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TRWANIE CZY PRZEMIJANIE W WIELOWARTOŚCIOWOŚCI
ARCHITEKTURY – OBIEKTU SZTUKI UŻYTECZNEJ
Odczytanie rzeczywistości archisfery determinują oczekiwania funkcjonalności i nowości w sferze formotwórczej i technologii. Binarny (zmysłowy i intelektualny) charakter recepcji i tworzenia idei w architekturze został
na nowo zrehabilitowany w metodzie analizy dekonstrukcyjnej (dot. paradoksu Jacquesa Derridy) po ustępującym volapüku – złej twarzy postmoderny. Poprzedzony terminologiczną postawą filozofów wobec zasad konstruowania rzeczywistości unaocznionej Derrida wyznaczył cztery determinanty kwalifikujące dzieło
sztuki użytecznej, będące w opozycji do dzieła tworzonego pierwotnie wg reguł modern-konstrukcji. W tej
kategorii myślenia wartościowanie to przypisywanie implicite cech spełniających warunki dla poszerzonego
spectrum oczekiwań wobec architektury. Paradoks Derridy w równym stopniu przystaje do odkrywania arcydzieł sztuki projektowania z przeszłości w kategorii wielowartościowości dla trwania w umysłach protagonistów na rzecz jakości architektury.
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Paradoks Derridy również można odnieść do poszerzonej recepcji retrospekcji dzieła – retrospekcji dzieła-ikony z przeszłości. Odnosi się to dziś do wcześniej
przywołanego zjawiska powrotu do zasad zawartych
w kanonie klasycyzmu, a także odkrywaniu piękna zintegrowanej funkcji i konstrukcji w rehabilitowanych i rewitalizowanych przykładach architektury przemysłowej
i publicznej okresu secesji i modernizmu (il. 1). Autor
odwołuje się przeciwstawnie do fenomonolicznej materii dyskursu i analizy dekonstrukcji w tworzeniu wielowartościowości dzieła architektury-dzieła sztuki.
Istota funkcjonalna i kulturowa przedmiotu
Ogląd rzeczywistości i jej adaptacji do celów utylitarnych, przebiega wokół egzystencjalnych przesłanek. A co determinuje oczekiwania i cechy funk-

cjonalne dla konstruktywisty Bauhausu, M. Breuera? Jego krzesło jest czystym konstruktem funkcjonalnym o nieunaocznionej literackości. Konceptualista S. Wawerka, potraktował krzesło jako istotę symboliczną, która znosi wszystkie przeciwności życia. Oba przeciwstawne stanowiska estetyczne, wobec morfologii przedmiotu ewokują funkcje
przez formę. U M. Breuera i S. Wawerki poprzez
symboliczne zapożyczenie kształtu. Umberto Eco
utożsamia formę z kulturą: Kulturą jest wszelka inwencja ludzka wobec danych przyrody, przekształconych w ten sposób, by można było je włączyć
w jakąś relację społeczną.
Wg R. Ingardena: Forma kwalifikuje materię. Potrzeba funkcjonalna przestrzeni przedmiotu jest pierwotna, anatomiczna, intuicyjna.
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Odczytywanie zamiarów natury, jej binarnej sfery
wrażeniowej, unaocznionej i ukrytej w struktury konstrukcyjnej i znaczeniowej (w tym symbolicznej) nie
może odbywać się wg jednego i jednowartościowego kryterium, ale ma charakter wielowartościowy. Złożoność problemu wymaga obietywizacji i modyfikacji intelektualnej. Działania intuicyjne stają się z reguły działaniami o wyższym stopniu intelektualnego
opanowania, jeżeli dopuścimy czynnik refleksji. Przykłady, to teoria i bogate doświadczenia z zakresu
pojęć geometrii euklidesowej, opozycyjne odkrycie
modeli płatów powierzchniowych i krzywizn Gaussa
i zastosowanie ich w architekturze i kosmologii. Doprowadziło to, do skonstruowania modeli przestrzeni Reimanna i geometrycznych figur niemożliwych.
Wydawać by się mogło, że przestrzeń nieeuklidesowa (C. F. Gauss, G. Reimann) jest wyłącznie tworem
konceptualnym. A. Einstein udowadniając nierozciągłość przestrzeni i czasu (czasoprzestrzeni) ukazał
jej zakrzywienie o charakterze zmiennym. W. Fangor:
(...) Język geometrii w konkretyzacji istnieje w mniej
lub bardziej jawnym stosunku w każdej dziedzinie
sztuki. Nie tylko wizualnej. W przestrzeni czterowymiarowej czas jest synchroniczny. Jest teraźniejszością,
przyszłością i przeszłością [1].
W filozofii fenomonologicznej, najogólniej przestrzeń jest taka, jaką przeżywamy i ma dla nas takie znaczenie, jakie ma dla naszej świadomości. A.
Gieraga: (...) W geomerii zawarty jest głęboki sens
i są z nią związane emocje [2]. W praktyce artystycznej antropomorficzne kanony w architekturze greckiej
i intuicyjne konstrukcje katedr gotyckich są przykładami intelektualnej refleksji w zakresie zastosowania
konstrukcji i również symbolizacji form i kształtów.
Do odczytania funkcji i znaczeń
potrzeba wielowartościowych kryteriów poznawczych, od czystej
praktyczności, poprzez działania
sił i zjawisk nieunaocznionych

do znaków-symboli sformalizowanych w obrazie rzeczywistości quasi. Owa rzeczywistość jest zestawem, konstruktem, przedmiotem.
Jest konstruktem, paradygmatem
romantycznej potrzeby spełniania
s i ę w ś w i e c i e k s z t a ł t ó w i m e t a f o r.
Znaczenie przestrzeni metafizycznej w świecie
form i kształtów
Architektura tylko przestrzenna nie stanowi pełni..., element czasu, podstawa funkcjonalizmu i dynamizmu dopełnia architekturę przestrzenną i tworzy z nią żywą rzecz, rzecz pełną, sztukę operowania przestrzenią i czasem [3]. Jeżeli definiując przestrzeń funkcjonalną, przyjmiemy za punkt odniesienia warunek umieszczenia człowieka, to przestrzeń
funkcjonalna istnieje nierozłącznie, jako przestrzeń
wielogeometryczna. Przestrzeń musi być wypełniona funkcjami, rzeczami i przedmiotami
W aspekcie zaistnienia jej obiektywnie. Przestrzeń-otoczenie człowieka nie jest percypowana
jednorodnie, ale subiektywnie-tu i teraz – z oddziaływaniem jej w obszarach intelektualnej interpretacji – opozycji tj. w aspektach nabytej wiedzy w umiejętności odczytania jej, oraz w obszarze odczuwania
emocji, wzruszeń i niepokojów. Stanowi to czynnik
animis przestrzeni i tylko nierozłącznie w kategoriach
obiektywizacji i czynników subiektywnych odczytania i przeżycia jej, możemy nadawać jej cechy fenomenu kreatywnego w sposobie ujęcia problemów.
Przy rozróżnieniu poznania na: umysłowe i zmysłowe, metody przeciwwstawne od starożytności
jako aistehesis i noesis. Owe dwa pnie poznania
tj. pragnienie trwania, spokoju i ładu jednorodnego
w przestrzeni gotyku i racjonalizmu renesansu oraz
przedstawiona skłonność stawania się poprzez sensualistyczną żądze wrażeń i zmian, np. w baroku
i postmodernizmie.
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1. Elektrownia fabryczna Scheiblera ulica Milionowa Łódź (autor projektu inż. Alfred Frisch) Modernistyczny gmach o konstrukcji żelbetowej,
elewacja i wnętrza secesyjne. Foto z archiwum Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi [w:] Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska, Spacerownik Łódzki, Wydawnictwo Agora S.A. 2007, s. 12 2. Willa L. R. Kindermanna przy ulicy Wólczańskiej 31/33 w Łodzi. Ryzalit mieszczący
aneks muzyczny na parterze projektu G. Landau Gutentegera 1902–1903, możliwość interpretacji literackiej (fot. Wisława Jordan), [w:] Wisława
Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2006, s. 125 3. Drzewo-kolumna, organiczny aspekt budowli – symbol życia,
z portyku willi L. R. Kindremanna, ul. Wólczańska 31/33 projektu G. Landau Gutentegera 1902–1903 (fot. Wisława Jordan), [w:] Wisława
Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2006, s. 102.
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Utylitarny postulat bycia nie zaspokaja potrzeby
stawania się. Dzisiaj jest pewne, że w praktyce modernizmu zabrakło humanistycznego związku człowieka
z otoczeniem, budynku z naturą. Pominięto poczucie miejsca, ciągłości kulturowej, pozbawiono użytkownika możliwości naznaczenia swojej tożsamości
w obrębie oddziaływania zmysłów i związanej z tym
wolności wyborów. Gdyby nasz dom związany był
umiejętnie z przeszłością miejsca, klimatem, pejzażem,
miejscowym budulcem oraz kontekstem przestrzennym, mielibyśmy dom idealny. Takim paradygmatem
stał się w historii architektury dom Kaufmanna w Bear
Run w Pensylwanii- „dom nad wodospadem”. Romantyczna wizja miejsca siedliska została upersonifikowana przez F. L. Wrighta. W słowach (...) Być życiem,
to znaczy uczyć się głównie od natury... Macie okazję
ukształtować i określić kształt rzeczy, które nadejdą.
Jesteście rzeźbiarzami i znawcami kształtów... [4]. Troska o znaczenie przestrzeni metafizycznej w świecie
form i kształtów jest wykładnią obaw artystów i architektów wywodzących się z kręgu HABITATU. Formy,
kształty, kolory, odległości i dźwięki organizują przestrzeń percypowaną. Te parametry-repetycje morfologii świata uprzedmiotowionego, są w ujęciu intersubiektywnych teorii estetycznych wyznacznikami
wartości kreowanych i odkrytych w uobecnionych
kształtach. Formista L. Chwistek w 1918 r. W artykule pt. Wielość rzeczywistości w sztuce twierdził:
różnice pomiędzy typami malarstwa odpowiadają ściśle różnicom pomiędzy typami rzeczywistości i uznał
równouprawnienie istnienia i funkcji rzeczywistości
elementów wrażeniowych i rzeczywistości rzeczy.
Immamentne cechy przedmiotu
estetycznego odkrywamy w kontekstualnym ujęciu rzeczywistości – tła symantycznego. Jest to
e s t e t y z m p o w i e r z c h o w n y, c z y s t o
w r a ż e n i o w y. D o p i e r o a n a l i z a m o rfologiczna cech przedmiotu, jako

zestawianie form i funkcji tego
przedmiotu lub zmysłowego i intelektualnego oddziaływania dzieła sztuki, tworzy fakt, lub zespoły faktów-artefaktów.
Fenomenolog R. Ingarden w Sporze o istnienie
świata twierdził: (...) Bo przedmioty realne (wzięte tak,
jak nam się prezentują) są transcendentne w stosunku do ich poznania (w żadnym akcie spostrzeżenia
nie są efektywnie naocznie dane w pełni wszystkich
przypisywanych im własności) [5].
Sytuacja wyjściowa do opisu bądź konstruowania rzeczy lub przedmiotu nie jest jednoznaczna. I. Kant w Krytyka czystego rozumu dowodził,
że: Nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotów, lecz odwrotnie przedmioty są ukazywane zależnie od myśli. Neokantowska postawa poznawcza
z pewnością mogłaby jeszcze uciszyć niepokoje pluralistów estetów i antyestetów z kręgu postmoderny,
a obecnie w kierunku postaw architektów szukających oparcia w neoromantycznym klasycyzmie. Sztuka i nauka nasuwa nowe teoretyczne doświadczenia.
Konstruuje nową rzeczywistość, modyfikuje dotychczasowy stosunek do niej. Sztuka zmienia podstawę
poznania i konstruowania przedmiotów na rzecz trwania ciągłości fenomenologicznej zjawiska twórczości.
Dekonstrukcyjny paradoks i determinizm derridy
Żaden tekst nie może być całkowicie wolny od innych tekstów [6].
J. Bartch optymistycznie zauważył (...)Konwencje
artystyczne starzejące się są podważane, przezwyciężane, zmieniane a nawet skierowane przeciwko sobie
po to, by stworzyć nowe dzieła [7].
Przytoczony powyższy cytat Bartcha sprowokował
autora do pogłębionej refleksji zawierającej się w tezach tegorocznej konferencji.
Jacques Derrida w opozycji do redukcjonistycznych postaw i praktyk demistyfikuje prawdę, cele
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ostateczne, co stanowi istotę filozofii dekonstrukcji paradoksalnie wyrosłej na ruchomych piaskach
postmoderny. W odniesieniu do architektury wykazuje sprzeczność polegającą na dokonywaniu zmian
w obrębie formuł-zasad-kanonów. Wg Derridy znaczenie pojawia się wtedy, gdy powstałe dzieło odstępuje od swojego wzoru. Radykalne odstępstwo zaciera wyjściowe znaczenie. Gdy Derrida artykułuje cztery niezmienne determinanty: kulturową, artystyczną,
środowiskową i techniczną, dla których architektura
musi mieć znaczenie, tzn. musi je uobecniać, i przez
to oznaczać. Te cztery determinanty spajają architekturę jako artefakt (przyp.autora). Powyższy paradkos
prowadzi w twórczości architektonicznej do metafizycznej gry znaczeń. W praktyce konstytuuje szczególny urealniony obraz rzeczywistości, bedący produktem intersubiektywnych przemyśleń, przetworzeń
i reinterpretacji (odnalezienia się w swojej tożsamości). Dotyczy to np. założeń B.Tschumi w zrealizowanym projekcie parku de la Vilette w Paryżu i porównania idei C.N.Ledoux’a: planu miasta Chaux i mówiącej architektury projektu Domu Kołodzieja.
Jeżeli poza w konwencji porno...
Stwierdzenie A.Campo Baezy, że historia architektury jest historią tworzenia idei; formy zmieniają
się; idee pozostają; są wieczne; bez idei archiPRZYPISY
[1] B. Kowalska, W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, Galeria EL, Elbląg 2001, s. 52.
[2] Ibidem.
[3] H. Syrus, Tempo architektury, PRÄSENS, Warszawa
1930, nr 2.
[4] P. Blacke, Frank Lloyd Wright-architektura i przestrzeń,
Wyd. Art. i Film, Warszawa 1990.
[5] Z. Kuderowicz, (red.) Filozofia współczesna, t.1, wyd.
2, [w:] „Myśli i ludzie, Wiedza powszechna”, Warszawa
1990, s. 208.

tektura jest pustą formą – jest bliskie twierdzeniu
J.Krenza: (...) Forma pozbawiona znaczenia milczy,
jest zamknięta na interpretację, nie inspiruje odbiorcy.
Forma wzbogacona o znak i symbol – otwarta – skłania
do przetwarzania impresji i przeczuć na myśli i słowa:
staje się z n a c z ą c y m elementem przestrzeni.
Przebywanie pośród architektury nasyconej znaczeniami, stwarza człowiekowi możliwość poszerzania
wymiarów własnej egzystencji, możliwość identyfikacji z innymi przestrzeniami i odmiennym życiem. Wartości duchowe, intelektualne, emocjonalne wpisane
w formę i przestrzeń poprzez określone zabiegi architektoniczne, stają się komunikatem płynącym od twórców ku odbiorcom. Komunikatem, który posiada nieograniczoną zdolność kreowania nowych światów [8].
Zmienne idee-byty-izmy mają wpływ na wzbogacenie języka formy o nowe hybrydy. Jednak
każda epoka szuka potwierdzenia własnej tożsamości. Przywołuje z przeszłości echa aksjomatówuniwersaliów i weryfikuje ich wartość znaczeniową.
Ich archetypowa siła stanowi punkt odniesienia i wywołuje postawy refleksyjne. Jeżeli są one zredukowane do fizycznego aktu nagości, cielesnego piękna mimesis, to dla architektury-sztuki wielowartościowej może być odczytana jako (kalka) przejmujący
obraz przemijania, bez perspektywy samoodradzania w kontinuum trwania.
[6] T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, PWN Warszawa
1988, s.187.
[7] J. Barth, Postmodernizm literatura odnowy, [w:] „Literatura na świecie”, nr 56, Warszawa 1982, s. 274.
[8] J. Krenz, Architektura znaczeń, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997, s.70.
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