzienności. Nie docenia
się jej prawdziwego potencjału sprawczego. Traktowana jest na równi z podobnie szeroko
rozbudzonymi poszukiwaniami kulinarnymi, wykorzystywanymi chętnie w dziesiątkach różnych akcji, festiwali czy rozmaitych kasowych programach telewizyjnych. Usiłuje się sprowadzić wszelki artyzm, wymagający zwykle wysiłku poznania i rozbudzenia poczucia estetyki,
do powierzchownej, czysto użytkowej roli. Sztuka traktowana wyłącznie rzemieślniczo, jako
wygładzona wersja każdego przedmiotu użytkowego, służy tak jak kolejny przepis kuchenny,
jako źródło zaspokajania coraz to nowych zachcianek, kreowanych dla przyjemności konsumentów. Mało kto dyskutuje nad doznaniem estetycznym, nad wrażeniem duchowym
wywołanym przez zainscenizowane przez twórcę wydarzenie artystyczne lub sprowokowane intelektualnie/sztucznie zjawisko o wymiarze ponadnormatywnym. Dyskusje o wartościach stały się w świecie nerwowo poszukującym innowacji oczywistą stratą czasu. Sam
dyskurs nie przynosi profitu. Pożądany jest błyskawiczny materialny efekt służący postępowi.
O równoległy postęp duchowy społeczności – już się nie dba, wpędzając człowieka w bezmyślny tryb jedynie użytkowania zdobyczy techniki, sprowadzający człowieka do pozycji „obrabianego” w zaprogramowany sposób adresata. Krok po kroku, odbierając mu prawo samodzielnego myślenia i wyrażania suwerennych poglądów. Powszechnie boimy się sztucznej
inteligencji, ale w bezwolny sposób sami pozbawiamy się wpływu na zmiany w świecie ludzi.
Dla łatwości konsumpcji poświęcamy odruchy humanitaryzmu i wyrzekamy się radości odczuwania czystego bezprzedmiotowego piękna. W obiegowym bowiem znaczeniu piękno
przypisywane jest zwykłej powierzchowności przedmiotów użytkowych – nie wartościom.
Interesuje nas piękno człowieka dla jego atletycznej budowy i atrakcyjnych rysów twarzy.
Nie piękno w człowieku, w jego poglądach, czynach, myślach. Szkoda nam czasu na dopatrywanie się spraw niewidocznych, trudnych do udowodnienia, niemożliwych do zapisania
w 3D. Liczy się możliwość zaprogramowania i odtworzenia na własny użytek. Tymczasem,
im bardziej zagłębiamy się w wirtualną rzeczywistość, tym chętniej sami poszukujemy brakujących wartości. Nasze awatary potrzebują uczuć, szlachetności, zasad działania, wiary
w sprawiedliwość i prawa, choćby dotyczyły tylko małych społeczności. Budujemy równoległą rzeczywistość doskonalszą o brakujące w „realu” cechy – o wartości kultury. Ukryci za
maską, która pozwala na przypisanie naszych skrytych marzeń (i szlachetnych – budujących
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i tych wyniszczających) wirtualnym postaciom, czyli niematerialnym wytworom wyobraźni, żyjemy w dopasowanym do naszych faktycznych potrzeb idealnym świecie. Sami piękni
według własnego uznania, dyktujemy warunki innym, z którymi układamy się zgodnie, na
nowych warunkach. Ugoda trwa tak długo, na ile nas stać. Po czym wracamy do „realu” – też
w zakresie, na jaki nas jeszcze stać. Dobrze, jeśli odnajdziemy się jako kompletne osobowości
w jednym lub drugim świecie. Jeśli w świecie realnym – to przeżyjemy. Jeśli w nierealnym
– umrzemy – jeśli uwierzymy bez reszty, może umrzemy szczęśliwi.

11. Architektura sztuki
Nawet architektura poddaje się wpływom równoległości światów. Na komercyjne potrzeby konsumentów powstają scenografie populistycznych wyobrażeń architektury. Ta
bowiem, prokurowana dla przeżycia „w realu” wyimaginowanych sytuacji ze świata wirtualnych marzeń, czerpie garściami z zamierzchłej historii, również z historii budowy drewnianych warowni i fortyfikacji. Świat wymyślony współcześnie dla gier opiera się na prehistorii Europy, na kulturze sprzed pięciu tysięcy lat, która nie będąc wcale prymitywną ani
społecznie, ani technologicznie, oferowała proste, jak się nam wydaje, zasady współżycia,
polegające na relacjach siły fizycznej, przewagi wspólnoty, sprytu i znajomości natury. Dzisiejszy świat nie oferuje już nietkniętej cywilizacją natury, stosunki międzyludzkie wymagają
znajomości nie tylko kultury, ale i wielokulturowości, rozbudowane działy gospodarki i polityki wymagają podporządkowania interesów dobru globalnemu, a sam człowiek osiągnął
wygląd zróżnicowany mieszanką ras, deformacjami powodowanymi sposobami odżywiania,
dostępnością zróżnicowanych warunków życia i pracy itp. Życie duchowe podporządkowano interesom grup, dostępności warunkowanej możliwościami finansowymi, poznawczymi,
a w dziedzinach, które wydawały się bezwarunkowe, dopuszczono kreatywność nadającą
działaniom cechy oszustw i przestępstw. Przeciętny człowiek zagubił się w wyborach. Potrzebuje wzorca, lidera, coacha, mentora, lub łatwiej, wybranych z upodobania idoli, na których życiu się wzoruje i kopiuje wybory. Ale drażnią go autorytety operujące w dziedzinach
wymagających dobrego wykształcenia, głębokiej wiedzy i doświadczenia. Współczesność nie
lubi wypracowywać – woli konsumować to, co już gotowe. Kultura zaś wymaga pracy i pielęgnacji.
Wymaga pokoleń doświadczania. Nawet to, co dumnie nazywamy multikulturowością albo
inkluzyjnością społeczeństwa, jest raczej niechęcią do wyrażania sądów21, krytyki estetycznej
czy wartościującej, a przejawia się brakiem doświadczenia i niedouczeniem. Dlatego kultura
jest po prostu niewygodna i chętnie wymijana. Współczesna codzienność ogólnie znaczona
21
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jest brakiem kultury, czyli nieumiejętnością zgodnego współżycia, prowadzenia dysputy, respektowania prywatności, obojętnością na krzywdę grup i osób trzecich, niecenzuralnością
języka, powszechnym oportunizmem, uległością polityczną, brakiem współczucia i obcością, również wyobcowaniem. Zawsze notowało się większe lub mniejsze amplitudy zachowań, ale właśnie utrzymywanie proporcjonalności wychyleń warunkuje równowagę, wyznaczającą przedziały uznawane za normatywne albo zachowawcze. Obecnie odczuwalny
jest niedostatek kultury obycia i kultury wyższej, co wywołuje podziały i pogłębia zróżnicowanie społeczne.
Tymczasem architektura jako sztuka kreowania przestrzeni przechodzi kolejne przemiany i stale rozwija się, popędzana nowościami technologicznymi i możliwościami techniczno-informatycznymi. Stała się niezrozumiała dla nienadążających za rozwojem techniki
użytkowników. Wychowani tradycyjnie poszukują pewności przetrwania, raczej w oswojonych tradycją domach-budynkach, niż sterylnych, szklanych i stalowych transparentnych
wieżach z szufladami i boksami przystosowywanymi w sposób prefabrykowany do użycia.
Nawet poetyckie i malownicze „arkadie urbanistyczne” nie budzą zaufania, a artystowskie
ambicje architektów przekładają się na krytykę niefunkcjonalności i zawodności technicznej.
Powiększyła się przepaść między wysforowanymi na czoło postępu przodownikami nauki
i techniki a żyjącymi w poczuciu niemożności lub wycofania, opieszałymi i niedostosowanymi, których nie toleruje gospodarka rynkowa, a pognębia narzucone tempo życia. Ale przecież bez nieporadnych nie znalibyśmy wartości czempionów. Bez doświadczenia wymiernej
biedy nie zaznalibyśmy sytości i bogactwa.
Architektura mimo wszystko nie wyprzedza innych przodujących dziedzin życia. Z pewnością też nigdy nie będzie bardziej awangardowa niż sztuka. Architektura „jest ona zwierciadłem,
w którym przegląda się cywilizacja, jak również najbardziej symptomatyczną ilustracją tego,
jak kultura odrzucenia odbija się na życiu zwykłego człowieka”22. Kulturą odrzucenia nazywa filozof ogólnie kierunek modernizmu obowiązujący w architekturze, sztuce, a co za tym
idzie – we wszystkich działaniach designerskich i w sposobie życia. Corbusier nie uznawał
fasad, moderniści zlikwidowali obowiązujące dotąd linie pierzei ulic, linie rysujące harmonijne sylwety na tle nieba, wpisujące nienachalnie budynki pomiędzy sąsiedztwo. Zaczęto wrzucać piętrzone do granic możliwości konstrukty pozbawione twarzy-indywidualności, jednakowe w każdym zakątku ziemi. „[…] wielkomiejską klasę robotniczą wygoniono
z przyjaznych ulic i wpakowano do higienicznych wieżowców, zgodnie z instrukcjami Corba
– genialny pomysł, który zniszczył miasto jako dom, zabił ducha jego mieszkańców i generalnie zesłał ludność do nowego, wspaniałego świata alienacji”23. Była to jednak jedyna wte22
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dy konstruktywna odpowiedź na skokowy rozwój industrialny, pociągający zwielokrotnione
nagle potrzeby mieszkaniowe i technologiczne. Nie umniejsza to również faktu, że „kryzys
i degradacja naszych miast nie były nieuchronnymi konsekwencjami schyłku kultury, lecz
świadomym gestem odrzucenia”24. W nagłym lawinowym rozwoju przemysłu i gospodarki
rynkowej już wtedy z początkiem XX wieku upatrywano niebezpieczeństwa kataklizmów
prowadzących do zniszczenia planety. Jednakże postęp technologiczny jest siłą na tyle frapującą naukowców i atrakcyjną dla odbiorców nowych technologii, że żaden racjonalny głos
wstrzymujący nie byłby w stanie zakazać prób, choćby pod zmienianym ustawicznie szyldem. Architektura natomiast jako projektowa działalność usługowa zawsze odpowiada na
zapotrzebowanie rynkowe. Dodane wartości estetyczne różnią ją od zwykłego utylitarnego
budownictwa prowizorycznego na doraźne potrzeby chwili.

12. Architektura jako sztuka
Architektura niesie w sobie nie tylko praktyczną funkcjonalność użytkową, nie tylko
wymierną wartość nieruchomości, ale też wartości estetyczne zawierające się w formach architektonicznych. „Jak pokazali nowi urbaniści, wartości estetyczne są konieczne, jeśli miasta mają przeżyć, wycofują bowiem z rynku najważniejszy element miejskiego życia, czyli
samo miasto pojmowane jako dom i przestrzeń dialogu społecznego. […] Kiedy wartości
estetyczne są pomijane, krajobraz miejski przestaje budzić pozytywne emocje i ludność
ucieka na przedmieścia, aby mieszkać w przestrzeni prywatno-sąsiedzkiej, a samo miasto
degraduje się do rangi struktury tylko funkcjonalnej […]”25, co w końcu prowadzi do zupełnej dewaluacji przestrzeni miejskiej – dewaluacji dla jej kulturowego znaczenia, dla jej
wartości humanistycznych w znaczeniu wartości czysto ludzkich – poznawczych, emocjonalnych, psychologicznych, użyteczności dla stałych mieszkańców, osób odwiedzających
i dla potomności. Skala rewolucji przemysłowej i kroczący za tym rozrost miast, wymiana
ilościowa i jakościowa infrastruktury i przemiany w funkcjonowaniu miast, co następuje
w ślad za zmianami modelu życia, przyzwyczajeń i potrzeb, a równocześnie, z drugiej strony brak spójnego obowiązującego planowania przestrzennego, odbiły się w błyskawicznym rozroście aglomeracji i w poczuciu ogólnego chaosu urbanistycznego. Skala lokalnych działań w rozmaitych miejscach, nieprzystających zupełnie do siebie, była też różna,
potrzeby niejednakowe. Ta różnorodność jedynie pogłębiła poczucie ogólnego bałaganu
przestrzennego. Młoda dyscyplina naukowa, jaką jest urbanistyka, oraz powoli stanowione
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prawa i reguły planowania, usiłują porządkować stan rzeczy i ujarzmiać nabrzmiały samowolą boom urbanizacyjny.
Najszybciej na zmiany życia reaguje sztuka, dając wyraz nowymi przesłaniami artystycznymi. Również architektura, zwłaszcza awangardowa, odzwierciedla przemiany czasu. Chaos, jakim powszechnie nazywamy stan obecnej architektury, pokrywając niezrozumienie,
czyli nienadążanie za odczytywaniem przemian cywilizacyjnych odbijających się w nowo
kreowanej architekturze – znajduje swoje odbicie w kulturze. W kulturze znaczącej osiągnięcia sztuk, ale też tej w szerokim znaczeniu oddziaływań społecznych. W opinii publicznej
kultura jakby zatrzymała się w rozwoju, a w odczuciu osób zwracających na to szczególną
uwagę – wręcz cofnęła się z pozycji przodującej w hierarchii, do przeciętnych standardów
satysfakcjonujących szersze grono odbiorców. Stała się nie tylko publiczna, ale masowa, popularna, łatwo przyswajalna, nieedukująca, przeciętna. To, co stało się tak widoczne w architekturze, jest spotęgowanym wyrazem analogicznie wszystkiego, co dotknęło każdą ze
sztuk. Innowacyjność, odkrywczość, kreacyjność stały się udziałem bardzo wąskich elit. Dla
szerszych kręgów ludzi działania artystyczne stały się mało przystępne – przez to niechętnie
zauważane, nieistotne, jakby wręcz nieobecne. Architektura dzięki swojej skali dla nikogo
nie może pozostać niezauważoną. A że dotyczy każdego przechodnia, opinie o niej budują
wszyscy i bywają one krańcowo różne. Odbiorcy poszczególnych innych sztuk kwalifikowanych – to jedynie grupy bezpośrednio zainteresowanych, zaś pozostałych jednorazowych
odbiorców można zaliczyć do zwykłych krytykantów, malkontentów niezadowolonych ze
wszystkich zmian, które naruszają znajome status quo. Zorientowanych w najnowszych przemianach artystycznych i śledzących te wydarzenia jest niewielu. Również dlatego, że współcześnie święcą tryumfy nowe sztuki – fuzje, są to działania dotychczas nieznane. Nowatorskie połączenia różnych dziedzin, zapożyczenia i transpozycje dają niecodzienne efekty akcji
nie zawsze mających wiele wspólnego z akademicką sztuką. A jednak właśnie one bywają
najbardziej nośnym przekazem współczesnych dylematów, tragedii i problemów ukazanych
językiem przekazu niewerbalnego. Współczesna sztuka zlewa się z rzeczywistością realną
i nierealną. Jest sztuką-wykładnią naszego życia, chociaż go nie upiększa. Nie ma takiej potrzeby we współczesnej wizji sztuki. Masowa produkcja, powszechna dostępność, pośpiech
i pęd, poszukiwanie niczym nieskrępowanej wygody i kultura konsumpcji, odrzucanie balastu ograniczającego mobilność, kult jednorazowości, pęd nowości i poznania nieznanego
(równocześnie strach inności wyzwalający nietolerancję) – wszystko to minimalizuje wartość przedmiotów nawet pięknych na rzecz pośpiesznego odczucia i przeżycia. Dlatego świat
nieracjonalny, nierealny, wirtualny – zwłaszcza ten wykreowany na własną miarę i potrzeby
– staje się powoli ważniejszy niż realna codzienność, która tak bezwzględnie i nieubłaganie
ściąga nas na ziemię. Współcześni sybaryci, a właściwie ich nieudane wcielenia wiodą życie
nie tyle wygodne, dostatnie i wyzbyte trosk, co bezmyślne, byle jakie i bez zabezpieczenia
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przyszłości, bo bez wyrafinowania w wyborach, a tylko postępując za obietnicą, chwytliwym
hasłem, reklamą i „owczym pędem” sobie podobnych.
Jednak mimo że zbiorowa opinia kształtuje ogólną świadomość, a większość dyktuje
prawa, nie grozi nam zapewne powszechny nihilizm. Zawsze w historii ucisk jednych generował opór innych i jeśli dość przekonujący – w efekcie wyzwalał siły obalające wiary, doktryny, rządy. Podobnie dzieje się z kulturą. Przesyt jednych działań powoduje niedosyt innych i poszukiwania wyzwalające ruchy porywające całe narody. Praktyki, przekazy i zapisy
nowych doświadczeń tworzą wiarygodny zasób wiedzy, która rozpowszechniana kształtuje
kulturę ogólną. „Jak każda forma wiedzy, wiedza zawarta w kulturze obdarza swoimi pożytkami nawet ignorantów, a ci, którzy dążą do zdobycia tej wiedzy, robią coś dobrego nie tylko dla siebie: są zbawcami swojej społeczności”26. To właśnie wiedza broni „zwykłego człowieka” i jego wartości. Tworzące ją elity bynajmniej nie stoją ponad szarymi masami dla ich
poniżenia i szyderstwa. Kreowana przez nie sztuka tworzy zasoby kultury potrzebnej dla
zrównoważonego trwania ludzkich mas przy życiu. Bez kultury największe nawet cywilizacje muszą zginąć. Nawet trwały dorobek cywilizacji może ulec zagładzie, również samowyniszczeniu (vide kultura islamu). Jednakowo ważna jest też ciągłość przekazu tej wiedzy,
tak aby nie zaistniała sytuacja opisywana przez Oswalda Spenglera27 na początku XX wieku, kiedy potencjalnie zabraknąć może zrozumienia, czyli przysłowiowego „oka i ucha” dla
odbioru zabytkowych wartości, za jakie uznano ostatni zachowany portret Rembrandta lub
nuty muzyki Mozarta.
Kultura to nie tylko tradycyjne wartości, nie tylko to, co zostało uznane, co się sprawdziło w działaniu, powielane pokoleniami z powodzeniem i porządkujące rzeczywistość.
Kultura postępuje wraz ze zmianami życia, a właściwie te zmiany inicjuje. Podobnie jest np.
z nauką malowania. Dzisiaj już niekoniecznie polegamy na nauce warsztatu malarza, czyli
kolejno zasad i sposobów mieszania farb, uprzedniego przygotowania pigmentów, naciągania
płócien i zgłębiania tajników technik autorskich malarzy. Żmudny proces nauki warsztatu
często celowo jest skracany lub wręcz pomijany dla poszukiwań nowatorskich technik i przypadków fuzji artystycznych. Czasem uważa się, że naturalny wrodzony talent nie powinien
być tłumiony nauką ograniczających manier i niepotrzebnych przyzwyczajeń. Równym zainteresowaniem cieszy się sztuka prymitywna (naiwna, nieprofesjonalna, autentyczna) albo
osób z zaburzeniami osobowości, którzy niejednokrotnie kompensują wyjątkowymi zdolnościami plastycznymi niedostatki lub defekty innych umiejętności. Powszechnie w cenie jest
„odmienny” sposób postrzegania świata. Chęć zadziwienia, zaskoczenia i uznania równa jest
znerwicowanemu poszukiwaniu innowacyjności w technice i odkrywczości w nauce. Nauka
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malowania to dzisiaj raczej nauka patrzenia, widzenia i spostrzegania. Postrzegania walorów
istotnych, pomijając elementy mniej istotne lub nieważne. Tym elementem zbędnym lub
przeszkadzającym może być np. kolor lub jego intensywność, zagęszczenie elementów lub
kształtów, arogancka kontrastowość lub brak kontrastu itp. Ważnym jest umiejętne wydobycie wartościującego waloru, który przedstawiony w autorski sposób wywoła oczekiwane wrażenie na oglądających. Percepcja widzianego świata to umiejętność całkiem inna niż
oglądanie zdjęć czy obrazów na ekranie. Percepcja jest doświadczeniem wielozmysłowym,
nie tylko oglądaniem płaskich kadrów chwil. Kadrów pozbawionych całokształtu doznań
związanych z odczuwaniem przestrzeni, zmieniającej się w czasie trwania doświadczenia
poznawczego. Oko uzbrojone w narzędzia wyuczone kursem malowania szybko odwzoruje daną rzeczywistość. Widz rozpozna rękę bardziej lub mniej zręczną, malującą w sposób
udatny, prawdziwy, przesadnie kiczowaty lub artystycznie pogłębiony, z dodaniem efektów
wywołujących estetyczne zadowolenie. Artysta nieuczony, patrząc, przekazuje swoją wiedzę
o przedmiocie i emocje, jakimi go darzy w sposób nieskażony uczoną umiejętnością. Dlatego z taką sympatią oglądamy dziecięce obrazki, rozróżniając nawet poziom intelektualny,
didaskalia i charakter autorów. Również psychologia i psychiatria czerpią pomoc z analizy
podobnych artefaktów – także pacjentów dorosłych i chorych.
Współcześni wydają się wyżej cenić dobre rzemiosło artystyczne niż nowatorstwo. Zachwycamy się maestrią starych mistrzów na zabytkowych obrazach, chętnie nawet kupujemy małe dzieła zrozumiałej sztuki pejzażowej współczesnych artystów, ale rezerwujemy
bezpieczny dystans dla zaskoczenia nowością i zachowawczy brak akceptacji dla nieznanego, jakie wzbudzają dzieła „niezrozumiałe”. Może fascynują nowością, może budzą bunt,
z pewnością budzą niepokój niepozwalający sformułować własnej opinii nawet krytycznej.
Dlatego to, co budzi powszechną aprobatę, zawsze stoi w pozycji niedorosłości, w strefie
niedojrzałości do racjonalnego, autorytatywnego odbioru. Potrzebne jest doświadczenie
artystycznej inicjacji, żeby sprostać potrzebie przekazywania kultury i jej rozwijania. Scruton ilustruje ten problem analizą stosunku do muzyki. „Muzyka pop, stawiając wyidealizowanego nastolatka w centrum zbiorowej uroczystości, jest próbą nagięcia muzyki do tego
nowego stanu – stanu nieruchomego tłumu, który ciągle znajduje się na progu dorosłości,
ale nigdy go nie przekracza. Pokazuje młodość jako cel i spełnienie ludzkiego życia, a nie
fazę przejściową, którą trzeba porzucić, kiedy zostaniemy powołani do zadania reprodukcji
społecznej. Dla wielu młodych ludzi muzyka pop jest zatem przeszkodą na drodze do zdobycia kultury muzycznej. Odgradza ich od indywidualnego dorosłego świata, a wszystkie
inne pożytki z muzyki – śpiew, taniec z figurami, granie na instrumencie, słuchanie – budzą ich podejrzliwość. Z tego właśnie powodu wydaje się jednak, że wychowanie muzyczne
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ma do odegrania wielką rolę w zapewnieniu kulturze przetrwania”28. Muzyka zawsze była
spoiwem społecznym. Najbardziej podniosła uroczystość albo udana zabawa zawsze łączona była albo z podniosłą, odpowiednią do charakteru uroczystości oprawą muzyczną, albo
z popularną integrującą „biesiadną” pieśnią, albo inną adekwatną do okazji muzyką. Właśnie
ta wyspecjalizowana w charakterze, dedykowana szczególnym okazjom muzyka, zamawiane
u kompozytorów na wyjątkowe okazje niepowtarzalne utwory – to jest ta sztuka wysoka,
wymagająca „przejścia w dorosłość”. To elitarne zadanie dla wyjątkowo uzdolnionych, z wizją rozwijania i doskonalenia dziedziny kreatywności, której się poświęcili w życiu zawodowym. Zawodowy Rubikon przechodzą również nieuprawiający zawodowo muzyki słuchacze, którzy czerpią przyjemność i duchowy rozwój z uczestniczenia w koncertach i słuchania
muzyki trudniejszej niż popularna. Trzeba zaznaczyć też, że muzyki popularnej nie dezawuuje sama przynależność do konkretnego nurtu twórczości czy adresaci, dla których została
napisana. Dyskwalifikuje ją stale ta sama, nieskomplikowana w upodobaniach publiczność.
Każdy rodzaj muzyki może się cieszyć lepszym i gorszym wykonaniem, w każdym gatunku
znajdą się lepsze i gorsze egzemplarze utworów. Upodobania tłumu natomiast jako zbiorowiska, już dla samej skali zjawiska, zawsze są uśrednione.
Muzyka też zajmuje wyjątkową pozycję wśród sztuk z racji swojej absolutnej ulotności. Jako jedyna nie jest zdolna do zmaterializowania w żadnej stałej postaci. Ale chociaż tak
ulotna, chyba najtrudniej podlega jakimkolwiek modyfikacjom. Jest i pozostanie znakiem
swojego czasu. Zapisana symbolami, zawsze musi bazować na wzorcach epoki. Wariacje na
jej temat zawsze z kolei pozostaną śladem autorskim interpretatora, nigdy nie naruszą oryginału. Nawet literatura, chociaż oryginał zawsze pozostaje bezcenny – pozwala na uwspółcześnienie, nowe odczytanie treści, nadanie zabytkowym strofom nowego znaczenia, pozwala
odnaleźć nową prawdę w zapomnianych tekstach. Muzyka wymaga całkowitej szczerości zachowań, za to poddaje się wszelkim nastrojom słuchacza, dysponując repertuarem na każdą
absolutnie okazję. Nawet chwilowe humory każdego ze słuchaczy mają możliwość pełnego
zaspokojenia. Muzyka zarówno dawna, jak i współczesna, dysponuje nieskończoną ilością
gatunków, rodzajów, dedykacji, rytmów, linii melodycznych, głosów solowych i zbiorowych,
wykonań wokalnych i instrumentalnych itd. oraz całą gamą wszelkiego rodzaju zapożyczeń,
eksperymentalnych tonów, kompozycji i struktur. Na tę mnogość nakładają się czasem obrazy przyporządkowujące do zdarzeń, filmów, specjalnych akcji, naszych wspomnień, ulubionych sekwencji melodycznych itp. A wszystko spekuluje w niematerialnej przestrzeni
naszej jaźni i percepcji.
Krańcowo opozycyjną dla muzyki, wśród sztuk jest architektura. Nad wyraz materialna, nierozłączna z technikami budowlanymi i technikami warsztatowymi, zespolona
28
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z podłożem-gruntem, co nadaje jej wyrazu nienaruszalności, oraz operująca gigantyczną
w pojęciu sztuki skalą. To właśnie skala i użytkowy charakter nadają jej obiektom potężny
wygląd i siłę przekonywania, nadają moc perswazji bezwzględnie dyktującej warunki użytkowania. Przewidziana jest jako konstrukt użytkowy, natomiast to ona de facto narzuca zakres możliwości i sposoby korzystania z jej zasobów. Dlatego projektanci – twórcy takiej
złożonej machiny – czują się inżynierami życia, czują się nie tylko budowniczymi, ale i administratorami naszych miast i prywatnego stylu bycia. Projektanci to faktyczni autorzy odnośnych warstw tej struktury. Ale architekci – to prawdziwi kreatorzy i strategowie operujący wszelkiego rodzaju komunikacją wewnątrz i na zewnątrz struktury i przez cały czas jej
powstawania, a potem użytkowania. Czas realizacji dzieła architektonicznego bywa czasem
bardzo długi, trwa wiele lat, nawet przekraczając życie głównego autora (np. Sagrada Familia
– Gaudiego). To architekci odpowiadają za najbardziej istotną część prac: za funkcjonalność,
która jest odpowiedzią na oczekiwania, ale też za najbardziej widowiskową część pracy – za
kształty brył, kolor, faktury, cały wygląd zewnętrzny, usytuowanie w istniejącym kontekście, współpracę z otoczeniem, w tym współpracę wizualną, krajobrazową, sposób wpisania
się w sąsiedztwo urbanistyczne. Odpowiedzialnością architekta jest też dobór konstrukcji,
materiałów, wyposażenia i oprzyrządowania, co jednoznacznie wpływa nie tylko na koszt
przedsięwzięcia, ale użytkowanie i ślad ekologiczny, jaki pozostawia. Każda nowa konstrukcja zatem musi być na wskroś nowoczesna. Tradycyjnie wybudowany obiekt już w momencie powstania staje się archaiczny. Architekt – jak fizyk – musi iść z prądem, musi się stale
douczać i orientować w najnowszych osiągnięciach techniki i technologii, ale też musi być
chłonny na wszelkie nowinki naukowe i umieć myśleć abstrakcyjnie-kreatywnie, dopuszczając możliwości adaptacji innych nowych zdobyczy – w swojej dziedzinie.
Architekt czasem zachowuje się jak król. Ale też ten zawód wymaga iście królewskiej odwagi, wiedzy, odpowiedzialności, oddania sprawie, rezerw przerobowych do dyspozycji, oraz dużej
dozy reprezentacyjności czyli prezencji, ogłady, umiejętności pozyskiwania słuchaczy, zdolności
perswazji, przekonywania, zjednywania do współpracy, jednym słowem nieprzeciętnej osobowości.
W zamian udaje mu się czasem dostąpić satysfakcji prawdziwego kreatora stylu życia.
Architekt zawsze znajduje się wśród elit niespokojnych poszukiwaczy. Z samego charakteru tego zawodu szuka stale nowości. Przełamuje bariery przyzwyczajeń i sam, stale
się doszkalając, usiłuje pouczać innych. To rola gorsza niż nauczyciela, którego pouczenia
mogą być w końcu zignorowane, odrzucone, nieprzyswojone, niezaakceptowane. Pouczenia architekta w momencie realizacji zapadają w formie przymusu. Na dobre i złe. Trudno
się dziwić, że czasem użytkownicy w poczuciu zniewolenia nie tylko krytykują lub narzekają na architektów, ale wręcz obrzucają ich obelgami za rozwiązania nieprzystające do ich
indywidualnych wyobrażeń o sprawnym funkcjonowaniu lub urodzie architektury. Architektura jak każda sztuka użytkowa służąca społeczności – grupom społecznym z różną liczbą
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użytkowników – zawsze podlega uśrednieniom, dostosowującym się do ergonomicznie dobranych przeciętnych możliwości użytkowych. Uśrednienia z samej już nazwy mogą nie
odpowiadać niektórym osobom o nieprzeciętnych wymiarach, wyjątkowych potrzebach,
niecodziennych wyobrażeniach. Architektura jest sztuką użytkową, sztuką społecznie użyteczną, sztuką społeczną – organizującą współżycie społeczności. Rozwiązania projektowe
mają na celu umożliwienie organizowania zgodnego współżycia wspólnoty, czyli stworzenie warunków odpowiadających wszystkim gatunkom potrzeb i wszystkim możliwościom
użytkowania, przy minimum wysiłków dostosowawczych ze strony wszystkich adresatów
projektu. Podlega tym samym regulacjom obyczajowym i społecznym jak każdy przejaw
wspólnotowości ludzi. Bazuje na kulturze społecznej zbiorowiska, dla którego powstaje.
Oczywiście mowa jest o architekturze dedykowanej użyteczności publicznej, półpublicznej
i, co najwyżej, półprywatnej. Architektura dedykowana prywatnemu odbiorcy uwzględnia
już z samego założenia wyjątkowe potrzeby i oczekiwania indywidualnego inwestora-zleceniodawcy, a uśrednienia oraz uwarunkowania ogranicza do stref mających znaczenie dla
środowiska, w którym powstaje, i wynikające z praw i regulacji nadrzędnych. To w oczywisty sposób rozwiązuje potencjalne konflikty zamawiającego usługę – z projektantem – już
w momencie samego zaistnienia wątpliwości.

13. Architektura kultury
Kultura korzystania z dóbr wspólnoty powstaje na podstawie wspólnotowych doświadczeń. „Kultura ma to do siebie, że kształtuje się wokół jakiegoś kanonu”29. Każdy nowy użytkownik szuka wskazówek, które szybko odkrywa, i uczy się, ponieważ są już zawarte w istniejącej i funkcjonującej kulturze miejsca. Wystarczy się podporządkować ustalonym normom.
Nie każdy jednak, zwłaszcza nowo przybyły, jest w stanie w pełni zaakceptować zachowania
narzucone tradycją miejsca. Z kolei coraz nowsze modele życia powinny powodować modernizację wzorców, dostosowując je do postępujących zmian. Zwykła akceptacja tradycji
mogłaby być równoznaczna ze skostnieniem lub wstecznictwem, nieprzystającym do samej
idei kreowania architektury. Ta bowiem z zasady projektowana jest zawsze z wyprzedzeniem czasowym, dla zapewnienia jej nowoczesnego funkcjonowania i utrzymania pełnej
sprawności funkcjonalnej przez jak najdłuższy czas. Inaczej traci swoją wartość rynkową,
którą w każdym wypadku zainteresowany jest i właściciel, i użytkownik, dopóki ta nie zyska statusu zabytku, co wnosi dodatkowy aspekt kulturowy jako przelicznik dodany do jej
wartości rynkowej.
29
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Obcowanie z architekturą jest zatem samo w sobie aktywnością uczącą i dostosowującą
nawet najbardziej biernych jej użytkowników do postępu cywilizacyjnego. A równocześnie
przecież nikt z nas, korzystających z osiągnięć i ułatwień urbanizacyjnych, nie jest w stanie
ominąć jej obecności, nawet jeśli bezpośrednio nie korzysta z jej usług. Architektura w postaci kolejnych realizacji przestrzennych powstaje zawsze na zamówienie pojedynczego lub
zbiorowego inwestora, dla komfortowego funkcjonowania nowych wyzwań, jakich wymagają bieżące potrzeby. Ale też powstaje na zamówienie społeczne, finansowana z pieniędzy
wspólnotowych, również dla najskromniejszego choćby zabezpieczenia przetrwania życia ludzi pokrzywdzonych losem, chorych, niezaradnych, bezwolnych lub ubezwłasnowolnionych.
Architektura jest wszędzie tam, gdzie pojawia się urbanizacja. Tam gdzie pojawia się człowiek, rozpoczyna się również kultura. Na początku kultura przejawia się uprawą ziemi i dotyczy sztucznego porządkowania przyrody, potem w sposób coraz bardziej zaawansowany człowiek wprowadza budownictwo, przekształcając je sukcesywnie w architekturę. Coraz większe
obszary terenów podporządkowanych aktywności człowieka przez architekturę oraz uprawy
i działalność gospodarcza porządkowane są urbanistyką i kulturą w szerokim znaczeniu organizowania współdziałających i kompensujących się wzajemnie systemów, regulowanych zasadami współżycia społecznego. To oznacza szeroki zakres wzajemnych powinności, ustępstw
i przestrzegania reguł „gry w miasto”30. Kultura jako zbiór norm zachowania wspólnotowego
obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wymagające kontaktu z drugim człowiekiem, użytkowania wspólnych własności, wzajemnych usług, jak też równolegle podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania horyzontów. Kultury operacyjnej wymagają wszystkie gałęzie nauki, oświaty, socjalizacji, działalność artystyczna, sportowa, rozrywkowa, poszukiwawcza, odkrywcza,
w końcu nawet gospodarka na skalę globalną i polityka. Nie sposób porozumieć się i uzgodnić stanowisk bez dotrzymywania umów i zachowania podstawowych kanonów przyzwoitości. Przyzwoitość istnieje w każdej kulturze, choć dla różnych społeczności może oznaczać co
innego (drobne różnice zachowań znaczących przynależność etniczną). Zasadniczo jednak
słowo „przyzwoitość” jest równoznaczne z kulturalnym zachowaniem.
Kultura jako hasło natomiast ma o wiele szerszy zasięg znaczeniowy. Obejmuje, poza
krańcowymi znaczeniami uprawy ziemi oraz uprawiania sztuk pięknych, również tzw. wiedzę
uczuciową, powiązaną wprost z poczuciem moralności. Wiedzę uczuciową kształci współodczuwanie i współczucie. Wyćwiczeni we współodczuwaniu np. bólu z osobą cierpiącą, umiemy już jej współczuć, a co za tym idzie – nasze działania wobec niej powinny być moralnie
czyste, czyli powodować postępowanie moralne – niekrzywdzące tej osoby i niosące pomoc
30

Hasło oznaczające strategię i strukturę socjologiczno-planistyczną i polityczno-kulturalną w życiu miast; równocześnie używane w tytule zarówno gier strategicznych (również planszowych), jak opracowań badawczych, np.: Czesław
Bielecki Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996; Jacek Purchla, Gry w miasto, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.
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lub ulgę. Tak rozumiana kultura postępowania przynosi nie tylko ulgę osobie cierpiącej, ale
także radość pomagającemu, czasem wręcz poczucie szczęścia lub spełnienia (arystotelesowska eudajmonia). To więcej niż „dobry uczynek”, jakim jest przydatny gest, o którym łatwo
zapomnieć i który nie musi nawet wnosić długotrwałej poprawy stanu rzeczy. Kultura towarzysząca wszelkiej działalności człowieka to zespół cnót, zalet, które trzeba w sobie wykształcić, których można się nauczyć lub wychowaniem przyswoić, a które podpowiedzą bezbłędnie w każdym moralnie trudnym momencie, jak się zachować, żeby nie urazić, nie dokuczyć,
nie skrzywdzić drugiej strony prowadzonego właśnie dialogu, czegokolwiek ten dialog dotyczy. Podpowiedzą, jak wyjść z godnością z każdej kłopotliwej sytuacji, która zawsze zaskakuje. „Wyjść z twarzą” oznacza obronić się słowem lub zachowaniem (bez konieczności używania siły) w sytuacji skrajnej, „bez wyjścia” – w sytuacji ocenianej jako z góry przegrana.
Tytułowa symboliczna twarz kultury musi sprostać zatem najtrudniejszym dylematom,
jakie są udziałem architektury. Jej physis odpowiedzialna jest przed milionami różniących
się w poglądach użytkowników. Stopień akceptacji zwykle jest proporcjonalny do kultury
zbiorowości. Kultura niestety nie jest osobnym przedmiotem nauczania, bo przy twardych
podziałach na wiedzę humanistyczną i ścisłą lub gałęzie nauki techniczne i artystyczne nieuchwytna kultura dotyczy ich wszystkich. W kulturze mieści się etyka każdego zawodu,
etos pracy, sposób interpretacji i przestrzeganie prawa, umiejętność odróżniania i stosowania prawdy historycznej, w końcu zwykła przyzwoitość, każąca usuwać rozwiązania wymijające odpowiedzialność. Dodatkowo ciężar stosowania i wartościowania spada na każdego, zarówno dyktujących warunki, jak i wykonawców, a potem korzystających ze wspólnych
dóbr. Za „brak kultury” można być pouczonym lub odpowiadać sądownie. Kara nierzadko
też bywa wymierzana wprost siłą, bez czasochłonnych negocjacji – jeżeli trafić na bardziej
krewkich rozmówców. Jest kultura zatem umiejętnością przekuwania różnorodności w przymioty atrakcjonujące strony dialogu, korzystne efekty łagodzenia wszelkich sporów, w tym
różnic poglądów, zyskiwania pozytywnych zmian w zachodzących nieoczekiwanych przeobrażeniach. Taką twarz powinna mieć architektura, żeby móc odwzorować przymioty społeczeństwa. Taką twarz powinna mieć architektura, żeby społeczeństwo ją akceptowało, pomimo założonej i wpisanej w jej istnienie nowatorskiej powłoki i wnętrza uwarunkowanego
potrzebą usprawniania i zmian przyzwyczajeń dla łagodzenia codzienności.
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1. Kulturalne wychowanie
Współczesność narzuca architekturze coraz większe wymagania związane z ruchliwością człowieka. Ilość spotkań, skrzyżowań, kumulacji i forsowania spraw wymaga niezwykłej
determinacji, wyrozumiałości i ogłady. Architektura sama będąc raczej stabilną, bo związana jest z podłożem, musi sprostać potrzebom umożliwiania użytkownikom rozmaitych
form ruchu. Tzw. mobilna architektura dotyczy raczej możliwości jej przenoszenia i osadzania w nowych warunkach, dotyczy lekkości konstrukcji, łatwości adaptacji itp. Tymczasem
współczesny człowiek jest coraz bardziej mobilny dzięki łatwości podróżowania i globalnej łączności. Spadła więc na architekturę odpowiedzialność za organizowanie przestrzeni
już nie tylko poszczególnych miejsc pobytu człowieka, ale też „niemiejsc”, gdzie ludzie zatrzymują się tylko na chwilę lub tylko przechodzą, ledwo rejestrując samo otoczenie w pospiesznym cyklu podróży. Najistotniejszym elementem tej architektury jest zabezpieczenie sprawności przepływu i informacja. Ciężar wartości architektonicznych przesuwa się
na rzecz organizacji ruchu użytkowników i systemów informatycznych synchronizujących
wszystkie elementy o danych komunikacyjnych w przejrzystą, czytelną i wiarygodną informację dla podróżujących. Dla tego rodzaju architektury, wbrew pozorom właśnie, bardzo
istotna jest wizualna warstwa budowlana. Właśnie forma budynku i jego wystrój, sugestywność kształtów i kolorów podnosząca aktywność i pogodę ducha passantów, poruszająca psychologicznie uwarunkowaną chęć współpracy, uspokojenie nerwowych odruchów, skupienie uwagi, w końcu zadowolenie z odmiennego stanu bytu, równocześnie stwarzając wygody
prawie mieszkaniowe – zabezpieczenie tych wartości, to są nowe wyzwania dla współczesnej architektury. Bez wątpienia taka architektura, będąca adresowaną do wszystkich, nikogo
nie wyróżniając, jedynie porządkując, musi opierać się na przesłankach kultury. W dodatku
kultury zrozumiałej i akceptowalnej dla wszystkich. Kultura globalna to akceptacja inności,
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której podstawą jest wzajemna życzliwość. Porty wodne i lotnicze, dworce, wszelkie miejsca
przesiadkowe i docelowe skrzyżowania komunikacyjne, będące z założenia miejscami, a raczej „niemiejscami” zderzeń kulturowych – nakładają na architekturę obowiązek pomocy
w kłopotach nie tylko komunikacyjnych, ale i wszelkich dostosowawczych. Pomimo stricte
utylitarnego charakteru to przepływowe dynamiczne „niemiejsce” staje się architekturą-ikoną miasta, o wartości świeckiej katedry, podobnej do stadionów sportowych, które przejmują największe imprezy, nie tylko sportowe, ale także muzyczne i inne zgromadzenia masowe,
nawet o zasięgu światowym. Dozwolone jest zatem każde udziwnienie formy, byle zostało
zapamiętane i zawsze kojarzone z miejscem lub datą wydarzenia. Niecodzienna uroda takiej architektury często pozwala zapomnieć o kłopotach, o drobnych niewygodach, które
napotyka użytkownik, pozwala na zagubienie, zapomnienie się podczas spektaklu, przeżycie
wyjątkowej chwili– jest to wpisane w listę elementów i zjawisk uatrakcyjniających korzystanie z usługi architektonicznej, jaką oferuje kubatura jej wnętrza. Znaczenie takiego przeżycia usprawiedliwia kosztowność inwestycji, pozwala na przyciągnięcie potencjalnych użytkowników, daje tym większy dochód, przysparza koneksji, napędza koniunkturę, ale przede
wszystkim zapewnia stały ruch.
Współcześnie to właśnie nieustający ruch zapewnia rozwój gospodarki praktycznie we
wszystkich jej aspektach i sektorach. Zmienność, nieustawanie w biegu, w poszukiwaniu
nowego, ruchliwość obrazów, szybkość w wyprzedzaniu, w podejmowaniu decyzji, ryzyka,
błyskotliwość przewidywania, giętkość ciała, myśli, języka, elastyczność w miejsce sztywnych reguł, podziałów, form, łączenie niekompatybilnych, konstruowanie niemożliwych,
akceptacja niekompletnych – temu musi sprostać współczesna architektura, jest bowiem
widocznym wyrazem zmian zachodzących w świecie, w życiu, w kulturze.
(za:) SCRUTON

„Schiller postrzegał kulturę jako sferę «wychowania estetycznego», a zabawę jako archetyp. Łącząc ze sobą te dwie idee, pragnął pokazać, że spadek znaczenia religii nie pozbawił ludzkości immanentnych wartości. Poprzez «wychowanie estetyczne» – czyli poprzez
kulturę – możemy powrócić do tych prapierwotnych doświadczeń zadziwienia i zachwytu,
które pokazują nam trwały sens naszego życia na ziemi. Dlatego kultura jest ważna: pełni
funkcję naczynia, w którym są przechowywane i przekazywane następnym pokoleniom immanentne wartości”31. Należy jednak rozróżnić współczesne znaczenie tych dwóch terminów, ponieważ wychowanie estetyczne, czyli nauka wrażliwości, kształcenie poczucia piękna
i praktycznego odczuwania piękna, jak również uprawianie sztuk pięknych i znajomość-wiedza-orientacja w tej dziedzinie, to dopiero jedna grupa wartości składających się na pełny
31
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zakres zjawisk określanych współcześnie terminem „kultura”. Często przywoływane „dobre
wychowanie” zawiera w sobie całokształt wykształconych zalet: są to zarówno wychowanie
estetyczne, jak i ogólna ogłada, wielokierunkowe wykształcenie, atrakcyjność osobista polegająca na umiejętności prowadzenia dyskursu, przekazu informacji, umiejętności retorycznych, prezentowania wiedzy, wdzięk osobisty, umiarkowana i celowa gestykulacja i mowa
ciała. Kultura zawiera w sobie wiele cech dyplomacji, a nawet polityki. Dyplomacja jest
osobną dziedziną wiedzy o kanonach zachowania i prowadzenia rozmów w najtrudniejszych
nawet sytuacjach, wymagających przeprowadzenia określonych celów w sposób akceptowalny dla wszystkich stron układu. Dyplomaci, na których ciąży obowiązek reprezentowania
stron-krajów, są szkoleni w specjalnych szkołach. Te same szkoły winny być obowiązkowe
dla wszystkich polityków, gdyż de facto ich obowiązki niewiele się różnią. Wszelkie jednak
rozmowy, podejmowane zarówno na forach, jak i w kuluarach zgromadzeń, ale również nawet rozmowy prywatne i nieistotne dla innych poza rozmówcami – powinny być objęte obowiązkiem stosowania kultury dialogu. To powinna być cecha-walor osobisty zyskana przez
wychowanie w kulturze, a wypracowanau każdego z nas.
„Zarówno Arystoteles, jak i Schiller podkreślają aktywną naturę czasu wolnego i jego
związek z kontemplacyjnymi formami życia umysłowego”32.Obydwaj myśliciele zgadzają się,
że celem, który osiąga się w życiu, jest możliwość uwolnienia czasu po dobrze wypełnionej
pracy. Nie sama praca, albo współcześnie nazwana kariera zawodowa, jest celem życia, ale czas
wolny, który można dzięki niej osiągać. Jest to najbardziej wartościowy czas, który Arystoteles
spędza na kontemplacji jako doznaniu o najwyższej randze i odczuciu szczęścia jako celu samego w sobie. Schiller natomiast ten uwolniony czas poświęca zabawie lub, inaczej mówiąc,
rekreacji. Trzeba też zaznaczyć, że czas zabawy rozumiany tu jest również jako czas wykorzystany na wolne aktywności fizyczne przynoszące poczucie spełnienia, jest to czas nie tylko
uzyskany przez bierne odstawienie pracy. Filozofowie różnią się w oznaczeniu celu, którym
dla Arystotelesa jest właśnie kontemplacja po uszlachetniającej i uczącej pracy – natomiast dla
Schillera celem jest osiągana pracą powaga mędrca, natomiast dopiero odstawienie pracy, czyli zabawa-rekreacja, daje refleksję estetyczną, zadowolenie, poczucie spełnienia. Paradygmatem spełnienia dla niego jest doświadczenie estetyczne odczuwane bez obciążeń i uwarunkowań
codziennym zajęciem zawodowym, a więc swobodna kontemplacja wrażeń polisensorycznych, w tym w dużej mierze wizualnych. Ostatecznym celem pracy jest czas wolny.
Być może należy jeszcze uściślić znaczenie pracy jako czynności nieograniczającej się
do fizycznego wysiłku pracy robotniczej, ponieważ kultura jest wytworem klasy pracującej
głównie umysłowo, czyli bez użycia siły w popularnym pojęciu. To domena klasy tzw. niepracującej, czyli wykonującej pracę bez „brudzenia rąk”. Jest to wszakże akceptowany przez
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wszystkich kierunek dążeń życiowych, obiecujących coraz lżejszy trud, łatwiejsze awanse,
poprawę warunków bytowych i czerpanie zadowolenia, a nawet przyjemności z wykonywanej pracy. Praca umysłowa, umożliwiona talentem i wykształceniem, wiąże się z podwyższonym statusem społecznym, a przede wszystkim pozwala na świadome wypracowanie czasu
wolnego od zarobkowania, który można poświęcić własnym przyjemnościom i poszerzaniu
osobistego wnętrza – chłonąc w nieograniczonych ilościach wrażenia doskonalące i zaspokajające potrzeby duchowe, tym samym równoważąc balans psychiczny i podnosząc poziom
ogólnej empatii i świadomości.
Kultura uczy oceniać wartości. Mówiąc o zabawie, beztroskim chłonięciu wszystkimi
zmysłami nowych form: przekazu, intrygi artystycznej, ryzykownych obrazoburczych tez
– odnosimy się do otwierania na nowości, chęci i ciekawości wszystkiego co nowe, równocześnie mobilizując do krytyki. Śmiech, dowcip albo kpina są reakcjami takimi samymi jak
powaga odbioru. Kultura uczy myślenia. Rzecz nie w tym, aby jedynie konsumować nowe
spektakle, ale być otwartym na nieznane bodźce i je oceniać – umiejętnie krytykować. Krytyka bynajmniej nie musi oznaczać zjawisk pejoratywnych. Wyrobiony ceniony krytyk sztuki to ten, który ma wrodzony dar przenikliwego krytycznego spojrzenia, lub praktykując,
doświadczając i pogłębiając wiedzę, wypracował taką przenikliwość spojrzenia. Umiejętny
dialog artysty z odbiorcą, prowadzony przez zręcznego krytyka, potrafi znacząco przyspieszyć postęp cywilizacyjny. Przedstawiony bowiem przez artystę problem-projekt artystyczny, jeśli zostanie umiejętnie skomentowany przez krytykę – ukierunkowuje myśl odbiorcy
i wprowadzi znaczące zmiany w mentalności całej grupy. Jeśli dotyczy tematów tabu – potrafi osłabić moc tego zjawiska i złagodzić obyczaje. Krytyk staje się mediatorem pomiędzy
sztuką, która zawsze idzie w forpoczcie postępu, a odbiorcą, jako adresatem zmian cywilizacyjnych. Nie kwestionujemy natury, natomiast sztuka jest tworem człowieka i jako „nienaturalna” buduje naszą cywilizację i kulturę.
Podobnie rzecz się ma z architekturą. Architektura, tak jak sztuka, jest interdyscyplinarnym, sztucznym (w przewadze inżynierskim) wytworem człowieka. Nigdy nie będzie tak
awangardowa jak bezgraniczna sztuka, ale ma porażające oddziaływanie, dzięki swojej ponadludzkiej skali i funkcji użytkowej/zabezpieczającej byt. Podobnie jak awangardowa sztuka, bez pośrednictwa i przybliżenia odbiorcom autorskich zamysłów artystycznych, bywa
niezrozumiała i nieakceptowana, tak awangardowa architektura bez dobrego krytyka trudno
się broni. Krytykiem architektury musi być inny architekt – rzeczoznawca orientujący się
dobrze w rzemiośle zarówno artystycznym, jak i projektowym i budowlanym. Dodatkowo
musi być wyczulonym na wszystkie kwestie użyteczności, począwszy od ergonomii i komfortu, a skończywszy na oddziaływaniu na psychikę i zmysły. Musi być również wrażliwym
urbanistą i ekologiem, bo architektura nigdy nie występuje bez oprawy sąsiedztwem naturalnym albo zbudowanym. Oczywiście mowa jest o wprawnym krytyku-rzeczoznawcy, nie
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o krytykantach, którzy nierzadko opisują, co się któremu z widzów podoba, bez zgłębiania
całości zagadnień rozwiązywanych projektem architektonicznym. Z pewnością sytuację podbudowałoby zwiększenie ilości mediatorów, którzy znając się na rzeczy, wprowadzaliby publiczność w arkana problematyki poszczególnych projektów, a poprzez częstsze praktykowanie takich
dyskusji poznawczych, podnieśliby ogólne zrozumienie dla architektury i większą akceptację dla
jej formy. Jest to oczywiście zadanie dla samych architektów-autorów, lub ich adwokatów
-architektów. Krytyką architektury z powodzeniem zajmują się historycy sztuki, ale w stosunku do nowopowstającej architektury współczesnej trudno jest a priori autorytatywnie
sklasyfikować wartość i użytkowość w kontekście najnowszych prądów technologicznych
iw konfrontacji z wiodącymi nurtami sztuki. Łączy się to z koniecznością przekładu języków
specjalizacji technicznych, projektanckich i artystycznych – co bliższe jest z natury zawodowej środowisku architektów.

2. Wychowanie sztuką
Wychowanie to m.in. nauka rozróżniania intencji. Wbrew pozorom, zarówno w architekturze, jak i w sztuce oraz ogólnie w kreacji, wszędzie jest zarezerwowane miejsce na
dowcip, żart, nawet kpinę. Sztuka nie musi być „śmiertelnie poważna” lub wyniosła i monumentalna, żeby poruszyć widza. W samym zamierzeniu twórcy leży celowe naruszenie
ugruntowanego zwyczajem odczucia. Nie znaczy to jednak, że pojedyncze wzruszenie lub
kpina albo wręcz ośmieszenie ugruntowanych sądów degraduje i przekreśla wartość sztuki
lub kultury w całości. Tak stało się z pamiętną fontanną Marcela Duchampa, która zaistniała pod postacią muszli klozetowej, powtarzana potem jako wiodący motyw setek mniej odkrywczych albo wprost cytujących pomysł prac artystów. Pojawiała się również dziesiątki
razy jako oczywisty dowód kompromitacji sztuki. Nic bardziej mylnego. Jednorazowe użycie
argumentu w postaci zwykłego przedmiotu użytkowego, sprokurowanego dla najbardziej
przyziemnych funkcji, w swoim zamierzeniu przekierowało utarte skojarzenia i naruszyło
standardy, automatycznie danym obrazem przywoływane do świadomości. Poruszyło niewykorzystywane na co dzień pokłady wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, poruszyło po
prostu myślenie, o które stale zabiega sztuka. Sztuka współczesna, która wyzbyła się obowiązku li tylko zdobienia doczesności, ma na celu zaciekawienie, przyciąganie dla samego
pobudzenia zmysłów i krytycznego spojrzenia na utarte wzorce.
Pracujemy obecnie zawodowo w większości w zespołach interdyscyplinarnych dla pobudzenia innowacyjności, w celowo przypadkowych miejscach, wśród wszelkiej różnorodności – właśnie dla wzajemnej inspiracji i zapożyczeń. Tak też powstaje sztuka, z zasady niepowodowana żadnymi ograniczeniami. Właśnie dla swojej bezkarnej ulotności jest zawsze
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w czołówce poszukiwań. W każdym przypadku chodzi o pobudzenie chęci spekulacji obrazem, innego zestawiania doświadczenia i myśli, czyli pobudzenia wyobraźni, którą jest
współpraca sfery intelektualnej i zmysłowej. Tak też właśnie działa wirtualna rzeczywistość
i cały wyobrażony „inny” świat, istniejący równolegle z materialnym. Jeszcze rozdzielamy
codzienność od wciągającej fikcji, ale wciąż szukamy stanów bezkarnej transgresji tych światów. Filozof Roger Scruton33 przywołuje słowa Wallace’a Stevensa: „niech być będzie finałem
wydawać się” – świadczące o nierozerwalnej wspólnocie sztuk.
Można by tutaj przywołać twórczość Salvadora Dalego, który będąc głównie malarzem
o bardzo specyficznym spojrzeniu na rzeczywistość i umiejętność transgresji sztuki w różne stany jaźni, przenosił także śmiało swoje wizje na architekturę. Oczywiście zawsze dotyczyło to jego własnych nieruchomości i wypełniania szczególnych, osobistych potrzeb.
Obiekty stawały się przedłużeniem uchwyconej obrazami wyobraźni, surrealnymi rzeźbami
o ponadludzkiej skali, nierzadko zupełnie pozbawionymi funkcji użytkowej. W podobnym
kierunku odrealnienia prostoty użytkowości i przenikania malarstwa w tworzywo architektury kształtują się również realizacje malarza-architekta Friedensreicha Hundertwassera
(Friedrich Stowasser). Wiele znamy też przykładów architektury o formach biomorficznych,
również form czysto artystycznych z innych dziedzin sztuki, które zacierają dyktowane użytecznością granice i kontury obiektów oraz przypisaną użyteczności funkcjonalność.
Ciekawość przenikania się światów realnych i nierealnych oraz już samo zainteresowanie estetyczne, czyli chęć kontaktu z dziełem sztuki, poszukiwanie wyzwań, nowości i zmian
powodują potrzebę istnienia sztuki jako sfery kreatywności ludzkiej, a za nią kultury, w ramach której zarówno kreatorzy, jak i adresaci i wszyscy mediatorzy-pośrednicy będą umieli
prowadzić dyskurs. Dyskurs owocujący postępem.
Wszystkie zjawiska opisywane i zachodzące w sztuce dotyczą tak samo architektury jako
alternatywnej dziedziny sztuki.
Jesteśmy przyzwyczajeni do architektury stabilnej, podporządkowanej grawitacji zapewniającej bezpieczeństwo, umiarkowanej, czyli odpowiadającej średnim gustom, tzn. akceptowalnej dla każdego. Wszystko, co wykracza poza taki schemat, podlega utartej argumentacji o stwarzaniu niewygód i braku dobrego smaku. Tymczasem podobnie jak w wolnej
twórczości, również w architekturze jest miejsce nie tylko na ryzykowną różnorodność formalną, ale też na dowcip, nawet kpinę. Żartem architektonicznym są realizacje z założenia
burzące nasze stabilizujące przyzwyczajenia, w postaci takich realizacji jak np. „Tańcząca
kamienica” w Pradze, czy „Krzywy domek” w Sopocie i dziesiątki innych na całym świecie.
Kpiną z zasad stabilności architektury i praw fizyki nią powodujących można nazwać cały
ruch dekonstruktywistyczny, zadający kłam wielkim zakresom ograniczeń konstrukcyjnych.
33
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Bez naruszania praw przyrody jesteśmy w stanie obejść wiele ograniczających kanonów,
posługując się użytymi w nowatorski sposób innymi prawami naturalnymi. Zdolność kreatywna człowieka często wydaje się nie mieć granic. Obecnie w sukurs przychodzi również technika obliczeniowa, która wielokrotnie przyspiesza możliwość zmian. Z dużą obawą o przyszłość natomiast wspominamy o sztucznej inteligencji, której możliwości trudno
przewidzieć, ale też trudno ograniczyć. Najogólniej ujmując, jesteśmy powodowani zwykłym
strachem przed nieznanym, i tylko dlatego chcemy obronić znajome status quo.
Akceptacja dla architektury jest w dużym stopniu przymusem narzuconym samą jej
dużą skalą i nieruchomym trwaniem w przypisanym funkcjonalnie miejscu. Znacznie łatwiej
dyskutować lub omijać dzieła innych sztuk. Można je po prostu wyłączyć z pola własnej percepcji. Tymczasem jeśli poddajemy się ich oddziaływaniu, to z własnego, niczym niewymuszonego wyboru, z chęci odmiany rodzaju skupienia, odreagowania stresów. Wstępny stan
odprężenia po pracy i czas zabawy, który generuje aktywność, ciekawość i zainteresowanie
estetyczne, przechodzi pod wpływem poddania się oddziaływaniu dzieła sztuki w stan przeżycia estetycznego. To stan wielozmysłowego doznania obcowania ze sztuką. Te doznania
u poszczególnych osób mogą być różne lub podobne, mogą się też różnić napięciem i charakterem, ale reakcje i oceny należą do suwerennej sfery wrażliwości osobniczej każdego
z uczestników spektaklu. W ocenie, akceptacji treści i przekazów lub decyzji o odrzuceniu
wartości, z pewnością pomocni są mediatorzy nakreślający alternatywne sposoby odczytywania treści. Ostateczny osąd jest sprawą odbiorcy.
Kultura reguluje zasady i granice przyswajalności nowinek wszystkich dziedzin kreatywnych, w tym sztuki. Bywa bowiem, że nawet w sztuce, która jest w końcu najmniej ryzykowną
dziedziną kreacji, zaaranżowane akcje lub obrazy, które wydają się zbyt drastyczne, potrafią pozostawić nie tylko ślad, ale niezabliźnione i wciąż odnawiane rany w psychice, a nawet w zbiorowej pamięci. Kultura to ocena zjawisk i ich wartości, i ta ocena jest dla zbiorowości ludzkich
niezwykle ważna. To kultura utrzymuje równowagę i łagodzi/niweluje impet zaskoczenia oraz
przyswajalność nowości, zawsze przynoszącej z sobą zarówno dobro, jak i zło. Kultura jest
wszak produktem oceny współczesnych, uwzględniając równocześnie ich wychowanie w tradycji. Dzięki wymianie pokoleń, a tym samym zmianie doświadczeń i didaskaliów, zmieniały
się z biegiem czasu i zmieniają nadal kanony piękna i waga uznanych arcydzieł. Tym niemniej
osąd estetyczny dzieł każdej epoki zawsze przebiega w ramach tzw. kultury i całkowicie mieści się w zasadach i regulacjach przez nią kontrolowanych. To kultura pozwala nam żyć w społecznościach zgodnie, to ona reguluje równowagę stosowania i wybór wartości. Reguluje też
równowagę uniesień ideowych – w obliczu nieoczekiwanych kryzysów w świecie przyrody,
polityki, nauki i religii. Tym, co odróżnia ulotną sferę kultury od równie niematerialnej, ale
wdrażanej (przy konkretnych realizacjach/materializacjach) myśli w sferze nauki, religii i moralności, jest sąd estetyczny jako filozoficzny miernik polisensorycznie odczuwanych bodźców.
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Dlatego też mimo wszystkich pejoratywnych oznak i gorszących zjawisk kulturowych nie
można mówić o schyłku kultury – jedynie o kontrkulturze lub kulturze odrzucenia. W ramach
kultury odrzucenia, czyli kultury negującej elitarność sztuki, jest miejsce rezerwowane na kulturę
wysoką, czyli mimo wszystko dostępną wyłącznie elitom. Wydaje się, że postęp cywilizacji zawsze
należy do czołówki, która z natury swojej jest mniejszością i należy do wąskiej odnośnej grupy
artystów, naukowców lub odkrywców. Taką wąską grupę specjalistów śmiało można nazwać elitą zawodową, natomiast ich wąskie – z tego samego powodu – grono odbiorców, zorientowanych
w specyfice dziedziny, której dotyczą działania – elitarną widownią. Czegokolwiek dotyczą próby
– zawsze nowości przemawiają najpierw do elitarnej grupy zainteresowanych, dopiero w dalszej
kolejności przekonują większość. Jeśli od razu akceptowane są w większości – zazwyczaj okazują się populistyczne lub mniej ideologicznie zaawansowane, tym samym mniej wartościowe dla
postępu cywilizacyjnego.

3. Architektura wychowania
Aby przyspieszyć postęp cywilizacji, aby jak najszerszym kręgom dać możliwość korzystania z jego osiągnięć, aby życie stawało się możliwie najkorzystniejsze dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, a równocześnie aby nie wyniszczało przyrody i wyrównywało
straty powodowane działalnością ludzką oraz niweczącymi jej dorobek katastrofami – należy
postęp sukcesywnie oswajać i popularyzować jego wyniki. Edukacja i wychowanie stanowią
podstawę kultury społecznej, która musi nie tylko funkcjonować, ale cały czas ewoluować
zgodnie z postępem, a świadomość ludzką do tego postępu dostosowywać. Im więcej człowiek doświadcza, im więcej też umie i wie – tym mocniej również powinien czuć i odczuwać
(synergia i polisensoryczność wrażeń). Zważywszy, że sama wiedza może być wyspecjalizowana, a umiejętności specyficznie ukierunkowane, wydaje się, że największe znaczenie dla pełnego odczuwania ma doświadczenie. Podobnie jak permanentne obcowanie z naturą, z dziką
przyrodą, kontakt z ziemią, opieka nad uprawami, wsłuchiwanie się w odgłosy lasu, obserwacja życia zwierząt itd. – dają pełnię doświadczenia i niepospolite uwrażliwienie na piękno
naturalne – tak doświadczanie i uprawianie sztuki wzmacnia głębię odczuwania piękna aranżowanego przez człowieka. Im szersza będzie interdyscyplinarność zainteresowań, tym głębsze
i bogatsze będą odczucia piękna. Jednoznacznym warunkiem, jak zawsze, jest założona z góry
racjonalna chęć zgłębiania szlachetnej przyjemności, zachwytu pięknem i uczucia satysfakcji
duchowej (szczęścia). Istnieje bowiem zawsze równoległe niebezpieczeństwo płynące z bezkrytycznego zapatrzenia na dzieło, zanurzenia w refleksji, utonięcia w aurze, co prowadzi do
zapomnienia o realiach, okazania słabości, osłabienie gotowości obronnych, „opuszczenie
gardy”. Odsłonięcie wrażliwości zbyt często jest traktowane jako zwykła słabość fizyczna, co
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dobitnie źle świadczy o poziomie kultury. Szczególna wrażliwość osobnicza nie oznacza słabości – świadczy o bogactwie wnętrza, które przy fizycznej sile i twardości postawy postaci, jak również odwrotnie, przy zupełnej wątłości ciała, potrafi zadziwić możliwościami i siłą
ducha. To właśnie niematerialne idee potrafią porywać tłumy i przełamywać konwencje. To
masy ludzkie potrafią tratować i nierzadko powalają mury, to duch walki obronnej lub patriotycznej potrafi przełamać atak wielokrotnie liczniejszego wroga. Jak zawsze, ułomność ludzka
kalkuluje też poziom możliwych ubocznych zysków/strat. Wszelkie bowiem spekulacje na
cudzej bezbronności i odsłonięciu wnętrza, lub zwykła chciwość, często towarzyszą jako efekt
uboczny najszczytniejszym akcjom. Są to działania na ogół moralnie naganne, pasożytnicze.
W oczywisty też sposób wpisują się negatywnym wymiarem w zjawisko kultury.
(za:) BAUMAN

Negatywną postacią kultury jest również zjawisko konsumpcjonizmu, który obecnie
zawładnął człowiekiem Zachodu. Jest to rodzaj narcyzmu34, który wszelką działalność twórczą kieruje na własny użytek i wygodę, który dostrzega piękno we własnej wyidealizowanej
urodzie i upatruje piękna w samej konsumpcji dóbr. Piękno pozbawione bezinteresowności niszczy szlachetność jego doświadczania, spłyca odczucia, przytępia zmysły. O ile jeszcze
jesteśmy dość tradycyjni i zgodni w odczuwaniu piękna biologicznego35, tzn. urody twarzy
i proporcjonalności ciała oraz pięknych krajobrazów, o tyle piękno sztucznie wytworzone
jest dla nas niezwykle dyskusyjne. Właśnie konsumpcjonizm i urynkowienie większości wytworów człowieka spowodowały zachłyśnięcie się podziałem na podstawowe – jakoby istotniejsze wartości materialne, oraz zbędniejsze –bo nadbudowane – wartości duchowe i estetyczne. Taki podział w prosty sposób prowadzi do wykluczania poszczególnych jednostek,
a nawet całych grup społecznych z dostępu do wartości estetycznych, możności odczuwania
piękna – z dostępu do ogólnie niezbędnych wartości duchowych dających każdemu poczucie sensu istnienia. A wszystko w dobie ogólnie postulowanej inkluzyjności miast i społeczeństw. Narzucenie konsumpcyjnego sposobu myślenia zamyka wielu jednostkom możliwość nieograniczonego kontaktu z dobrami kształtującymi duchowość i zmysłowość oraz
uszlachetniającymi odbiór codzienności, harmonii świata, budowania więzi społecznych,
ze sztuką. Nie ma nic bardziej błędnego niż tzw. dedykowane programy dla grup: seniorów,
niepełnosprawnych, samotnych czy biednych. Każdy wybiera zgodnie z własnym poczuciem
sprawności, upodobania, tempa odbioru i samodzielności. Kultura każe traktować członków społeczeństwa na równi, zapewnia pełnoprawny demokratyczny dialog wartościujący
34

Zygmunt Bauman w opowieściach o Pigmalionie i Narcyzie upatruje dwubiegunowości we współczesnej kulturze:
„Kult piękna w wydaniu Pigmaliona pcha go do upiększania świata. Narcyzowa reforma czyni kult piękna nasię zwrotnym” – za: Dominika Kozłowska, Piękni wykluczeni, „Znak” wrzesień 2016, nr 736, Zrozumieć piękno, s. 1.
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Podział na piękno biologiczne i „sztuczne” wg Semira Zeki – twórcy neuroestetyki.
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zasoby, kształci i porządkuje hierarchie i wartości, wskazuje autorytety i kanony, kreuje wzorce i kryteria. Sami nie uczestnicząc czynnie w kulturze, nie korzystając z oferowanych przez
artystów i instytucje artystyczne spektakli – zapominamy o jednym z podstawowych praw
społecznych, jakim jest dostęp do kultury stosowanej. Niejednokrotnie działalność placówek kulturalnych lub oświatowych wykoślawiana jest lokalną interpretacją dokumentów,
nierzadko na własny użytek, z kolei te placówki są ograniczane patologicznymi przepisami
dotyczącymi zatrudniania czy warunków pracy, narzucania dyrektorów, upolitycznianiem,
marnowaniem środków, bezrefleksyjną pogonią za funduszami, pozorowaniem działalności na rzecz społeczności, np. powodowanie akcjami na potrzeby mediów lub fundatorów
grantów. Prawdziwe powodzenie programów kulturalnych prospołecznych płynie od samych zainteresowanych – oddolnych akcjonariuszy i pracowników tych placówek.
(za:) ZEKI

Równocześnie jednak nauka podpowiada, coraz dobitniej udowadniając, że rodzaje odczucia, głębia odczuwania, utalentowanie, tak jak wszystkie inne komponenty biorące udział
w postrzeganiu świata i w zachowaniach indywidualnych, uzależnione są od budowy mózgu.
To znaczy, że sposób wyznaczania i doboru kryteriów oceny zależy od zróżnicowania społecznego i będzie tym bardziej obiektywny, im bardziej różnorodne będzie zbiorowisko ludzi.
Dlatego tak ciekawe, prężne, awangardowe i ruchliwe są te miasta, których koloryt kształtują
zróżnicowane etnicznie społeczności. W całej przyrodzie bioróżnorodność zapewnia najlepsze warunki współżycia i przetrwania. Właśnie w zróżnicowanym społeczeństwie jest szansa
dla wszystkich „niewidzialnych” na zaistnienie. Tylko mając możliwość wsparcia w grupie sobie podobnych, a w licznej społeczności o to znacznie łatwiej – można wyjść z cienia i zamanifestować swoją odrębność, inne spojrzenie, zainteresować i porwać innych, nieznających
jeszcze atutów tej odmienności. Tak na podstawie różnorodności, szerokiego wachlarza kulturowego i zrównoważonego rozwoju można budować prawdziwy kapitał wartości wszelkiego rodzaju, dający społeczeństwu możliwość rozwoju intelektualnego, uwalniania potencjału twórczego i własnej kreatywności – co w efekcie przekłada się na wzrost ekonomiczny.
(za:) ROTTENBERG

Mało kto z ekonomistów zwraca uwagę i przywiązuje wagę do zależności pomiędzy sztuką
w ogóle i sztuką awangardową lub wysoką w szczególności, a wzrostem ekonomicznym. Największym problemem sztuki każdego czasu jest trudna jej wymierność przekładająca się na
zysk. Obowiązujące kanony twórcze nie zawsze i nie wprost są przystawalne do sztuki awangardowej. Ta zazwyczaj się nie podoba, ze względu na schemat przyzwyczajeń i ciągle obowiązujące kanony mody. Tylko częsty kontakt i opatrzenie, zaangażowanie i ciekawość kolejnych kroków pozwala na wyzwolenie nowych upodobań, ewolucję kanonów i konkurencyjną
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wycenę dzieł, co dopiero odbija się we wzroście ekonomicznym. Krytyk sztuki Anda Rottenberg, zapytana o kryteria piękna36, konstatuje, że piękno jest kategorią migrującą. Zwykle ludzie
uważają, że piękne jest to, co jest zrozumiałe-akceptowalne. Oczywiście zrozumiałym jest to, co
przyswojone, tradycyjne, lokalne. Ale też można nawet dostrzec piękno w rzeczach, które wcale nie zostały zrobione z myślą o nim. Współczesnej sztuce przedstawiającej często sam ruch,
szumy, generalnie odzwierciedlającej bałagan świata, wystarczy sprowokowanie reakcji widza,
przykucie jego uwagi, zastanowienie, nawet jeśli zabraknie akceptacji. Współczesna sztuka ma
poruszać, wzbudzać niekoniecznie wyłącznie zachwyt, poczucie szczęścia, ale również oburzenie i wstręt. Ma pobudzać myśli i uczucia. W akademickich dyskusjach misja sztuki wbrew
pozorom wydaje się bliższa dowodzeniu istnienia lub nieistnienia boga niż ustalaniu kryteriów
i miar dla jej kanonów. W ocenie dzieł z kolei najlepiej dojść do konsensusu, powodując się nie
tyle sztywnymi formułami czy schematami, ale też ekspercką sumą intuicyjnych przeświadczeń, zbudowanych wieloletnim obcowaniem z dziełami. Ocena dzieł sztuki współczesnej jest
dodatkowo bardziej złożona, gdyż rozwija się ona w kierunku porównań i wymierności przekazu przesłań, a nawet tylko idei, więc wartości pozaestetycznych – zatem dla jej tworzenia liczy
się nie tylko talent artysty widoczny w łatwości operowania tworzywem i biegłości rzemieślniczej, ale na równi, jej wartość intelektualna oraz psychologiczna głębia przekazu. W wielu
ocenach odkrywczości sztuki i jej nowych wartości wyczuwa się nawet pewne lekceważenie
talentu plastycznego, czyli tego niezbywalnego dotąd wyróżnika, którym dało się łowić przejawy piękna w wyrobach artystycznych. Żeby znaleźć prawdziwy konsensus i aby osiągnąć zrównoważony poziom postępu i wypośrodkować nowe kanony piękna, zapewne trzeba najpierw
określić skrajne efekty twórczości i najbardziej rozbieżne opinie. Niebezpieczeństwem jedynie
pozostaje – jak zawsze – możliwość manipulacji. Mówiąc o manipulacjach, warto również podkreślić znaczenie manipulacji dotacjami leżącymi w gestii resortów kultury i sztuki, które będąc
w rękach władz, pełniących obowiązki aktualnych rządów, często są adresowane głównie do
tych, którzy te rządy wspierają, czyli wybiórczo, niedemokratycznie i ze szkodą dla istoty sztuki.
A wziąwszy pod uwagę niski poziom percepcji sztuki nowoczesnej, bezwzględnie zbyt często.

4. Piękne wychowanie
Oznacza wzrastanie w idei i w otoczeniu piękna. Charakterystyczne jest, że przeciętny
człowiek na hasło „piękno” reaguje odruchem oceny urody twarzy, rzadziej ciała, częściej
elementu ubrania lub przedmiotu użytkowego (samochód, gadżet), czasem widoku z tarasu lub z samolotu. To świadczy o konsumenckim stosunku do wartości ulotnych, jakie niesie
36

Anda Rottenberg, Należy sobie zaufać, rozmowa Łukasza Białkowskiego, „Znak” wrzesień 2016, nr 736, Zrozumieć
piękno, s. 24-31.
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– racjonalnie określane przez akademików – piękno oraz użycie go raczej jako narzędzia do
stwarzania kolejnych podziałów społecznych, wyobcowania, rozdarcia, zamiast skracania dystansów i integrowania we wspólnej radości odbioru. Moralność natomiast, zamiast w kierunku demokratyzacji, odwraca się w kierunku prywatyzacji i „egotyzacji” społeczeństwa. A przecież istotą człowieczeństwa jest stadność, dzielenie się radością i smutkiem, które zwykle
w pojedynkę są nie do zniesienia i degradują. Często po prostu łatwiej tym przeciwnościom
fizycznie stawić czoła we dwójkę lub w grupie. Alternatywą dla wspólnego przeżywania jest
czynienie zła – doświadczanie uczuć kosztem innych. I nie trzeba do takich wniosków angażować ani religii, ani różnic światopoglądowych. Istnieje psychiatryczna hipoteza37, że poczucie lęku, przygnębienia i niemocy, czyli częste u ludzi uczucie depresji, to stan reprezentujący rzeczywistość. Może dlatego tak świetne zdają nam się obrazy malowane przez chorych
na schizofrenię, zwłaszcza ich abstrakcyjne przedstawienia. Trzeba stymulacji duchowej, aby
poczuć się lepiej, aby patrzeć na świat optymistycznie. Takimi stymulatorami są podniety duchowe, które w dominującej części zawdzięczamy sztuce. Są to wszelkie uniesienia i doznania
duchowe, jak: zachwyt, przerażenie, porażający strach, wstręt, rozpacz.
Najlepszym probierzem jakości kultury, jej szczerości, autentyczności i siły jest kontakt
z więźniami. Czasem dochodzą do nas głosy o resocjalizacji poprzez kulturę. Ale dopiero rzeczywisty kontakt z osadzonymi i doświadczenie terapeutycznej mocy sztuki na ich autonomicznym terenie38 jest w stanie uzmysłowić i udowodnić faktyczny potencjał energetyczny kultury.
Na swoim więziennym gruncie, który z natury miejsca jest bezwzględny, ale do bólu szczery,
wymagający całkowitego otwarcia, nie licząc się z krytyką – wszak to, co najgorsze już im się
zdarzyło i na wolności, i w odosobnieniu, dodatkowo są bogaci doświadczeniem współwięźniów i uwarunkowani ich siłą sprawczą. Właśnie na tym terenie kultura i sztuka mają szanse
najdobitniej się zaprezentować i rozkwitnąć. Rzecz nie w najwyższej jakości tej sztuki, ale w autentyczności wynikającej z jej potrzeby, nieuwarunkowanej niczym innym poza wewnętrznym
palącym imperatywem i wiwisekcją. Poezja pisana przez więźniów ma rzadką moc – jest prawdziwa. Sztuka rodząca się w najbardziej, jakby się wydawało, niesprzyjających okolicznościach
musi wynikać z rzeczywistej potrzeby ducha. W warunkach przymusowego zniewolenia musi
rodzić się najbardziej swobodna myśl, która nie ma potrzeby kokietować, ponieważ wypływa
z konieczności sformułowania rzeczywistych zjawisk, niedostępnych w zwykłej codzienności,
niezauważanych i niedocenianych na co dzień w zwykłych warunkach na wolności. Poszukiwania sposobów wyrażenia się i wyładowania emocji inaczej niż agresją, siłą fizyczną i szybkim
łupem odruchu przemocy to najlepszy dowód na potencjał sprawczy–w tym resocjalizacyjny
– sztuki. Oczywiście nie stanowi on panaceum na wszelkie zło, ale daje kapitalną alternatywę
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wyjścia z opresji, odbicia się od dna społecznego tym wszystkim, którzy stali się ofiarami błędów
lub braku wyobraźni dla skutków tych błędów. Nie każdy w standardowym życiu będącym jego
udziałem ma warunki, dostatek siły do walki z przeciwnościami, w końcu nie każdy dość ceni
wartość sztuki i kultury, aby im zawierzyć, dopóki nie odczuje ich dobroczynnych właściwości.
Kultura wysoka i sztuka zbyt rzadko i w za małym obszarze uczestniczą w edukacji i wychowaniu. Są niedoceniane w świecie zdominowanym przez pogoń za innowacyjnością i zyskiem.
Dlatego traktowane są jako deficytowe i odzyskiwane dopiero w sytuacjach beznadziejnych. Czasem też traktowane są na równi z religią lub sekciarstwem dla ich ulotnych racji i niewymiernych
wartości. Bezzasadnie.
Nieliczni pamiętają o praktycznych możliwościach sztuk i potrafią wykorzystać ich potencjał. Tym bardziej są cenni ci, którzy to cenią – artyści, mecenasi, sponsorzy, marszandzi. Cenni
są tym bardziej, że de facto każdy z nich odbiera piękno tak samo intensywnie, w takich samych
kategoriach, na równi racjonalnie i zmysłowo, i to w reakcjach na wszelkie bodźce. Badacze
mózgu potwierdzają39 te same reakcje zachodzące w mózgu i udział tych samych receptorów
zarówno u matematyków podziwiających urodę różnego rodzaju wzorów matematycznych,
jak i u artystów, krytyków oceniających dzieła artystyczne. Tak więc więź artystów i matematyków jest rzeczywista, a fascynacja pięknem w świecie nauk ścisłych nie jest metaforą. Piękno artystyczne i matematyczne to dwie skrajności, ale budzą te same reakcje mózgu, emocje
i zarówno jedne, jak i drugie służą poznawaniu świata i budowaniu wiedzy. Dzięki neurobiologii możemy dzisiaj zapisać cyfrowo takie wartości ulotne jak piękno, pożądanie, miłość, kolor
i jego zróżnicowanie w aspektach zmiennych warunków pory dnia, oświetlenia, wilgotności
itd. Nowopowstała dziedzina nauki, jaką jest neuroestetyka, zajmuje się właśnie mózgiem, pięknem i sztuką, a rozszerzają jej zakresy uczeni głównie z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Europy, oraz jest dziedziną neuronauki poznawczej. Po raz pierwszy jest możliwe badanie ludzkich
wyobrażeń i stanów emocjonalnych – wartości dotąd uważanych za niemierzalne, nieobiektywne i zmienne. Okazało się w ramach nowych badań, że nawet faktom nie można bez reszty
zawierzyć, bo jedyne fakty dla nas wiarygodne to te subiektywne – tylko tym możemy sami
ufać bez reszty. Tylko własnych uczuć, np. miłości do partnera, możemy być pewni, natomiast
czy jest odwzajemniona – już nie do końca. Podobnie z wiedzą o stałym kolorze materialnych
obiektów, który będąc faktycznie niezmienny, zmienia się w odbiorze, pod działaniem różnych
warunków otoczenia. Neuroestetyka bada logiczny, indukcyjno-dedukcyjny system ludzkiego mózgu. To pozwala stwierdzić, że zarówno sztuka, jak i matematyka, chociaż skrajnie różne jako dziedziny poznawcze, tak samo służą porozumieniu ludzkiemu niezależnie od kultury.
Formułując w holistycznej perspektywie, należy powiedzieć: fenomen poczucia piękna
stanowi domenę człowieka.
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5. Kultura nowoczesności
Równie szeroki i trudny do sprecyzowania, do jednoznacznego uporządkowania
w obecnym stanie lawinowego rozwoju i pojawiania się coraz to nowszych gałęzi twórczości, jest wachlarz poszukiwań współczesnej sztuki nowych mediów. Żeby zobrazować różnorodność tych poszukiwań, wystarczy przytoczyć listę nowych mediów, sporządzoną dla
publikacji książkowej40 w 2015 roku – a więc już nieaktualną. Samo hasło „nowe media”
odnoszące się do zainicjowanego z końcem lat 50. ubiegłego stulecia ruchu artystycznego
(Nam June Paik, Roy Ascott, Edward Ihnatowicz) – już w 2005 roku na wystawie w Walter
Phillips Gallery w kanadyjskim Banff Centre zatytułowano prezentację sztuki znanej do
tamtej pory – New Media, a definiowana była różnymi nierzadko konkurencyjnymi w odniesieniu do pojęć nazwami: sztuka elektroniczna, sztuka komputerowa, sztuka multimedialna, sztuka technologiczna, sztuka mediów technicznych, sztuka cyfrowa, cybersztuka.
Do czasu pierwszego wydania publikacji zespołu Medialab Katowice, opisano już rozszerzoną listę wykreowanych nowych mediów sztuki, które za sprawą coraz to nowych technologii, ale i komunikacji i zachowań odbiorców, przybierają formy hybrydowe, świadomie
zacierając granice poszczególnych mediów. Artyści stosują możliwości konwergencyjnego,
intermedialnego i transmedialnego przekraczania oznaczonych granic tych sztuk. Nowo powstałe media przybierają postać projektów o coraz bardziej nieczytelnej hierarchii. Sama
nazwa „medium” może być rozumiana wielowarstwowo i znaczy zarówno sedno idei przekazu, jak środek przekazu, jak i środek techniczny tego przekazu. Projekty ogólnie mają
charakter eksperymentalny, również konceptualny, i dotyczą diagnoz współczesnego społeczeństwa i współczesnej kultury. Sami odbiorcy natomiast stają się coraz częściej aktywnymi współtwórcami tych spektakli. Lista nazwanych mediów nowej sztuki jest długa, a ta
utworzona do 2015 roku (data wydania pierwszej publikacji Medialab Katowice) definiuje
spis: sztuka cybernetyczna, sztuka robotyczna, sound art, sztuka generatywna, interaktywny wideodysk, video art, sztuka telematyczna, net art, sztuka interaktywna, rzeźba wideo,
wirtualny aktywizm, interaktywne środowisko w czasie rzeczywistym, Artificial Life (AL),
Artificial Intelligence (AI), sztuka interfejsu, software art, aktywizm, rzeczywistość wirtualna, środowisko responsywne, CAVE art, CD-ROM art, sztuka multimediów, bio art, sztuka
transgeniczna, sztuka lokacyjna, sztuka Mixed Reality, performans, walkingbased-art, sztuka biotechnologiczna, performans w Second Life, literatura open-source, body art, gra wideo, artystyczny aktywizm społeczny, sztuka immersyjna. Dzisiaj z pewnością można by tę
listę mediów jeszcze znacznie poszerzyć, ale już przytoczona różnorodność świadczy o bardzo płynnych granicach tak stosowanych środków, jak definiowania ich nazw. Sam redaktor
40
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wydania Klasycznych dzieł sztuki nowych mediów (Medialab, red. Piotr Zawojski) przyrównuje ją do nieuchwytnej zmienności postaci mitologicznego Feniksa.
Nie tak prosta, wolna i obfita jest karta równoległej twórczości architektonicznej. Chociaż nie można powstającej architekturze poskąpić pochwał i opinii adekwatnych do nowatorskich przemian formalno-technicznych i użytkowych, to mimo wszystko architektura
in extenso obarczona jest sporym bagażem ograniczeń. Autor jedynego dotąd w MoMA polskiego projektu, Domu Kereta, mówi, że nie łatwo jest wpisać w dzieło architektury „programowanie doznań”41. Zwłaszcza polskim architektom brakuje do tego narzędzi, a wywoływanie uczuć dalekie jest tradycji inżyniera i traktowane jest za działanie pretensjonalne i wręcz
niegodne. „Łatwiej jest nam wymyślać albo przedstawiać nasze budynki jako wypadkowe
brifu, budżetu, prawa i racjonalnych pobudek, jako sprytną syntezę lub obejście ograniczeń,
za które tak nas cenią zleceniodawcy”42. Wszelka działalność na rzecz niepospolitej urody
i odmienności użytkowej lub poetyckiej adoracji przyrody traktowana jest jak ekstrawagancja skierowana do żon deweloperów, które omotano „pięknoduchowym mydleniem oczu”.
A przecież dzieło sztuki architektonicznej tradycyjnie bywało piękne i pełne przepychu, jeśli
powstawało na zamówienie możnych dla ich fantazji i reprezentacji, „architektura jest metaforą, bo operuje abstrakcyjnymi środkami, które jedni wypełniają własną treścią, a inni
postrzegają jako sumę kontekstów i kolaż nieświadomych skojarzeń”43 – mówi Szczęsny.
Dzieło architektury tylko wtedy rzeczywiście staje się sukcesem swojego niekomercyjnego
autora, gdy zdarzy się przypadek podobieństwa egzystencjalnego, akceptacji argumentacji
i bliskości wyobrażenia, „nadawania na jednej fali” artysty i odbiorcy, w innym przypadku
rozbieżnych wyobrażeń, projekt dzieli los większości realizacji obiektów użyteczności, tak
publicznej, jak prywatnej. Z ambicji metafory staje się jedynie amforą – naczyniem funkcjonalnym, może nawet pięknym i wyrafinowanym, ale tylko naczyniem na cudzy użytek. Raz
przejęty i zawłaszczony li tylko dla rozmieszczenia i zabezpieczenia własności zaborczego inwestora, przesiąka jego stylem, zapachem i pracuje dla jego wyłącznej korzyści. W przypadku własności prywatnej staje się wizytówką gospodarza, kontynuacją jego ego, co po prostu
dopełnia wizerunku swego posesora. W przypadku własności publicznej staje się kolejnym
miejscem spotkań, jednym z wielu potrzebnych, ale zapominanych miejsc (o ile nie zwiąże
się z jakąś wyjątkową prywatną historią), niepretendujących do miana pamiętnych wydarzeń
kulturalnych. Ich odkrycie rzadko bywa zaskoczeniem, a wizyta planowana jest raczej dla
reklamowanego spektaklu lub wartości zbiorów wewnątrz obiektu. Ekscytującą aurę miejsca, przyciągającą ciekawych – buduje dodana wzajemnie siła „zawartości z opakowaniem”
41
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– zmultiplikowana wartość artystyczna architektury, pomnożona spełnieniem oczekiwań
i pogłębiona odczuciem pełni w całości spektaklu. Wtedy dopiero wizytujący doznaje uczucia
pełnej satysfakcji odbioru sensorycznego i intelektualnego. Doznaje szczęścia w poczuciu uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, i to doznania w wymiarze kultury wysokiej. Powłoka architektoniczna, atrakcyjna plastycznie skorupa konstruktu, w połączeniu z zawsze przyciągającymi
innowacjami techniczno-materiałowymi – staje się ikoną, statyczną i wieczną reklamą nie tylko
miejsca, ale całego miasta, regionu, nawet kraju. Jest dobrze zapamiętywaną i jednoznacznie kojarzoną twarzą tego miejsca. Ikoniczna architektura staje się ikoną wirtualną, znaczącą ikonką
w komputerze, znacznikiem i znaczeniem w języku rozmówców internetowych, osiągając zasięg
globalny. Ta realizacja architektoniczna niesie wraz ze swoim zaistnieniem cały wachlarz nowych
treści i powiązana jest z niezliczoną ilością informacji różnego rodzaju, przetwarzanych przez
jej twórców, właścicieli, gospodarzy, pracowników, użytkowników, oraz wszystkich innych, i to
w najprzeróżniejszych konfiguracjach, aspektach i grupach zagadnień, którymi się oni wszyscy
na co dzień zajmują. Ale jako ikona i ikonka/piktogram, wizualny znacznik, hologram – zostanie zawsze architektoniczną twarzą tych znaczeń. Kulturowych znaczeń, wiązanych z ważkimi
wydarzeniami społecznymi, historycznymi, wydarzeniami z dziedziny sztuki, polityki, pamięci
narodu. Odtąd ikonka będzie przywracać pamięci treści (nawet jeśli każdemu nieco inne) związane z życiem narodu, z dumą własnej kultury. Obojętne, czy w kontakcie na żywo czy w symulakrum. Obcym będzie anonsować znajome didaskalia związane z kulturą tego kraju. Czytelna
i zrozumiała każdemu. Architektura jest twarzą kultury.

6. Nowoczesność architektury
Architektura stała się twarzą kultury również dzięki swojej porażającej skali. Widoczna
zawsze i jako pierwsza narzucająca obraz działalności człowieka. Wielkość pojedynczego budynku powielona ilością kamienic tworzących miasto, pomnożona ich nieprzeciętną wysokością i intensywnością metropolii, w ponadludzkiej, zdawałoby się skali, zwielokrotnioną
zabudową Manhattanu jako pierwowzoru – stały się twarzą kultury miejskiej, metropolitalnej, stolic świata, za które uważano dotąd Nowy Jork, Paryż, Tokio, a do których stale dobijają kolejne kulturowe wizerunki metropolii, obecnie głównie z Dalekiego Wschodu. Takie
wizerunki miast, których artystycznym symbolem kultury Zachodu stał się Nowy Jork, zyskiwały różne synonimy artystyczne: „miasto zła”, „piekło po godzinach”, Gotham City, „miasto-maszyna”, „miasto-wojna”. Te „największe nagrobki na świecie”44 i wąskie okna budzące
44
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„wizualną frustrację”, podniecały i przerażały „gorączką sobotniej nocy”, wojną gangów narkotykowych, nerwicą i niedojrzałością do wykorzystania szans i nadziei, zbrodnią i śmiercią
z braku wytrzymałości. To jest deliryczne miasto – jak nazwał go Rem Koolhaas. Manhattan
stał się ikoną miasta postępu i cywilizacyjnego upadku zarazem. Manhattan jako urbanistyczna twarz zmultiplikowanej architektury stał się twarzą kultury XX wieku. Jego częścią i znacznikiem jest Times Square, wiecznie pobudzone i tętniące „niezasypiającym” rytmem życia
wesołe miasteczko – gigantyczna namiastka architektonicznego Disneylandu, gdzie blikujące
bilbordy udają i dyskontują dawne drapacze chmur, które kamuflują zwykłe troski i codzienność, gdzie nieustannie brzmi muzyka i hałas miejski, gdzie każdy ma czuć się dobrze i czuć
„drive”. Taki jest zrewitalizowany Times Square, nie tak dawny symbol zapaści miasta w latach
70-80., kiedy z zabytkowych kamienic Broadwayu i Siódmej Alei odpłynęło życie kulturalne, teatry, kina. Za bezcen wykupywane zrujnowane zabytki zyskiwały nową twarz. Na przykład znamienny dzisiaj Trump Tower powstał w miejscu historycznego domu towarowego.
Zmiany zacierające charakterystyczne „rysy twarzy” architektury, czyli jasno rozpoznawalną przynależność etniczną, czasową i reżimową – znamy doskonale z działań modernizacyjnych, przebudów, odnawiania i usuwania śladów nieprzyjaznej, a nawet wstydliwej przeszłości. Doskonale pamiętamy w Polsce obrazy radzieckiej urawniłowki, która po okresie
odbudowy z ruin po II wojnie światowej – ruin, które podniesiono i odbudowano ze zgliszcz,
jeszcze siłami starych majstrów budowlanych – rozpoczęła produkcję „mieszkań dla wszystkich”, czyli masowe stawianie jednakowych wystandaryzowanych bloków, perforowanych
identycznymi otworami okien i takich samych drzwi. Liczyła się liczba przybywających tzw.
izb mieszkalnych, zrealizowanych przydziałów na mieszkania, ludzie szczęśliwi z posiadania
własnego M2 wprowadzali się do jednakowych, naprędce zamkniętych mieszkań bez wyrazu, bez jakiejkolwiek twarzy. Liczyło się przede wszystkim minimum swojego miejsca pod
dachem, bywało, że zasłużonym dla sprawy dodano jakiś bonus w postaci dodatkowych metrów kwadratowych. Sprytniejsi korzystali z wyróżniających przywilejów, najchętniej jednak
ukrywanych przed innymi. Wtedy chodziło o anonimowość, aby nikt nie czuł różnicy. Kultura
tego czasu zaczynała kokietować masy. W masie tkwiła siła narodu, więc wszystkie dobra miały służyć masom. Państwo robotników i chłopów, dotąd usuwanych w cień kultury i ciemiężonych – jak głosiły plakaty – oddawało ster suwerenowi. Oczywiście na tyle, na ile zyskało
akceptację w moskiewskiej centrali. Niezależna kultura miała się nie najgorzej, ale musiała
zejść do podziemia i rozwijać się na własny rachunek, bez dotacji i w ciasnym kręgu sztuki.
Dlatego też twórczość była bezkompromisowa, a myśl swobodna – bo wróg i zło były jasno
określone – była odmienna, bo polegała na własnych wypracowanych tworzywach i środkach
i była w swym przekazie optymistyczna – wbrew codzienności, która ją inspirowała. Za to architektura obłożona była kordonami zakazów. Twarz architektury była celowo nijaka dla pogodzenia gustów, wyrównania wymagań, przyspieszenia produkcji. Polska, jako przedmurze
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Zachodu, usiłowała zyskać nieco odmienności, może oczekiwania spadkobierców były ambitniejsze, ale żelazna kurtyna ściśle przylegała do granic politycznych, więc nawet nie śniło się
wiele o lepszym życiu. Indoktrynacja i czystki zdusiły marzenia. Dopiero odwilż polityczna,
która poluzowała hamulce zakazów budowlanych, zaznaczyła się krótkim, na szczęście, okresem fantazji budowlanych, zwłaszcza w architekturze sakralnej – zawsze ambitnej i wzniosłej,
a powściąganej zbyt długo, jak się okazało. Ślady tych manifestów do tej pory można oglądać
jako widomy dokument tamtego czasu. Pretensjonalnie wymyślne obiekty świadczące o palącej potrzebie piękna, którego poszukiwano bez pojęcia i przygotowania. Architektura, jak
zawsze, świadczy o swoich didaskaliach. Architektura jest twarzą kultury.
Modne trendy kształtują powszechny obraz współczesności. Kultowym odpowiednikiem kulturowym Zachodu z symbolicznym dla naszych czasów miastem, jakim pozostanie
Nowy Jork – dla Wschodu pozostanie Czarnobyl. Symbol zagrożenia i zagłady, który bardziej niż wojna, holokaust i bombardowanie Hiroszimy wyrył się w mentalności przeciętnych ludzi na świecie. Są mało zaznajomieni i mało zainteresowani prowadzoną polityką dalekich krajów, która nie dociera w znaczący sposób do cichego mieszkańca przeciwnej części
globu. Gry wojenne, próby i efekty przewagi zbrojnej, demonstracje siły i wymuszenia, jakimi
są celowo prowadzone i kontrolowane działania wojenne, to domena polityki, stosunków gospodarczych, naciski wielkich korporacji – sfera wpływów niedostępnych, ale również mało
zrozumiałych dla przeciętnych obywateli. Natomiast nieoczekiwany i wypuszczony spod
nadzoru przeciek jądrowy, który odbił się skutkami dalekosiężnymi dość daleko, a przerażeniem i poczuciem niemocy wśród wszystkich środowisk, postawił w stan alertu wszystkich mieszkańców globu. Zagrożenie niewidoczne, niezawinione, a wiszące nad każdym,
bo zasięg skutków może być zabójczy nawet po upływie czasu, nawet w kolejnym pokoleniu, nie tylko w pobliżu miejsca wycieku, ale w dużym oddaleniu, pod wpływem kolejnych
fal promieniowania, utrzymywany w atmosferze, w skażonej przyrodzie, dodatkowo strach
działający na wyobraźnię– to wszystko zbudowało poczucie bezsilności wobec takiego zagrożenia. Symbolem Wschodu stał się Czarnobyl jako obszar słabo chroniony, źle zabezpieczony, zacofany, gdzie małą wartość ma pojedyncze życie, gdzie życie jest ciężkie i proste,
a warunki prymitywne. Twarzą architektury dla tego zjawiska, konstruktu symbolizującego
ten czas i miejsce, zarazem wizerunkiem radzieckiej estetyki, dla serialu Czarnobyl (koprodukcja amerykańsko-brytyjskiej HBO45), stał się jeden z zachowanych niemal oryginalnie
mikrorajon (zespół osiedlowy) w Wilnie. Zlokalizowany w odległym od Czarnobyla miejscu, świadczy nadal o wspólnym dla krajów radzieckich obrazie urbanistycznym. Niezmieniony stan jest dowodem jedynie może mniejszej wrażliwości lub operatywności wilnian,
może świadczy o nikłych możliwościach sprawczych, a może mniejszej tutaj dokuczliwości
45
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systemu i przejściowym charakterze pobytu. Większość postkomunistycznych osiedli na
wzór Niemiec Wschodnich jest celowo odnawiana, obkłada się je styropianem, przemalowuje, urządza parkingi i porządkuje otoczenie na wzór zachodnich standardów. „Tymczasem
w Europie Wschodniej to właśnie ten prefabrykowany krajobraz jest standardem. Z drugiej
strony architektura mikrorajonów zaczęła być niszczona po 1990 roku także w inny sposób:
na blokach mieszkalnych w większości obszarów Rosji i Ukrainy pojawiły się klimatyzatory,
każde mieszkanie zostało na zewnątrz ocieplone oddzielnie, dobudowano garaże, wszystko
uległo bezładnej organicznej destrukcji”46. Zauważa się to jako naruszenie oryginału, bo też
fascynacja dawnymi „demoludami” ciągle na Zachodzie jest żywa i stale wykorzystywana
jako modne, surowe tło dla wielu realizacji artystycznych. Jest poszukiwana jej odmienność
na tle dobrobytu zachodniego, wdrożone założenia ciągle odżywających idei Marksa, poszukiwanie innego oblicza demokracji, modny minimalizm, poruszająca wyobraźnię sztuka socrealizmu. A najbardziej przyciąga zadziwienie, że w najbardziej opresyjnym systemie
i najbardziej koszmarnym otoczeniu ludzie potrafią być szczęśliwi i znajdować napęd do
przetrwania najgorszych kataklizmów. W serialowym Czarnobylu, niezależnie od filmowych
treści, które de facto budują utopijny obraz wydarzeń, odnaleziona, niezmieniona od lat 80.
architektura oddaje aurę tamtego miejsca i czasu. Architektura stała się najlepszym narratorem dla scenariusza spektaklu, będąc tłem akcji. Jednoznacznie osadziła całość rozbudowanej w długi serial filmowej fabuły. Stała się twarzą radzieckiej estetyki, reżimowej kultury,
obrazem swego czasu. Architektura stała się twarzą tamtej kultury. Wybiórczo narzuciła jednostronny obiegowy kształt całej Europie Wschodniej.

7. Architektura globalności
Współczesność niosąca ze sobą globalizm, niespotykaną dotąd łączność ogólnoświatową,
jest automatycznie przekładana na wszelkie przejawy działalności człowieka, w tym na architekturę. Poza szczególnymi lokalnymi tradycjami budowlanymi, dyktowanymi uwarunkowaniami klimatu i idącą za tym tradycją stylistyczną, co zresztą dotyczy głównie budownictwa
drobnego, mieszkalnego, architektura również osiągnęła wymiar globalny. Stararchitekci projektują w zasadzie bez ograniczeń na całym świecie. Miasta i prywatni zleceniodawcy mający
ambicje światowców i kosmopolitów, angażują obcokrajowych architektów dla ich projektów
o zdecydowanych rozpoznawalnych cechach lub kierując się zaufaniem do specyficznego
dla nich uszanowania aury miejsca. Wszystko po to, aby miejsce zaistniało w globalnej kulturze. Aby zaangażować nowoczesność i najlepsze wzory na swój użytek i zwrócić oczy świata.
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Czasem jest to chęć przeniesienia wartości zaznanych gdzie indziej, na swój grunt, jako uznanie internacjonalistycznych ponadlokalnych treści. Czasem chęć podkreślenia wspólnoty ze
światem i zaakcentowania przyjaznych stosunków. Architektura zawsze stwarza klimat, który jeśli blisko znajomy – gwarantuje większe otwarcie na odmienność otoczenia. Dla takich
przyczyn na przykład powstała idea, a potem rozbudowana sieć McDonald, aby na każdym
odcinku najdalszej drogi podróżny mógł się zrelaksować i poczuć jak u siebie. Turysta może
znaleźć restauracje tej firmy w największych, a nawet małych miastach świata. Tkwi w tym już
pewien fałsz, bowiem zazwyczaj podróżujący tak daleko człowiek szuka odmienności innych
krajów w celach poznawczych lub z czystej chęci odmiany. Inaczej nie zapuszczałby się tak
daleko bez wyraźnej potrzeby wymiany handlowej czy misji dyplomatycznej. Zatem przeszczepianie gotowych wzorców może mieć wymiar czysto merkantylny.
Poszukiwaniem nowych wzorców estetycznych i wprowadzaniem nowinek architektonicznych musi rządzić chęć tworzenia nowych kanonów piękna i potrzeba dorównywania najbardziej rozwiniętym gospodarkom. Szeroko zakrojona wymiana zdobyczy techniki
i myśli badawczej każe również wykorzystywać je z tym samym powodzeniem w różnych
stronach świata. Wymiana dotyczy obecnie nie tylko wymiernych dóbr, nie tylko myśli technicznej i naukowej, nie tylko współpracy artystycznej i społecznej. Dzisiaj ta wymiana nabrała szczególnej wagi w obliczu wielu wspólnych zagrożeń globalnych, w tym największego, jakim jest zmiana klimatu. W interesie wszystkich nacji jest zapobieżenie najgorszym
skutkom wspólnej przecież niszczycielskiej działalności ludzkiej. Globalne interesy leżą bowiem u źródła globalnych skutków wyniszczania przyrody. Solidarność i współpraca narodów i społeczności dają jako jedyne podstawy powodzenia naprawczych powszechnych
przedsięwzięć. Dlatego też pośrednicząca w mediacjach kulturowych ujednolicona wizerunkowo architektura, napotykana obecnie na wszystkich kontynentach, zyskuje estetykę
neutralną, wspólnotową, globalną, uniwersalną. Wymiana kulturalna z kolei dotyczy dzisiaj
wielu dziedzin, a ich akcjonariusze i aktywiści sami współpracują z lepszymi skutkami niż
gospodarka. Wymiana kulturalna zbliżyła kultury etniczne, wspólne interesy zacierają różnice i ułatwiają kontakty. Różne, dalekie nawet społeczności są dzisiaj sobie bliższe niż kiedyś,
pomijając anarchizujące skrajności mające podłoże głównie religijne.
Architektura współczesna staje się twarzą kultury międzynarodowej, kosmopolitycznej,
uniwersalnej, globalnej. Wyraża się to dążeniem do zniesienia formalnych barier dla swobodnego przepływu myśli i podróżnych, pozostawiając granicom jedynie administracyjne
poświadczanie przynależności terytorialnej. Utopijnie marzy nam się likwidacja wszelkich
zarzewi zbrojnych konfliktów, co leży w końcu w interesie wszystkich żyjących, zwłaszcza
w obliczu prawdopodobieństwa katastrofy. Przywrócenie stabilności życia i równowagi przyrodzie jest interesem i zadaniem globalnym. Uniwersalne wartości są udziałem nas wszystkich i wspólnym obowiązkiem. Dlatego wydaje się również zasadna wspólnota kulturalna.
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Uniwersalizm architektury odbija się w twarzy kultury globalnej.
Trudno też nie wspomnieć o architektonicznych znakach-symbolach-miejscach pamięci zbiorowej o zasięgu światowym, które – tak jak np. pomnik 9/11 – wryły się w pamięć
globalną jako przestroga i ponura refleksja. Słowa, które, co prawda, dotyczą innej tragedii
– wybuchu bomby jądrowej nad Hiroszimą – mogą opisać uniwersalną sytuację tego rodzaju z architekturą w tle: „[…] architektura jest zarazem narzędziem powodowania traumy,
jak i jej przepracowywania. W tej historii miłosnej47 również jak w soczewce skupia się formujący człowieka charakter przestrzeni będącej ramą niezbędną dla doświadczenia. Oboje
stali się sobą w sierpniu 1945 roku – Ona wyjeżdżając na zawsze z Nevers, On opuszczając tymczasowo Hiroszimę, aby wrócić na zgliszcza. Znaczenie miejsca dla bycia tym, kim
się jest, pozostaje niezaprzeczalne i niezbywalne, w każdym z nas zapisane są konstelacje
miejsc”48. W ludziach zakodowane są konstelacje miejsc i wydarzeń – doświadczeń odciśniętych na charakterologicznym profilu każdej osoby. Ludzie natomiast wraz ze swoimi
osobnymi historiami stanowią treści wypełniające ramy wnętrz tworzonych przez architekturę. Nieruchoma i martwa architektura, jako materia sztucznie zbudowana, ożywiana jest
życiem swoich użytkowników. Architektura żyje i kwitnie razem z użytkownikami. Nabiera
ich zwyczajów, bo permanentnie trzaskające drzwi opadają lub przestają się domykać, a stale
zalewana ściana zmienia kolor albo zyskuje płaskorzeźbę barwnych wykwitów, wybite kamieniem okno zionie wyrwą w skórze jak otwartą raną. To, co drażni żyjącego tu człowieka,
zostaje zmodernizowane. Jeżeli opuści miejsce – architektura niszczeje i umiera. Pozostaje
trupi żelbetowy szkielet. To co z użytkowej całości jeszcze czas jakiś trzyma kształt, szybko
się kruszy i rozpada, zostaje wchłonięte w środowisko, potem rozsadzone żywymi ekosystemami – w końcu pokryte narzuconą warstwą gleby i najbardziej ekspansywną zmutowaną
zielenią. Każda odsłona w życiu architektury świadczy o jej kondycji, przydatności, jest twarzą lokalnej kultury –stanu i przekroju społeczności użytkującej zbudowaną masę struktury.
Póki jednak architektura żyje, w każdym stadium jej służby budowlanej, chłonie architektura hologramy swoich użytkowników, przesiąka ich zapachem, nabiera ich zwyczajów. Wraz
z wymianą najemców nabiera nowych zapisów, zyskuje nowe warstwy śladów, buduje swoją pamięć i historię. Zjawiska dodawania nakładających się zróżnicowanych spektakli odgrywanych
we wnętrzach danej architektury stanowią spory przedział tematyczny w twórczości artystycznej.
Jeśli posłużyć się dalej tylko rodzimą twórczością filmową, warto wspomnieć przełomowe
krótkometrażowe Tango Zbigniewa Rybczyńskiego (1980) albo kultowe seriale telewizyjne
Alternatywy 4 Stanisława Barei (1983) lub Czterdziestolatek Jerzego Gruzy (1974). To utwory specyficznie lokalne, ale wszędzie znajdujące swoje kulturowe odpowiedniki. Tango jest
47
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dosłowną ilustracją warstwienia zjawisk ożywiających architekturę, natomiast seriale obrazują złożoność problemów społecznych, ogrom, rozmaitość, sprzeczności, wręcz wzajemne wykluczanie – złożoność spektakli odgrywających się we wnętrzach architektonicznych.
Surowe modernistyczne zewnętrze, anonimowa, bezduszna, nieruchoma i oziębła, powtarzalna, prefabrykowana betonowa powłoka architektury rozsadzana jest wielością i różnorodnością problemów ludzkich, kłębiących się w jej wnętrzu. Twarda i obojętna materialna
skorupa utrzymuje w sztywnych ryzach niematerialną ulotną mieszankę wybuchową potrzeb, ambicji, nastrojów i pasji swoich użytkowników. Zimna skóra architektoniczna jest
twarzą komunistycznej kultury stłamszenia.
Architektura, będąc oczywistym tłem, bywa świadkiem wielu wydarzeń, które przemijając, pozostawiają wspomnienia aktorów, obserwatorów, adresatów i odbicia tych wspomnień
u słuchaczy i badaczy. Nawet jeśli wspomnienia różnią się między sobą, niemy świadek, jakim
pozostaje najtrwalsza ze stron – architektura –zachowuje w swojej skamieniałej pamięci największą dosłowność zajść, można na trwałej konstrukcji śmiało oprzeć rekonstrukcję wydarzeń. Architektura bierze udział w całym naszym życiu, jest bodaj najbardziej wiarygodnym
i weryfikowalnym źródłem informacji dla przeszłych spektakli. A multiplikowana w blokowiska będące, jako zespoły osiedlowe niemal kompletnymi autonomicznymi miastami, kryje historię społeczności, nawarstwioną i skomplikowaną porównywalnie z Wenecją lub Rzymem.
Tylko jej charakter i zakotwiczenie w czasie i miejscu różni ją od tych uznanych za kamienie
milowe cywilizacji. Architektura jest twarzą kultury swojego czasu i miejsca.
Poetycki wymiar architektury bywa bardzo różny. Jako architekci profesjonaliści, zdeklarowani technokraci pewnie skonstatowalibyśmy, że mocno przesadzony i nierealny. Ale każdemu z nas już z obowiązkowej lektury szkolnej pozostał w pamięci obraz wyimaginowanych
szklanych domów –iluzoryczna i nierealna wizja Stefana Żeromskiego– obraz, który za naszego
życia się ziścił. Nasz świat pełen już jest szklanych domów. Dla jednych to „świat w butelce”,
zamknięty ścianami ze wszystkich stron, „dom Wielkiego Brata”, zewsząd widoczny i obserwowany, opresyjny, ze szklanym sufitem nie do przebicia, z którego jedynym wyjściem, drogą ucieczki, jest wąskie, za wąskie gardło szyjki. Dla innych to miasto-maszyna ze szklanymi
ścianami. Corbusierowska „maszyna do mieszkania”, która nie dość, że modernistycznie uporządkowana i sprawna, to jeszcze zyskała szklane ściany niekrępujące widoku wkoło, dające
iluzję współżycia z przyrodą, wrażenie prawdziwości świata, będąc zarazem lokum komfortowo odizolowanym i chronionym. Idealna maszyna, której można zawdzięczać i zawierzyć
poczucie innej, lepszej przestrzeni życiowej. Szkło w architekturze wiąże się ze światłem, świeceniem, doświetleniem, oświeceniem, widocznością, jasnością, byciem widzianym i widocznym, z transparentnością i przejrzystością działań. Szkło to czystość biur i biurokracji. Tyle
pewnie w tej czystości prawdy, ile każdemu potrzeba i wystarcza. Tyle, na ile on sam ma nastrój uniesienia i ile sam jest w stanie tchnąć uczucia w zwykły kawałek budowlanego szkła.
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Siła i jakość postrzegania tkwi w umyśle odbiorcy49. „Przejście od przytulnego do nieprzyjaznego, teraz od początku do końca rozgrywające się w umyśle, skutkuje wzmocnieniem dwuznaczności między rzeczywistym światem a marzeniem sennym, realnym światem a światem
ducha, w wyniku czego podważone zostaje nawet poczucie bezpieczeństwa”50.
To Kant – esteta grozy – wskazywał osiąganie zwiększonej przyjemności z poczucia
strachu w warunkach całkowitego bezpieczeństwa. To właśnie bezpieczne zamknięcie dodaje dodatkowej grozy w przeżywaniu wyobrażenia straszliwej sytuacji i tym samym czyni
ją jeszcze straszniejszą. Odgrodzenie się ścianami od natury faktycznie przysporzyło poczucia strachu (rysunki G.B. Piranesiego, wiersze A. Rimbauda). Dlatego też zawsze domostwu
towarzyszył ogień dający dym. Ogień odstraszał czającą się napaść, a w dymie rozmywały
się realne kontury z marzeniami sennymi, jawa płynnie mieszała się ze snem, bezpieczeństwo miejsca podsycało senne mary, ulga budzenia się z koszmarów w miękkim legowisku
dawała pewność stabilności domostwa. Ognisko i kominek na środku domu tradycyjnie
znaczyły gospodarstwo i obecność właściciela, ale też tym samym przysparzały realności
śmierci (domy F.L.Wrighta, opowiadania H. Melville’a). Kominek dawał poczucie ciągłości,
budował historię miejsca. Był bastionem domostwa, zabezpieczającym tradycję przed niebezpieczeństwami nowego. Centralne miejsce domu każące się stale omijać, panujące i tyranizujące mieszkańców. Gdziekolwiek w końcu komin stanął w domu, stanowił kręgosłup
utrzymujący nie tylko wertykalną sztywność dla iluzorycznej idei ochronnego parasola, ale
stanowił także o podtrzymaniu życia swoimi buzującymi płomykami ognia, sypiąc niesfornymi pryskającymi iskierkami.
Podtrzymanie domowego ognia/ogniska świadczyło jednoznacznie o ciągłości życia.
Poza względami utylitarnymi był zawsze kominek przedmiotem prowokującym snucie fantazji, zwracającym myśli ku przestworzom, wspomnieniom, rytuałom, wieczności. Skarbnica przekazywanej wiedzy i źródło swoistego romantyzmu. „W swoim kształcie, który nie
dał się zmierzyć, sprowadzić do obliczeń architekta (pogardliwie zwanego Skrybą), nie mógł
być pomniejszony. Jego wnętrze skrywało nieznane tajemnice, a jego nieprzeniknione i ciche zewnętrzne ściany były, jak opisałby to Hegel, doskonałym typem symbolicznej architektury, obiektem nieoddzielonym jeszcze od magicznego świata demonów lub ludzkich
fantazji. Wokół tej piramidy-grobowca rozwinął się dom…” jako system-labirynt kolejnych
pomieszczeń zmierzających gdzieś przejść, faktycznie prowadzących donikąd. System wejść,
złożona sieć relacji, to jakby zgubić się w lesie, „w koło i w koło komina, a jeśli dokądś dotrze, to dokładnie do miejsca, z którego wyruszył, toteż zaczyna od nowa, ponownie donikąd
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nie docierając”51. Wraz z rezygnacją z kominka współczesność pozbawiła się tajemniczości
i tajemnicy miejsc. Profani odsłonili sekretne złoża i wystawili je na nicość. Pocieszające
skrywane siły domu zostały wymienione szklanymi ścianami, dającymi iluzje prawdziwości.
Skromność i godność wyparły transparentność i ekshibicjonizm. Architektura domu zawsze
jest twarzą czasu swoich gospodarzy.

8. Twarze ikon
Ikony to zakodowane wizerunki świętych. W symbolicznym znaczeniu to okna w inną
przestrzeń, otwierające spojrzenie w nieśmiertelność52. To w końcu każdy wizerunek poruszający wiernych do oddania hołdu. Która z twarzy-ikon współczesnej architektury powinna
stać się symbolem naszej bieżącej kultury? Z pewnością każdy miałby swoją rację, wybierając dzieło najważniejsze z jego punktu widzenia. Wiele opinii mogłoby się potwierdzać, wiele miałoby zupełnie rozbieżne kryteria oceny, dające bardzo różne propozycje typowanych
obiektów. Bez wątpienia wszystkie będą na swój sposób reprezentatywne.
Niech, subiektywnym wyborem, symboliczną twarzą kultury reprezentowaną przez architekturę współczesną zostanie Fondation Louis Vuitton. Budynek francuskiej świątyni sztuki
nowoczesnej, ufundowany przez lokalnego magnata paryskiej finansjery dla paryżan, w miejscu najbardziej dla nich swojskim od stuleci – w Lasku Bulońskim, gdzie od zawsze chodziło się na niedzielne spacery i spotkania towarzyskie i rodzinne. Dla galerii i muzeum sztuki
współczesnej powstał w najbardziej relaksującej scenerii najbardziej dekonstruktywistyczny
i inspirujący wyobraźnię budynek-żaglowiec, wielomasztowa korweta, z żaglami nadętymi
porywającym wiatrem, który unosi tę niewyobrażalną masę budowlaną ponad wodę. Woda
opływa żaglowiec, refleksami odbić odrywa kadłub od powierzchni, zaprojektowana w stałym ruchu, spływa po pochylni jak wodospad, jak fala morska, wpływa pod kadłub, gdzie żaglowiec okazuje się również wielokadłubowy, skrzy się i blikuje, odzwierciedla pomarszczony szkwałem obraz płynącej z wiatrem korwety. Ten niewyobrażalny ciężar zdaje się unosić
w nieważkości. Mistrzostwo iluzji, zaprzeczenie wszelkich praw fizyki – a może tylko próba
przełamywania naszych przyzwyczajeń, będących efektem tradycyjnej indoktrynacji i niewiary w niemożliwe? Autor żaglowca już od dawna we wcześniejszych realizacjach krytykowany
był za charakterystyczne dla niego formalne rozwiązania rzeźbiarskie, w których forma zdaje
się konkurencyjna dla przeznaczenia budynku. Budynkowi Muzeum Guggenheima w Bilbao
jego autorstwa, zarzucano bogactwo i kontrowersyjność formalną, która już na wstępie przed
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wejściem w podwoje galerii sztuki współczesnej porażała swoich gości widokami spoza znanego im świata. Wymyślność i rzeźbiarska beztroska w traktowaniu pojemności brył, które
miały zapewnić nie tylko odpowiednie zamknięte kubatury, ale spełnić warunki użyteczności, bezpieczeństwa i możliwości ekspozycyjne dla dzieł sztuki – same stały się zaskakującym
dla całego świata dziełem sztuki. I właśnie ta jego jakość zaczęła przyciągać zainteresowanych nowinkami kulturalnymi, fanów nowoczesnej architektury, nie tylko miłośników sztuki
współczesnej – wszystkich, również z całego świata. Bilbao z małego nieciekawego miasteczka
przemysłowego nabrało rangi „pępka świata” dla koneserów i urosło do wielkości ikony turystycznej, napędzając koniunkturę lokalną. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, zręcznie
wykorzystuje się teraz rozmaite walory projektu, w tym właśnie rzeźbiarskość architektury
– dla świetlnych spektakli dających wciąż nowe nieoczekiwane wrażenia. Wspaniałym pokazem teatralnego wręcz spektaklu uczczono 100-lecie działalności muzeów Guggenheima. Na
panoramie muzeum w Bilbao wyświetlono godzinny pokaz gry świateł, obrazów z zaprojektowaną specjalnie kompozycją muzyczną i wiwatem ogni sztucznych. Widowisko zachwyciło
wszystkich obserwatorów swoją różnorodnością nie tylko środków zastosowanych, ale też dzięki
nim uzyskanych efektów polisensorycznych. Ta biomorficzna architektura zdaje się żyć własnym
życiem, a dodatkowo stymulowana ożywa, rozkręca się i emanuje emocjami –podnietami dla widzów – roztacza wkoło ciągle nową energię poznawczą dla swoich obserwatorów. Wrażenie podwodnego egzotycznego stworzenia poruszającego się w oceanie, bo przecież odbija się w wodzie,
które w ruchliwych refleksach słońca łamanych przez fale i migoczących dzięki ich ruchom, powoduje zachwyt olśnienia u patrzących. Takim zachwytem napawa widok ikonicznej budowli – dla
każdego wybrany, niekoniecznie ten sam – nazwany.
Znamienny jest fakt chłodnego i rzeczowego spojrzenia architektów na taki spektakl.
Takie przynajmniej obserwacje da się zwykle poczynić w grupach zgromadzonych profesjonalistów. Zazwyczaj architekci starają się chłodnym okiem oceniać specyficzność obiektu na tle standardów, porównując z przyjętym, poprawnym, bieżącym rozwiązaniem, czyli
zakrojonym na uśrednione możliwości lokalne. Ekscytacja innych odbiorców, będąca efektem nakładania różnego rodzaju wrażeń, sumujących się doznań, dodawanych przez reakcje wszystkich zmysłów – zazwyczaj jest przez architektów redukowana do oceny wartości
samej architektury. Architektury niekonwencjonalnej, co prawda, ale odniesionej jedynie
do materialnego konstruktu inżynierskiego jako jedynej racjonalnej, a więc istotnej wartości. Architekci czują się i także są uważani za połowicznych artystów, dla swoich ambicji
i odczuć estetycznych, a także obowiązku estetyzowania projektów. Jako profesjonaliści
używają zapożyczonych od artystów środków wyrazu, poszukują tak jak inni artyści niemożliwych kreacji, jedynie posługują się tworzywem technicznym i budowlanym, a – co
zaskakujące – jako grupa zawodowa są dalece wstrzemięźliwi we wszystkich emocjonalnych reakcjach. Wąsko (choć wysoko) wyceniany profesjonalizm ogranicza ocenę walorów
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do produktu budowlanego, co spowodowało przyzwyczajenie mierzenia działań architekta
wyłącznie udatnością projektową. Profesjonalizm architekta usiłuje się sprowadzać do biegłości rzemieślniczej w operowaniu warsztatem projektowym, umiejętnością odpowiedzi
na zapotrzebowanie inwestorskie, umiejętnością funkcjonalnego skomponowania wartości i wielkości programu, zobrazowaniem ubranych w czytelny modelunek kształtów przestrzennych, może jeszcze obrotności menadżerskiej. Liczy się głównie wymierna wartość
wyrobu inżynierskiego. A jednak powstają nadal uznane jako takie dzieła sztuki architektonicznej. Jaką zatem materię badają krytycy architektury, a raczej krytycy sztuki zajmujący
się tą gałęzią sztuki architektonicznej? I mimo wszystko właśnie gałęzią sztuki, a nie tylko
architektury jako rzemiosła budowlanego. Jakich używają kryteriów odróżniających dzieło
sztuki architektonicznej od zwykłej kamienicy mieszkalnej, która też nie raz okazuje się zabytkiem, a nawet czasem takim samym dziełem sztuki architektury i dla jakich kryteriów?
Rzeczywiście część tych kryteriów można wymiernie określić, ale gros z nich zawsze pozostanie w sferze oceny polisensorycznej – czyli powodowana doświadczeniem, wrażliwością
i intuicją ekspertów-wizjonerów.
Równocześnie doskonale wiemy, jak ważna dla zdrowej równowagi psychicznej każdego człowieka jest harmonia ratio i psyche. Czy rzeczywiście czysty racjonalizm ma kształtować architekturę? Z pewnością nie. Nawet starając się oddzielić sprawczy potencjał niespokojnego i niewymiernego artyzmu od technicznego konkretu, niezbędnego dla stabilności
i niezawodności budowlanej architektury i czynnik artyzmu przesunąć do działań wyłącznie
postrealizacyjnych, czyli w odniesieniu tylko do oceny już zrealizowanego dzieła, to żeby zaistniało ono w formie do tego rodzaju krytyki predestynowanej, potrzebna jest pewna doza
artystycznego „szaleństwa”. Szaleństwa projektanckiego, powodowanego fantazją, wyobraźnią,
wizją, wyczuciem formy i aury miejsca, w końcu talentem i wrażliwością. Nie da się tworzyć architektury bez względu na jej prawo do poruszającej urody, która zadziwia, frapuje i przyciąga.
A to już jest wartość całkowicie niemierzalna w kategoriach technicznych.
Dlaczego zatem architekci zwykle oszczędnie reagują na podniety wywoływane w każdym przeciętnym widzu oglądającym dzieło F.O. Gehry’ego w Bilbao? Czyżby ich poziom
empatii jako przedstawicieli kierunku technicznego był niższy lub powściągany zawodowym
wykształceniem? Chyba właśnie tak. Powściąganie emocji wynika z wykształcenia kategoryzującego architekturę do dziedzin technicznych, uprzynależniającym architektów do specjalistów branży technicznej, a szkoły architektury zwykle zaliczając do szkół technicznych.
Równocześnie natomiast przydatność zawodową wymuszają de facto walory pozatechniczne
Paryż, Fondation Louis Vuitton, muzeum sztuki współczesnej i centrum kultury –
autor: Frank Owen Gehry 2014
(Wszystkie zdjęcia ikonicznej architektury są własnością autorki
i jej wyłącznego autorstwa.)
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projektantów, czyli właśnie wrażliwość na ludzkie potrzeby i komfort użytkowania budowli
dedykowanej zawsze specyficznym profilom zawodowych adresatów. Dodatkowo użyteczność produktu architektonicznego, jak każdego przedmiotu użytkowego, musi zawierać swoisty powab, aby użytkownik chciał się z nią zaznajomić, powierzyć jej swój czas, poczucie
relaksu i komfortu, nawet satysfakcji z najbardziej produktywnych chwil życia, a w efekcie
zaprzyjaźnić się z nią na długi czas użytkowania. Te walory spełnia architektura, która się
podoba. Niekoniecznie ta nagradzana dla poszczególnych zalet materialnych, konstrukcyjnych czy nowatorskich hi-tech. Walory użytkowe należą do kategorii celności rozwiązań
funkcjonalnych, natomiast dla odbiorcy związanego z budynkiem koniecznością obcowania
przez długi czas ważne jest jej wnętrze – odpowiednik ludzkiej duszy, aura przestrzeni, którą
tworzy ogólnie ujmowana uroda kompozycji wszystkich elementów nietechnicznych, składowych architektury. Jest to doza piękna charakteryzująca każde dzieło sztuki, w tym sztuki
architektury. I tym właśnie różni się architektura jako dziedzina zawodowa od innych zawodów technicznych. Tylko architektura w stosunku do innych dziedzin technicznych musi tak
dalece dbać o reprezentacyjność, czyli wygląd zewnętrzny, dobrą prezencję odpowiadającą
randze wydarzeń, a właściwie zawsze nieco „na wyrost”, aby użytkownik dobrze się poczuł.
To architektura ze swoim wystrojem stwarza odpowiedni nastrój dla zdarzeń – oprawę każdego spektaklu, który się wokół rozgrywa.
Autor wyżej przytaczanych dzieł to ten sam projektant Frank Owen Gehry, Amerykanin
kanadyjskiego pochodzenia, światowej sławy stararchitekt, którego dziełami szczycą się kraje
wszystkich kontynentów, nawet nasze ościenne Czechy chlubią się znaną na całym świecie
„Tańczącą Kamienicą” (Ginger i Fred) w Pradze. Dla jego awangardowej wyobraźni i braku
zahamowań konstruktorskich w poszukiwaniu niecodziennych efektów formalnych zapraszany jest do tworzenia ikonicznych budowli dla znaczących miejsc w różnych stronach świata.
Architektura wyjątkowa, uniwersalna, zawsze kojarząca się jednoznacznie z miejscem, dla
którego powstała, niezależnie od jego lokalnej przynależności państwowej, lokalnych racji
politycznych, rasy okolicznych mieszkańców i ich wiary. Architektura jego autorstwa nie bez
powodu angażowana jest dla nadawania formy obiektom kulturalnym zwłaszcza o awangardowym przeznaczeniu. Zawsze forma przez niego wykreowana symbolizuje poszukiwanie nowego. Zaskakujący kształt przestrzenny sygnalizuje również awangardowe treści zawarte wewnątrz. Często są to muzea i galerie powstające dla sztuki, czyli twórczości kreacyjnej – która
zawsze jest poszukująca, w tym często dla sztuki współczesnej – awangardowej. Zawsze autorski kształt nadany formie, sposób deformacji tradycyjnej architektonicznej materii – jest rozpoznawalny. Trudno pomylić autorstwo, chociaż jego fantazja inspiruje wielu naśladowców.
Naśladowców znajdują wszyscy znaczący wielcy architekci. Podobnie funkcjonują dzieła
innych stararchitektów, żeby wspomnieć tylko o charyzmatycznej projektantce, jaką jest Zaha
Hadid. To wyjątkowa postać w architekturze, zwłaszcza że jako pierwsza wyzwoliła się spod
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męskiej dominacji architektów i zdołała się wspiąć tak wysoko. Brytyjka wywodząca się z Iraku, w zawodzie, który zmusza do całkowitego podporządkowania prywatnego czasu zadaniom
zawodowym i jako taki tradycyjnie skupiał mężczyzn dla ich swobody od obowiązków domowych, od niezbędności rodzinnej, mobilności i zwyczajowo większej spolegliwości finansowej. Tym bardziej więc postać Hadid urasta w świecie architektury do wielkości z firmamentu
najjaśniejszych gwiazd. Dla przeciętnego odbiorcy jej realizacje stanowią po prostu rozpoznawalny styl biomorficznych lub chaotycznych z pozoru, dekonstruktywistycznych kształtów,
uświetniając eksponowane, znaczące obiekty o różnej skali, w tym również obiekty kultury na
całym globie. Niefortunnie autorka odeszła z grona żyjących – przedwcześnie dla świata sztuki.

9. Poezja architektury
Poezja świadczy o wysublimowanym, zachwycającym użyciu słów, poeta to mistrz symbolicznej ikonicznej wypowiedzi. Pewnie dlatego właśnie F.O. Gehry, którego twórczość jest
wciąż płodna, a wpisuje się w okres objęty pamięcią jednego pokolenia współczesnych mu
ludzi – jest tak fascynująca. Owi ludzie to pokolenie architektów już w wieku emerytalnym,
którzy mają możliwość śledzić jego dokonania inspirujące ich już za młodu jako studentów
szkół architektonicznych, aż po późną – obopólną – starość. Jako młodzi architekci uczyliśmy się na jego nowatorskich pomysłach jako wzorcach nowoczesności, inspirujących rozgrzane ambicje do projektowania niekonwencjonalnej, przebojowej architektury. Minęło
całe pokoleniowe życie produkcyjne, a stararchitekt nawet jako niespełna 90-letni starzec
w sposób sugerujący młodzieńczą fantazję przywołał do życia dzieło architektury, będące nie
tylko kolejnym wcieleniem jego wizji rzeźbiarskich, ale także czystym ulotnym artyzmem
– myślą zaklętą w materialnym kształcie. Wymykająca się wszelkiej logice budowlanej forma
frunącego żaglowca jest realną budowlą mieszczącą paryską Galerię Sztuki Współczesnej.
Frank Owen Gehry dał się poznać światu już wcześniej kontrowersyjnymi formami muzeów
sztuki współczesnej. Nawet gdyby ta paryska była jego ostatnią tej klasy realizacją, to uwieńczyłaby dorobek życiowy porównywalnie i równie wspaniale, jak realizacja innego znakomitego architekta, Franka Lloyda Wrighta, którego ostatnim wielkim dziełem było również
Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.
Guggenheim Museum NY stanowi niespotykaną bryłę rozwierającą się ku górze spiralą zwielokrotnionych cylindrycznych kondygnacji. Dominujący niegdyś kształt, dzisiaj
wchłonięty przez zagęszczoną urbanizację wieżowców, krytykowana była dla swoich wielu
wymienianych wad, a to dla dużych strat powierzchni o niefunkcjonalnych kształtach, dla
niewygodnych korytarzy-ramp, ale za to z fascynującą wszystkich „duszą klatki schodowej”.
Ta charakterystyczna bryła wpisała się jako ikona w rzeczywistość Nowego Jorku, służąc
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nawet wielu innym twórcom jako kanwa lub inspiracja do ich własnych działań artystycznych (żeby przypomnieć tylko kilka znanych filmów).
Wróćmy jeszcze raz do formy niespotkanej nigdzie indziej, frunącej nad wodą korwety,
która osiadła w Lasku Bulońskim jak na mieliźnie i zawisła pośród drzew, przechadzających
się pawi i spacerowiczów. Zatrzymała się w bezpośredniej bliskości tradycyjnego miasteczka zabawy, muzyki i relaksu oraz perspektywy nowoczesnej dzielnicy La Défense zamykającej Wielką Oś wielkiego imperialnego miasta. Tego miasta, które zawsze we wspólnej historii było lub ubiegało się – na przemian – o prymat stolicy Europy. Widok równie dumny
i nabrzmiały potencją wybuchu, co lekki, przejrzysty i delikatny. Pełne ekspresji wielokrzywiznowe i indywidualnie ukształtowane skrzydła żagli, szklanych profilowanych kształtów,
przezroczystych i nieistniejących w swoim budowlanym przeznaczeniu. Widok pełen sprzeczności w swoim obowiązku stabilności i ulotności formy. Obraz sprzeczności twardej materii,
z wyzywającą i pchającą do działania pustką przestrzeni przepływającej pomiędzy skrzydłami
oraz napędzających wyobraźnię treści zawartych we wnętrzu. To wizerunek krążownika jeszcze pod pełnymi żaglami, unoszonego lekko po fali, a równocześnie uzbrojonego w parowe
już kominy, niosące całkiem współczesne wertykalne stężenia konstrukcyjne, wieże podnośników i wind wynoszących widzów na otwarty deck i kolejne pokłady okrętu. Sprzeczność
wizjonerskiego pędu techniki ku nieznanemu przeznaczeniu i palącej nowoczesności oraz
odwiecznego marzenia lekkości bytu i płynięcia w nirwanie. To w tym mieście narodził się sytuacjonizm, z dryfującymi w miejskim życiu flanerami (flâneur), to chuligani, a równocześnie
anarchiści, rebelianci sprzeciwiający się banalizacji życia, poszukujący wartości uczuć niezwykłych, chociaż codziennych, przeciwstawiając się ogłupiającej żądzy obłaskawiania pieniądza
i dobrobytu. W tej samej aurze prawie wiek później znajduje widoczną formę może podobna
myśl anarchizująca tradycyjne pojęcie architektury – korweta Gehry’ego.
To w tym mieście, które oparło się zawieruchom historii i obroniło ukonstytuowany
przez wieki najbardziej rygorystyczny porządek miejskiego układu, jakim jest Wielka Oś Paryża, powstają równocześnie najsilniejsze ruchy rewolucyjne. Nieustannie porządkowane,
w końcu uchwycone i udokumentowane urbanistycznym Planem Haussmanna (Georges’a)
trzewia miasta, stale podlegają innowacyjnym rewoltom architektonicznym. Jeśli w mieście
robi się zbyt ciasno – sięga się pod ziemię. Nienaruszalne wcześniej katakumby zyskują konkurencję w przestrzeniach uwolnionych pod historycznymi placami reprezentacyjnymi, są
rozpruwane wielopoziomowymi liniami kolejek i metra, łącząc coraz odleglejsze peryferie
miasta. Tradycyjnie od stuleci żyjące lokalnym handlem paryskie Hale zyskują nowe życie,
rozprowadzające ruch miejski wielopiętrowo w głąb ziemi. Nie cofnięto się też przed naruszeniem największego skarbu narodowego Luwru, podkopując go platformą rozładowującą
ruch turystyczno-muzealny i rozbudowując pojemność budowli dla rozgęszczenia i wyeksponowania ogromu zbiorów muzealnych. W końcu na naszych oczach pożar trawił Notre
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Dame symboliczne miejsce dla Kościoła i kultury światowej. Miejsce najświętsze dla praktykujących wiernych Paryża, najpewniej zyska najbardziej kontrowersyjną dla zabytków,
nową szklaną powłokę – pokrycie dachu. Konserwowane dla potomnych ślady wielkiego
imperializmu ścierają się z wielorasową wspólnotą intelektualną. Centrum i kolebka kultury Zachodu otwarta na ożywcze podmuchy Dalekiego Wschodu, zawsze chłonąca ciekawie
odmienność wschodnią. W takim powietrzu, mieszance kosmopolityzmu, i zawsze inspirującej tożsamości lokalnej, niezmiennie ścierając się z wyspiarskim Londynem o palmę europejskiej metropolii-stolicy globalnej (Londyn, Nowy Jork, Tokio), właśnie w tej atmosferze
znalazła swoje miejsce ta niezwykła galeria sztuki, którą mieści Fundacja Vuitton.
Międzykontynentalna wymiana kulturalna pozwala bez ograniczeń myśli kreatywnej
przeszczepiać idee i wzorce zgodnie z chłonnością intelektualną i rynkową na równi. Amerykański projektant znalazł odpowiedni język, aby w tej specyficznej atmosferze i miejscu oddać
swoją wizję responsu artystycznego. Nie on pierwszy, jako architekt wyrosły i wykształcony
w kraju operującym znacznie większą skalą obszaru na swoim kontynencie, znalazł się w realiach europejskiej skali miast i sprostał oczekiwaniom. Paryska Wielka Oś i waszyngtoński
The Mall wskazują możliwą do porównania wielką oś miasta, założenia są równie ważkie ideologicznie, urbanistycznie, narzucają skalę i znaczenie miejscu. Tym niemniej tworzywo urbanistyczne, z którego zbudowana została jedna i druga wartość, nie przystają do siebie zupełnie.
Gęsta i nawarstwiona wiekami trudów, przebudów, rujnacji, pożóg i remontów w nowszym
stylu paryska tkanka z jednej strony i z drugiej wielka oś zaprojektowana od nowa z wizjonerskim rozmachem i zakrojona na dalszą rozbudowę w otwartej przestrzeni stolicy największego mocarstwa, ciągle rosnącego w siłę i nieograniczonego terytorialnie, w kraju o wielkości
połowy kontynentu i traperskim podejściu do rzeczywistości. Wywodzący się z amerykańskiego świata projektant zdołał swoją wrażliwością i filozofią architekta znaleźć budowlany
sposób i technologiczny wyraz, aby dobrać skalę obiektu i wpisać w diametralnie różne realia Paryża. Nie on pierwszy zresztą realizował w Europie swoje projekty. Wielu już wcześniej, również stararchitektów, przeszczepiało z powodzeniem swoją stylistykę w znaczoną
drobnymi elementami koronkową urbanistykę europejską. Ale właśnie realizacje Gehry’ego,
będące tak odmienne od okolicznej architektury, jaśnieją na jej tle – na tle architektury o innym zupełnie ukorzenieniu i tradycji – jaśnieją szczególnie wyjątkowym blaskiem. Zarówno muzeum w Bilbao, jak i to w Paryżu, stanowią szczególny diament w misternej jak filigran
oprawie miasta. Nieoszlifowany, niepodporządkowany lokalnym zwyczajom urbanistyczno-budowlanym intryguje innością i obcą urodą, równocześnie świetnie się odnajdując w kontekście. Widoczne, niepokorne kształty, wcale niekryjące się w tradycyjnym lokalnym sosie
kolorystyki, nie dominuje w zwykły sposób, ale wzbogaca, rzeźbi po swojemu, dodając miejscu splendoru. Pojawia się w krajobrazie nie skromnie, ale też nie nachalnie.
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(za:) VON WRIGHT

Czy się podoba? Wszyscy są pod wrażeniem. Jednych zachwyca, drudzy są sceptyczni,
inni milczą w powątpiewaniu. Co się komu podoba – wolność wyboru. Na czym jednak polega ta wolność, na ile faktycznie jest wolna, niepodlegająca żadnym wpływom, nieulegająca
presjom? Georg Henrik von Wright odróżnia zawsze powody wewnętrzne każdej decyzji
i zewnętrzne, takie jak preferencje wartości i cele – od sygnałów i żądań. Są nimi rozkazy,
pytania, obietnice, przepisy, najrozmaitsze reguły. „Tego rodzaju normy bowiem dają się
włączać w intencjonalistyczny model działania tylko dopóty, dopóki związane z nimi ewentualne sankcje stanowią dla działającego decydujący powód zgodnego z normami zachowania. Na ogół bowiem istnieje zaplecze społecznych norm interakcji złożone z większej lub
mniejszej liczby nawykowych norm, których przestrzegamy, ponieważ zawsze uznawaliśmy
je implicite bądź nie widzimy powodu, by się od nich uchylać”53. Już samo istnienie normy
jest dość krępujące niezależny osąd i narzuca ramy poprawności wolnym odruchom. Można dodatkowo rozróżnić ramy legalne i moralne. Te pierwsze, wyznaczone prawem, a drugie
zwyczajem i wychowaniem. Dla określenia arbitralnej wolności osądu wynikającego z podmiotowej swobodnej oceny von Wright „wychodzi od intuicji, że działamy w sposób wolny
właśnie wtedy, kiedy w określonej sytuacji moglibyśmy działać również inaczej”54. To oznacza, że działanie osoby nie ulega wpływom i jest wyłącznym skutkiem powodu, dla którego
działa. Jej działanie jest powiązane wyłącznie z przyczyną działania, bez wpływów ograniczających, ani legalnych, ani moralnych.
(za:) HABERMAS

Dla Kantowskiego rozumienia wolności należałoby rozróżnić autonomię od arbitralnej
wolności. Dla dobra społeczności, w której żyjemy, dla humanistycznych względów działań
jest słusznym, jak się wydaje, podporządkowanie regułom – wiązanie wolności ze zrozumieniem (ograniczeń) oraz emancypacji (awangarda) z rozszerzeniem naszego horyzontu rozumienia. „Działanie ukierunkowane przez normy jest zawsze działaniem członków
wspólnoty zintegrowanej poprzez wartości”55. Za tym kryje się powszechne przyzwolenie
i wspólny interes, co sprzyja uniwersalizacji, a to w przypadku osądu sztuki nie leży w interesie działań progresywnych-odkrywczych. Owszem, awangarda często wykorzystuje ramy
normatywne dla ich przekraczania, właśnie w celu pobudzenia wyobraźni widza grając jego
odczuciami moralnymi. Od amplitudy odczuć wyznaczających poczucie moralności zależy reakcja na dzieło. Od tej samej amplitudy, której wychylenia są zwykle większe u artystów dla
53

Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 57.
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ich większej sensualności – zależy temperatura akcji artystycznych prowokujących wrażenia.
Tak więc, wiążąc autonomiczną wolność ze zrozumieniem, zyskujemy ten rodzaj wolności,
który pozwala artyście tworzyć i prowokować, a widzom gwarantuje suwerenność osądów
i prawo obrony norm moralnych. Jedynym warunkiem, ale stanowiącym clou wartościowania sztuki, jest chęć rozumienia i zrozumienie motywów działań. Istotą sztuki współczesnej
jest pobudzenie rozumowania, które w dobie konsumpcjonizmu zeszło na dalszy plan wartości społecznych.
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IKONICZNOŚĆ

ARCHITEKTURY W KULTURZE

1. Realizm architektury
Architektura jako sztuka aranżowania przestrzeni urbanistycznej – bo niezależnie czy
operuje pojedynczą rzeźbiarsko eksponowaną bryłą, czy kompleksem tworzącym cały zespół zaaranżowanych wnętrz i zaprojektowanych relacji – bezwzględnie narzuca swoje warunki obcowania wszystkim użytkownikom. O ile sztuka zazwyczaj pojawia się w miejscach
zamkniętych lub mało inwazyjnych, a jeśli nawet zaistnieje w sposób bardzo widoczny,
to zwykle czasowo – o tyle architektura narzuca swoją obecność na dobre. Raz zaistniała – musi pozostać. Nawet jeżeli drażni i razi odbiorców swoim wyglądem, to rzadko dla
samych względów estetycznych będzie zmieniana. Muszą zaistnieć dodatkowe przyczyny,
dość ważkie, aby można i warto było wprowadzić zmiany. Dla architektury, jak dla każdej ze
sztuk, działa prawo autorskie, które egzekwuje utrzymanie dzieła w całości w stanie zaprojektowanym lub ze zmianami autoryzowanymi przez jej żyjącego twórcę. Ale też właśnie dlatego proces realizacyjny poprzedzony jest odpowiedzialnym opracowaniem koncepcyjnym
i długą drogą akceptacji projektu przez zarówno specjalistów branżowych i administracyjno
-prawnych, jak i drogą konfrontacji, dyskusji i mediacji wszystkich stron zainteresowanych.
Architektura zawsze powstaje jako dzieło autorskie, ale na warunkach wynegocjowanych
z właścicielem, który jest z góry określonym zleceniodawcą, a więc zawsze architektura powstaje na konkretne życzenie. Jej uroda zależy od pomysłowości i talentu projektanta, lecz
wymaga do jej zmaterializowania pełnej akceptacji, czyli pełnego zrozumienia motywów
projektanckich. To gwarantuje dziełom architektonicznym zgodę – pozytywny odbiór przynajmniej zainteresowanych jej powstaniem.
Sztuka zawsze zaskakuje, nie wymaga wcześniejszych gwarancji, czasem nie zyskuje akceptacji, aby zaingerować w cudzą przestrzeń, może nie uzyskać zgody na wyeksponowanie,
ale nikt nie jest w stanie przeszkodzić artyście w realizacji jego dzieła. Zwłaszcza jeśli rozmiar
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obiektu i sposób ingerencji w cudzą przestrzeń jest minimalny lub nieszkodliwy. Rzadko też
dzieło sztuki jest finansowane a priori, zazwyczaj czeka na potencjalnego właściciela, czasem
długo, często wcale go nie znajdując.
Architektura powstaje zatem na życzenie i za zgodą społeczności. Nigdy nie jest manifestem całkowitego sprzeciwu społecznego. Nawet jeśli wziąć pod uwagę pojedyncze wybryki architektoniczne w postaci dowcipów przestrzennych lub kiczowatych wytworów budowlanych własnego amatorskiego autorstwa, to są to rzadkie przypadki o niewielkiej skali
ukryte na własnych posesjach i znane na ogół tylko najbliższym sąsiadom. Jeśli wybryk jest
dość rażący – sąsiedzka społeczność wymusi prawnie wyegzekwowanie rozbiórki lub zmiany. Architektura użytku publicznego zawsze wymaga wcześniejszej akceptacji społecznej,
a przynajmniej jej przedstawicieli. Stopień wyemancypowania tych osób i ich wyrobienia
estetycznego decyduje o wyborach. Ich wybór świadczy o gustach społeczności. Można zatem śmiało architekturę nazwać twarzą kultury tej społeczności.
Każde dzieło sztuki współczesnej wymaga osobnego opisu umiejscawiającego w czasie
i okolicznościach powstania. Didaskalia warunkują odbiór wartości. Najdobitniej świadczą
o tym dzieła literackie. Dzieła sztuki antycznej na ogół są ogólnie rozpoznawalne dla swojej
specyficznej klasycznej urody, a szczegółowo dzięki uchwyconym znamionom danej kultury oraz kanonom rzemiosła, które określa ich wiek i region powstania, a nawet precyzyjnie
okres historii dla charakterystycznego zdobnictwa lub stylistycznych różnic. Dzieła epok minionych zazwyczaj odczytujemy zgodnie z opisami dotąd poczynionymi, rzadko odkrywa
się inne niż już odkryte fakty wpływające na dotychczasową ocenę dzieła sztuki. Ale sztuka
współczesna, nawet ta dwudziestowieczna, ciągle zyskuje nową twarz w obliczu przywracanych historii nowożytnej, międzywojennej i powojennej, odsłonięć archiwalnych klauzul,
ciągle przysparzających nowych faktów historii powszechnej, ale też historii sztuki. Mogą to
być korekty autorstwa, przyczyn powstania, niecodziennych okoliczności powstawania znanych dzieł, nowego światła rzucanego na znane fakty, nowego odczytania manifestów, świadectwa dwuznacznych dotąd przesłań artystycznych, odkryć kolei losu dzieł przechodzących
przez ręce różnych właścicieli lub tylko przypadkowych posesorów, prac odnalezionych czasem w niezwykłych, a czasem mało znaczących miejscach. Wiele dzieł sztuki, które w oczywisty sposób odczytujemy jako przynależne czasom i didaskaliom już rozpoznanym – zmienia sposób odczytu. Do obrazu dotychczasowych interpretacji dzieła, do teoretycznych ram,
w jakie już historia sztuki je wpisała, również obiegowego wizerunku autora, trzeba czasem
dodać poprawki. Tak dla przykładu Katarzyna Kobro, której twórczość niemal zupełnie nie
przetrwała zawieruchy wojennej, dopiero po wielu latach zapomnienia, a może wymazywania z polskiej pamięci, wróciła do łask odkrywających ją na nowo współczesnych młodych
adeptów sztuki, tych, którzy nie pamiętają już wojny będącej doświadczeniem minionych pokoleń. Kobro, córka wykształconej muzycznie Rosjanki i niemieckiego (łużyckiego) kupca
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i żeglarza przybyłego z Danii i osiadłego w Rosji (potem na Łotwie) – Mikołaja von Kobro,
pchnięta przezornością ojca, który sam został niedługo pozbawiony majątku, a w końcu i życia, już jako żona malarza Strzemińskiego, związanego z awangardą artystyczną moskiewskiej
Akademii – umknęła fali rewolucyjnej, antypolskiej(potem antyżydowskiej), do Polski i osiadła w Łodzi. Władysław Strzemiński związał się z polską bohemą, dla której szybko stał się
przewodnikiem i jako wykładowca zasad nowej sztuki pozostawił swoje imię powstałej tam
Akademii Sztuk Pięknych. Jego żona pomimo fantastycznego dla nowoczesnej sztuki i architektury dorobku rzeźbiarskiego, a zwłaszcza manifestów sztuki, które nie zdążyły odbić się
właściwym echem w sztuce przed wybuchem II wojny światowej, popadła w niełaskę i ostateczne zapomnienie. Zawsze mówiąca łamaną polszczyzną, postrzegana jako inna, skłócona
i żyjąca z mężem-gwiazdą ruchu artystycznego w nieformalnej separacji, nieakceptowana jako
artystka kobieta-bojowniczka, podpisała dla ratowania życia i córki najpierw (wraz z mężem)
listę rosyjskich emigrantów, a potem volkslistę Baltendeutsche, spaliła dla ogrzewania swoje
drewniane prace i w końcu, strawiona wyniszczającą chorobą, zmarła samotnie w przytułku.
W tym czasie Strzemiński, kaleka wojenny, bohater o dwuznacznej etycznie postawie, uwielbiany malarz i wzięty mówca, teoretyk nowej sztuki, święcił uznanie środowiska, ale i jemu
wojna i socrealizm również nie oszczędziły swego okrucieństwa. Dwoje wielkich artystów niesprawiedliwie dla sztuki osądzonych, dopiero po półwieczu osiąga należny status. 50 lat po wojnie odtworzono część kompozycji przestrzennych Katarzyny Kobro i stworzono jej w Łodzi
izbę pamięci. Pomimo upływu lat i ewolucji artystycznej, jaką przeszła sztuka nowoczesna, te
prace są nadal świeże i odkrywcze. Fascynują zarówno rzeźbiarzy, malarzy, jak i architektów
swoją błyskotliwą celnością użytych form, podstawowych kolorów zastosowanych w kontekście szarości, pustką jako elementem budulca kształtów materialnych oraz ich wzajemnymi
intrygującymi relacjami. Mało kto sięga również po teksty manifestów artystycznych, które
Kobro napisała dla definiowania praw i przesłań sztuki współczesnej, a które nie zestarzały się
do dzisiaj, pomimo upływu lat i zakrętów historii. Spuścizna Strzemińskiego z kolei przetrwała zawieruchy i nadal inspiruje młodzież. Luiza Nader56, autorka nowego spojrzenia na Teorię
widzenia, kultowe dzieło Strzemińskiego, rzuca inne światło na jego rozumienie/odczytanie.
„Luiza Nader, odwołując się do badań psychologów i neurobiologów, między innymi Josepha LeDoux i Antonia Damasia, oraz badaczy kulturowych, postuluje stworzenie «afektywnej historii sztuki». Jak przekonuje, pojęcie afektu daje nowe perspektywy w badaniach nad
historią, kulturą i sztuką”57. W każdym razie ten nieuwzględniany dotąd aspekt może znacznie
rozszerzyć dotychczasowe odczytanie znaczenia dzieł i motywacji działań swoich twórców
oraz sposób postrzegania ich sztuki in extenso.
56

Luiza Nader, Afekt Strzemińskiego. „Teoria widzenia”, rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół Żydów, Nowa Humanistyka,
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W tym kontekście wartościowanie przypisywane architekturze wydaje się znacznie bardziej stałe i stabilne. Raz już przypisane jej cechy pozostają na ogół dość trwałe – dopóki
jej użytkowa jakość się nie obniży, ze zwykłej przyczyny starzenia się materiałów i urządzeń
oraz podnoszenia standardów życia. Taka niezmienność, w tym trwałe zespolenie z miejscem, tym bardziej upoważnia ją do miana twarzy kultury swojego czasu.
Architektura nie tylko nadaje twarz miejscu, wpływa również na całość akcji rozgrywających się w najbliższym sąsiedztwie. Architektoniczna przestrzeń – przestrzeń wykreowana przez
architekturę, definiuje świadomość społeczności tego miejsca. Ta architektoniczna przestrzeń, wewnętrzna dla budynku i ta na zewnątrz wokół obiektu, narzucają społeczeństwu sposoby zachowań, praktyki, służą mu i kształtują rytuały, rutynę, w końcu sposób myślenia i postrzegania świata.
(za:) BOURDIEU

Jednym ze strukturalistów, który przeprowadził analizę zależności między zabudowaną
przestrzenią a społecznymi praktykami i przekonaniami, opierając ją zarazem o zróżnicowanie etnograficzne, był francuski socjolog i filozof Pierre Bourdieu. Wypracował pojęcie habitusu58 jako zespołu uwarunkowań (dyspozycji) budujących mentalność i zachowania poszczególnych osób w każdej z grup społeczności. Habitus określa też dopełniające się dwie
grupy relacji pomiędzy podmiotem a zabudowaną przestrzenią: „Pierwsza głosi, że forma
przestrzenna stanowi narzędzie, za pomocą którego ludzie ustanawiają tożsamość i wyrażają relacje społeczne, druga zaś przyznaje budynkom trwałą zdolność do podtrzymywania, ochrony i utrwalania tychże tożsamości i relacji”59. Architektura jako konkretny budynek, kompleks zabudowy, konfiguracja przestrzenna, układ przestrzeni zabudowanej, zwykle
jest rezerwowany dla określonej społeczności, klasy społecznej lub płci. Może odzwierciedlać pełną kosmologię tej społeczności. Odzwierciedla i utrwala całokształt kultury tej społeczności. Właśnie architektura jako zabudowana przestrzeń staje się układem odniesienia,
konstytuującym i naturalizującym tożsamość społeczną. Kształty przestrzeni wykreowanej
przez architekturę rzutują wprost na konstytucję i zachowanie człowieka. Idąc za myślą Bourdieu, trzeba stwierdzić, że możliwości i ograniczenia stwarzane przez architekturę formują
i wzmacniają habitus, i odwrotnie, wykształcony przez nią zespół zmodernizowanych zachowań stabilizuje środowisko zbudowane. Wszelkie wpływy sił politycznych, ekonomicznych,
czy nowych technologii wymuszające przekształcanie budynków mogą wpływać na rewidowanie habitusu, dostosowując go do nowych warunków. Nowe okoliczności powodujące
niedostosowanie systemu, mogą (nie muszą) doprowadzić do transformacji habitusu. Na
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tym tle marksizm rozwijał teorię zmiennej natury kapitalizmu, a Henri Lefebvre dowodził,
że „[…] produkując przestrzeń przez projektowanie i codzienną praktykę, ludzie wprowadzają w życie imperatywy ekonomii i ideologii. Ponieważ te imperatywy ewoluują z biegiem czasu, zmienia się również podstawowa natura przestrzeni, jaką ludzie produkują”60.
Ludzie aktywni zawsze chcą zmieniać i przystosowywać swoje środowisko niezależnie od
kategorii, płci i rasy.
(za:) DELEUZE

Istotnym podziałem różnicującym przestrzeń wokół człowieka, wprowadzonym przez
dwóch Francuzów, filozofa Gilles’a Deleuze’a, i psychoanalityka, filozofa i aktywistę Felixa
Guattariego, jest podział na przestrzeń gładką, odnoszącą się do terenów naturalnie jednorodnych, i pofałdowaną – zurbanizowaną. Fałdy, czyli tereny zurbanizowane, są dla społeczeństwa niezbędne, ale też mogą ograniczać albo zniechęcać, podczas gdy z kolei gładkie
przestrzenie człowiekowi nie wystarczają. Człowiek, idąc za swoim imperatywem życiowym,
stale „fałduje” przestrzeń, budując kolejne barykady, stawia czoła wyzwaniom, wyznacza ulice, granice, wznosi wieże i ikony. Pofałdowana przestrzeń urbanistyczna, utworzona przez
architekturę, artykułuje ludzkie różnice, daje wyraz zaspokajania potrzeb społecznych, potrzeb gospodarki, władzy. Pofałdowana przestrzeń miejska kształtuje ludzką świadomość
i tożsamość. Zabudowane środowisko narzuca, gruntuje lub podważa przekonania swoich
mieszkańców, jest wprost zaangażowane w historyczną i krytyczną analizę kultur.

2. Realność architektury
Architektura jest integralnym składnikiem ludzkiej egzystencji zarówno materialnej, jak
i duchowej. Jest zarówno narzędziem, jak środkiem do osiągania rozmaitych ludzkich celów
– zmian relacji społecznych, krajobrazu kulturowego – odgrywa aktywną rolę w kształtowaniu wszystkich parametrów kulturowych. Architektura bez wątpienia jest twarzą kultury.
(za:) KOOLHAAS

Przestrzeń w potocznym rozumieniu oznacza zwykle pustkę. Tym niemniej dla artystów, twórców i dla wszystkich posługujących się wyczuloną wyobraźnią jest to nieskończony temat i zasób intelektualny dla poszukiwań nowych treści i nowego wyrazu. Rem Koolhaas wprowadził do nomenklatury architektonicznej przestrzeń śmieciową61 jako rezerwy
60

Ib. s. 77.
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Rem Koolhaas, Śmieciowa przestrzeń. Teksty, wybór Andrzej Leśniak, przeł. Marcin Wawrzyńczak, Fundacja Centrum
Architektury, Warszawa 2017.
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pustki-nieużytków, niewykorzystanych przestrzeni zamkniętych architekturą, straconych
dla użytkowania narożników, w które nie da się wejść, ale też przestrzeni zepsutych lub niszczących idealne wyobrażenie projektanckie. Przestrzenią śmieciową mogą być ruiny poprzemysłowe, zdegradowane obszary slumsów, nawarstwiona zabudowa gospodarcza, spiętrzone
dobudówki i przypadkowe nadbudowy. Bylejakość też stanowi przestrzeń śmieciową. Najbardziej jednak dotkliwy jest psychologiczny ciężar przestrzeni bezużytecznie zmarnowanej
konsumpcjonistycznym dyktatem społecznym i kapitalistyczną gospodarką. O ile jednak
zdegradowana architektura czy śmieciowy pejzaż stanowią pole do standardowych działań
naprawczych i poprawy stanu rzeczy, o tyle pustka stanowi szczególne pole działania, łatwo
wymykające się wartościowaniu. Wielu artystów, również architektów, poszukuje nowej interpretacji pustki i nowych środków wyrazu dla jej ujarzmienia w kategoriach znaczeń.
(za:) TURREL

Sztuka intelektualna, często niematerialna, stała się jednym ze sposobów kontestowania
obowiązującego porządku coraz bardziej skomercjalizowanego świata. Pierwszym przejawem
artystycznego buntu były obiekty ready-made Marcela Duchampa. Później na wystawach pojawiały się puste pomieszczenia, zamknięte galerie, czasem zamykano galerie z widzami wewnątrz jako eksponatami, pusta przestrzeń zastąpiła materialne dzieła sztuki i sama stała się
sztuką (Yves Klein). Środkami do sygnalizowania emanacji pustki stały się woda, mgła (Robert Morris), wiatr (Hans Haacke), pole magnetyczne, gazy (konceptualiści Art & Language), promieniowanie, fale radiowe i dźwięki – sztucznie wprawiane w ruch dla prezentacji swojej siły ekspresji(minimaliści kalifornijscy z Jamesem Turrelem62). Światło i ciemność
wykorzystane dla efektu tęczy, nagłej jasności (Hiro Yamagata) albo wrażenia bezsiły i horroru zamknięcia w całkowitej ciemności (Mirosław Bałka) wszystko miało zaświadczyć, że
pustkę można odczytać na wiele sposobów i za pośrednictwem innych zmysłów, w sferze
„niematerialnej wrażliwości wizualnej”(Klein). Artystyczne refleksje na temat przestrzeni
zostały wyeksponowane w charakterze dzieł sztuki. Od momentu, gdy sztuka nabrała charakteru wymierności (Mel Bochner, Measurement Room), w tym wielowymiarowości (transmisje obrazów na odległość), stała się jednocześnie architekturą. Dzieła sztuki aranżowali
również architekci np. na kolejnych Biennale Architektury w Wenecji (Szwajcarzy Philippe
Rahm i Jean-Gilles Décosterd oraz Amerykanie Elizabeth Diller i Ricardo Scofidio), udowadniając istnienie przestrzeni jako niezależnego bytu. Gordon Matta-Clark, dyplomowany
architekt, przeciął na pół przeznaczony do rozbiórki dom w New Jersey, zaskakując niebezpieczeństwem używania, dekonstruując to, co z założenia miało budować bezpieczeństwo.
Prawdopodobnie możliwości transferu konceptów sztuki do architektury będą nadal rosnąć,
62
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a osiągając odpowiedni potencjał społeczny i techniczny, nowatorska sztuka już teraz na naszych oczach staje się architektoniczną codziennością. „Nowy rodzaj iluzji, wyłączenie takich
punktów orientacyjnych w przestrzeni, jakich dotychczas nikt użytkowników architektury
nie pozbawił, wiele jednak mówi o ludzkiej reakcji na przestrzeń”63 – konstatuje architekt
Piotr Winskowski, transponując zjawiska sztuki na wartości architektoniczne. De facto zachodzi tu zjawisko transgresji, gdyż trudno rozdzielić przynależność polisensorycznych wrażeń
odbiorcy od architektury albo sztuki. Trudno sensualne wielozmysłowe odczucia rozgraniczyć sztucznie sformalizowanymi podziałami. Brak kompletnego odczucia choćby jednego
z pominiętych wymiarów sytuujących przedmiot w przestrzeni, pozbawia człowieka przyzwyczajonego do architektonicznych (urbanistycznych) barier/fałd, pełnej wielowymiarowej
orientacji w przestrzeni. Nawet ciążenie ziemskie, któremu bezwarunkowo podlegamy, nie
jest wtedy w stanie bezwzględnie zapewnić uczucia stabilności i pewności siebie. Całe środowisko zbudowane/pofałdowane, czyli sztuczne systemy budujące poczucie bezpieczeństwa,
i to bezpieczeństwa w każdym z psychologicznych wymiarów – dają nam w sumie komfort
użytkowy codziennego życia/przetrwania. Jest nam potrzebna świadomość zabezpieczenia
bytu, którego nawet życiodajna skądinąd przyroda nie zapewnia do końca (gładkie bezkresy
pustynne, saliny, oceany, nawet pełne życia dżungle).
Architektura, narzucając ograniczenia życiowej przestrzeni, nadając jej formę – od wieków
tworzy stosowne dla czasu „opancerzenie” ludzkiego trwania. Jest świadkiem swego czasu i jego
twarzą zarazem. Nadaje twarz/wyraz kolejnym okresom kultury.

3. Neurotyzm architektury
Idąc śladem sensualnej odczuwalności przestrzeni, nie sposób nie wspomnieć Petera
Zumthora szwajcarskiego architekta, posługującego się w swoich projektach koncepcyjnych
głównie metaforą. Niektórzy z neurobiologów uważają, że istotą myślenia architektonicznego jest włączanie w mózgu projektanta – informacji uzyskanych za pomocą jednego zmysłu
– do percepcji dokonanej przez inny zmysł64. To tłumaczyłoby każdorazowe u architektów
poszukiwanie inspiracji w rozmaitych zjawiskach, przedmiotach, procesach.
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Piotr Winskowski, Brakujące parametry „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni. Przestrzeń Jako Taka” 2013,
nr 2[41], s. 63.
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Harry Mallgrave, Kultura architektury, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni. Przestrzeń Jako Taka” 2013,
nr 2[41], s. 27.
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(za:) ZUMTHOR

Wspomniany wyżej stararchitekt Peter Zumthor myśli o architekturze obrazami – jak pisze już we wstępie swoich dywagacji o istocie sfery kreacji Myślenie architekturą65. Podkreśla
w swojej drodze projektowej proces medytacji, która jest zawsze źródłem metafor przybliżających do koncepcji projektu. W podobny sposób określa się np. mowę jako przekład bodźców
płynących zewsząd, również z gestów – na dźwięki. Zdolność mówienia słowami dzięki neuronom lustrzanym odwzorowuje nasz proces zmysłowego – polisensorycznego– angażowania się naszego organizmu w świat otaczający. Przekłada bodźce na odczucia oraz wrażenia na
czynności. Neuroobrazowanie pozwala wykreować nową rzeczywistość, bazując na nieprzystających do niej zupełnie wyobrażeniach i doświadczeniach. Akt myślenia wzrokowego zostaje
przełożony w efekcie projektu i realizacji na żywe doświadczenie zmysłowe, jakim jest użytkowanie architektury. Użytkowanie nie jest tylko korzystaniem z usług dających możliwość
zaspokojenia konkretnej potrzeby. Użytkowanie to również satysfakcja płynąca ze spełnienia
doświadczenia smakowania aury obiektu, stworzonego w oprawie wyjątkowego miejsca. Tę
aurę tworzą wszystkie użyte projektem elementy architektury, ślady innych użytkowników, historii, dobranych celowo materiałów66. Tę aurę tworzy włożona w projekt inwencja, wyobraźnia autora transponującego swoje myślenie obrazowe na modelowanie w wybranej technice
rzemieślniczej. „It reflects the spirit of its inventor and gives its own answers to the questions
of our time…”67 (Oddaje myśl artysty i kreuje odpowiedzi na miarę czasu – przeł. aut.). Liczy
się wszystko: racjonalna konstrukcja, forma detalu, narożników i złączy, miejsc styku i przejść
materiałowych, całość od drobnych podziałów, rytmów, do większej skali i proporcji całości.
Ten sam proces dotyczy każdej ze sztuk. „The musicdraws me in. It is a space. Colorful and sensual, with depth and movement. I am inside it. For a moment, nothing else exists”68 (Muzyka
wciąga – w swoją przestrzeń. W kolorową i zmysłową głębię ruchu. Jestem tam. I przez chwilę
nic innego się nie liczy – przeł. aut.). „A painting by Rothko… Other sensual impression like
smell or sound, materials or the sense of touch don’t play a role. You enter the picture you’re looking at. […] It is like meditation, but not with empty mind. You’re fully alert and aware. Concentration on the picture sets you free, she says. Your each another level of perception. […]
Feelings of joy. Happiness”69 (Obraz Rothki… inne zmysłowe odczucia jak zapach, dźwięk czy
dotknięcie – nie mają znaczenia. Wchodzisz w obraz, patrzysz. To jak medytacja, ale w pełni
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„[…] it is the ballroom with its tiled floor and its paneling, the stairs in the background, and the lion’s paw at the side
that creates the film’s dense, powerful atmosphere. Or is it the other way around? Is it the people who endow the room
with its particular mood? I ask this question because I am convinced that a good building must be capable of absorbing the traces of human life and thus of taking on a specific richness”, ib. s. 24.
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napięcia umysłu. Koncentracja na obrazie wyzwala – mówi. Osiągasz wyższy poziom świadomości. Odczucie radości. Szczęścia – przeł. aut.). Odczucie piękna, uniesienia, radości przeżywania stanów wyższego stopnia uduchowienia mogą być osiągane jednakowo dla oczarowania
różnymi przejawami sztuki. Piękno nie ma przypisanego kształtu dla pojedynczej gałęzi sztuki. Potrafi zachwycić obrazem, muzyką, tańcem lub formą architektoniczną albo nastrojem,
jaki architektura stwarza wokół siebie. O ile dla sztuk wolnych wystarczy tchnienie geniuszu
i sprawność warsztatowa artysty, o tyle gwarancją pełnej satysfakcji w kontakcie z architekturą
jest odczucie magii pełni70. To oznacza dopełnienie wszystkich warunków nie tylko estetycznych, ale i technicznych czy funkcjonalnych dzieła. Przekład genialnej wizji na realny kształt
w przestrzeni jest długą wyboistą drogą współpracy wielu zaangażowanych osób i sprawnego
działania sporego taboru środków. Osiągnięcie zaś genialnego efektu dla ukończonego w wybranym miejscu dzieła, zgodnego z założoną wizją projektową, zapisuje się rzeczywiście prawdziwym mistrzostwem jego autora, świadczącym nie tylko o talencie artystycznym, ale także
o determinacji słusznością wyobrażonej a priori struktury.
Do utrudnień, które wiążą się z niełatwym procesem powstawania architektury, trzeba
jeszcze dodać fakt, że inicjuje ją zawsze konkretne zamówienie – zapotrzebowanie prywatne
lub społeczne, poparte realnym zapleczem finansowym dla realizacji tego proporcjonalnie
zawsze kosztownego przedsięwzięcia. Wiąże się ono nie tylko z samą inicjatywą, ale kolejno
ze zgodą i poparciem wielu zainteresowanych osób, z zaangażowaniem najpierw w opracowanie części przygotowawczej, a potem po kolei w wieloetapowy, złożony i kosztowny proces trwającej dość długo realizacji.
Dywagując nad odbiorem dzieła architektury, zwykle zapominamy o skomplikowanej
drodze dojścia do pełnej jego materializacji, skupiając się na samym modelunku konstruktu.
Zastanawiamy się nad motywami powstania projektu i uzyskanymi efektami przestrzennymi.
Tymczasem na formę odpowiedzi przestrzennej wpływa znacznie więcej czynników wynikających z uwarunkowanej nawarstwionymi problemami chwili danego czasu historycznego.
Nie sięgając daleko – jak następuje: „Znowu mówimy o ideologii, ale trzeba pamiętać, że architektura wydarza się najczęściej z bardzo pragmatycznych pobudek. Kult Marszałka – wcale
nie oczywisty, bo Piłsudski póki żył, a i po swojej śmierci, był postacią kontrowersyjną i wcale
nie uwielbianą przez większość społeczeństwa – nie stanowił jedynego impulsu dla budowy
dzielnicy rządowej. W grę wchodził jeszcze inny czynnik ważny ideowo dla modernizacji Warszawy, czyli postępująca militaryzacja społeczeństwa. Ponieważ największą pozycję w budżecie państwa stanowiło wojsko, to często inwestycje cywilne można było przeprowadzić tylko
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„Can beauty be designed and made? What are the rules that guarantee the beauty of products? Knowing about counterpoint, harmonics, the theory of color, the Golden Section and «form follows function» is not enough. Methods
and devices – all those wonderful instruments – are not substitute for content, nor do they guarantee the magic of
a beautiful whole”, ib. s.78.
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dlatego, że udawało się udowodnić ich wojskową przydatność”71. Tak argumentuje krytyk architektury Grzegorz Piątek fenomen tzw. architektury sanacyjnej – w rozmowie redakcyjnej na
temat rozwoju stolicy. Podkreśla rolę mitologizacji faktów historycznych, jednowymiarowości
pamięci o znaczących postaciach, podtrzymywania legendy zjawisk kulturowych – wszystko
na potrzeby społeczne. Pielęgnowanie mitów jest tym skuteczniejsze, im mniej pozostało żyjących świadków. Architektura powstała w odnośnych warunkach, na skutek skomplikowanych
działań, zarówno technicznych, jak administracyjno-politycznych, ideowych, w obliczu walki z przeciwnościami swojego czasu, a często z niezrozumiałych pobudek – może być w pełni odczytywana dopiero przez pryzmat dogłębnego rozpoznania historii i znajomości relacji
i specyfiki swojego czasu. Mit upraszcza i pomaga porządkowaniu pamięci. Pozwala na posługiwanie się skrótami – symbolami. Realia są znacznie bardziej skomplikowane, ale z czasem ulegają
zacieraniu. Tym niemniej trudna do zrujnowania materialność architektury zapisuje pełną prawdę
o swoim skonfliktowanym czasie. Jest trwałym świadkiem historii pomimo upływu czasu i nieustannych globalnych przemian. Nietknięta – pozostaje nadal twarzą kultury swojej chwili.
Widomym i rozpoznawalnym świadectwem architektonicznym, świadczącym dobitnie o okresie wznoszenia konstrukcji, ale też o specyfice i tradycji lokalnej, są przykłady stylu narodowego. Po zniszczeniach i wielowymiarowych stratach na skutek I wojny światowej,
w okresie międzywojnia gorączkowo poszukiwano architektury wyróżniającej państwowość
narodów, podkreślającej tożsamość narodową, odrębność terytorialną, znaczącej ślad etniczny. Jest ona o tyle łatwa do identyfikacji, że stosuje detale, a zwłaszcza ornamentykę zaczerpniętą i transformującą elementy regionalne, rustykalne, przetworzone współczesną nowoczesną stylizacją. Taki wzór poszukiwań architektury w stylu narodowym, o jednoznacznej
przynależności do kultury miejsca, bez wątpienia podbudowuje tezę o rozpoznawalności
realiów historycznych za pomocą obrazu architektury.
Oczywiście bywa architektura również twarzą nie tylko dyktatu państwowego, ale politycznego, a nawet ideologicznego, co gorsza, bywa, że firmuje ideologie, co jakiś czas wstrząsające ludzkością wojnami, pożogami, czystkami etnicznymi, okrucieństwem i ludobójstwem
– że wspomnieć tylko architekturę faszystowską i bliską już nam architekturę socrealizmu.

4. Architektura pustki
Na tym tle wyrazistej strefy przynależności przestrzeni naznaczonej tożsamością narodową – w stosunku do konfiguracji terenu, a nawet do stref klimatycznych przebiegających
71
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niezależnie od podziałów administracyjnych – współczesna architektura hi-tech opanowała
świat ponad granicami politycznymi. „Czy poszukiwania w dziedzinie stali i szkła dysocjują
materialność architektury? Czy formy wprowadzane głównie przez architekturę dekonstrukcyjną dyslokują ortodoksję przestrzeni architektonicznej? Z czym mamy tu do czynienia:
z utratą miejsc, dążeniem do bycia «nigdzie» czy budowaniem architektonicznie możliwych
między-przestrzeni?”72
(za:) REWERS

Tak sformułowana między-przestrzeń to wypadkowa spotkanych wartości zawartych
w danej przestrzeni. To architektura zaprojektowana na kanwie śladów materialnych, mistycznych, kulturowych, pamięci i mitów, konstrukcji i pustki. Ewa Rewers określa budowanie nowego projektu jako węzła/klucza na styku ontologii śladu, zdarzenia, światła i między-przestrzeni. Zatarły się już bowiem podziały na skale działań architektonicznych lub
urbanistycznych, na własność przestrzeni otwartych lub półotwartych, prywatnych i ogólnodostępnych, starych i nowych, środowisko fizyczne miesza się z niewidocznymi systemami telekomunikacji. Dzieje się tak, ponieważ europejskie projekty nowej architektury
współcześnie powstają głównie jako przebudowy, rewitalizacje, modernizacje przestrzeni
już wcześniej użytkowanej. Nie kolonizują nowych terenów, lecz przekształcają posiadane. Architektów najbardziej frapują zagadkowe nieokreślone wartości zawierające się in-between, między tym, co trwałe, a niewidoczne, między stabilnym a nieużytecznym, w przerwach, resztówkach, odpadach, na marginesie – jednym słowem w przestrzeni śmieciowej.
Ta niezdefiniowana przestrzeń otwiera się bez ograniczeń na niebo – odsłaniając tym samym dalsze nieograniczone pole dla zdarzeń i paraarchitektonicznej dyslokacji. Jeśli dodać
jeszcze możliwości sterowanej telekomunikacji, wykorzystujące zarówno materialne parawany i ekrany do projekcji obrazów, jak i hologramy wydzielające i tworzące wirtualne miejsca oraz inne przydatne, coraz bardziej wysublimowane technologie cyfrowe – przestrzeń
miasta zdaje się nie mieć wymiernych ograniczeń, a jej struktura/architektura/estetyka stają się uniwersalne. Przestrzeń realna staje się nierozdzielna od symulacji przestrzeni miejskich.
Powszechna hybrydyzacja dotyczy nie tylko architektury, ale też wielokulturowości, łączenia i mieszania różnych aspektów życia miejskiego i społecznego. Na ogół dotyczy równoległości występowania, równoczesnego udziału w miejskim życiu wielu równowartościowych zjawisk kulturowych. Hybrydyzacja obecnie miękko przechodzi w transkulturowość,
ciągi archipelagów pozbawionych centrum, gdzie znaczy się równowaga struktury społecznej, zanikanie podziałów i skrajności (cytadela – getto, granice i marginesy). Przeczy tym
samym Castellsowskiej koncepcji Dual City, miasta podzielonego na sektory ekonomiczne
72

Ewa Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005, s. 171.
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pracy: formalny – technologii informatycznych i nieformalny – zdegradowanej pracy. Przeczy też bazującej na powiązaniach i zależnościach społecznych i kulturowych w mieście
– koncepcji sieci. Saskia Sassen zbudowała koncepcję modelu sieci przestrzennych, łączących sektory o podobnych typach zabudowy, o podobnym przekroju sąsiedzkich społeczności – z konkretnymi dzielnicami miast. Rozpracowywane miasto, które jej posłużyło za model, Nowy Jork, przedstawia trzy nakładające się układy sieci: 1: luksusowe biura, wieżowce
i apartamentowce Manhattanu, 2: stare dzielnice, industrialne, niską zabudowę, obrzeża i 3:
ubogie, zdegradowane, podziemne, rozsiane po całym mieście przestrzenie biedy.
Hybrydyzacja odnosząca się do przestrzeni neutralnej (połączonej, przemieszanej pomiędzy), nazywana też „trzecią przestrzenią” (Bhabha73) lub „przestrzenią codzienności”
(Welsch74), prowadzi do nowej przestrzeni reprezentacji i negocjacji znaczeń, do nowej formy komunikacji. Hybrydyzacja prowadzi do zmian destabilizujących przestrzeń, deformując kanony, pozbawiając centrum, zacierając wartości kulturowe i terytoria, obalając ustalone normy. Hybrydyzacja przechodzi w transkulturowość. „Bardzo ciekawe przy tym jest
to, w jakim stopniu przekształca ona miejską wyobraźnię, wychodząc od technologicznego
imprintu, tej dystopii współczesnej przestrzeni miejskiej wolno, lecz nieuchronnie obracającej ją w cyberprzestrzeń”75. Przestrzeń realna i symulacje przestrzeni miasta stają się powoli nierozdzielne. Architektoniczna dotąd twarz przeradza się w jej krzemową wizytówkę
– świadectwo kultury naszej epoki.
(za:) CLĖMENT

Po „trzeciej przestrzeni” oznaczającej strefę przemieszania, zróżnicowania funkcjonalnego, architektonicznego, kulturowego, sformułowano i zdefiniowano „trzeci krajobraz” (Gilles Clément76) odnoszący się do rezerw terenowych, terenów opuszczonych-poużytkowych,
zdziczałych przypadkową różnorodnością, terenów trzecich następujących po: 1) terenach
naturalnych (przyrodniczych-nietkniętych) i 2) zurbanizowanych (pod wpływem antropopresji). Tereny opuszczone, pospolicie nazywane ugorami, mogą mieć różne pochodzenie
– poprzemysłowe, po rolnicze, miejskie, turystyczne. Mogą to być też rezerwaty, czyli miejsca nieużytkowane, wyłączone z działania antropopresji, wydzielone w sposób naturalny
(trudno dostępne) lub administracyjnie. Trzeci krajobraz jest urzeźbiony w sposób różnorodny, nieokreślony, znaczony przestrzeniami pozbawionymi funkcji – nieuporządkowany
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planowaniem. Na styku pomiędzy terenami użytkowanymi o określonym funkcjonalnym
przeznaczeniu zawsze odnajdziemy na obrzeżach większe lub małe nieużytki, gdzie nie docierają maszyny rolnicze lub ogrodnicze. Pozostają ostoją różnorodności wypieranej z sąsiedztwa. Granice trzeciego krajobrazu są granicami globalnego ogrodu, jak nazwał Clément
biosferę Ziemi, którą poddaliśmy bezlitosnej kolonizacji. W niej znajdują siedliska, organizmy niehodowlane i nieuprawne, które zostały wyparte przez uprawy. Zbiorowiska pierwotne już prawie nie istnieją, rezerwaty starają się zachować klimaks, natomiast flora terenów
opuszczonych nie ogranicza się do gatunków rodzimych, wzbogaca swoją różnorodność
wszystkimi gatunkami pionierskimi pasującymi do środowiska (biom). Niestety nawet ta
różnorodność warunkowana jest demografią. Człowiek uzbrojony w cywilizacyjne zdobycze
sięga coraz dalej w zasoby naturalne i już niemal osiągnął ich wykorzystanie. Modyfikując
zdolności biologiczne, zmniejszyliśmy siłę „napędu biologicznego” różnorodności, warunkującą ewolucję materii ożywionej. Aktywność i liczebność populacji oraz rodzaj praktyk
konsumenckich powodują stałe zmniejszanie nie tylko rezerwatów, ale także ugorów, co tym
samym zagraża różnorodności i życiu w ogóle.
Dla architekta krajobrazu trzeci krajobraz znaczy prawie to samo co przestrzeń „pomiędzy”. To peryferie, tereny poza miejscami i nie-miejscami urbanizacji, relikty porządków
utylitarnych i ekonomicznych, hałdy, ruiny, obrzeża nieużytkowane przez człowieka – przestrzenie pomiędzy nimi. Przestrzenie „pomiędzy” jawią się jako wyzwolone spod zależności od podmiotu, powstałe w wyniku rozpadu kulturowego, przepychania granicy śmieci
i odpadu miejskiego. Człowiekowi służą już jedynie do oglądania, za to zyskują nową funkcję w pozaludzkim kontekście. Dobrze, jeśli dzięki samoistnej wtórnej naturalizacji, zyskają w konsekwencji upływu czasu i braku ludzkiej ingerencji, konsystencję mokradeł, które kiedyś charakterystyczne były dla naszych terenów geograficznych. Wtedy mają szansę
powoli wyrównywać poziom strat. Niestety w codziennym wyścigu po dobra zdobywane
na wymianę za prawo do lepszego trwania, zapominamy o globalnym wymiarze zniszczeń.
Dywagując o sprawach wyższych, co najwyżej zauważamy problemy peryferii jako błędni
flanerzy przekraczający granice stref, z poczuciem stanu przejściowego, poza czasem, z uczuciem nostalgii i wyobcowania. Wędrowiec przekracza, wychodzi poza paradygmat miasta,
poza miejski wystrefowany taśmociąg, dostępny sukcesywnie kolejnym uprzywilejowanym,
dopuszczonym do eksploracji, coraz intensywniej nasycając bogactwo murszu nowymi barwami, zapachami, odmienioną konsystencją, kolejne warstwy, niestabilność, różnorodność środowisk, stale w ruchu. Przedmiejska melancholia – niespójna struktura miasta z pogranicza snu.
To samo zjawisko zachodzi w mikroskali na każdym obrzeżu urbanistyczno-architektonicznym. Każdy kąt, narożnik, styk zbudowanej powierzchni, każda szczelina bruku, krawędź uładzonej ścieżki, zapełniają się kurzem, błotem, rozsadzają załomy, pasożytują swoją
nieregularnością, nieracjonalnością, rozrastając się w chwast. W niekontrolowany sposób to,
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co nieforemne, niezdyscyplinowane, anarchiczne i, co najważniejsze, bezużyteczne – zdaniem ogółu – pozbawia architekturę i krajobraz zurbanizowany urody. Miasto wszak jest tym
bardziej funkcjonalne, im bardziej zdyscyplinowane. Normatywna sztywność jednak stoi
w sprzeczności z witalnością i pragnieniem polimorfizmu. De facto właśnie ta przypadkowość
plątaniny wtrętów w surowym kontekście architektury podkreśla jej porządek i wzbogaca,
kontrastując chłód technicznego projektu.
Architektura jako sztuczny element rozdziela to, co w środku, od tego, co na zewnątrz,
pozostawiając między nimi minimalne przestrzenie – szczeliny „po”-między, mikroprzerwy
pozostałe pomiędzy strefami użyteczności (wnętrze-konstrukcja-zewnętrze), oznaczające podziały, miejsca na znaki, mikropustki do zagospodarowania. Zaistniała możliwość po
wprowadzeniu podziału (warunek-architektura-skutek) obfituje efektem „szalonych traw”
albo „dzikich kwiatów” – to miejsca biologicznie aktywne, pozwalające na wielokształtne
życie trzeciego krajobrazu. Jako odwrócenie tradycyjnej praktyki architektonicznej budują
transgresyjną możliwość mieszkania w nienormatywnym domu, w mieście-ogrodzie, w ogrodzie globalnym. Dotychczasowe ujęcie architektury równoznaczne jest z cięciem, wygradzaniem, barierą, rozdzielaniem, jest sztucznym wtrętem w naturalność, w ożywioną przyrodę.
Nowo określona morfogenetyczna entropia „po-między” może być architekturą.
Niekoniecznie to wszystko, co chwilowo zbędne, odpad, śmieć, kurz, to, co bezwładne,
co osadza się, przylega lub swobodnie opada i pogrąża się zgodnie z grawitacją, musi pełnić
rolę bezużytecznego odpadu. Obszary marginalne mogą mieć własną tożsamość – to miejsca, gdzie uprawia się inność, ze wszech miar wzbogacającą jednostajność. Ta przestrzeń
pozornie brudna i zbędna jak zwykłe tradycyjnie rozumiane śmietnisko, ruina, rumowisko,
to wszystko pozwala zatrzymać i ukorzenić ulotne właściwości miejskiego życia, poza utworzonymi sztucznie „parkami tematycznymi”, jakimi są zaprojektowane strefy miejskie. Nawet
biocenozy miejskie, łącznie z ogródkami działkowymi jako enklawami indywidualnie zagospodarowanych działek, podporządkowane są i narażone na bezwzględną antropopresję.
Wyzwolone spod niej, zachwaszczone, swobodnie budują własny świat, kosmopolityczne
mosty przestrzenno-kulturowe. Są zarazem intruzem i wartością samą w sobie. Rozróżnienie należy do subiektywnego użytkownika. Tak jak romantyczna ruina, mogą stać się modną strefą najbardziej pożądanej urody i miejskiej przygody.
Innym istotnym elementem wszelkich zmian jest ruch. Wydaje się, że trudno architekturę oceniać w kategoriach ruchu, ale wbrew pozorom każda konstrukcja budowlana
podlega minimalnym ruchom osiadania, odkształcania, a im wyższa (skyscraper), tym bardziej reaguje na wiatr i wstrząsy tektoniczne. O ile zachowuje swoją stabilność dzięki użytym technologiom, o tyle nie jest absolutnie statyczna. Te minimalne ruchy prowadzą do
niewielkich zmian formy, do czego dodają się również zachodzące zmiany w otoczeniu lub
wewnątrz kubatury. W sumie wynikają z nich ogólne zmiany wizerunkowe. Ale ruch jest
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też elementem postrzegania pojedynczego obrazu/oglądu architektury. Seria fotografii ujętych z tego samego miejsca będzie się różnić w zależności od pogody, chwilowej aury, kąta
padania promieni słonecznych (pory dnia), zjawisk klimatycznych lub incydentalnych zdarzeń – będą aranżować niespodziewane dramatyczne zmiany wizerunku. Niektóre powodują
trwałe zmiany formy. Generalnie zaś architektura, tak jak cały kosmos, podlega nieustannemu ruchowi wzajemnych oddziaływań, ruchowi, który jest napędem życia. Rytmiczne ruchy utrzymują Ziemię, florę i faunę, w tym człowieka, przy życiu. Spękana osiadaniem lub
rujnacją, budowla wypełnia się pyłem, wilgocią, penetrowana kłączami, pędami, pochłaniana zostaje przez zieleń, a zalana, zostaje pokryta florą wodną itd. – stanowi rozkładającą się
bazę/podkład w łańcuchu życia biologicznego.

5. Kultura pustki
Ruch, ale przede wszystkim szybki, wibrujący ruch wprawiający w stan podniecenia, euforii, odczucie przyspieszenia czynności życiowych, doganiania przyszłości – to współczesny
napęd dla poszukiwania innowacji, zmian ekonomiki rynkowej, szukania wygody i nowych
technologii. Jego symbolem stał się szybki samochód i amerykańska highway. Pęd, podsycany angażującą zmysły muzyką kolumn hi-fi i poczucie braterstwa drogi z innymi kierowcami lewych pasów autostrad – dają wizje przekraczania odległych, niemożliwych granic już
teraz. Rozszczepienie w ruchu, nirwana pędu, olśnienie akceleracji. Architektura jest tylko
środkiem/narzędziem w osiąganiu takich stanów. Rekurencja architektury definiuje ją zawsze własną statyką, jakiekolwiek kształty by przybierała77.
Masowy ruch, zintensyfikowany w stosunku do powolnego tradycyjnego życia (zachowanego gdzieniegdzie w peryferyjnych strefach), pozostanie niezmienną potrzebą poszukiwań najwygodniejszego i najszybszego przemieszczania się, zarówno w skali krótkich, jak
i najdalszych dystansów. Tak wskazuje rozwój cywilizacyjny, globalizacja, a za tym potrzeba
mobilności dyktowana równoległością i równoczesnością zadań. Niezależnie od tego w sferze
prywatnego życia, pomimo ułatwień i zachęt, ludzie preferują prywatność kosztem wspólnotowości. Wolą budować więzi rozproszone w przestrzeni opierając się na własnej mobilności, wolą separować się od lokalnych światów, pozostając wolnymi indywidualistami. Samochód i motoryzacja narzuciły nie tylko inny kształt gospodarce światowej, ale narzuciły także
inny kulturowy styl życia. Nowy urbanizm, przywracający spokojny ruch na miarę fizycznych
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ludzkich możliwości, pomimo zdrowotnych i zdroworozsądkowych argumentów zrównoważenia, pozostaje raczej wzorcową ideą. Poszukuje się stale kompromisu pomiędzy interesami
ekonomicznymi i dążeniem do nieskrępowanej mobilności oraz między konsekwencjami masowej obecności samochodów a przywróceniem zieleni i pieszych, przestrzeniom publicznym
na całych obszarach miejskich. Nie chcemy rezygnować z jakichkolwiek osiągnięć cywilizacji,
równocześnie chcąc odzyskać wartości, jak się wydaje, utracone lub przynajmniej zagrożone.
Chcemy być wszechobecni (teletransmisje), wszechwiedzący (wikipedia w telefonie), operatywni i dyrektywni (smartfon z aplikacjami), odczuwać cały świat i oddziaływać na innych
(awatary i VR, blogi i platformy społecznościowe). Przedmiotem magicznym naszego wieku
stał się wszechmocny smartfon, będący już w posiadaniu każdego człowieka niezależnie od
wieku czy stanu majątkowego. Stał się w zbiorowej wyobraźni personifikacją, urokliwą transmutacją, zimnej pociągającej cyfrowej urody, ponowoczesnym wytworem technologii komunikacji. Człowiek w coraz mniejszym zakresie potrzebuje gestów, energii, drugiej żywej
istoty, jedynie autonomii własnej świadomości, władzy kontroli, rozszerzonego ego. Smartfon stał się elektroniczną protezą, kumulacją myśli i emocji, naszą pamięcią, zewnętrznym
dyskiem, bez którego sami stajemy się przedmiotem pozbawionym osobowości i tożsamości,
bo te z kolei zostały przeniesione do chmury. Stajemy się bezpodmiotowym obiektem sprowadzonym do stanu przedfuneralnego, chłodnego nieorganicznego letargu. Smartfon stał
się trzecim okiem Cyklopa dla każdego z nas, dodając w czasie realnym wszystkie informacje weryfikujące zakres naszej percepcji tak, jak dotychczasowe stereoskopowe (dwoje oczu)
widzenie. To widzenie rzeczywistości jest wspierane trzecim niezależnym transhistorycznym
oglądem rzeczy. Pełnia wiedzy w jednym spojrzeniu. Tak już działają okulary inteligentne Google Glass, testowane dla zadań specjalnych i coraz szerszego użycia. Kolejna usprawniająca
biologię proteza, oddalająca nas od tradycyjnego społeczeństwa.
Podobnie, albo wręcz tak samo, działa na człowieka piękno – amorficzne, nieuchwytne,
niedefiniowalne, ale odczuwalne, doznawalne, spersonalizowane – potrzeba pędu ku lepszemu, w nieznane, ku doskonałości. Bo najdoskonalsza akcja to ta wyprzedzająca refleksję78.
Potrzeba „wychylenia poza rzeczywistość […] – samo to jest piękne bez względu na rezultat”79. To wewnętrzna indywidualna potrzeba poznawcza, ciekawość świata, chęć wykorzystania czasu, spełnienia marzeń, doznania głębi emocji. Bo piękno powstaje między artystą
a dziełem. Artysta tworzy dzieło. Ale do odczucia jego piękna nie trzeba mieć talentu artysty. Ten sam zawsze pęd chęci poznania pozwala wyzwolić takie same emocje olśnienia spowodowane przeżywaniem aktu odkrycia. Niezależnie od tego, czy dotyczy nowego elektronicznego gadżetu, czy zjawiska sztuki. Piękno ma właściwości kojące chorobliwą gorączkę.
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Czy zatem mały ekran komórki lub czy sens odczytanej wiadomości mogą być piękne?
„Nie, o pięknie decyduje kontekst. Ten sam wieżowiec może być piękny w mieście, a paskudny w górach. Żadnego piękna nie ma poza kontekstem. I nigdy nie było. Dla sztuki
kontekstem jest kultura. Zawsze istnieją kanony kulturowe, które nam pozwalają czytać różne
rzeczy. Swastykę, św. Sebastiana, Pietę. Wyrośliśmy w tym kanonie i wiemy, co to znaczy”80.
Bo sztukę czyta się jako tekst, jako całą sekwencję znaczeń – tak samo jak każdy widok pozwalają odczytać okulary Googla – z pełnym opisem i kontekstu, i artefaktów, i konotacji.
W sztuce współcześnie piękna jest treść, dlatego i architektura staje się chętnie niewidoczna na rzecz wyłącznego spełniania funkcji, przysłonięcia użyteczności, eksponowania kontekstu, współgrania i współżycia z naturą. Ustępuje pola wartościom, usuwając się
z pola widzenia, na rzecz dominacji natury, krajobrazu, miejsca, nie naruszając zasobów,
nie niszcząc biosystemów. Piękno jest kategorią moralną, samo nie potrzebuje piękna, żeby
zaistnieć. Powstaje dzięki (projektantowi) artyście, w wyniku działania między nim a dziełem. Może też stać się dla niego nieszczęściem, i wtedy ewolucyjny instynkt wygrywa walkę
z kulturą. Konformizm kulturowy bierze górę, pościg za prestiżem każe nadążać za gustem
większości, aby poczuć się bezpiecznie. Poczucie nadążania za gustem lepszej części społeczeństwa, wyprzedzenie tego, co będzie się podobać, daje wrażenie własnego piękna – tak
tworzymy modę. Moda zaspokaja próżność. Nawet jeżeli dotyczy uznawanej, liczącej się części społeczeństwa. Kultura nie musi iść z modą. Człowiek jest piękny, kiedy jest etyczny, moralny. Liczy się to, co dostrzegalne, niekoniecznie fizyczne. W sztuce tę rolę odgrywa misja.
Misją może być wzbudzanie zachwytu, jak w dziełach dawnych, klasycznych, natomiast
w sztuce współczesnej liczy się pobudzenie empatii, to misja sztuki niesiona przez jej istotne
treści. „Prawda o istocie jest często ważniejsza od prawdy o wyglądzie. Piękno istoty może być
ważniejsze od piękna estetycznego. Ludzie, którzy widzą piękno w różnych paskudztwach,
mogą widzieć piękno istotowości”81. Rozgraniczenie piękna od brzydoty jest niemal niemożliwe. Są ludzie, dla których zło samo z siebie jest piękne. Są tacy, którzy lubują się w tym, co dla
innych jest obrzydliwe, niedopuszczalne, nie do zniesienia. Czasem sztuka porusza te właśnie
struny dla wzbudzenia emocji i poruszenia spekulacyjnego myślenia. Efekt moralnego dobra
można osiągnąć różnymi sposobami. Sztuka jest jedną z dróg dojścia do kultury. Architektura natomiast pozostaje trwałym śladem takiej drogi. Zostaje twarzą kultury swojej epoki.
Aby docenić wartość ładunku, jakim dysponuje sztuka, trzeba być zarazem filozofem
i komediantem. Trzeba docenić postawę, w której wiedza miesza się z codziennym życiem.
Poznać wielość spojrzeń na sprawę, nie szukając jedynej obiektywnej prawdy. Pozwala na to
wielokulturowość, dopuszczenie rozmaitości użycia rzeczy, korzystanie z wiedzy naukowej,
80
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pozostając równocześnie ciągle naiwnym. Naiwność oznacza szukanie świeżości spojrzenia
bez uprzedzeń, holistycznego odbioru bez uwarunkowań. To znaczy poszukiwanie dialogu, dyskursu, zamiast konfrontacji i indoktrynacji. Należy szerzyć edukację, aby nie musieć budować więzień (jak mówi przesłanie o budowie szkół Victora Hugo). Sztuka potrafi
wzbudzać różne emocje, od wzruszenia poruszającego najczulsze struny miłości i oddania,
po rozpacz, wściekłość i bunt, które potrafią podminować tłumy ideologicznych wyznawców i sprowokować do szturmu, walki wręcz i zabijania przeciwników. Tym niemniej sama
odczytana myśl pozostaje nadal nieuświadomionym zarzewiem, dopóki nie padnie na odpowiedni grunt-kontekst, nie zostanie odczytana w duchu obowiązującego lokalnego kanonu, nie znajdzie dość nietolerancyjnych popleczników lub oponentów. Sztuka dysponuje
ogromną siłą przekazu, porównywalną z religią monoteistyczną. Obie funkcjonują w tych
samych sferach ducha, umysłu i mózgu, używają takich samych środków przekazu, zajmują
podobne miejsce w życiu swoich użytkowników-wyznawców. Obie nie muszą się koniecznie wspierać pełnią rzeczywistych symboli-ikon, żeby osiągać założone kontestacyjne cele.
W takim porównaniu architektura jest zawsze widoczna, wręcz eksponowana, dominująca w otoczeniu, znacząca w kontekście, zawsze zajmuje poczesne miejsce niezależnie od
upodobań, jest niemożliwa do poruszenia niezależnie od oddziałujących emocji. Jest nawet
trudna do zniszczenia/rujnacji/rozbiórki, ponieważ powstawała powoli, na oczach widzów,
za ich choćby częściowym przyzwoleniem, a często z ich własnej woli i aktywnego lub finansowego wsparcia. Nierzadko też jest znacząca dla wpływowych grup wtajemniczonych, pamiątkowa, nierzadko nawet pomimo zwykłości i estetycznej przeciętności albo wręcz brzydoty – pomnikowo ważna. A to właśnie ze względu na swoją kulturową twarz. Jej znaczenie
bywa nawet nie zawsze opisane, ulotne, zamazane i niejednoznaczne, ale bywa znaczeniem
konsolidującym zbiorowość, jednoczącym w odczuciu wzniosłości symboliki artefaktu. Odczuwanie wzniosłości znaczeń duchowych mieści się już w kategoriach moralności, etyki,
estetyki, a więc filozofii bardziej niż socjologii czy psychologii.
Filozofia codzienności, albo raczej wiedza i życie – takie zestawienie słów brzmi, jakby
definiowały dwie przeciwstawne strony w dyskusji. Podobnie postać badacza, myśliciela-filozofa – z definicji sprzeciwia się codzienności-przeciętności. Te pojęcia wydają się nie pasować do siebie nawzajem. Pochodzą z diametralnie różnych sfer ludzkiego czucia. Niematerialna wiedza wywodzi się z nauki, natomiast codzienność znacząca zwykłością wywodzi
się z materialnego niedostatku lub braku potrzeb intelektualnych. Bez wątpienia wywodzi
się z braku: umiejętności, doświadczenia, gustu, zasobów zapewniających spokój, powoduje,
że pozostawanie przy życiu staje się permanentnym zmaganiem o przetrwanie, walką z przeciwnościami losu, obroną przed uciskiem silniejszych, a w najlepszym wypadku osiąganiem
minimalnego poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Należałoby uzupełnić, że podstawowe potrzeby oznaczają dla każdego zupełnie inny zakres usług i stanu posiadania, ale
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właśnie od tego zaczyna się filozofia codzienności i różnicowanie perspektyw, co z kolei buduje bogactwo społeczności i alternatywność światów. Dobrze więc, jeśli społecznością powodują zarówno filozofowie, jak i komedianci, zachowując stosowną harmonię.

6. Kultura hedonistyczna
Poważamy filozofów za ich wiedzę i umiejętność spekulacji myślowej, ale codzienne życie również wymaga pewnej dozy filozofii dla samookreślenia swojej postawy. Zwykliśmy
kojarzyć filozofów z dostojeństwem, ale niekoniecznie z dostatkiem pięknych przedmiotów. Nawet obraz hedonisty nie łączy się ani z kolekcjonerstwem pięknych przedmiotów,
ani z prostymi przyziemnymi przyjemnościami. „To nie moja rola artystki sprawia, że żyję
nieco inaczej niż większość ludzi, ale właśnie edukacja, dzięki której wiem, kim jestem, mam
przekonania polityczne, rozumiem, dlaczego trzeba poświęcić trochę czasu na zastanawianie
się nad pewnymi sprawami […] Nie znoszę mitologizowania artysty […] bo żyje w innym,
sobie tylko właściwym świecie […]. Interesuję się innymi ludźmi i światem, w którym żyję.
Nie bujam w obłokach, nie zamykam się w wymyślonej rzeczywistości, sam na sam ze swoją
twórczością. Mówiąc po prostu, luksus polega – moim zdaniem – na możliwości zorganizowania sobie życia w taki sposób, by rzeczy obowiązkowe i nieprzyjemne nie były liczniejsze
niż te przyjemne. Stosuję zasadę przyjemności w całym swoim życiu, a nie jedynie w pracy i twórczości”82. Wychowanie rodzinne utwierdziło w Juliette Noureddine przekonanie
o przysługujących każdemu prawach korzystania ze wszystkiego, edukacja dała jej narzędzia
do korzystania z tych praw. Mówi, co prawda, że zamiast uczyć sztuki, szkoła powinna dać
możliwość jej praktykowania, ale w kreatywnym momencie dorosłego życia i tak przydaje
się wszystko, co pamięć przywołuje, i wtedy dopiero, każdorazowo, pojawia się wspaniała
pełnia przyjemności. „Ten, kto się chce rozkoszować, musi być elastyczny, gotowy na eksperymenty”. Bo „mieć ciało to wpisać się w świat”.
(za:) ONFRAY

Sztuka daje możliwość sugerowania sensów bez zmuszania do subordynacji, gotowość
nadawania pełni bez indoktrynacji. „Czyż nie jest ona sposobem ujmowania wieczności
w skali właściwej temu, co przemija?”83 „Nie życie, lecz złe życie jest nieszczęściem. […]
hedonizm zachęca do ekspansji, barokowego rozbuchania, stawiania wymagań i śmiałości.
[…] fabularyzowanie przyjemności zamiast natychmiastowego zaspokojenia potrzeby daje
82
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nam jakieś «przed» i jakieś «potem», a co najważniejsze – trwanie”. Ważne jest rozróżnienie przyjemności od szczęścia, bo sztuka życia nie zawsze wiąże się ze sztuką bycia szczęśliwym. Sztuka życia polega na wydatkach i inwestycjach w życie, w którym uczestniczymy,
dzielimy się, konsumujemy, otwarci na innych, zostawiamy część siebie, bez obaw inwestowania w siebie, w świecie, w którym chcemy zaznaczyć swoją obecność. Człowieczeństwo znajduje swój pełny wyraz właśnie w poszukiwaniu przyjemności. Nie powinno się
mieć nigdy poczucia winy tylko z powodu szukania przyjemności. Na przykład smakowanie wina, poszukiwanie jego dobrego smaku, pielęgnowanie wysublimowanych sposobów
uprawy rzadkich gatunków winorośli, hołubienie rytuałów i pieczołowite przechowywanie produktów dla niektórych wydaje się naganne. „[W]wino jest produktem spożywczym,
o którym warto myśleć i mówić, a także warto zaznajomić środowiska przywiązujące wagę
do przyjemności i kultury. Wino nie jest po prostu przedmiotem konsumpcji […] ma wymiar kulturowy i służy przyjemności…”84. Mowa tu o kulturze in extenso i o kulturze slow
food. Filozof francuski i aktywista Michel Onfray jest pomysłodawcą Ludowego Uniwersytetu Smaku. Uniwersytet powstał dla kształcenia smaku w obliczu nagannego marnotrawienia warzyw i innych naturalnych składników smakowych, tak ważnych dla wykwintnej
kuchni francuskiej. W ośrodku resocjalizacyjnym, którego był gościem, nie przywiązywano
wagi do dobrego zdrowego jedzenia, a tym bardziej kultury smaku. Stąd pomysł najpierw
parku rzeźb terenowych, nasadzeń drzew owocowych, założenie warzywnika, zbudowanie
szklarni, a w końcu ukonstytuowanie restauracji integracyjnej, której zapraszanymi specjalnie na spotkania publiczne gośćmi byli smakosze życia i przedstawiciele świata kultury. Natura i kultura znalazły się w jednej przestrzeni, to, co przyjemne i pożyteczne, leżało na wyciągnięcie ręki – ziemia karmicielka i ambitny projekt. Resocjalizacyjny plan przekłada się
przede wszystkim na zdrowe żywienie. Nawet jeżeli połączenie organizacji i improwizacji
czasem może stwarzać wrażenie chaosu, to właśnie dlatego, że jest on zawsze warunkiem
nieodzownym dla twórczej pracy. Uniwersytet przyciągał coraz ciekawszych i znamienitszych gości. Miejsce kuchennych warzyw zajęli filozofowie, pisarze, artyści, nadając smak
strawie intelektualnej. Słowa, muzyka, obrazy, lektury, posiłki skomponowane z inspiracji
literackich. Wymyśla się dania molekularne, dobiera tematy, gości, dzieła. W połowie drogi
między rzeczywistością a utopią, pod hasłem „elitarność dla wszystkich”, na zasadach wzajemnej przyjaźni i umiejętności prowadzenia dyskursu – powstał ten krytyczny Uniwersytet
w Caen w Normandii. Jego twórca, Michel Onfray, mówi: „Przekazywanie wiedzy nie powinno być okazją do wykazywania się klasą i wyrabiania sobie marki – ma uczyć solidarności
i braterstwa, dzielenia się z innymi i kształtowania siebie”85. Z kolei sztuka nie jest środkiem
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zaradczym na braki szkolnictwa. Sztuka jest, owszem, narzędziem otwierającym na historię,
literaturę, nawet matematykę, co pamięta się potem przez całe życie, jako np. obraz trygonometryczny, czy piękny, harmonijny rysunek wzoru matematycznego – a wszystko wbrew
punktacji maturalnej, która plasuje przedmioty artystyczne w najniższych pozycjach drabiny rankingowej.
Jak dalece sztuka pomaga w budzeniu wyobraźni, rozbudzaniu kreatywności i zaradności, w przywracaniu wiary w siebie, uświadamianiu własnych możliwości, nabieraniu pewności w kontaktach rówieśniczych i społecznościowych, w zmaganiu się z trudnościami losowymi, znajdowaniu odpowiedzialnego miejsca w społeczeństwie – może zaświadczyć z kolei
działalność La Source86–ośrodka artystyczno-edukacyjnego. Ten ośrodek, przywracający
społeczeństwu młodzież głównie ze środowisk wykluczonych, ma siedzibę w departamencie
Eure, na północy Francji. Został założony przez malarza Gérarda Garouste’a, w jego rodzinnych stronach, tam gdzie sam szukał swojego „miejsca na ziemi”, zanim stał się rozpoznawalnym, a potem znanym i uznanym artystą. Teraz innym daje szansę stworzenia siebie, za sprawą i z pomocą sztuki i działań artystycznych. W najróżniejszych technikach artystycznych
do wyboru i w miarę praktyki, specjalizując się pod okiem aktywnych artystów, nauczycieli
i pracowników socjalnych, młodzi ludzie znajdują swoje przyjemności, hobby, zawody, przyszłe zajęcia, pracę. A przede wszystkim odzyskują godne miejsce w społeczeństwie i wiarę
we własne siły oraz perspektywę na przyszłość. Wszystko za sprawą sztuki. Sztuka budująca
wartości i emanująca pięknem w najbardziej jednoznaczny sposób rozwija kulturę.
Chcąc uczestniczyć w życiu kultury, najczęściej myślimy o teatrze. Oczywiście, odczucia radości z rozkoszowania się pięknem można również doznawać w teatrze, przeżywając
we wsparciu aktorów treści nawet małe, ale urastające do gigantycznych rozmiarów dzięki
artyzmowi dramatu i aktorów, wznosząc ducha na wyżyny uczuć. Teatr stwarza iluzję jeszcze dosadniej odczuwalną niż świat malarski. Sztuka teatralna otacza, wciąga, angażuje, zawłaszcza, zniewala, a potem powoduje, nawet zmusza, wymusza uczucia, z którymi trzeba
się mierzyć jeszcze długo po spektaklu. Dla wyczulonych na słowo wystarczy wszak stworzyć
nastrój i zagłębić się w poezję. Zestaw odpowiednio użytych słów otwiera głębię znaczeń
i koloryt niuansów czytanych „między wierszami” i odczytywanych absolutnie indywidualnie. Interpretacja może się różnić diametralnie, a im bardziej jest ona różnorodna, tym bardziej świadczy, że fraza jest nośna i poezja ciekawsza, bardziej angażująca.
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(za:) MISRAHI

Filozofowie często zastanawiają się nad uczuciem szczęścia(św. Tomasz z Akwinu, Władysław Tatarkiewicz, Robert Misrahi). Etykom i estetykom zawdzięczamy tę sekwencję medytacji, która wyjaśnia, czym dla odczucia sensu istnienia jest szczęście. Podążając za myślą Misrahiego, układa się prosty logiczny ciąg, upewniający nas we własnej wolnej woli zapobiegania
kryzysom i w pielęgnowaniu kultury jako gwarancji dobrostanu wspólnoty. Każdy moralny
kryzys niesie widmo zagłady (holokaust, pandemia, globalna katastrofa klimatyczna, biologiczna). Tym samym również stanowi zawiązek przyszłości. Naturalnym odruchem jest chęć
przetrwania, więc w imię lepszej przyszłości podejmujemy walkę o doskonalszy kształt świata.
Zawsze pewien odsetek działaczy szuka przygody, dla samej bezideowej walki, ale nie zmienia to nadrzędnego celu większości, przeżycia lepszego jutra. Ich walka jest odpowiedzią na
pytanie o sens życia. Tu pojawia się już filozoficzna refleksja uświadomienia własnej podmiotowości, zdystansowania się i stwierdzenia suwerenności swojego indywidualnego bytu. Jawi
się uświadomienie niezależności takich samych równoległych bytów innych osób, mających
podobne pragnienia podmiotowości. Odczuwają oni tak samo dynamikę dążenia do osiągania celów, satysfakcji, radości, które wszak wyrażają istotę/naturę człowieka świadomego pragnień – pragnień dążących do spełnienia. W tym miejscu musi nastąpić refleksyjny zwrot, warunkujący kierunek poszukiwań i osiągania radości zgodny z etyką postępowania. Konwersja
refleksyjna przekonuje o wolności przekonań, o własnym potencjale tworzenia sensów i wartości, dzięki czemu podmiot przechodzi od bierności do autonomii. Przechodzimy do postawy
zwierciadlanej wzajemności dawania – brania i oddawania. Wtedy można śmiało porzucić myślenie tragiczne, katastroficzne, prowadzące do śmierci, zagłady – na rzecz myślenia twórczego
umożliwiającego spełnienie pragnień nam samym i innym. Zamiast medytowania o śmierci poszukujemy rozkoszowania się życiem. Uzasadnieniem sensu życia jednostki jest afirmacja życia innych. Prawdziwa radość, będąca aktem absolutnym, najlepiej funkcjonuje pośród piękna
(triada filozoficzna dotyczy jedności piękna, prawdy, i dobra). Można zatem podsumować, że
pierwszym stopniem świadomej radości jest dobro własnej egzystencji, drugim uświadomienie wartości dobra innych – nam podobnych, trzeci zaś dotyczy kultury (przyjętych kanonów,
zwyczajów, praw) – uświadomienia przyjemności płynących z działania kontemplacyjnego
i aktywnego, radości płynących z umysłu i ciała. Szczęście jest tym większe, im radość lepsza
i bardziej pożądana. Dla każdego wypływa z wolnego składu kilku radości substancjalnych.
Dla każdego też stanowi sens, bez którego życie staje się bezużyteczne. Kultura nadaje życiu
sens. Kultura umożliwia szczęście, szczęście zawiera się w kulturze – jest składową kultury.
Takwięc transponując filozofię hedonistów na współczesność i realia polityki społecznej i gospodarki rynkowej, powstał manifest Onfraya87, współczesnego filozofa-anarchisty,
87
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krytykującego okopujący się na zużytych kategoriach wyzysku kapitalizm. Kapitalizm to
maszyneria produkcji i dystrybucji dóbr, której prawo stanowi wolny rynek. Trwający przy
nim ludzie, przywiązani są jedynie religijną wiarą w lepsze jutro, zgodą na dominację i poddaństwo. Polityczny hedonizm a priori zakłada rewolucyjną zasadę: najwięcej szczęścia dla
największej liczby ludzi – natychmiast – tu i teraz. Wszyscy obserwujemy, jak współczesną
formą faszyzmu niewolącego masy staje się rozczłonkowana niby-wirtualna społeczność cyfrowa z elektronicznymi i medialnymi systemami nadzorującymi. Władza o tyle skuteczniejsza, że rozproszona i ukryta, której prądy mają zmienne natężenie.
Współczesny hedonizm dąży do uwolnienia ciała i usuwania nieprzyjemności – przez
wzmocnienie artefaktami kultury, udoskonalenie coraz śmielszymi osiągnięciami techniki,
uszczęśliwienie heurystycznym poszukiwaniem przyjemności, otwiera perspektywy prometejskiej bioetyki i postępu kulturowego, co w konsekwencji dąży do pełni radości istnienia.
Współczesny anartysta, czyli artysta anarchizujący obowiązujący porządek w sztuce
– szuka nowych wartości – podobnie jak Duchamp, który fajansowy pisuar wyniósł na piedestał. Anartysta odnosi się raczej do filozofii astrofizyki i przestrzeni wielowymiarowych niż
do metafizyki idealistycznej. Opiera się na teorii względności i zakrzywieniu czasoprzestrzeni – mniej na hipotetycznym wyobrażeniu Architekta Wszechświata. Otwarcie na wszechświat i odczucie bliskości natury wywołuje poczucie wzniosłości. Spektakl mórz i oceanów,
wiecznych lodów, sztormów, doświadczanie katedr przyrody powoduje poczucie skończoności małego ludzkiego trwania, ale nie jako zawiązka religijności, a raczej jako odczucie
wspólnotowości – własnego udziału w trwaniu natury. Filozofia hedonistyczna pojmuje psychologię człowieka jako sztukę życia, konstruowanie, artystyczne rzeźbienie samego siebie
i na bieżąco pragnienie powtarzalności osiąganego szczęścia. Etyka hedonistyczna zakłada postawy nieortodoksyjne, wyzwolone spod przymusu wpojonego indoktrynacją – ateistyczne
– pozbawione toksycznych cech moralności, stosowania siły i podstępu. Etyka hedonistyczna odrzuca przyzwyczajenia wiązania moralności z teologią oraz transcendencji zarówno
boskiej, jak i matematycznej. Każe odnosić się z szacunkiem do każdego życia, materiału,
odpadku – również egzystencji artysty. Etyka to rzeźbienie siebie – solipsyzm. Każdy stanowi centrum świata i każdy konstruuje rzeczywistość począwszy od siebie. Wchodzi w relacje
z drugimi, wybierając ich w sposób etyczny, tzn. zgodny z etyką hedonistyczną – odrzucając
negatywność, destrukcję, perwersję, przykrość. Etyka hedonistyczna zakłada odsuwanie nienawiści, pogardy, antypatii, urazy, wywołujących smutek i przygnębienie.
Estetyka hedonistyczna odrzuca dotychczasowe kanony kodyfikujące uznane powszechnie piękno. Odrzucenie estetycznych ograniczeń dla poszukiwań artystycznych
równe jest odrzuceniu głębokiej wiary, kultu, monoteizmu. Twórcą obrazu staje się każdy,
kto na niego patrzy. Ale właśnie dlatego potrzebna jest estetyczna inicjacja, aby dzieło nie
wydało się po prostu śmiesznym lub brzydkim w oczach niewykształconego radykalisty
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intelektualnego. Do muzeów wkroczyła dzisiaj prawdziwa materia świata (resztki, odchody,
ubrania, wypchane zwierzęta, trupy), biotechnologie, transgeneza – tym samym prowokując
wszystkich patrzących. Efektem takiego przyzwolenia jest obecny rynek sztuki, który zalegają bohomazy i arcydzieła obok siebie. Estetyka hedonistyczna szuka więc pozytywnych
cech, które pozwolą wyjść poza krąg symptomów psychopatologii naszych czasów. Onfray
jako hedonista w swoim manifeście zaleca artystom dalsze kroki w kierunku pozytywnej estetyki, które formułuje następująco:
1. Nie nadużywać konceptualizmu.
2. Traktować katharsis jako środek, nigdy jako cel.
3. Wyjść poza autystyczny egotyzm, odrzucić uprzejmy solipsyzm eksponujący trywialność.
4. Walczyć z fetyszyzacją towaru.
5. Zerwać z kultem zwykłego przedmiotu dla krytyki konsumpcjonizmu i gromadzenia.
6. Obalić rządy kiczu powielanego rynkowymi wyborami gruntującymi zły gust.
7. Walczyć z namiętnością do Tanatosa – popędu śmierci, bólu, męczeństwa, kanibalizmu.
Pozytywna estetyka pozwoli na:
1. Powrót do immanencji, odzyskanie teraźniejszości.
2. Dechrystianizację ciała, ucząc sztuki dobrego umierania i dobrego życia.
3. Uruchomienie ironii i humoru jako antidotum na konceptualizm (intelektualny
ascetyczny idealizm).
4. Promowanie ciała antyplatońskiego (transgeniczność).
5. Stworzenie systemu komunikacji (instrukcje obsługi dzieł, relacje z odbiorcą).
6. Przywrócenie sztuce wartości intelektualnej zamiast rywalizacji o uznanie.
7. Promowanie wzniosłego perceptu (sztuka wysoka).
Sztuka nawet po obaleniu dotychczasowych kanonów piękna może i powinna dążyć do
wzniosłości. Powinna istnieć nie tylko jako ta powszechnie dostępna, ale również ta elitarna – wysoka, której trzeba się uczyć, doskonaląc samego siebie. Duchampowska rewolucja,
która z odbiorcy uczyniła artystę, powinna teraz nauczyć odbiorcę, jak być artystą. Współtworzenie z artystą na równi, współoddziaływanie na dzieło sztuki – zobowiązuje.

7. Hedonizm architektury
Współczesny hedonizm analogicznie traktuje architekturę. Przede wszystkim zobowiązuje twórców do nauczenia oglądających i użytkowników alfabetu swojej sztuki. Architektura
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z samej swojej natury jest partycypacyjna. Jest współtworzona nie tylko wespół z odbiorcami,
ale przez całe sztaby ludzi zaangażowanych w procesy jej powstawania. Największy jednak dystans dzieli koncepcję architektoniczną od jej akceptacji, nawet dla rozwinięcia najbliższego
kolejnego etapu wdrażania. Nowość pomysłu, nowatorstwo niepraktykowanego dotąd rozwiązania, zawsze stwarza barierę wątpliwości między projektantem-konceptualistą a kolejnymi współpracownikami realizującymi najpierw kompletny (realizacyjny, branżowy) zapis
projektowy, a potem wdrażającymi go do realizacji materialnej-przestrzennej. Konfrontacja
projektant-odbiorca natomiast wygląda podobnie jak w przypadku każdego innego dzieła
sztuki. Zawsze zaskakujący nowy obraz oglądany w kontekście znajomym budzi zdziwienie,
sprzeciw lub odwrotnie– radość udanego zaistnienia, odczucie sensownego kroku ku lepszemu. Oczywiste są zmagania dyskutantów zarzucających się argumentami znoszących się
wzajemnie stanowisk, wnoszącymi wątpliwości natury estetycznej, użytkowej, sprawności
technicznej, niedostosowania do oczekiwań, wymagań społecznych, przyzwyczajeń, stosujących porównania ze znajomymi rozwiązaniami tradycyjnymi, już gdzieś wypróbowanymi nowoczesnymi, niekonwencjonalnymi, potencjalnymi, dającymi perspektywę rozwoju itd. Jak
zwykle kiedy w grę wchodzi nowość. Są to często ostre konfrontacje, tyleż niemieszczące się
w standardach dialogu kulturowego, co utrwalające opinię i pozycję obiektu w nowej rzeczywistości. Ostatecznym argumentem przeważającym szalę jest skala i masa obiektu oraz zainwestowany wkład finansowy oczekujący zwrotu w użytkowaniu. Architektury zrealizowanej
w przestrzeni nie sposób usunąć ani schować w archiwum. Musi pracować na swój byt i zarabiać zgodnie z oczekiwaniami, a i tak z czasem powszednieje. Wszelkie wyjątkowe przypadki po prostu budują indywidualną historię, potwierdzając regułę, spod której się wyłamały.
Zdarzają się też, wbrew pozorom dość często, znakomite projekty koncepcyjne, czyli w pełni
zamknięte zapisem technicznym, z wizualizacjami przestrzennymi w różnej widocznej postaci – które zamyka się w szufladach. Są to ukończone dzieła sztuki architektonicznej, dzieła
artystyczne, wykreowane w tworzywie podobnym malarstwu (grafice) lub tworzywu innych
sztuk wizualnych. Są możliwe do prezentacji jak obrazy i rzeźby, niestety zwykle się ich nie
eksponuje w galeriach sztuki, uważając za wytwór techniczny – jak techniczny rysunek zaprojektowanej na miarę doraźnej potrzeby śruby z mutrą – zwykły opis ilustrujący przedmiot:
rodzaj materiału, długość trzpienia, średnica, skok śruby, główka itd.
Niezbędnym jest wprowadzenie gościa – przyszłego użytkownika –do pełnej partycypacji we współtworzenie architektury. Musi umieć odczytać zamysł projektanta. Trzeba go
w przystępny sposób nauczyć języka architektury. Projektant zna wiele sposobów na skrótowy, komunikatywny sposób przedstawienia swojej myśli. Ważnym jest, aby oswoić widza
z oglądaniem rysunków architektonicznych jako zapowiedzi, odwzorowania przyszłości, nowej rzeczywistości, w której można mieć swój udział, wkład, zmianę dostosowującą, zapisać
się w kreatywny sposób w wizję naszego wspólnego nowego świata.
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Nie wszyscy przechodnie zaglądają do galerii. Mało kto mimochodem ogląda nawet
uznane dzieła sztuki. Jeszcze daleko do powszechności kwalifikowanej kultury. Ale akurat
w tym względzie architektura ma przewagę. Każdy przeciętny mieszkaniec tak wielkiej, jak
i mniejszej urbanizacji ciekaw jest, co się szykuje w jego sąsiedztwie albo na rynku jego
miasta. Zwykłe spotkania z mieszkańcami działają na twórców dosyć zniechęcająco, ponieważ dyskurs społeczny najczęściej sprowadza się do utyskiwań albo, co gorsza, ostrych pretensji mających na celu rujnującą krytykę, albo co najwyżej wygranie prywatnych korzyści
ze zmian decyzyjnych o kształcie inwestycji. Taki stan rzeczy w oczywisty sposób wynika
z rzadkości takich spotkań i złej ich organizacji. Nie zwykliśmy rozmawiać o przyszłych inwestycjach, ponieważ do tej pory nie pytano nas o zgodę. Nie przyzwyczajono nas do decydowania o własnym losie. Od czasów szkolnych odbierano nam przyzwyczajenie do „tracenia cennego czasu na jałowe dyskusje”, nie uczono nas ani sposobów prowadzenia dyskursu,
ani retoryki, ani logicznego snucia wątku myśli, ani wnioskowania. Cały postępowy świat
tymczasem szalał burzą mózgów i kładł nacisk na abstrakcyjne kojarzenie zjawisk. Nikt nas
nie uczył uważnego wysłuchiwania racji, ustępstw, kompromisów, mediacji. Najczęściej powtarzał się w różnych konfiguracjach socjologicznych, psychologicznych, historyczno-politycznych, a nawet estetycznych – motyw walki. Toteż staramy się walczyć, znakomicie udają
się rozmaite akcje inicjowane spontanicznie, oddolnie, z poświęceniem i wielką znajomością
rzeczy. To wspaniałe, budujące, przywracające wiarę w lepszy świat. Tyle że można by osiągnąć znacznie więcej mniejszym kosztem, nie tracąc tego cennego czasu na uwsteczniające
ogólny postęp dreptanie w miejscu, czyli trwanie w sytuacjach bezprzedmiotowej niezgody
społecznej wynikającej ze zwykłego braku wiedzy.
Architektura potrzebuje społecznej wiedzy, świadomości zasad użytkowania, opowieści o utopii, możliwościach, o niemożliwym, które staje się możliwym, o spekulacjach myśli kreatywnej,
o sięganiu w kosmos. Wtedy rozmowy posuwają wspólne marzenia do przodu, a poczucie wsparcia – uskrzydla. Z desek kreślarskich, a raczej z komputerów, które już definitywnie wyparły tusz
i kalkę z pracowni architektonicznych, będą spływać lepsze i zrozumiałe rysunki wyimaginowanej materialnej przyszłości.
Każda sztuka wymaga wstępu, wprowadzenia, opowieści, uzasadnienia, czytelnej frazy
i tezy, podsumowania, wniosków. Każdy nowy sprzęt techniczny zakupiony świeżo w sklepie posiada instrukcję obsługi. Każdy model do złożenia wymaga opisu składania. Nabywca, im bardziej zainteresowany, im bardziej wciągnięty w tematykę, bardziej utalentowany
i zręczny, im bardziej chętny zapoznania się z przedmiotem i im większą uzbrojony wiedzą
ogólną – tym szybciej się wciąga w relacje z dziełem, tak samo jak z nowym gadżetem, zanim
przypieczętuje umowę „kupno-sprzedaż”. Bo architektura jest na sprzedaż. To usługa rzemieślnicza, która ją realizuje w wymiarach rzeczywistych. I w takiej formie jest krytykowana
a posteriori. Przedtem jednak doświadcza najważniejszego procesu formowania, autorskiej
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kreatywnej pracy nad projektancką odpowiedzią przestrzenną – a to już jest proces zupełnie
niedostępny i nie zrozumiały dla odbiorcy architektury.
Niezwykle przydatnym tutaj jest doświadczenie holenderskie opisywane przez architektkę i planistkę Ekim Tan88 pod znaną skądinąd nazwą gry miejskiej Play the City. Jako absolwentka i doktor uniwersytetu w Delft, wcześniej mieszkanka Stambułu, miasta na styku
kultur, szczególnie docenia zróżnicowane podejście do przemian miejskich, które nazwała
grą. Stambuł bowiem mimo wielowiekowej historii i niezwykle zabytkowej, ale i kolorowej
spuścizny, jest miastem przekształcającym się głównie na skutek oddolnych działań samych
mieszkańców, zgodnie z ich bieżącymi potrzebami. Mimo trudności technicznych, użyteczność i zadowolenie mieszkańców jest widoczne, chociaż jest to praktyka zupełnie odwrotna
niż w Holandii, gdzie miasta stara się przekształcać zgodnie z najlepszymi wzorcami urbanistyki. Zarówno odgórne kierunki planowania (top-down), jak i ruchy odspołeczne (bottom
-up) okazują się wzajemnie niezbędne i korygujące, ale też dopełniające, ponieważ na wiedzę
teoretyczną i umiejętności fachowe (np. infrastruktura) nakładają się wnikliwe obserwacje
bieżące i doświadczenie potrzeb. Idealistyczna wizja planistów i projektantów może być
zweryfikowana codzienną dokuczliwością braków, praktycznym doświadczeniem miejsca
i naturalnej ciągłości tradycji lokalnej. Gra w miasto to nie to samo co Monopoly, gra, która
postrzega obszar miejski jako zbiór terenów budowlanych o różnej wartości ekonomicznej.
To raczej wspólna troska mieszkańców, aktywistów i akcjonariuszy o uzyskanie najlepszych
efektów wizerunkowych, praktycznych i społecznych, w czym wszyscy jednakowo są zainteresowani jako użytkownicy. Oczywiście im większa liczba osób jest zainteresowana sprawami własnego miasta i o ile są oni bardziej uświadomieni w niuansach jego problemów, tym
współpraca idzie sprawniej, w atmosferze zrozumienia i realnej pomocy. Taka współpraca
jest zarówno inspirująca, jak edukująca. Dzięki zasiedzeniu mieszkańców i ich dogłębnej
znajomości miejsc nie stosuje się wzorników i powtarzających się rozwiązań (jak w innej
grze Sim City), ale naprawia realne, wyjątkowe dla danej sytuacji mankamenty. Dzięki również stosowanym w trakcie procesu przygotowawczego zasadom niezobowiązującej gry, ale
też znajomości psychologicznych sposobów prowadzenia narracji i łagodzenia konfliktów,
czas spotkań organizujących podłoże zmian upływa bez obciążeń konsekwencjami złych
decyzji lub forsowania pozornie jedynych rozwiązań. Ważne jednak, aby uczestnikami gry
byli decydenci, od których finalnie zależy powodzenie akcji w realizacji. Wszystkie strony zyskują klarowny obraz sytuacji, co pozwala zoptymalizować i przygotować konkretny projekt do
realizacji. Zazwyczaj bowiem obserwowane rozbieżności stanowisk wypływają z wzajemnej nieznajomości specyfiki postaw i braku wiedzy.

88

Ekim Tan, Gramy w miasto, rozmowa Agaty Twardoch, „Architektura. Murator” kwiecień 2020, nr 307, s. 92-94.
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8. Powrót do źródła
Źródłem sztuki od praczasów była nieskażona natura. Bez wątpienia przyroda daje naturalny bodziec do życia każdemu z nas, niezależnie od stopnia wrażliwości na urodę i odczuwanie jej bezpośredniego oddziaływania. Przyroda jest środowiskiem kojącym zmysły nawet dla tych, dla których naturalnym środowiskiem życia stało się miasto89 – czyli przestrzeń
prawie całkowicie wyjęta spod działania praw przyrody, łamiąca prawidła zmian dobowych,
oświetlenia, nasłonecznienia, pór roku, implantująca namiastki-mutanty natury, zaszczepione
sztucznie tak, aby mogły przeżyć w plastykowej donicy, w miejscu wykrojonym oszczędnie
do przetrwania. Są i zmutowani ludzie, którym wystarcza miejska klatka. Zamknięci w sobie,
wyobcowani z tłumu, przebiegają swoje najkrótsze drogi w strachu, w trwodze przed utratą
skrawka własności, z obawy przed nieznanym, z braku pewności i wiary we własne siły. Czasem jest to bezsilność wynikająca z braku możliwości, braku zasobów, sił albo braku wyobraźni – zwykły „pech”. To coraz liczniejsze grono ludzi zagubionych w nachalnej, zbyt pośpiesznej, hałaśliwej i wyniszczającej rzeczywistości. Dla nich i dla zdrowia ogółu promuje się dzisiaj
slowcities, slow life, slow food – dla odstresowania uwierających doświadczeń, dla powrotu do
rytmicznego trwania, do spokojnego systematycznego rozwoju, sukcesywnego utrwalania
zdobyczy czasu, budowania dobrej, sprawdzonej tradycji i pielęgnowania zdrowia. Dla nich
organizuje się grupy wsparcia oraz miejsca spotkań, buduje się rozmaite przyciągające atrakcje, miejsca rozrywki albo dla bardziej uduchowionych – świątynie.
(za:) MARCUSE

Życie miejskie rządzi się prawami mocniejszego, miejski yuppie, żeby móc zaistnieć,
nie zapomina, że wyznacznikiem każdego wyboru jest biznes, warunkiem podaży – popyt.
Dlatego mimo osiągnięć kultury wysokiej przeżywamy zalew masowej rozrywki niemającej wiele wspólnego z kulturą, ponieważ najważniejsze jest zadowolenie masowego odbiorcy. Masa, liczebność, gwarantują powodzenie akcji, pomnażają zyski. Wszelka władza zawsze jest żądna zysku, choćby tylko gwarantującego płynność rynku90. Dlatego wymagająca

– 136 –

89

Herbert Marcuse, Człowiek jednowymiarowy (One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society), PWN, Warszawa 1991.
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„Zasady nowoczesnej nauki zostały a priori ustrukturowane w taki sposób, żeby mogły służyć jako instrumenty pojęciowe dla uniwersum samo-napędzającej się, skutecznej kontroli; doszło do uzgodnienia operacjonizmu teoretycznego
z operacjonizmem praktycznym. Metoda naukowa, która prowadziła do coraz-bardziej-skutecznego panowania nad
przyrodą, zaczęła w ten sposób dostarczać zarówno czystych pojęć, jak i instrumentów dla coraz-bardziej-skutecznego panowania człowieka nad człowiekiem poprzez panowanie nad przyrodą. Rozum teoretyczny, pozostając czystym
i neutralnym, wstąpił na służbę rozumu praktycznego. Ta fuzja okazała się korzystna dla nich obu. Dzisiaj panowanie
uwiecznia się i rozprzestrzenia nie tylko poprzez technologię, ale jako technologia, która dostarcza znakomitego uprawomocnienia rozrastającej się władzy politycznej, pochłaniającej wszystkie sfery kultury”. Herbert Marcuse, Człowiek
jednowymiarowy, op. cit.
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kultura, niskodochodowa, automatycznie staje się domeną elit. Dobrze, jeśli się szczęśliwie
trafi na światłych decydentów, dbających o zrównoważony rynek potrzeb społecznych – powszechnie jednak przepada w wyścigu na wysokość profitów.
Celem kultury nie jest wyścig na rynku gospodarczym. Nie jest też celem sztuki panowanie
nad nowością, ale właśnie całkowita niezależność sztuki predystynuje ją do zajmowania takiego miejsca. Wolna myśl sięga najdalej w przyszłość i najgłębiej w bolesny niedostatek oraz
współodczuwanie cierpienia. Sztuka to emanacja uczucia i eksplikacja odkrywczości. Sztuka najszybciej, i to w sposób estetyczny, dokumentuje postęp i kierunki rozwoju. Dlatego
warto się uczyć jej poznawania i warto jej zaufać.
Sztuka poza tym jest bezkompromisowa, jest niezależna, jest całkowicie wolna, nawet jeżeli powstaje na zamówienie czy służy eksponowaniu cudzych interesów – tak jak np. muzyka
filmowa bądź plakat informacyjno-reklamowy. Sztuka jest zawsze zaczynem twórczej odkrywczej myśli. To artyści łamią konwenanse, tabu, tworząc abstrakcyjne kompozycje, niekonwencjonalne sytuacje, muzykę czy poezję konkretną. Nowoczesność zawsze polega na łamaniu
krępujących myślenie przyzwyczajeń. Wolność sztuki, w tym wolność słowa, gwarantują postęp.
Przekaz wiedzy i umiejętności poprzez sztukę jest trudniejszy, czasem wydaje się powolniejszy, ale jest nieporównanie skuteczniejszy. To widać w wymiarze długofalowym. Pokolenia wychowane bez np. lekcji wiedzy obywatelskiej nie mają potrzeby chodzenia na
wybory do własnych władz; pokolenie bez zajęć plastycznych czy muzycznych nie doznaje
piękna i nie śpiewa.
Wprowadzano i w naszych rodzimych szkołach program szkół waldorfskich. Wymaga
on jednak kwalifikowanych nauczycieli o prawdziwej charyzmie i przygotowaniu artystycznym. Sztuka daje uczucie zabawy, relaksu przy jej tworzeniu, poznawaniu. W sposób niewidoczny i bezstresowy pozwala przyswoić wiedzę i wartości. Staje się oczywistym regulatorem zachowań i daje poczucie więzi wspólnotowej bez pustej rywalizacji.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadbać o lepszy gust masowego odbiorcy.
To proces długi i mozolny, ale kapitalnie procentuje na masową skalę wzajemnym zrozumieniem i pomocą, i to nie tylko w zakresie świadomego doboru lepszej jakości kwalifikowanej rozrywki, ale też w stosowaniu na co dzień lepszych, zdrowszych i mniej inwazyjnych
dla całej przyrody działań. Tylko w taki sposób – szeroko uświadamiając – jesteśmy w stanie
w zmasowanym wysiłku edukacyjnym zatrzymać wyniszczanie Globu, trzebienie świadomości, wynaturzanie człowieka. Zatrzymać samozagładę, stosując w praktyce filozoficzną triadę
wartości, stosując zdrowe proporcje świata przyrody do stopnia urbanizacji Ziemi – jeżeli rzeczywiście chcemy człowiekowi dać szansę przetrwania. Praktycznie nie ma już nietkniętej natury. Ziemię zdominowały miasta, plantacje i zdewastowane tereny poprzemysłowe. Giną pożyteczne gatunki fauny i flory, rozprzestrzeniają się groźne dla człowieka chwasty i kataklizmy
będące wynikiem zmian. Chciwość i konsumpcyjny styl życia szybko dopełnią zniszczenia.
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Taką niewerbalną ofertą, wręcz turystyczną z racji zasięgu, kusi wspominane wcześniej
Skłudzewo i Fundacja Piękniejszego Świata. Przy całej jednak otwartości dla turystyki kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego, kategorycznie broni Skłudzewo dostępu warunkami
przestrzegania uznanych zasad wzajemnego traktowania. Gośćmi Skłudzewa będą ci, którzy chcą słyszeć i słuchać przekazów artystycznych stworzonych tu wcześniej oraz śledzić
i naśladować artystów przy pracy, twórców otwartych na wspólne doświadczenia i przekaz
wartości. To nie jest jedno z wielu miejsc rozrywki na mapie turystycznej województwa. To
świątynia i szkoła mistrzów, z której czerpie się mądrość odczuwania, aby docenić urodę
otaczającego świata i piękniej żyć.
Podczas gdy całe współczesne życie kręci się wokół wolnorynkowych kapitalistycznych
gier podażą i popytem91, konsumpcją i reklamą – życie artystyczne w Skłudzewie zdaje się
przeczyć „zdrowemu rozsądkowi” marketingowemu. Wytwarza się tu ogrom dóbr wysokiej
próby artystycznej, a więc wysoko cenionych, być może nawet czasem bezcennych dla swej
unikatowości i odkrywczości, ale ich cena jest czysto uznaniowa, nienegocjowana, rzadko
trafiają na aukcje, bo też nie mają gdzie – nie ma u nas kultury domów aukcyjnych. Nie ma
nawet prawdziwych kiermaszy sztuki, na które zjeżdżaliby się koneserzy piękna, gotowi łowić okazje i rywalizować o zakupy. Nie ma katalogów sztuki współczesnej, bo nikt nie słyszał w świecie finansjery o liczącym się „kujawsko-pomorskim Sotheby’s”. Trzeba lat, żeby
wypracować markę sprzedażną na rynku sztuki. Ale przy braku takiego rynku – to przegrana
z góry. Albo walka zakrojona na pokolenia. Mając możliwość tworzenia unikalnej kolekcji
mogącej stanowić kapitał, który przyrasta w postępie geometrycznym w stosunku do czystej ilości przybywających dzieł – tutaj po prostu zbiera się zasób pięknych artefaktów służących li tylko pojedynczym wystawom i edukacji grup chętnych takiego doświadczenia.
Odczuwanie sztuki jako bezwarunkowego piękna pozostanie zawsze właściwością elit.
Piękno, dobro i prawda jako wartości filozoficzne-duchowe nie obchodzą mas. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że całe społeczności jednogłośnie opowiedzą się za poświęceniem
na przykład jednego z codziennych posiłków dla zbudowania lokalnej galerii sztuki współczesnej lub opery. A jednak bywały w historii momenty niezrozumiałych racjonalnie porywów masowego poświęcenia, powodowanych tylko wzniosłą ideą. „Porywy serca” w sytuacjach krytycznych, czyny i gesty solidarności w trudnych wyborach lub zwykłe ustępstwa
na rzecz potrzebujących.
Ustępstwa – albo akty humanizmu. Nieracjonalna „wyższa potrzeba” – ludzki odruch.
Piękny gest.
Podobnie działa „szał twórczy” w chwilach artystycznych uniesień. Dzieło sztuki powstaje w naturalny, tzn. bezinteresowny i bezwarunkowy sposób, nie angażując żadnych
91
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sztucznych sił poza ludzkim umysłem i przyrodzoną psyche. Być może leczenie sztuką
wszystkich odiów świata, czyli tworzenie artystycznych (sztucznych) obiektów, stwarzanie
sytuacji i wartości – nie jest jedyną drogą ratunku, ale dopóki jest ona tak dalece powiązana
z przyrodą jak w przypadku Skłudzewa, nie może być pomyłką. Działa wszechstronnie i bez
reszty92. Kazus Skłudzewa jest bezodpadowym produktem społecznie użytecznym. Jest miejscem, gdzie korzystając z dóbr natury pomnaża się je i intensywnie spożywa – przerabiając
na nowe wartości wzbogacające: wartości dodane. Odpadów w formie bezużytecznych śmieci jest niewiele. Standardowe śmieci stanowią materiał do dalszej obróbki.
Jeśli bowiem nauczyć się postrzegać i odczuwać piękno – to może się ono stać nawet
przedmiotem przetargu, nie tylko udziałem szczęścia. Jeśli uczynić piękno artykułem codziennej potrzeby – bo to, co jest codzienne, też może być piękne – to również profesje artystyczne zaczną być odpowiednio cenione. Artyści na ogół łatwo znoszą niewygody, ale
o wiele łatwiej im się pracuje i więcej tworzą, gdy nie muszą się martwić brakiem narzędzi
i środków. Głębia przeżyć i stymulujące twórczość poczucie ludzkiej tragedii i tak są wpisane w ich genom artystyczny. A jako osoby szczególnie wrażliwe, przywiązują do urody
codzienności wyjątkową wagę. Kryje się w tym szaleństwie ogromny potencjał i energia93,
która może udzielać się wszystkim ku poprawie życia. W poszukiwaniu piękniejszego życia.
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konstatuje: „dobra i zła nie ma, nie powinno się napominać grzeszników. Zło – uwaga! – przenosi się tak jak choroby,
metodą kropelkową. Jesteśmy wobec niego bezradni”, ib. s. 146.

93

N. Pevsner o roli piękna w wieku „masowej produkcji”: „Personally I have no doubt that beauty both of nature and of
things made by man, […] expressing itself […] helps to make our lives fuller, happier […]. The fight against shoddy
design of […] goods by which most of our fellow-men are surrounded becomes a moral duty”, N. Pevsner, op. cit., s. 11.

– 139 –

CZĘŚĆ IV

KODA

Kazus Skłudzewa to uświadomienie potrzeby ścisłej współpracy z architektami. W obecnym punkcie dorobku i perspektywach dalszego rozwoju fundacji, zaistniała potrzeba architektonicznej organizacji miejsca. Strategia perspektywiczna działalności ośrodka narzuca
możliwą wizję strategii rozwoju całej miejscowości. Projekt urbanistyczno-architektoniczny
winien przewidzieć kołnierz ochronny dla strefy pracy artystycznej – strefy ciszy twórczej
– zielony bufor przyrodniczy o wartości skansenu, bogaty w zieleń o różnym przeznaczeniu
(zagajniki, stawy, las, ogrody, warzywniki, łąki, sady itp.) oraz we współpracy z gminą zaplanować projekt wielofunkcyjnego lokalnego centrum rozrządowo-usługowego z częścią
konferencyjno-hotelową, które służąc zarówno przyjezdnym, jak i mieszkańcom powinno
odtąd przynosić korzyści całej gminie.
Tu i teraz jest miejsce dla działań urbanistycznych, architektonicznych i dla architektów.
Potrzeba profesjonalnej organizacji w strukturalnym projekcie rozrządu funkcjonalnego dla
centrum usługowego gminy Zławieś. Głównym celem projektu winno być zabezpieczenie
komfortowych warunków pracy i trwania dla Fundacji, ale w kontekście i przy współpracy lokalnych władz i z korzyścią dla mieszkańców. Ta mediacyjna rola architektów, mająca
przynieść estetyczny finalny efekt współgrania architektury z naturą i korzyści dla miejsca,
należy do architektów. To zadanie niezwykle odpowiedzialne, ponieważ może umożliwić kapitalny rozwój Fundacji albo pogrążyć jej dotychczasowy dorobek. Nawet jeśli kilkuetapowa
i kosztowna– bo jest to inwestycja sięgająca daleko w przyszłość – warto natychmiast przygotować warunki konkursowe dla wyłonienia najtrafniejszej koncepcji rozwoju i wyczulonych na specyfikę zadania projektantów.
(za:) SEJIMA & NISHIZAWA

Gdzie szukać inspiracji, jakich oczekiwać odpowiedzi? Każdy projekt jako produkt
kreacji architekta powstaje wokół człowieka i jego doświadczania przestrzeni. Wartość
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estetyczna projektu leży w syntezie jakości zmysłowych i struktury. To harmonia proporcji i spójność elementów w całości, wszystkie właściwej wielkości i we właściwym miejscu.
„P[p]iękno w architekturze ponowoczesnej jest transkulturowe oraz tworzy ścisłą relację
z otoczeniem”94, mówi Maria Porębska, podsumowując twórczość japońskiej pary SANAA,
których odpowiedzią na ponowoczesne hasła płynności i powrotu do życia w harmonii z naturą są nawiązania do matematycznej topologii i geometrii fraktalnej. Zastosowanie prostoty
form, geometrycznej czystości, surowości materiałów daje wrażenie lekkości, transparentności, jasności – niematerialności. Dla Kazuyo Sejimy i Ryue Nishizawy zawartością architektury jest zdefiniowana przestrzeń i międzyprzestrzenne relacje – łączenia, bufory, „pomiędzy”. Wszelkie linie znaczące podziały przestrzeni są jedynie śladem topologicznych granic,
połączeń umożliwiających przepływ i ciągłość przestrzeni. Usunięto wszelkie osie i klasyczne
podziały dla uzyskania wrażenia przypadkowości i nieokreśloności. Nie ma tu wyczuwalnej
hierarchii, nawet światło ulega rozproszeniu. „Architektura SANAA jest reprezentatywna
dla naszych czasów, ponieważ uważana jest za odzwierciedlenie wirtualnej rzeczywistości,
w której żyje współczesne społeczeństwo”95. Ekstremalna cienkość elementów architektury, transparentność, ulotność odbijają świat wirtualnej rzeczywistości. Najnowocześniejsze
technologie i materiały opowiadają o ponowoczesnej przestrzeni, wiążą ją z generowanym
komputerowo wyobrażeniem niematerialnego obrazu. Japońscy stararchitekci, budując na
całym świecie, czerpią z bogactw tradycji japońskiej i łączą je z osiągnięciami kultury zachodniej. Transkulturowość stanowi jedną z cech współczesnej architektury.
Transkulturowa architektura jest twarzą globalnej kultury naszego czasu VR.
(za:) WILKOSZEWSKA

We współczesnym globalnym świecie znacznie wzrosła już świadomość wielokulturowości przejawiająca się dialogiem, spotkaniami, alternatywnością, interakcjami. Wszystkie one
mają jednak charakter dwustronny. Natomiast współczesność w miejsce wielokulturowości
wprowadza pojęcie transkulturowości, które wypiera binarne interakcje na rzecz transakcji
i sieci relacyjnych (nomadyzm, ekosystemy, rhizome-kłącze-dodawanie). Perspektywa transkulturowa w ujęciu Wolfganga Welscha polega na szeroko zakrojonych synkretycznych sieciach relacji między elementami heterogenicznymi i hybrydalnymi kultur. Mitem jest istnienie monolitycznych całościowych kultur. W postmodernistycznym, pluralistycznym ujęciu
to wielość w kulturze jest prymarna, natomiast całość wtórna. W erze globalizmu nazywanie
jednoznacznie tożsamością, tradycją, przynależnością etniczną wszelkich oznak kulturowych
można przyjąć za zwykłą powierzchowność, ukrywającą różnice i sprzeczności wewnętrzne,
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które występują w każdej kulturze. Najwięcej podobieństw objawiających się i oznaczanych
jako transkulturowe mieści się na granicach, w przestrzeniach przejścia – w strefach pomiędzy, szczelinach pomiędzy przestrzeniami, w łączeniach sfer, w przestrzeniach przepływu.
W architekturze – dla zilustrowania analogii – szczególnie widoczna i odczuwalna jest strefa wejściowa do podniosłej (uświęconej) przestrzeni wnętrza – odczuwana jako przestrzeń
przejścia. Nie tylko w kulturze Zachodu, ale i Wschodu ta strefa łączy się z dostojeństwem,
monumentalnością, jawi się symetrią kompozycji i charakterystycznym dla danej kultury rytmem, nagromadzeniem form i barw. Na wchodzących oddziałuje eurytmią, uniesieniem, odczuciem radości, powagi. Podobnie działa estetyka klasycznych proporcji w każdym
domu i ogrodzie, niezależnie od szerokości geograficznej. Wszystko to świadczy o uniwersalności natury i kanonów estetycznych oraz wspólnocie ludzkich potrzeb. To podobieństwo pozwala budować stararchitektom z pełnym powodzeniem na całym świecie, zgodnie
z własnym odnoszonym do swojej kultury wyczuciem artystycznym i według uniwersalnych
wzorców użytkowych. Transkulturowe zrozumienie96 pozwala, używając prefiksów własnego
języka, zrozumieć i nazwać istotę i niuanse nowoczesności odzwierciedlającej niematerialną rzeczywistość wirtualną. Transgresja jest znakiem nowoczesności. Nieważne, czy to, co
mylące, złudne, nierzeczywiste, transparentne i nieuchwytne ma znaczenie powierzchowne,
odnoszące się do powierzchni rzeczy albo do głębi. Nie jest ważne również w badaniach estetycznych, które z natury samej estetyki często odnoszą się do powierzchni. Tak filozofia,
jak i kultura pozwalają odkryć, zgłębić i skorygować problemy własnych kultur – poznając
powierzchowne cechy innych kultur. Transkulturowość nawet, operując tylko na powierzchni, może głęboko poruszyć wspólnotowe tabu.
Jednoczący kultury, zrozumiały dla wszystkich wizerunek współczesnej architektury, dostosowany jedynie do lokalnych realiów geograficznych, służy jednakowo wszystkim mieszkańcom globu. Tym samym, będąc zakładnikiem postępu, wieloaspektowo odzwierciedla
progres cywilizacyjny i śmiało może być nazwany twarzą obecnie obowiązującej kultury.
Żyjemy już jednak w postglobalnej erze transgresji – epoce bezgranicznego przepływu
świadomości – w sferach przejścia. Już nie wystarcza nam turystyka dla poznawania inności świata. Zachłysnęliśmy się kosmopolitycznymi aspiracjami, internacjonalną gospodarką, dialogiem kulturalnym, ale powoli przestajemy postrzegać odmienność w zewnętrznych
oznakach powierzchniowych, takich jak: lokalna specyfika zestawów smakowych, języka, ornamentyki. Za symbolicznymi znakami przynależnymi do stref geograficznych kryje się podobieństwo – zawsze taki sam podmiot. Dzisiaj wystarczą podróże wirtualne, aby rozpoznać
miejsca. Prawdziwe jednak różnice kryją się w szczelinach „pomiędzy”. To nie miejsce przebywania i doświadczane realnie własne życie – prawdziwa różnica i granica światów kryje się
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obok, pomiędzy równoległymi światami. Nie zauważamy na co dzień ludzi, z którymi nie łączy nas powinowactwo w domu, pracy, biznesie, spotkaniach grupowych, sferach zainteresowań itp. Możemy nawet mieszkać w jednym budynku, nie znając współmieszkańców i ich
diametralnie różnych, obcych, innych światów. Nawet jeśli zdarzy się, że są sobie z przekonania wrogie – możemy o tym nie wiedzieć i wzajemnie ich nie doświadczyć. Mieszkając tuż
obok. Prawdziwe różnice tkwią „pomiędzy” – w zwykle niewidocznych strefach doświadczeń.
Już Kant, nie ruszając się ze swego Królewca i wodząc palcem po mapie, z przekonaniem
nazywał wszystko spoza kręgu kultury zachodniej dzikim albo prymitywnym – podrzędnym,
z pozycji kolonizatora. Dialektyka uniwersalności i lokalności wcale nie rozgranicza tak prosto
tych pojęć. Zwykle teoria uznana za uniwersalną, bo sprawdziła się w określonych warunkach
geograficznych – jeśli w innych warunkach poniesie fiasko – natychmiast narzuca tej sytuacji miano niedojrzałości, niższego stopnia rozwoju. Tak np. amerykańskie pojęcie wolności
nie sprawdziło się w stosunku do Indian „nierozumiejących” płynącego zeń dobra, podobnie
„nierozumni” okazali się Aborygeni i wiele innych kolonizowanych kultur. W sztuczny sposób
przeciwstawiając lokalność uniwersalności, produkuje się turystyczny towar rynkowy, nawet
jeśli nie nazywając go wprost niecywilizowanym, a tylko innym (gorszym). Tylko my sami
nazywamy nasz, jedyny dobrze znany świat – cywilizowanym. Prawdziwe zróżnicowanie zachodzi w pustce po-między (in-between), „w szczelinach znanego nam świata, pomiędzy nachodzącymi na siebie reżimami przestrzennymi […] prawdziwie ciekawe podróżowanie to
nie jest przebywanie w odległym i egzotycznym «miejscu», ale raczej bycie pomiędzy miejscami, to przemieszczanie się «poprzez» przestrzeń”97. Współcześnie kantowskie stereotypy
już nie funkcjonują. Kształt naszej życiowej przestrzeni znacznie się różni od tej kolonialnej.
Również ukonstytuowane amerykańskie imperium USA stało się pierwszą prawdziwie globalną potęgą. Geografia dyktująca dawne pojęcie o podbijanym świecie przestała się liczyć.
Również miasto przestało być traktowane li tylko jako miejsce, obecnie znaczy bardziej
przestrzeń miejską – miejskość lub umiastowienie, a ponieważ styl i sposób życia na wsi niezbyt się różni od stylu życia w mieście, można śmiało mówić o stopniu urbanizacji jako równoznacznym (stopniu umiastowienia). Bardziej różni się od życia miejskiego życie nomady
albo rowerzysty, żyjących na drodze, na ulicy albo w stepie, gdzie potrzeby codzienne są uzależnione od realiów innych, niż oferuje i narzuca miejski styl. Pierwszą „wizualizację” tych
różnic równoległego życia we wspólnej przestrzeni, gdzie problemy człowieka miejskiego
wyglądają tak samo, jak innego zwierzęcia – dał nam George Orwell, pisząc z pozycji kloszarda (z własnego doświadczenia) Folwark zwierzęcy (1943, wyd. 1945). Wciąż jeszcze powszechnie pokutuje kantowskie postrzeganie świata, ale coraz częściej nawet nazewnictwo
odnosi się do pojęć w przestrzeni, ponieważ coraz większa niezależność w przemieszczaniu
97
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uczy dynamizmu. Brak przywiązania do miejsca budzi chęć poznania przez podróżowanie.
Obecnie już nawet nie jest konieczne podróżowanie w rzeczywiste, wybrane, egzotyczne
miejsca, bo coraz częściej udajemy się w światy wirtualne.
Nie ma też obiektywności w pojedynczym indywidualnym świecie. Każdy z nas inaczej
rzeczywistość odbiera, żyje w swoim nieco odmiennym mikrokosmosie, utworzonym zgodnie z własną percepcją. Osoba (ciało) i jej osobowość budują nabywanym doświadczeniem
i indywidualnym odbiorem – własną perspektywę. Gęstość i intensywność doświadczeń, interakcji wpływa na wszystkie zmysły. Buduje czytelny wizerunek każdego człowieka, który
łatwo rozróżnić i scharakteryzować nawet na fotografii. Zwłaszcza swobodne, niepozowane
zdjęcia w kontekście miejsc i akcji dają dużo danych do opisu antropologicznego. Podobnie
do fotografii samej fizjonomii, również rozmowy, wywiady, twórczość i wszelkie artefakty
towarzyszące osobie (strój, mowa ciała, zachowanie, upodobania itp.) opowiadają o człowieku, rysują jego profil. W twarzy natomiast odbija się jego kultura – jego wnętrze. Widoczna
twarz jest wizerunkiem ego tak ukształtowanego człowieka. Człowieka, który podróżuje dla
samego przekraczania granic poznania.
(za:) MALRAUX

Podróżujemy już od lat w poszukiwaniu inspiracji. Najpierw artyści, potem architekci
-moderniści oderwali sztukę od kontekstu miejsca, od korzeni, przeciwstawili sztuki piękne sztukom użytkowym, zamknęli dotychczasową sztukę kultury Zachodu, dekoracyjną,
oderwaną całkowicie od codziennych zajęć ludzkich – w muzeach. Szukając odmienności,
musimy docenić wartości odmienne od uznanych, tym samym musimy zrewidować pojęcie
sztuk pięknych w europejskim znaczeniu98. Uznanie dla kultury innej niż nasza prowadzi do
zmian w pojmowaniu własnej, a dalej do zmian wartościowania rodzimej kultury i tworzenie
nowych standardów (Charles Taylor, Howard Morphy). Europocentryzm opisywany przez
André Malraux stał się już przeżytkiem. „Trzecia kultura”, rozwijająca się na podstawie obserwacji odmienności innych kultur, już nie opisuje współczesnych zmian estetycznych. Po
wielokulturowości, interkulturowości, współczesna estetyka opisuje transkulturowość (Welsch99) w postaci sieci kulturalnych. Richard Shusterman wskazuje, jak człowiek współczesny
buduje swoją tożsamość, integrując różne komponenty transkulturowe. To wręcz „naszość”
bywa symulowana na potrzeby turystyki lub sztucznego podtrzymywania tradycji lokalnych.
Współczesne wielkie koncepcje o fascynującej sile przekazu, które nas urzekły mimo nieznajomości kontekstu powstania, muszą, jak widać, posiadać taki właśnie niezbity potencjał
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transkulturowy. Przebrzmiało już Muzeum Wyobraźni, mówiące o jednokierunkowej transmisji kultur egzotycznych do Europy. Egzystencjalizm i odniesienie do historii już nie wystarczają. Otwartość na zjawiska „bez historii” przynosi inny sposób pojmowania sztuki.
Awangarda przywiodła nowe pytania o źródła estetyczności, o nową ekspresję religijnych wyobrażeń i uczuć. Przyniosła metamorfozę bogów. „Trzecia kultura” stała się dominującą. Ludzie o transkulturowej tożsamości są znacznie bardziej tolerancyjni, a ich osobowości bardziej
zdolne do wzajemnego przenikania się, niż osobowości monokulturowe były kiedykolwiek.
(za:) WELSCH

Zdaje się niemożliwością powrót do monokulturowości, chociaż przebijają się z rzadka
takie dążenia. Jesteśmy świadkami szerzącego się jako efekt polityki kulturalnej poszukiwania tożsamości narodowej aż po znamiona faszyzmu. Zdaje się jednak, że ich przyczyną jest
zwykły strach przed nowością i niemożność objęcia i opanowania wielości zagadnień i wieloaspektowości problematyki w nich zawartej. Tymczasem różnorodność mnoży wielość.
Należy traktować tę wielość jako perspektywę rozwojową dla awangardy w szerokim wymiarze kulturowym, pole pobudzenia refleksji, zakwestionowanie roli człowieka w świecie.
W najbardziej naturalny sposób powstają rozmaite oddolne ruchy alternatywne, subkultury, nawet cała popkultura, ale również kwalifikowana kontrkultura. Esencją ich działania jest
symboliczny lub wręcz magiczny opór wobec podporządkowaniu oficjalnym nurtom narzucanej kultury. Są wyrazicielami sprzeciwu mniejszości wobec monolitycznej wersji tożsamościowej. Są to codzienne formy oporu wobec mainstreamu kulturowego, który utracił-zgubił wartości świadczące o przynależności grupowej, włączając w to sztukę i kulturę wysoką,
nieakceptowaną przez uśredniony dominujący model.
Kultura alternatywna stosuje rodzaj ostrożnej walki, niewidocznej dla władzy, poruszając struny godności, reputacji, honoru, jako opór „małego formatu”, osiągając małe doraźne sukcesy. Opór kulturowy w powiązaniu z aktami artystycznymi i w kategoriach ekspresji artystycznej zasadza się na podnoszeniu świadomości problemów i wzywa do empatii
i sprawiedliwości.
Francuski historyk Pierre Nora na tym tle, na tle śledzonych zjawisk kulturowych związanych z pamięcią kulturową, stworzył inwentarz miejsc: topograficznych, monumentalnych, symbolicznych, nawet funkcjonalnych – w celu mapowania takich miejsc zbiorowej
pamięci. Mapy miejsc mają służyć interdyscyplinarnym studiom skupionym na symbolicznych wymiarach kultury100. Kontrkultura i jej alternatywne przejawy tworzą struktury
równoległe – jako alternowoczesność – analogicznie do alterglobalizmu. W mapie urbanistycznych miejsc funkcjonalnych, symbolicznych, również monumentalnych, odnajdujemy
100
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miejskie obiekty – ikony architektury. Z miejscami miast i z konkretnymi obiektami architektonicznymi powiązane są określone grupy aktywistów, artystów i ich specyficzna sztuka i działalność – żeby wspomnieć tylko o Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz zapisanej znacząco na mapie Torunia. Wybór tego przypadku zapadł celowo, aby przytoczyć „myślenie
o kontrkulturowych propozycjach Kulturhauzu jako semiperyferiach kultury, mediujących
i pośredniczących między faktycznymi peryferiami a centrum. Kategorie oporu i buntu byłyby wówczas tym istotniejsze, tłumacząc i wskazując możliwość wpływania semiperyferii
na główny nurt kultury, do którego jednocześnie nie zostaną one włączone, a tym samym
pozyskane i zjednane dla systemu, wobec którego chcą pozostawać w kontrze”101. Wybór
padł na Toruń również ze względu na wcześniej omawiany kazus Skłudzewa, należącego do
tego samego powiatu toruńskiego i charakteryzujący się porównywalnymi, chociaż umiejscowionymi w różnych przedziałach kreacji i komunikatywności ideami – przyświecającymi
zasadniczym nurtom działalności. Podczas gdy w Skłudzewie działają artyści, Kulturhauz
to grupa aktywistów tworząca nową społeczną przestrzeń kulturalną w mieście, mająca na
celu aktywizację środowisk twórczych Torunia, zwłaszcza tych skupionych poza instytucjonalnym obiegiem kultury. Kulturhauz jest niezależnym centrum artystycznym, niemającym
już w założeniu żadnej formuły, właśnie po to, żeby przyciągać wszystkich zainteresowanych
niezależnie od wieku, wykształcenia i rodzaju pasji twórczej102. To społeczne centrum kultury mieści się w specyficznej dzielnicy Torunia, zwanej popularnie i nieprzypadkowo,bo
dla swojej otwartości – Małym Berlinem. Specyficzne miejsce z drugim dla Torunia rynkiem, gromadzi i jednoczy społeczność hipsterską, artystyczną i lokalnych miejskich niezamożnych. Wspólnie po sąsiedzku remontują, dbają i utrzymują klub w zaadaptowanej kamienicy i uprawiają przyległy ogródek. Mały Berlin (podobnie jak wcześniej wspominany
Barlinek – Berlinchen) jest świadkiem najrozmaitszych koncertów muzycznych, elektronicznych, laptopowych z całej Europy, jest otwarty na działalność najdziwniejszych mediów sztuki. Kulturę tworzą organizatorzy i animatorzy kultury dzięki innowacyjnemu laboratorium
twórczemu. Przekazują innym własną energię i potencjał kreacyjny odnaleziony na miejscu, w horyzontalnym układzie struktury społeczności, bez dyrektora i hierarchii zależności, dofinansowywani są jedynie z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.
Architektura aktywnie uczestniczy w tym dziele tworzenia kultury. Zarówno lokalnie
jako statyczna budowla, jak i wirtualnie jako współuczestnik każdej akcji artystycznej czy
obywatelskiej. Wrasta w obraz miasta swoim materialnym kształtem i wizerunkiem, wrasta w świadomość lokalnych i dalszych uczestników imprez, wrasta w przestrzeń mentalną
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kultury polskiej i kultury globalnej w epoce globalności i transkulturowości. Jej widomy obraz, nawet jeśli nie powstał jako dedykowany dla swojej funkcji i roli społecznej, może być
przywołany w dowolnym miejscu świata dzięki Sieci, jako wizerunek hasła Kulturhauz i artystyczny nośnik idei Spółdzielni.
Tak więc obiekty powstające na konkretne zamówienie, będące praktycznym funkcjonalnym rozwiązaniem problemów lokalowych, z równoczesnym zabezpieczeniem ich technicznego i socjalnego komfortowego funkcjonowania, dodatkowo opatrzone przynależnym
staraniem o estetyczność kształtu i współgranie z kontekstem urbanistycznym – z natury rzeczy, stosownie do ram legislacyjnych i historycznych przedziałów – stają się wizerunkiem
swojego wycinka czasu. Są odzwierciedleniem kultury swojej epoki. Ale nawet te obiekty,
które powstały z innych potrzeb, z przeznaczeniem dla innych celów i dzięki temu w innej
szacie estetycznej, dzięki kulturze mogą się stać jej wizerunkiem. Akcje artystyczne mające znaczenie dla kultury, a odbywające się w przestrzeni architektury innej, nawet naprędce
dostosowywanej do potrzeb eventu – również mogą nabrać wagi i pozostać w zbiorowej pamięci jako twarz kultury danego zjawiska – w swoim czasie. I jedna, i druga są rozpoznawalne
dla osób świadomych, zapoznanych z jej misją. Do niektórych przemawia tylko ikoniczny,
niepowtarzalny kształt, do innych pełnia stylistyki i szczegóły budowlane, do innej grupy zainteresowanych przemawiają szczegółowe konotacje mieszczące się w odnośnych przedziałach znaków, symboli i powiązanych treści. Bez wątpienia jednak zarówno pełny wizerunek
miasta w całości, jak i fragmentu zabudowy czy pojedynczego gmachu albo budynku, kierują
od razu obserwatora w odpowiednią strefę czasową, klimatyczną, strukturalną, a wraz z odczytywaniem kolejnych szczegółów w coraz bliższe rewiry aż po dokładne umiejscowienie
topologiczne i historyczne, łącznie ze szczegółową specyfiką przypadku.
Kultura to zapis ludzkiej myśli i aktywności, upodobań i dokonań, sprawności i zależności. Sztucznie przez człowieka powołany do materialnego trwania i ukryty w jego materialnym kształcie. Angażując najbardziej zaawansowane technologie, tworzy najbardziej
widoczny i obciążający Ziemię znaczący urbanistyczny ślad. Będąc zarazem codzienną niezbywalną koniecznością schronienia i ochrony aktywności, buduje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, i co więcej, komfortu, radości, satysfakcji, dumy, ale równocześnie stanowi największe dla człowieka zagrożenie: utraty racji bytu. Wystarczy przekroczyć granicę liczebną
populacji, aby nieskoordynowane akcje, niekontrolowane działania, niesubordynacja środowisk, niepodporządkowanie prawne, nieposłuszeństwo jednostkowe – spowodowały lawinę
skutków prowadzących do samozagłady. Jesteśmy już na granicy ziemskiej wytrzymałości,
braku równowagi, czego widomym znakiem jest przenoszenie mikroorganizmów ze świata
zwierząt. Za daleko idąca ingerencja w suwerenny świat fauny i flory spowodowały mutacje
chorób odzwierzęcych, których możemy nie opanować, a w każdym razie przypłacić wymieraniem dużych grup populacji.
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Obraz pandemii również odbija się w architekturze. Ostrzegani wieloma produkcjami
SF, wreszcie doświadczyliśmy na żywo pustych ulic, widoków opustoszałych miast, nawet
takich o skali Nowego Jorku czy Londynu, możemy być świadkami miast opuszczonych, jak
nie tak dawno Detroit, a potem zrujnowanych i zawłaszczonych przez chwasty, pochłanianych przez odbudowującą się kolejnymi generacjami coraz bogatszą i bardziej zróżnicowaną przyrodę – jak w miastach Inków albo w Indochinach. Człowiek nie jest jej potrzebny. Jest
jej największym eksploratorem, eksploatatorem i szkodnikiem.
Wizja lepszego jutra łączy się z przestrzeganiem wszelkiej równowagi światowej, dla
której każde działanie lokalne ma reperkusje globalne. Nie wolno mierzyć przyrostu PKB
zwiększeniem dzietności, bo rozdęty wizerunek architektury odbije się w lustrze katastrofy. Dla zachowania stabilnego obrazu urbanizacji światli architekci mają zabezpieczać życie
nieagresywną architekturą, ukrywającą swoją wszechobecność za estetyką niekonkurującą
z pięknem przyrody, chowającą własną formę za plecami sąsiada w demokratycznym dialogu, odciążając przestrzeń publiczną od uciążliwości komunikacyjnych, równocześnie stosując smart-usprawnienia dla podnoszenia jakości usług strukturalnych.
Jaka będzie architektura kolejnych wizji świata, jak dotąd niewiele potrafimy zaplanować. Bez wątpienia jednak każda epoka zostawia rozpoznawalny architektoniczny ślad. Jaki
los spotka ludzkość – taki zostanie wyryty na sztucznie wykreowanej architektonicznej twarzy przyszłej kultury.
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Abstract
The Architectural Face of Culture
The essence of architecture is building.
It is the calling into being of a construct which is most suited to ensuring man’s comfortable existence.
The essence of art is the arousal of the deepest registers of feeling, inciting thoughts and emotions.
The essence of culture is the preservation of balance.

One cannot fail to notice the unity which joins these spheres, both on the level of man’s
very presence, as well as his psyche, which condition his conscious existence. Wherever
biology resorts to the use of sensors so as to rely on their cognitive experience and direct
its mental needs to the search for joy and pleasure, there arises an area which calls for the
operation of culture, art and architecture. And if the former two (culture and art) relate to
the sphere of spirituality, architecture appears to stand firmly on the ground. Architecture
is bound up with art by strong ideological ties to an equal degree as reality is linked with the
construction technology. All human activity is associated with culture as the dimension and
extent of human survival depend on respecting its rules.
Art as a form of free thought, unbounded by anything apart from exclusively the
imagined possibilities of its preservation – record, precedes all other forms of creation.
The more material in its form a given branch of art (painting, sculpture), the closer the
distance that separates it from architectural art (in conceptual work). But the realization
of a concept in the form of a bronze cast or a building, should already be looked upon as
an engineering work. Yet it is impossible to draw a clear-cut boundary line which would
separate their respective spheres of operation. Undoubtedly, however, the artistic elusiveness
which guarantees unbounded freedom of movement, will always remain in the vanguard and
will precede the ever more tangible and demanding scopes of this movement, up until the
total stability and static quality of architecture. Nonetheless, both architecture and culture
call for a cooperation with art as a vanguard of all creative activities and they totally depend
on it in their shape and entire superstructure relating to the sphere of reception, reaction
and human conduct.
In the first phase of formation of an architectural conception, both architecture and art
display a certain parallelism of creative activities. They go their separate ways only in the
phase of the realization of the conception: initially in the phase of making a record of the
conception and then during the preparations to the realization and the realization itself. To
be precise, one has to define exactly the scope, the degree of complication and the costs of this
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process (including the number and professional profile of the teams of people engaged in the
project), as the latter ones depend directly on the scale of the undertaking; large-scale artistic
undertakings may equal or even surpass with their scale many architectural realizations.
The artistic dimension of a work, that is, its quality, multi-dimensional value, the
ultimately positive resonance of a work – concerns all artistic activity and should be regarded
as an overriding goal.
Culture is the end product of civilization. Its shape and hierarchy of values depend on
the degree of development of the individual disciplines that make it up, the advantage of
the development of humanistic disciplines over technology, the status of its economy and
politics. It is always culture that maintains the status quo in a given community.
Yet, it is architecture that constitutes the most visible sign and symbol of every
successive period as well as the most noticeable and prominent mark of its time, chiefly due
to the fact that sheer size is an inherent, immanent feature, as well as the most noticeable,
recognizable and prestigious element of the culture of a given era. And that is precisely what
this book is about.
Piotr Mizia
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Zusammenfassung
Architektonisches Kulturgesicht
Das Wesen der Architektur ist das Bauen, die Schaffung eines für komfortable Sicherung des Menschen
geeigneten Konstruktes.
Zum Wesen der Kunst wurden das Ansprechen von tiefsten Fühlregistern und das Erwecken von
Gedanken und Emotionen.
Das Wesen der Kultur ist es, für Gleichgewicht zu sorgen.

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass diese Sphären eine Gemeinschaft
bilden, durch ihr Dasein/ihre Existenz die Psyche des Menschen beeinflussen und somit
dessen lebendiges Fortbestehen bedingen. Dort, wo die Biologie Sensoren zu verwenden
beginnt, um diesen ihre Erkennungserfahrungen anzuvertrauen und psychische Bedürfnisse
auf die Suche nach Freude und Vergnügen zu richten, ist Raum für Kultur, Kunst und
Architektur vorhanden. Beziehen sich die Kultur und Kunst auf die geistliche Sphäre, so
steht dagegen die Architektur fest auf dem Boden. Zwischen der Kunst und Architektur
bestehen ideelle und werkstattmäßige Bande in dem Ausmaß, wie stark die Realität der
Architektur mit der Bautechnik gebunden ist. Mit der Kultur sind alle menschlichen
Aktivitäten gebunden, denn von Respektierung deren Regeln ist die Dimension des
Überlebens abhängig.
Die Kunst als freies Denken, an nichts gefesselt, bis auf gedachte Möglichkeiten
deren Erfassung (Aufzeichnung), ist allen anderen Kreationsformen voraus. Je materieller
in dessen Form ein Kunstzweig (Malerei, Bildhauerei) ist, desto näher steht er zur
architektonischen Kunst (Konzeptarbeit). Dabei ist die Realisierung eines Konzeptes,
sei es z.B. ein Bronzeguss oder Bauwerk schon als Ingenieurarbeit einzustufen. Allerdings
lässt sich zwischen diesen Bereichen keine deutliche Grenze ziehen. Zweifellos wird diese
Flüchtigkeit der Kunst, welche die grenzenlose Bewegungsfreiheit garantiert, jedoch
immer an vorderster Stelle, vor immer mehr messbaren und anspruchsvollen Bereichen
dieser Bewegung bleiben, die bis hin zur vollen Statik und Stabilität der Architektur reichen.
Dennoch ist sowohl die Architektur als auch Kultur auf Zusammenarbeit mit der Kunst als
Vorreiterin sämtlicher schöpferischen Aktivitäten angewiesen und abhängig von dieser in
ihrer Gestalt und in ganzem Überbau, der sich auf Wahrnehmungssphäre, Reaktionen und
menschliche Verhaltensweisen bezieht.
In der ersten Phase der entstehenden architektonischen Konzeption weisen sowohl die
Architektur als auch Kunst Parallelität schöpferischer Aktivitäten auf. Sie gehen auseinander
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erst in der Realisierungsphase der Konzeption, zunächst bei Erfassung eines Konzeptes,
danach in Vorbereitungen für dessen Realisierung und schließlich in dessen Realisierung
selbst. Handelt man präzise, so muss man den Umfang, Kompliziertheitsgrad und die
Kosten dieses Prozesses (darunter Anzahl und Profil von dafür eingesetzten Personalteams)
als vom Umfang des ganzen Vorhabens abhängige Faktoren bestimmen, denn bei großen
künstlerischen Projekten kann der Umfang des entstehenden Objektes dem mehrerer
Gebäude gleich sein oder diesen sogar übersteigen.
Das künstlerische Ausmaß eines Werkes, d.h. gute Qualität, eingebrachter
mehrdimensionaler Wert und positiv geprägter, endgültiger Ausklang der geleisteten Arbeit
beziehen sich auf alle schöpferischen Aktivitäten und stellen ein übergeordnetes Ziel dar.
Die Kultur ist Resultante der Zivilisation. Vom Entwicklungsstand der einzelnen
Lebensbereiche, davon, ob in einem Entwicklungsprozess humanistische Disziplinen
oder aber Technik, Wirtschaft und Politik überlegen sind, sind deren Gestalt und die
Rangordnung der Werte abhängig. In einer Gemeinschaft ist es aber immer die Kultur, die
Status Quo aufrechterhält.
Das markanteste Anzeichen, das Symbol eines jeden neu beginnenden Zeitalters, das
von allen Seiten gut sichtbare Zeichen aufgrund dessen immanenter Eigenschaft, d.h. der
Dimension, die bemerkbare, erkennbare und imagemäßige Gestalt der Kultur einer jeden
Zeitepoche ist aber ihre Architektur. Davon handelt das Buch.
Stefan Gomółka
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