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KOT SCHROEDINGERA I ANTYLOGIE WSPÓŁCZESNEJ
ARCHITEKTURY
W pojęciach trwania i przemijania wydają się tkwić przeciwieństwa współczesnej architektury, ale na jej polu
intuicja nie jest dobrym przewodnikiem. To koegzystencja tych zjawisk buduje oblicze architektury, zwłaszcza w jej współczesnym wcieleniu. Praca stanowi przyczynek do dyskusji o zakresie naukowej analizy
architektury – debaty oddzielonej od pozanaukowej krytyki. Rozważania skupiają się na wykorzystaniu trwania i przemijania do odkrywania cech szczególnych architektury jako dyscypliny naukowej.
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Pytanie o trwanie i przemijanie jest wyjątkowo pojemnym wątkiem dyskursu o architekturze, odwołującym się do antropicznych odniesień sugerujących, że
wzorce manifestowania się architektury są niezwykle
silnie związane z cyklem funkcjonowania człowieka, że
absorbują wraz z jego kreacyjnym dotykiem także jego
słabość, ulotność, niestałość. Jest to zarazem, jak sądzę, forma puenty istotnej w ostatnich latach koncepcji widzenia architektury jako obszaru ludzkiej aktywności, która inspirując się dziedzinami sztuki raczej,
aniżeli sferami problemowymi pozwalającymi na większą dozę obiektywizacji czy oceny, powiązała proces
formowania środowiska przestrzennego z potrzebą
chwili, ze zrelatywizowaniem roli miejsca i przestrzeni.
Dwa sposoby odczytywania przemijania w architekturze konfrontują naturalny proces deterioracji materialnego komponentu z procesem programowego odrzucania stałych elementów ideowych. Ten pierwszy, obecny od zawsze i zawsze interpretowany przez twórców
jako ostateczne wyzwanie, był przez wieki czynnikiem
inspirującym twórców, by podejmować próbę zmagania się z czasem, z jego niszczycielskimi możliwościa-

mi. Ten drugi z kolei jakże często przyjmuje postać
działania pełnego hipokryzji, innym razem zaplanowanego braku kontroli, często w obu przypadkach nie
potrafiąc uporać się z obecną tu od początku sprzecznością, związaną z zastępowaniem jednej idei inną,
koncepcji uznanych za zużyte z prozelityczną determinacją by udowodnić, że zmienność może być poddana
kontroli twórcy i może być trwałym nośnikiem wartości.
Dochodzę jednak do wniosku, że odpowiedź
dotyczącą trwania i przemijania architektury musi
sięgnąć dalej, pod warstwę teoretycznego nalotu zaburzającego percepcję rzeczywistości architektonicznej,
choć ze względu na usamodzielnienie się „architektury poza architekturą”, grupy uczestników dyskursu
architektonicznego, dla których idea jest cynicznym narzędziem popularyzacji postaw odrzucających wszelką odpowiedzialność za stawiane tezy, jej udzielenie
może być niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe.
Każdy rok przynosi nowe próby spojrzenia, analizy architektury jako dyscypliny, dzieł, twórczości, samych architektów. Można odnieść wrażenie, że skala
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ingerencji aparatu diagnozującego stan architektury
jest tak znacząca, że zaczyna konkurować z obserwowanym obszarem, że przekształca się w suwerenną
dyscyplinę próbującą zyskać kontrolę nad źródłem,
z którego się wywodzi – nad architekturą realizowaną
czynem. Naturalnie uzurpatorami nie są wcale i jedynie krytycy, eksperci, bowiem projektanci zachłyśnięci
możliwościami budowania narracji, mniej wymagającymi i mniej skrępowanymi od schematów realizacji
obiektów architektonicznych w realiach społecznych,
kulturowych czy ekonomicznych, kontestują (intencjonalnie lub nieświadomie) definicję dyscypliny. Zacierają i tak nieostre granice, ale tym razem przesuwają
je tak daleko, że problemem nie jest próba określenia granic, tylko samej dystynktywności architektury.
Architektura wymaga od nas, jak mało która dyscyplina, godzenia pozornych sprzeczności, czyli po
prostu odkrywania relacji przestrzennych, które pomimo, że tworzone przez człowieka, nie poddają się
jego ścisłej kontroli. Pozornych sprzeczności, bo intuicyjne postrzeganie logiki zależności i oddziaływań między obiektem architektury i otoczeniem stawia trwanie i przemijanie w opozycji [1]. Niesłusznie.
Architektura zachęca nas i umożliwia nam stawianie pytań fundamentalnych, a jednocześnie najprostszych, pomimo ryzyka potraktowania tych kwestii jako niewystarczająco naukowo umotywowanych.
Ale jednocześnie nakłada zobowiązanie, by docierać do sedna zachowując skromność i świadomość
ograniczonego potencjału – wiedząc, że rola projektanta nie daje mu możliwości pozyskania atrybutów
demiurga, że jest jedynie katalizatorem zjawisk, zdarzeń, procesów, które dzieją się wokół niego i którym
on może nadać zindywidualizowaną formę. W związku z tym odnoszę wrażenie, że wszelkie peregrynacje w obszar teorii architektury muszą z konieczności dociekać praw bez apriorycznych ukierunkowań
i bez obciążenia dyskursem „estetycznym”, w którym

nader często dominuje projekcja gustów, a nie próba obiektywizowanej oceny [2].
Jedynie opuszczając taksonomiczne wywody
i dyskusje o tendencjach i stylistykach na boku, możemy, jak sądzę, spróbować zrozumieć superpozycje
stanów architektury, w których równoległe znaczenia
i współistniejące idee są pełnoprawne, bo nie mogą
być przedmiotem zawłaszczenia przez kogokolwiek,
z autorem włącznie. Kataliza wykorzystuje potencjał
środowiska społeczno-kulturowego i przekształca go
w tymczasowy agregat, pulsujący i poddający się dynamicznym zmianom nie ze względu na transformację światopoglądów, ocen, potrzeb społecznych, tylko
całościowe modyfikacje otoczenia i samego obiektu,
ale przede wszystkim także idei, wartości i znaczeń,
jakie obiekt przenosi. Architekt może zatem podjąć
próbę opanowania zaledwie wycinka tych oscylacji,
wybrać aspekt egzystowania obiektu architektonicznego, który w świetle dostępnych metod konstruowania rozwiązań projektowych daje się ocenić w kontekście czasu i jego wpływu na obiekt, zawsze jednak
musi się liczyć z nieprzewidywanym [3]. Czy planuje przyszłość? Nie, jedynie ją aproksymuje, by wpasować projekt w niedefiniowalne realia czasu, który
dopiero nadejdzie. Zwróćmy uwagę na fakt, że ta relacja jest całkowicie uniezależniona od problemu architektury tła czy pierwszego planu, od architektury
zachowawczej czy eksperymentalnej, spektakularnej czy wernakularnej – te klasyfikacje nie mają żadnego znaczenia.
Forma jest jedynie narzędziem artykulacji struktury, a struktura zapisem, który udatnie lub nieudolnie
syntezuje określony przekaz ideowy, niezależnie od
woli projektanta. Forma jest symptomem, a nie przyczyną czy, co byłoby bardziej błędnym założeniem,
celem architektury. Dyskusja o formie jest dyskusją
o generatorze bodźców zmysłowych, a nie o tym,
co staje się trwałym składnikiem środowiska. Mylące tropy łatwiej dostrzec, gdy sięgniemy po echa hi-
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storycznych form, powracające tu i ówdzie w postaci niekiedy nieodróżnialnych kopii, o całkowicie odmiennym znaczeniowym ładunku.
Trwanie architektury musi być rozpatrywane jako
zjawisko ograniczone wolą człowieka i jego świadomością. W pewnym bowiem sensie architekt jest – jak
to wyżej wspomniałem – jedynie katalizatorem reakcji wytworzonej przez napięcie pojawiające się między użytkującą dane siedlisko społecznością a komponentami wykreowanymi przez naturę. Dotyczy to
w równym stopniu dzieł osadzonych w konkretnej rzeczywistości, jak i dzieł wirtualnych, nie powiązanych,
zdawałoby się, w żaden sposób z materialnym światem, ale zapożyczających odkryte w naturalnym środowisku reguły, choćby i tylko matematyczne. Przemijanie musi być widziane jako proces immanentnie
wpisany w istnienie, bo nawet zawarta w pielęgnowanej pamięci dowolnej zbiorowości ekstensja architektury zniszczonej, już nieistniejącej, znajdzie ostatecznie swój kres. Wywołuje ono jednak dwie inne interesujące konsekwencje. Pierwszą z nich jest nieustająca zmiana stanu, w jakim architektura się znajduje
i jak jest odczytywana, co powoduje, że zanika nagle
lub powoli jakiś jej aspekt. W ten sposób nawet, jeśli
reszta pozostaje niezmodyfikowana, a piętno zużycia
nie zostało jeszcze odciśnięte, i tak nie można już mówić o nienaruszonym obiekcie. Zanik częściowy staje
się zamknięciem bytu w określonym stanie, przekreśleniem możliwości zakonserwowania wymyślonego
i być może upragnionego status quo. Drugim skutkiem
jest uznanie i usankcjonowanie w sztucznym, cywilizacyjnym wytworze reguł koegzystencji charakterystycznych dla wzorców dostrzeganych w przyrodzie.
Ustępowanie pola, wymazywanie, nawet świadome
zapominanie może być nie tylko negatywne – bywa,
że jest jedynym sposobem radzenia sobie ze złożonością, przez oczyszczenie, zresetowanie uwarunkowań panujących w danej lokalizacji [4]. Wówczas prze-

mijanie jest jak zapominanie u człowieka, to ostatnia
możliwość ocalenia przed nadmiernym natłokiem informacji, bodźców, wymagająca przefiltrowania i wyłowienia tego, co warte zachowania – choć nie zawsze
udaje się to w odniesieniu do wszystkiego, co istotne.
Wydaje mi się, że jednym z możliwych sposobów odczytywania architektury i znajdowania jej
znaczenia jest rozważenie trzech problemów, które nazwałbym odpowiednio problemem deformacji
pomiarem, problemem celowości oraz problemem
absorpcji i koncyliacji.
Po pierwsze zatem rozumienie architektury musi
obejmować kwestię uwzględnienia faktu, że semiotyczna interpretacja obiektu architektonicznego poprzedzająca jego powstanie i zakładająca a priori, że
nasycenie znaczeniem zostanie uwieńczone sukcesem, wywołuje skutek w postaci takiej deformacji wartości architektonicznej, że efekt projektu nieuchronnie
odbiega od założeń początkowych. Przypomina to fizyczną zasadę nieoznaczoności, przeniesioną na grunt
kulturowych i środowiskowych relacji. Problem pomiaru można przezwyciężyć jedynie przez akceptację
nieokreśloności – projekt jest jedynie przybliżeniem
założeń, umowną autorską interpretacją prowokującą zapisanie w obiekcie takich wartości, które mogą,
ale nie muszą być zbliżone do zgodnych z intencjami
architekta. Świadomość – na całe szczęście – niezdolności do deterministycznego określenia sposobu
funkcjonowania architektury staje się w ten sposób fundamentem dla poszukiwań tych elementów programowania i projektowania architektury, dla których możemy uzyskać definicję lub przybliżyć się do takowej.
Po drugie problem celowości wskazuje na konieczność oczyszczenia procesu projektowania ale
i analizy architektury ze składników tej analizy, które byłyby niemierzalne. Poszczególne kryteria, także
te estetyczne, można tu swobodnie zastosować do
weryfikacji stopnia określenia celowości działań ar-
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chitektonicznych, jednak pod warunkiem, że architekt będzie zdolny do zatrzymania ewaluacji projektu w ramach danego kryterium, jeśli ewaluacja ta oddalać się będzie od obiektywizowanego układu odniesienia, to jest od takiego mechanizmu oceniania,
który może ukazać walory projektu w sposób dający
szansę na ocenę obiektywną, względnie z braku możliwości takiej oceny, ocenę obiektywizowaną (relatywizowaną do zredefiniowanej interpretacji kryteriów).
Celowość jest odzwierciedleniem potrzeby, wręcz
obowiązku, by architekt w procesie poszukiwania rozstrzygnięcia architektonicznego, względnie procesie
oceny lub krytycznej analizy obiektu architektonicznego, dociekał faktycznych sił sprawczych, motywacji, czynników inicjujących, z uwzględnieniem intencji, jakie przyświecały ich wywołaniu.
Po trzecie problem absorpcji i koncyliacji jest wyrazem zdolności do syntezy tego, co architekt planuje z tym, nad czym architekt nigdy nie jest w stanie
uzyskać kontroli. Cele projektanta mogą nie być do
końca koherentne z potencjałem środowiska i uwarunkowań rzeczywistych określających architekturę i,
analogicznie, cele przyświecające analitykowi architektury mogą nie podążać za celami, jakie architektura w rzeczywistości (zgodnie z pomysłem projektanta lub wbrew jemu) realizuje. W obu przypadkach
pryncypialna jest zdolność podmiotu (architekta czy
analityka, badacza) do zaakceptowania uwarunkowań niekontrolowalnych i uczenia się z nich prawdy
o dyscyplinie. Absorpcja tych uwarunkowań w procesie projektowania czy ewaluacji skutków projektowania jest niezbędna i prowadzi do wynegocjowania
postawy wobec problemu architektonicznego, która

ma szansę uszanować naturalną dla architektury koegzystencję trwania i przemijania.
Pamiętny eksperyment myślowy Schroedingera
kwestionującego ustalenia na polu nauk ścisłych pokazał, że nawet zręczny mechanizm reductio ad absurdum zastosowany z pobudek wydających się logicznymi, uznający wydzielony układ odniesienia za układ
wiodący (logika i oparta na doświadczeniu – w gruncie rzeczy – intuicja) nie mógł się ostać rzetelnym obserwacjom, które potwierdziły wielostanowość badanych komponentów materii. Kot okazał się być zarówno martwy, jak i żywy równocześnie. Rozwiązanie
nie leżało w wyborze racji, w dyskusji o preferencyjnym scenariuszu zdarzeń, lecz w zaakceptowaniu obserwowanych zachowań obiektów, przyjęciu istnienia
pozornych paradoksów i zdolności do poszukiwania
tego, co odróżnia paradoks prawdziwy od pozornego.
Paradoksalnie poszukiwanie wzorców absolutnych
w architekturze, kanonów estetycznych czy systemowych, często kończy się odnalezieniem zbioru
zasad, które dowodzą niemożności wprowadzenia
takowych wzorców i wbudowanej odporności dyscypliny na wszelkie przejawy determinizmu. Równie
zadziwiające jest to, że prezentowane tu relatywistyczne (w ujęciu ścisłym) inspiracje czy też relatywistyczne podłoże rzeczywistości sugerując obalenie zasad wprowadzają nową regułę pretendującą do
miana powszechnej, dającej wejrzenie w relacje naturalnie występujące i zdarzające się w obrębie badanej dyscypliny. Kot Schroedingera był nauczycielem tych, którzy odważyli się potraktować go jako
coś więcej aniżeli intelektualny żart.
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PRZYPISY
[1] Analogią do wskazanej tu myśli mogą być rozważania
Massumiego o koegzystencji sfery realnej i abstrakcyjnej,
ich przenikania się w życiu, ale i w odniesieniu do architektury (Massumi, 2005, 256).
[2] Obserwacja ta zgadza się ze spostrzeżeniami Saundersa odnośnie potrzeby zmiany jakości kryteriów i zasad

formułowania krytyki architektonicznej (Saunders, 2007,
146–147).
[3] Por. Barełkowski (2010, 239).
[4] Por. rozważanie Battle’a i McCarthy’ego na temat cykli
funkcjonowania miast i ich zdolnością do trwania w strukturze procesu podtrzymywanego (Battle i McCarthy, 2001,
73–75 i 88–95).
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