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DOM Z PRZYNAJMNIEJ DWIEMA KOLUMNAMI.
TRWAŁOŚĆ I NIETRWAŁOŚĆ W ARCHITEKTURZE
Trwanie i przemijanie architektury najlepiej ilustruje spojrzenie na architekturę kolumnową. Kolumna raz za
razem pojawia się i znika jako architektoniczny wyraz mniejszych lub większych ambicji.
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To dość niezwykłe, jak architekci upierają się przy
projektowaniu rzeczy trwałych, skoro materiały korodują, pieniądze znikają, państwa bankrutują i zmienia
się klimat. Może ma to związek z powszechną ludzką potrzebą asekuracji w obliczu przyszłości wiecznie budzącej w nas złe przeczucia. A może z kompleksem faraona u architektów, którzy swoimi projektami chcą sobie zapewnić miejsce w przyszłości.
W tym sensie kolumna jest swojego rodzaju wsparciem, laską zapewniającą wsparcie w marszu czy
dreptaniu w przyszłość (Loos). A ponowne wynalezienie piramid (Pei) – mauzoleum wspaniałych architektonicznych idei.
Niektórzy mogą uznać trzymanie się witruwiańskich koncepcji za rodzaj uduchowionej elastyczności
w podejściu do kaprysów życia bez bycia ustawicznie wrzucanym w otchłań architektonicznych możliwości. Ta elastyczność zdaje się obejmować zachowywanie status quo, bez oglądania się na słowa przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w książkach historycznych. Dotyczy to najwyraźniej wszystkich, nie
tylko architektów. Kolumna stała się „kamiennym łożem cywilizacji”. Od Władywostoku po San Francisco, z północy na południe, w Afryce i Azji, wszędzie
pełno kolumn. Jeszcze nie było kultury, która by się
bez nich obyła. Oczywiście wiele budynków i spora

część architektury radzi sobie bez nich. Ale gdy nadchodzi moment krytyczny, gdy architekt ma przedstawić wizję samego siebie a klient swój status – wracają
kolumny. Wspierane wczoraj i dziś przez teoretyków
i historyków architektury [1] lub przez całe ruchy [2].
Tylko raz zdarzyło się, że architekci i klienci (oczywiście w mniejszości, ale znaczącej mniejszości) zebrali się na odwagę żeby odrzucić tę kolumnową
retro-architekturę. Awangarda modernistyczna, której historia się przejadła (Gropius) dzielnie wkroczyła w przyszłość, robiąc dwa kroki wprzód i tylko jeden w tył, a nie jeden w przód i dwa w tył (Lutyens).
W architekturze powstającej obecnie w Astanie
czy Szanghaju widać jak głęboko zakorzeniony jest
ten drugi model. Nie chodzi wcale o jakąś specjalną
cześć dla architektury kolumnowej, raczej o (przesadną) wielkość architektury zmuszającą architekta
do wykorzystywania brył geometrycznych (ostrosłupów, walców, sześcianów). Ostatnim wielkim wystąpieniem kolumny w stylu retro był konkursowy projekt nowej siedziby Chicago Tribune Adolfa Loosa
z 1922 roku, w pewien sposób sprzeczny z wymową jego eseju Ornament i zbrodnia. Obecnie architektura coraz bardziej przypomina sztukę performatywną, aczkolwiek nieco trwalszą i pochłaniającą miliony
dolarów. Paradoksalnie jednak ten charakter „wyda-
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rzenia” nie gwarantuje jej nieprzemijającej trwałości.
Dopilnują tego obciążenia środowiskowe, chyba że
wszystko samo wcześniej upadnie.
Tymczasem poza wiodącym obszarem królestwa
architektury architektura kolumnowa radzi sobie świetnie. Na przedmieściach Moskwy, Warszawy, Szanghaju, Waszyngtonu czy Londynu rozpasana burżuazja
stawia sobie za cel sławić, jakkolwiek w ograniczonym zakresie, elementy klasycznej architektury. Nietrudno zauważyć, że gdy tylko są jakieś wolne środki, pojawiają się kolumny. Nawet hipotekę można rozpisać na jedną, dwie lub więcej kolumn. Pojawiają się
głównie jako dekoracja wejścia flankująca barokizujące drzwi z OBI lub ni to budowlane ogródki. Ktoś
złośliwy mógłby powiedzieć, że te podmiejskie elementy charakteryzują głęboko konserwatywne społeczeństwo, nie skłaniające się specjalnie ku demokracji podczas gdy kolumna, zwłaszcza dorycka,
jednoznacznie kojarzy się z heroiczną demokracją
ateńską. Uczciwie mówiąc, architekci mają w tym

mniejszy udział, niż by można podejrzewać. Wszystko rozgrywa się zatem, jak wielokrotnie wcześniej,
w otoczeniu kilku potentatów, którym marzy się coś,
co sam określiłbym mianem pozy na rzymskość. Czasy kolumn stalinizmu, frankizmu, hitleryzmu na szczęście minęły. Kolumna jest teraz w rękach mieszkańców
przedmieść i lokalnych oligarchów, inaczej mówiąc we
władaniu konfederackich sentymentów w USA, bliżej
zaś – sarmackich i chopinowskich [3] dusz.
Ironizuję tu sobie, a przecież problem zaraz zniknie. Jak pisze recenzent trwającej właśnie w Londynie wystawy dotyczącej postmodernizmu, współczesne cyfrowe media oferują nam niemal kompletny katalog historii architektury na wyciągnięcie ręki. A zatem
architekt i klient będą musieli poświęcić bardzo dużo
czasu na przemyślenie kolejnej kolumnowej inicjatywy. Jesteśmy częścią nowej eklektycznej epoki w której wszystko przechodzi (Venturi) a kolumna wkrótce
będzie jednym z architektonicznych detali odwieszonych na kołek, jeszcze nie z IKEA, ale już wkrótce.
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