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PROTASIS – EPITASIS – KATASTASIS
Trwanie to problem szeroko dziś dyskutowanej długotrwałości współczesnej architektury, która w swojej
większości jest budowana jako twór niedługotrwały. Każda rzecz niedługotrwała ma swój okres powstawania, okres trwania i okres rozpadu. Miedzy trwaniem a przemijaniem leży czas percepcji, czas przeżywania
oraz czas doskonalenia do perfekcji.
Słowa kluczowe: czas, trwanie, przemijanie
Wszystka przyszłość zapada się w przeszłość –
przyszłość jest siostrą przeszłości
James Joyce, Ulisses

Może dlatego, że przyszłość siłą rzeczy musi się
przemienić w przeszłość interesuje nas zobaczyć jak
postrzegano wczoraj świat jutra. W tym sensie widzę
jedynie sens rozpatrywanego tematu trwania i przemijania architektury (Powstanie – Rozwój – Trwanie – Znikanie). Trwać znaczy istnieć. Trwanie – trwanie w czasie – trwanie w bezruchu znaczy trwale pozostawać
w bezruchu. Jest to problem szeroko dziś dyskutowanej długotrwałości (Nachhaltigkeit) współczesnej architektury, która w swojej większości jest budowana
jako twór niedługotrwały (technika trwała oraz technika nietrwała). Każda rzecz niedługotrwała ma swój
okres powstawania, okres trwania i okres rozpadu.
Trwanie jest więc kontradykcja przemijania. Przemijanie jest zawsze kontradykcją trwania. Jeżeli coś trwa,
to nie przemija a jeżeli przemija, to nie trwa i znajduje się w procesie zanikania. Przemijać znaczy przeminąć w czasie, przemijać oznacza zmianę w czasie.
Znane nam Goethego poetyckie Werden Und Vergehen (powstawanie i przemijanie) należy do kategorii
literacko-filozoficznej poetyki.

Przemijanie ma coś wspólnego z odwiecznym
rozwojem w czasie. Teraźniejszość w czasie swojego trwania staje się przeszłością i zarazem wyrasta
w przyszłość, jest wiec budulcem tak przeszłości jak
i przyszłości. Dlatego też Joyce pisze, ze jutro będzie
nowym dniem, była przeszłość jest dzisiaj, co teraz
jest będzie wtedy jutrem, tak jak co teraz było, będzie
przeszłym wczoraj. Miedzy trwaniem a przemijaniem
leży czas percepcji, czas przeżywania oraz czas doskonalenia do perfekcji. Natura ludzka czyli natura
przyrodnicza nie znosi sztucznej doskonałości i jest
pełna genetycznej przypadkowości, jest wiec skazana w procesie dojrzewania i przekwitania na upadek
i zanikanie. Wszystko co na tym świecie żywe – rodzi się, kwitnie i obumiera. Można by powiedzieć, że
historyczne budowle znajdują się w stanie uśmiercenia. Na szczęście dana nam jest możliwość rewitalizacji czyli ich jak gdyby nowego ożywienia, podobnie
jak w procesie mija wiosna przychodzi wiosna (nieustanne zmartwychwstanie natury). Winckelmann dla
swojej idei koncepcji Odrodzenia Sztuki Klasycyzmu
wymyślił pojęcie istnienia Wiecznej wiosny (L’eterna
primavera) dla ciągłości rozwoju Sztuki Architektury. Przemijanie i umieranie stylów architektonicznych
to fałszywa metafora, bowiem style architektury nie
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umierają jak drzewa, zwierzęta i człowiek, style architektoniczne pozostają. Style architektury epok przeszłych nie giną, kultura i estetyka stylów przeszłości
trwają nadal w naszym życiu kulturalnym i są aktywnym elementem percepcji naszej tradycji kulturowej,
są żywą Akademią dla Rzeczy Nieukończonych – Salve Historia i Ave Restauratoria.
Temat trwania i przemijania dotyczy moim zdaniem głównie problemu zachowania i adoptowania
zabytków architektury. Architektura bez funkcji użytecznej nie przemija i trwa nadal jako żywotne dzieło sztuki, jeżeli zachowuje swoją funkcje estetyczną,
dokumentującą jej przynależność do trwałej wartości
kulturowej historii architektury.
Umierają uczucia, przemijają tematy, kompozycje,
style myślowe, organizacje stanów duchowych, ortodoksyjnie religijne, nacjonalne, socjalne i etyczne
doktryny, systemy ekonomiczne i polityczne państw.
Architektura zaś jest i trwa albo jej nie ma. Starość
architekturze nie zabiera jej piękna. Architektura jeżeli jest piękna i długotrwała pozostaje skamieniałym
pięknem żyjącym w czasie.
Przykładem może służyć najpiękniejsza budowla
świata, liczący trzy tysiące lat rzymski Pantheon jako
muzeum przestrzennej hermeneutyki dominujących
schematów myślowych sztuki antycznej. Architektura niedługotrwała fizycznie się rozpada w procesie
czasu swojego trwania. Jest to problem Bytu i Czasu
Heideggera czyli filozoficzny element istnienia w czasie tworów rzuconych w nasz świat. Architektura jako
Sztuka Piękna Przestrzeni ulega ciągłej transformacji funkcjonalno-formalno-estetycznej i ta jej zmienność nie jest równoznaczna z przemijaniem. Twory
żywe naturalne niezależnie od nas wciąż na nowo
się odradzają, natomiast twory martwe zależne od
naszych decyzji się rozpadają i nikną z powierzchni
ziemi. Budowle, których użyteczność przestała być
podstawa ich trwania (zużyte koncepcje funkcjonalno-ekonomiczne) ulegają regresji. Następuje wów-

czas wymiana funkcjonalno-estetyczna terenu zabudowy przez nowe koncepcje użyteczne. Dzieje się
to najczęściej w czasie, gdy wartość ekonomiczna
terenu zabudowy przewyższa w poważnym stopniu wartość użyteczną budowli oraz jej możliwości
adaptacyjne do nowych warunków tak pod względem systemów konstrukcji jak i estetyki. Najdobitniej można ten problem zaobserwować w centrum
Nowego Jorku na Manhattanie. Nasza retrospekcja
czyli spojrzenie wstecz pozwala nam segregować
wartości artystyczno-estetyczne budowli, które ulęgają regresji. Istnieje bowiem możliwość rewitalizacji budowli architektury przeszłości o wysokich walorach artystycznych przez zmianę jej funkcji użytkowej. Gdy znajdujemy się w miastach, w których nie
ma historycznej architektury i widzimy jedynie tzw.
nową architekturę, to wydaje nam się, że jesteśmy
w filmie Science-Fiction. Najwyraźniej można było
to zobaczyć w miastach realnie egzystującego socjalizmu. Brak obrazów z przeszłości oznacza brak
realistycznych treści, a treści nowe posiadają wyraz
stylizowanej i inscenizowanej iluzji fikcyjnej rzeczywistości. Dzisiejsza historia sztuki jest historią bez
sztuki. Awangardowej sztuce ostatniego stulecia
przeciwstawia się Anty-Sztukę tzw. Sztukę bez sztuki jako estetykę codziennej trywialności oraz nic nie
znaczącej brzydoty. Panuje znudzenia i znużenie
wszechobecnym dyletantyzmem, który spowoduje nawrót i powrót do akademickich mistrzów przeszłości. Magnetyzm piękna fascynuje na nowo masy
zwiedzających muzea, kościoły i zamki. Historia sztuki powraca znów do minionych epok. Przykładem
może znów posłużyć Klasycyzm Winckelmanna. Iluzjonizm, ekspresja i sugestywna abstrakcja była już
cechą sztuki przeszłości. Pomimo powszechnie zużytej i wyczerpanej sztuki współczesnej – owe znużenie estetyką Sztuki Pop-Artu – nie wydaje mi się,
że Znudzenie może być przyczyną powstania Nowej
Sztuki. Doktorat A. Göllera z 1897 roku z hipotezą, że

104

105

Znudzenie jest powodem zmiany stylów w architekturze i sztuce, należy podobnie jak wiele prac z tego
okresu do leksykonu bezużytecznej wiedzy. Właśnie
dzisiaj doświadczamy, że wrażenie przyjemności jakie dostarczają nam formy architektoniczne, formy te
wywodzą się najczęściej z architektury stylów historycznych czyli przeszłych tzw. Stylów Nieprzemijalnych. Znużenie należy do tymczasowego momentu
odpoczynku i regulacji emocji artystycznych w nudnych sytuacjach. Regulacja emocjonalnej nudy ma
zawsze coś wspólnego z danym czasem. Śmierć
jest najlepszym wynalazkiem życia, jest katalizatorem zmian – stare znika, aby zrobić miejsce dla nowego (Steve Jobs). Cały sens Smutkości (Smutku)
leży w tym, że wszystko na tym świecie się zmienia.
Trwanie i przemijanie to jedynie metafory dla zmian
jakie dokonują się odwiecznie w życiu i w świecie,
w przyrodzie i w rzeczach. W początkach XX wieku
Ameryka w formie Drapaczy Chmur wymyśliła Ekspansję Wertykalną świata, a bohaterem tej fantastycznej przygody stał się później Astronauta. NASA wy-

syłając Space Shuttle do Muzeum Przeszłości zakończyła tym samym epokę wertykalnej ekspansji
i sen o zasiedleniu wszechświata. W tej próżni symbolicznego odpoczynku wystąpił twórca Firmy Apple
Steve Jobs z nową koncepcją wertykalnej ekspansji. Firma Apple decydowała już z systemem komputerowym Macintosh o rozwoju technologicznym
świata ostatnich dziesięcioleci. Steve Jobs wymyślił i Cloud w którym informacje nie są już zapisane
w komputerze ale są magazynowane w tzw. Witrualnej Chmurze. Chmura jako wirtualne centrum wiedzy,
która swoją pamięć na podobieństwo błyskawic mitycznego Boga Zeusa wysyła do człowiek na ziemię.
Na stronie Web Apple pisze: Chmura zapisuje twoje
treści – i Cloud jest twoja pamięcią w chmurach jako
symbol XXI wieku, w fikcyjnym centrum pozornego
rajskiego ogrodu świata. Aby tylko Chmura nie stała się wertykalną encyklopedią bezużytecznej wiedzy digitalnego świata.
Albowiem: Przyszłość jest zawsze nadzieją – na
końcu przyszłości jest zawsze przeszłość!
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