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ZAPOMNIANA ARCHITEKTURA
niepewność odnośnie czasu i historii, środowiska i jego konstrukcji… pewnych rzeczy – niejasnych
w kontekście czasu i architektury – ten tekst nie wyjaśnia. jesteśmy zagubieni. bałagan jest coraz większy.
za plecami czai się historia i może pewnego dnia nas pochłonie? nasza obecność na tej planecie popadnie
w przyszłości w zapomnienie?
Słowa kluczowe: historia, współczesność, nowoczesność, kultura, popkultura
la morte non è nel non poter comunicare, ma nel
non poter più essere compresi[1].
przemijanie jest nierozerwalnie związane z życiem
i istnieniem człowieka. przemijanie to czas. jedynie
umiejętność zamieszkiwania czasu pozwala nam budować. do tej pory architekturę analizowano w stosunku do przestrzeni niemal ignorując fakt, że ta przestrzeń przez nią zajmowana, porządkowana, zagospodarowywana i zabudowywana jest przestrzenią historyczną, w której nie budujemy tak jak budowali starożytni nawet jeśli dalej mieszkamy w niej tak, jak oni
mieszkali. to, co się zmieniło, to sposób w jaki mieszkamy. i ta zmiana jest obrazem czasu. wypadałoby zatem myśleć o architekturze w stosunku do czasu [2].
écrire, écrire n’importe quoi. tout se qui me passe
par la tête: les carotes sont cuites... [3].
z praktycznego punktu widzenia czas i historia to
jedno i to samo. czas i historia dokonały prawdziwej
czystki estetycznej i koncepcyjnej, która eliminując rzeczy słabsze i gorsze teoretycznie zostawiła te lepsze. to
by znaczyło, że nasza świadomość jest budowana wyłącznie w oparciu o to, co najlepsze, co przeszło przez
sito czasu i historii. to, co odsiane, jest już nieosiągalne. na dobre i na złe jesteśmy wytworami ewolucji selektywnej, zakładającej, że pewne rzeczy się eliminuje.
budujemy naszą przyszłość w oparciu o taką wy* Cotti Lorenzo, Architekt Sdvb9, Locarno, Szwajcaria.

biórczą, przesianą, wyidealizowaną i idealną historię. jak
to się kiedyś lepiej żyło! teraz jest beznadziejnie (jaka
brzydka architektura!), przeszłość za to – jaka piękna.
es gibtsienoch, diegutendingeto motto sieci sklepowej manufactum prowadzącej – również internetową – sprzedaż starych dobrych rzeczy. jakość i solidność ręcznej roboty charakterystycznej dla tej ewidentnie lepszej przeszłości za którą tak tęsknimy. nie
przeszkadza nam fakt uprzemysłowienia produkcji zalatującej werkbundem... a może nawet pre-werkbundem, bo można tu znaleźć rzeczy projektowane przez
bauhaus, od wagenfelda po brandt, ekspresy do
kawy bialetti czy szwajcarskie ołówki mechaniczne...
a mia madre piacevano molto le feste, le feste come
questa: oggi sarebbe venuta qui. valentina, ti ricordi
quando ci comprava le ‘nogatine’: metà cioccolatino
metà caramella. le ‘nogatine’, oggi non le fanno più.
a ottobre un giorno arrivava a casa e diceva: ‘indovinate
cosa vi ho portato...’. ma noi lo sapevamo già, erano
i primi mandarini della stagione. ora, invece, ci sono
le ciliegie tutto l’anno, le fragole tutto l’anno, ma che
ricordi avranno un giorno questi bambini, eh?! [4].
a przecież przeszłość to także smrody i wyziewy,
których przerażający opis daje carlomariacipolla [5].
opis wystarczająco dokładny by stworzyć pełny obraz
równie nieprzystający do architektury miasta końca
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siedemnastego wieku, co opis konnych ulic nowego
paryża opisanego przez baudelaire’a [6].
eh! quoi! vous ici, mon cher? vous, dans un mauvais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le
mangeur d’ambrosie! en vérité, il y a là de quoi me
surprendre.
– mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux
et des voitures. tout à l’heure, comme je traversais le
boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la
boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au
galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un
mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange
du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser.
J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes
que de me faire rompre les os. et puis, me suis-je dit,
à quelque chose malheur est bon. je puis maintenant
me promener incognito, faire des actions basses, et
me livrer à la crapule, comme les simples mortels. et
me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez!
– vous devriez au moins faire afficher cette auréole,
ou la faire réclamer par le commissaire.
– ma foi! non. je me trouve bien ici. vous seul, vous
m’avez reconnu. d’ailleurs la dignité m’ennuie. ensuite
je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s’en coiffera impudemment. faire un heureux,
quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire!
pensez à x, ou à z! hein! comme ce sera drôle!
i gdzie ten powab przeszłości, skoro brnie się
przez błoto – ostrożnie, żeby jak najmniej śmierdziało, a historia toskanii opowiedziana przez cipollę jest
dosłownie pełna śmieci i gnoju. przeszłość bulgocących rynsztoków, wychodków doczepionych do pałacowych elewacji w formie rachitycznych drewnianych konstrukcji, przeszłość bez lodówek, centralnego ogrzewania i telewizji.
kilka lat temu szliśmy wraz z goszczącą u nas
dziewczyną przez starówkę locarno. wydawało się,
że typowa dla drugiej połowy dziewiętnastego wieku
uliczka wykładana otoczakami, z dwoma równoległy-

mi pasami gładkiego kamienia wywołała u niej (lekki) szok. tłumaczyliśmy, że oba elementy mają swoje racje użytkowe: wóz toczy się po gładkim, a koń,
który wypróżnia się nawet kłusując, idzie środkiem.
wciąż nie rozumiem co w tym szokującego zwłaszcza, że dziewczyna jeździ konno, tyle że po maneżu lub w dziewiczej naturze. bez prawdziwego obrazu historii oczyszczonej z aspektów codzienności.
tak sięjakoś przyjęło, że dawniej wszyscy żyli w pałacach pełnych służby. nie pomylę się zbytnio jeżeli
powiem, że palladio był architektem wszystkich (nie
znajdziecie na rzutach ani jednej łazienki), a po nim
jeszcze kilku innych, słabszych, tu czy tam, jak alberti.
to właśnie jest ta percepcja historyczno-architektonicznau soldoniego, w której różne okresy mieszają się tworząc jedną, niezamierzenie bezosobową kategorię: historię. należałobyjąwreszciezweryfikować:
nieodmiennie bawi mnie zadawanie studentom pytania, czy renesans przypadał bardziej na pierwszą,
czy raczej na drugą połowę dziewiętnastego wieku
i otrzymywanie odpowiedzi – statystycznie oczywiście na pierwszą połowę…
„laisse moi guider tes pas dans l’existance,
laisse moi la chance de me faire aimer,
viens comme une enfant au creux de mon épaule,
laisse moi le rôle,
de te faire oublier:
le temps qui va,
le temps qui sommeille,
le temps sans joie,
le temps des merveilles,
le temps d’un jour,
temps d’une seconde,
le tempps qui court,
ou celui qui gronde...” [7]
w 1924 roku miestak rozpoczął pewną konferencję: dzisiaj więcej niż kiedykolwiek mówi się o budo-
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waniu a nigdy wcześniej nie odeszliśmy tak daleko od
jego istoty. właśnie z tego powodu kwestia istoty sztuki budowania ma dziś decydujące znaczenie. dopiero gdy jasno określimy tę istotę będziemy mogli skutecznie i zdecydowanie walczyć o podstawowe zasady nowej sztuki budowania. (…) prawdziwe znaczenie budynku to jego cel. budynki we wszystkich epokach służyły zawsze realnym celom, jakkolwiek cele
te różniły się typem i charakterem. dla budynku decydujący był zawsze cel. to cel nadawał konstrukcji
formę „sacrum” lub „profanum”.
nasze wykształcenie historyczne zaciemniło nam
obraz tych spraw. i to z tego powodu skutek wciąż
mylony jest z przyczyną. to stąd bierze się powszechne przekonanie, że budynki powstają z miłości do architektury. nawet uświęcony język świątyń i katedr jest
wynikiem jakiegoś celu. tak się rzeczy mają, a nie na
odwrót. za każdym razem cel zmienia język form. To
samo dotyczy środków, materiałów i techniki [8].
później miesskupia się na osobie rzemieślnika
w kontekście uprzemysłowienia i ogólnie przemyśle… zaś inne wystąpienie z tego samego roku zaczyna w ten sposób: to nie formy architektoniczne sprawiają, że dawne budowle wydają się nam tak bogate
znaczeniowo lecz fakt, że starożytne świątynie, bazyliki i średniowieczne katedry nie były dziełem jednostek
tylko tworem całej epoki [9]. artykuł dalej porusza kwestię wartości dzieła publicznego a kończy się wezwaniem do odrzucenia wszelkich postaw romantycznych,
a więc i tej rzemieślniczej, by wejść wreszcie w epokę nowoczesności i stać się dziećmi swoich czasów.
w tym samym czasie (1926) hannesmeyer pisał w neuewelt: (…) każda epoka wymaga swojego
kształtu. naszym zadaniem jest dać naszemu nowemu światu przy użyciu nowoczesnych środków nowy
kształt. jednak nasza świadomość historii jest ciążącym nam brzemieniem, a nasza zaawansowanaedukacja stawia przeszkody blokujące nasze nowe
ścieżki. (…) czysta konstrukcja jest znakiem nowego

świata form. forma konstrukcyjna nie ma cech narodowych, jest kosmopolityczna, wyraża międzynarodową koncepcję architektury. internacjonalność jest
prerogatywą naszego czasu. obecnie każda faza naszej kultury jest w przeważającym stopniu konstrukcyjna. a że jednak ludzka bierność jest tym, czym jest,
nie dziwi fakt, że takie podejście w jego najczystszej
formie najłatwiej znaleźć tam, gdzie nie postała nigdy stopa greków i ludwika xiv: w reklamie, typografii, kinie, fotografii [10].
„ordre et climatméditerranéens”
podział pogody – czyli czasu w ujęciu meteorologicznym – na kategorie albertosartorisa [11] mawięcej sensu niż niejedna taksonomia autorstwa
historyków architektury, zarówno z punktu widzenia kontekstu i reakcji architektury na kontekst, jak
i w kontekście słów miesa i meyera. europa jestanalizowanaprzez sartorisaz jednej strony bezpośrednio
w oparciu o dominanty środowiskowe, z drugiej pośrednio z uwzględnieniem wpływów środowiska na
kształtowanie społeczeństw, a zatem architektury.
tym sposobem zostaje ogarnięta i zrozumiana
sama natura nowej architektury, zamieszkiwania nowego świata.
ten podział jakoś nie trafił na podatny grunt. o ile
wiem, to jedyna encyklopedia, bo o encyklopediach
mówimy, która porządkuje nową architekturę zgodnie z właściwymi dla niej kategoriami i sposobem myślenia, tworząc i po raz pierwszy ukazując krajobraz
współczesnej architektury. oczywiście pojęcie krajobrazu jest rozumiane jako otwarta, koherentna całość.
rację miał przed latyfrancescotentori utrzymując,
że historię i krytykę architektoniczną należy zostawić
architektom. również ze słów miesa i meyera można wywnioskować, że architekt jest i na swój sposób
powinien umieć karmić się wszystkim. może to pozwoliłoby na niewielki acz niezbędny wysiłek związany z umieszczeniem architektury w pewnym kontekście, wliczając w to jej własny wewnętrzny kontekst
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i to, jak architektura zmienia swoją pozycję na płaszczyźnie społecznej i politycznej.
jaki ma na przykład sens pisanie o awangardzie
bez uwzględniania wojny i jej objawionych (po raz
pierwszy w takiej skali) okropieństw? straszliwe piętno pierwszej wojny światowej, okopów, poszatkowanych ciał, zdekompletowanych żołnierzy wracających
do rodzinnych miast (właśnie na etapie intensywnego rozwoju). jaki sens ma gadanie o bauhausie bez
myślenia o innych werkbundach/arts and crafts, bez
szukania związków pomiędzy niemieckim werkbundem a angielskim arts and crafts, pierwszą zmianą
w samej koncepcji zawodu i osoby rzemieślnika?
architecture, libre: émouvoir [12]
chciałbym zakończyć te rozważania pewnym
uogólnieniem. mamy dziś do czynienia z trzema
rodzajami tekstów. pierwszy rodzaj to na przykład
teksty vittoriogregottiego – architettura e postmetropoli, contro la fine dell’architettura, l’architetturanell’epocadell’incessante – wysokiej klasy, wyważone
i dobrze napisane, o charakterze niemalże encyklopedycznym. drugi rodzaj to teksty pisane przez
młode pokolenie: tych, którzy uczą lub właśnie za-

czynają nauczać, teksty takie jak ilbuonabitareinakiegoabalosa, nacechowane usilną próbą podzielenia rzeczywistości na kategorie, co przydaje im trudnej do zniesienia w lekturze sztuczności. jest wreszcie trzeci typ krótkich tekstów dotyczących zazwyczaj projektów zrealizowanych stosunkowo niedawno, takich jak świetne artykuły paoliantonelli w ostatnich numerach domusa, komentarze i opisy organizowanych przez nią wystaw, na przykład design
and the elasticmind.
powiedziano mi kiedyś, że lepiej nie wymieniać nikogo z nazwiska, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu
jakiś komentarz, ja jednak wierzę, że architektura doszła do punktu, w którym ze wszystkich sił powinniśmy próbować się ruszyć, z tą samą determinacją,
z którą parli do przodu mies i meyer, a którą widać
w designie i grafice, dwóch światach projektowych
o godnej pozazdroszczenia witalności. śnięty i fałszywie politycznie poprawny (i nazbyt często dramatycznie niepoprawny projektowo) stan naszych uniwersytetów zaczyna być żenujący. jakich architektów
kształcą szkoły?
natura wszystko przyjmie.

PRZYPISY

[8] ludwig mies van der rohe, quello che intendiamo per
formazione elementare, sta in gli scritti e le parole, a cura
di v. pizzigoni, einaudi, torino 2010.
[9] ludwig mies van der rohe, architettura e volontà dell’epoca, sta in gli scritti e le parole, a cura di v. pizzigoni, einaudi,
torino 2010.
[10] hannes meyer, scritti 1921/1942, architettura o rivoluzione, marsilio, 1969.
[11] alberto sartoris, encyclopédie de l’architecture nouvelle,
hoepli, milano,1948 (2a ed. 1956).
[12] ozenfant, art, j. budry, paris, 1928.

[1] pier paolo pasolini (...)
[2] umberto galimberti, l’architettura e le fugure del tempo,
sta in tempo celeste, 1987.
[3] damienodoul, en attendant le déluge, (film) 2004.
[4] nanni moretti, la messa è finita, (film) 1985.
[5] carlo maria cipolla, miasmi e umori, il mulino, bologna, 1989.
[6] charles baudelaire, perte d’auréole, sta in le spleen de
paris, paris, 1864.
[7] charles aznavour, le temps, 1965.

