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ARCHITEKTURA – SZTUKA TRANSFIGURACJI

Przemijanie architektury jest paradoksem. Budowle wznosimy z założeniem ich trwałości. Nadajemy im zna-
miona ponadczasowości. W rzeczywistości architektura ulega permanentnym przeobrażeniom, które obejmują 
jej wymiar materialny oraz znaczeniowy. Istnienie architektury obrazują sekwencje transfiguracji. Dokonują 
się one zarówno w kształtach wyobrażeń idei-koncepcji, w fizycznych formach budowli, a także w postaciach 
zapamiętanych idei-mitów – od projektu aż po kres ich trwania w naszej świadomości. 

Słowa kluczowe: architektura, przekształcenia, transfiguracje

Architektura – idea, dzieło, mit
Architektura jest metafizycznym fenomenem – po-

wstaje, trwa i ginie. Zanim przyjmie zmaterializowa-
ne kształty dojrzewa jako wyobrażenie – idea – kon-
cept. W tej fazie poddawana jest twórczym przemy-
śleniom, symulacjom, projekcjom, wizualizacjom, 
prefiguracjom. Architektura – w formach zbudowa-
nych – jest przestrzenią, w której toczą się dzieje cy-
wilizacji. Budowle są wymownymi znakami obecno-
ści homo sapiens we wszechświecie – odzwiercie-
dlają ludzkie potrzeby, wierzenia, pasje, możliwości 
i ograniczenia. Dzieła architektoniczne podlegają wie-
lorakim przeobrażeniom – zmieniają się ich właściwo-
ści fizyczne i znaczeniowe. Nieuchronnym ich losem 
jest unicestwienie. Jednak wiele budowli, które prze-
minęły i nie ma po nich materialnych śladów, wciąż 
trwają w naszej pamięci – istnieją nadal. 

Jest architektura, która nie przekracza granicy idei 
– pozostaje nieurzeczywistnionym pomysłem. Czy wy-
obrażenie budowli w postaci idei, rysunków, makiet, 
modeli wirtualnych jest architekturą ? Peter Zumthor 
w książce z 2010 roku, której nadał sugestywny tytuł 
: Myślenie architekturą formułuje jednoznaczną odpo-
wiedź: Projekt czy zamysł przelany na papier to nie 
jest architektura, lecz mniej lub bardziej wybrakowa-

na reprezentacja architektury, porównywalna do nut 
w muzyce. Muzyka potrzebuje wykonania. Architek-
tura potrzebuje realizacji. Wtedy powstaje jej ciało. 
A ono jest zawsze zmysłowe [1].

Idąc śladem muzycznej metaforyki nasuwają się 
wątpliwości odnośnie przytoczonego poglądu. Dla 
ludzi czytających nuty to one stają się muzyką. Ludwig 
van Beethoven – tracący słuch od 25 roku życia – nie 
zaprzestał komponować. Pozbawiony zmysłu słuchu 
dyrygował orkiestrami wykonującymi jego utwory. 
Peter Cook – jeden z twórców Archigramu (1961) – nie-
mal pół wieku zmagał się z usuwaniem barier unie-
możliwiających realizacje swoich wizjonerskich pro-
jektów. W tym czasie nie przestawał być architektem, 
a jego projekty osiągały sławę porównywalną z wybit-
nymi realizowanymi wówczas budowlami. W końcu 
i te – rysowane – budowle doczekały się materializa-
cji. Architektura wizualizowanych idei stała się architek-
turą zbudowanych dzieł. Jednym z tych spektakular-
nych aktów narodzin jest Kunsthaus w Grazu (2003). 
Przed głównym wejściem do tej galerii usytuowano 
trójwymiarową makietę galerii dedykowaną osobom 
niewidomym – jeden z często stosowanych przeja-
wów tworzenia architektury bez barier. Percepcja archi-
tektury dokonuje się dzięki wrażliwym zmysłom – nie 
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tylko wzroku czy dotyku. Jej odbiór współkształtują 
impulsy akustyczne, właściwości temperaturowe, wil-
gotnościowe czy wrażenia zapachowe. 

Dzisiaj, gdy zacierają się granice między światem 
realnym a światem wirtualnym – oswajamy się z ar-
chitekturą, która jest w istocie iluzją przestrzeni fizycz-
nej – projekcją wrażeń wizualnych – prefiguracją idei. 
Paradoksalnie architektura w postaci zmaterializowa-
nej czy zdigitalizowanej podlega wielu analogicznym 
prawom. Jest ona wyrazem ludzkich marzeń o do-
skonałym kształcie przestrzeni, która staje się bezpo-
średnim środowiskiem egzystencji. To rzeczywistość, 
którą kreujemy, dążąc instynktownie do zapewnienia 
jej trwałości, ponadczasowości...nieśmiertelności. Siłę 
instynktu nieśmiertelności, wpisywaną przez człowie-
ka w architekturę, Philip Johnson scharakteryzował 
w prowokacyjnym oświadczeniu: Jedynym prawdzi-
wym popędem jest nieśmiertelność – nie seks. „(…) 
Pomniki trwają dłużej niż słowa. Cywilizacje pamię-
ta się dzięki budowlom. Nie ma nic ważniejszego od 
architektury” [2]. To dlatego w jej formy próbujemy 
zaszczepiać pierwiastki metafizyczne opierające się 
ograniczeniom czasu i przestrzeni.

Zmaganie z nieuchronnym procesem przemijania 
architektury odzwierciedla znamienne rysy właściwe 
różnorodnym kulturom. Cywilizacja zachodu czerpie 
energię z imperatywu postępu, którego streszcze-
niem pozostaje biblijne poleceniu Stwórcy: czyńcie 
sobie ziemię poddaną. Doniosłymi aktami zmagań 
człowieka z potęgą żywiołów natury stały się jego 
kamienne budowle – szczególnie te dedykowane 
wprost Stwórcy w formach monumentalnych świą-
tyń. Kamień – budulec wyrywany ujarzmianej natu-
rze – jest symbolicznym wyrazem dramaturgii dziejów 
świata zachodniego. Paradoksalnie niezaspokojony 
instynkt kreacyjny człowieka zachodu czyni jego 
egzystencję ekscytującym snem o pełnej wolności, 
nieograniczonych możliwościach, wiecznym szczę-
ściu, a w rzeczywistości jest szalonym balansowa-

niem na krawędzi samozagłady. Bolesne reflek-
sje – po runięciu kolejnych Wież Babel – okazują się 
chwilami opamiętania zagłuszanymi wciąż niezaspo-
kojoną iluzją nieśmiertelności. Cywilizacja wschodu 
– tam, gdzie pielęgnowany jest jeszcze jej pierwotny 
rdzeń – czerpie energię ze zrównoważonych współ-
zależności zachodzących w świecie natury, którego 
człowiek jest integralnym ogniwem. Drewno – budu-
lec, którym natura obdarowuje człowieka – utrwala 
w nim świadomość własnej egzystencji. Drewniane 
budowle świata wschodu są dziełami, które czło-
wiek odpowiedzialnie wpisuje w perspektywę prze-
mijania, dokonującego się w rytmie cyklicznie odra-
dzanej natury. O ile człowiek zachodu konserwuje, 
restauruje, rewitalizuje czy modernizuje swoje dzieła 
architektury, o tyle w tradycji wschodu najcenniejsze 
budowle co dwadzieścia lat wznosi na nowo kolejne 
pokolenie – od podstaw, z materiału pieczołowicie 
dziesięć lat wcześniej przygotowywanego [3].

Architektura ulega wpływowi czasu – rodzi się, 
dojrzewa, starzeje się, następuje jej zużycie, w koń-
cu ginie… Wiemy, że istota architektury nie mieści 
się w pojęciach absolutnych: niezmienności, stałości, 
wieczności. Właściwymi dla architektury są przymio-
ty skończoności, zmienności – wynikające z jej po-
datności na oddziaływanie różnorodnych czynników 
czy uwarunkowań. Nawet te wyjątkowo trwałe dzieła 
architektury, otoczone troską konserwatorską ulega-
ją erozji. Nieuchronnym losem dzieł architektury jest 
osiągnięcie stanu spełnieniem, którego dramaturgię 
dosadnie określa biblijne proroctwo: nie zostanie 
z nich kamień na kamieniu. Materialny kres dzieł ar-
chitektury nie zamyka perspektyw ich oddziaływania 
jako fenomen kulturowy. Są budowle, których siła od-
działywania osiąga postać ponadczasowych legend, 
mitów, archetypów, symboli – mimo, że już nie ist-
nieją, a być może nigdy realnie nie istniały. Przywo-
łujemy ich kształty z pamięci. Nadajemy tym postfi-
guracjom wyrazistość uniwersalnych idei. W katalo-
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gu tych cudów architektury znajdujemy sens skoja-
rzeń z Wieżą Babel, Świątynią Salomona, Wiszący-
mi Ogrodami Semiramidy, Kryształowym Pałacem…
czy Wieżowcami WTC w Nowym Jorku. 

Przemijanie architektury – scenariusze transfiguracji
Tworzenie architektury wiąże się z urzeczywistnia-

niem idei. Jednak istotą tego przejawu ludzkiej kre-
atywności nie jest symulowanie urojeń, lecz formowa-
nie trójwymiarowej rzeczywistości w czaso-przestrzeni. 
Kształtowanie architektury jest metaforą dzieła stwa-
rzania. Skutkiem kształtowania architektury jest prze-
obrażanie – przekształcanie krajobrazu naturalnego 
w krajobraz kulturowy. Pierwotnym aktem tych prze-
kształceń jest tworzenie przez człowieka swego sie-
dliska w naturalnym środowisku – w postaci skalnych 
jaskiń, w kształtach ziemianek, kurchanów, szałasów 
czy namiotów, w końcu w trwałych formach domostw. 
Archetyp domu – konstruowany niemal instynktownie 
z naturalnych budulców: gliny, drewna, kamienia – jest 
uniwersalnym wyrazem ludzkich zmagań, układających 
się w sekwencję świadomych przekształceń. Sednem 
tych przekształceń jest integracja ludzkiego siedliska 
w naturalnym środowisku. Nieuchronność przemija-
nia wpisana w architekturę każe kształtować ją – już 
w fazie projektu– jako utwór pozbawiony cech skoń-
czonego dzieła, ale zorientowany na różnorodne sce-
nariusze transfiguracji. Claudio Nardi sprowadza ten 
imperatyw wpisany w architekturę do metafory kodu 
DNA: Architektura powinna mieć w swoim DNA wpi-
saną zdolność zmiany, wzrostu i przekształcenia [4].

Architekci niczego nie wymyślają – przekształcają 
jedynie rzeczywistość – tę myśl przypisuje się Alvaro 
Sizie. W horyzontach czasowych, które wyznaczają 
żywotność budowli dochodzi do szeregu – splecio-
nych wzajemnie – przeobrażeń. Cykle zmieniających 
się dzień po nocy uwarunkowań naturalnych, związa-
nych z położeniem geograficznym czy lokalnym kli-
matem, przeplatają się z fluktuacjami cywilizacyjny-

mi, dokonującymi się na tle przemian kulturowych, 
politycznych, ekonomicznych czy technologicznych. 

Współczesna cywilizacja nie wykazuje zaintere-
sowania kanonami ponadczasowych ideałów, uni-
wersalnych wzorców czy absolutnych wartości. 
Postmodernistyczna podaż idei sprzyja żywiołowym 
przewartościowaniom, ogarniającym wszelkie sfery 
naszej cywilizacji. Ich zasięg i tempo najkrócej stresz-
cza metafory globalnego bazaru. W jego przestrzeń 
– wypełnianą sekwencjami oryginalnych kolekcji, sezo-
nowych ekspozycji, akcjami promocji i wysprzedaży 
– wchłaniane zostają również te dziedziny, które próbu-
jemy określać jeszcze mianem kultury. Charakterystykę 
mechanizmów stymulujących procesy zachodzące we 
współczesnej kulturze formułuje Zygmunt Bauman 
w książce pt. Kultura w płynnej nowoczesności, wyda-
nej w roku 2011. Autor potwierdza schyłek suweren-
nej – bezinteresownej kultury. Niszowymi stają się pró-
by kreacji, które nie ulegają koniunkturalnym regu-
łom rynku czy naciskom żywiołowo zmieniających się 
mód. Kultura przeobraża się dzisiaj w jeden z departa-
mentów gigantycznego domu towarowego, jakim stał 
się świat przeżywany przez ludzi przeobrażonych, po 
pierwsze i po ostatnie, w konsumentów [5]. 

W tak scharakteryzowanych uwarunkowaniach  
kulturowych, kryteria towarzyszące kształtowaniu archi-
tektury również pozbawione są jakichkolwiek stabil-
nych, jednoznacznych, uniwersalnych kanonów ide-
owo-estetycznych. Globalny zasięg wymiany wzorców, 
szybkie tempo ich zużywania, labilna sytuacja ekono-
miczna, presja świadomości proekologicznej, sytuuje 
współczesną architekturę w obszarze, dokonujących  
się żywiołowo przewartościowań. Sekwencje prze-
obrażeń, którym poddawane są współcześnie budow-
le – od powstania, aż po ich fizyczny kres – opisu-
jemy za pomocą pojęć o zróżnicowanym stopniu  
precyzyjności. Najszerszym z nich – szczególnie 
nośnym obecnie – jest pojęcie przekształcenia. Stało 
się ono słowem kluczowym dla określenia szeregu 
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procesów jakie zachodzą zarówno w skali obiek-
tów architektonicznych, układów urbanistycznych jak 
i struktur planistycznych. Znaczeniowa pojemność 
tego pojęcia przesądza jednocześnie o jego ogól-
nikowości. Charakteryzując precyzyjniej przekształ-
cenia, którym poddawana jest architektura sięgamy 
do takich pojęć jak: modernizacja, integracja, rewita-
lizacja, reaktywacja, rekonstrukcja, restrukturyzacja, 
restauracja czy restytucja. Istotę przeobrażeń doko-
nujących się w obszarze architektury można zawę-
żać do poszczególnych jej warstw – odwołując się na 
przykład do witruwiańskiej triady: formy, funkcji, kon-
strukcji. W rzeczywistości jednak efekty tych działań 
wywołują skutki, którym nie sposób wyznaczyć grani-
ce właściwe umownym kategoriom definiującym cechy 
budowli. Sens architektury nie ogranicza się do este-
tycznych walorów trójwymiarowej formy, racjonalnych 
jakości budowlano-konstrukcyjnych czy utylitarnych 
przymiotów funkcjonalnych.

Próba wyrażenia słowem tak rozumianej istoty 
przemijania architektury znajduje sugestywne wyja-

śnienie w zestawieniu dwóch pojęć: forma i figura. 
Ich wspólne – łacińskie – korzenie zawierają szereg 
analogicznych pasm znaczeniowych, odpowiadają-
cych słowom: kształt, postać, rodzaj, wyobrażenie, 
układ, wzór, model, sposób. Pojęcia te nie są jed-
nak synonimami. Istota ich odrębności etymologicz-
nej tkwi w pierwiastkach metafizycznych przypisy-
wanych figurom, w przeciwieństwie do form, którym 
właściwe są wymierne cechy fizyczne [6]. Architek-
tura to nie jedynie fizycznie zdefiniowana forma prze-
strzenna. Dzieła architektury są figurami, w których 
materialnej strukturze zakodowane są właściwości, 
idee, znaczenia, metafory, symbole. W konsekwen-
cji wszelkie przekształcenia jakim ulegają obiekty ar-
chitektoniczne – zarówno te o przyczynach natural-
nych-obiektywnych jak i te inspirowane działalnością 
człowieka – układają się w sekwencje figur. Architek-
tura jest sztuką transfiguracji… Architektura żyje do-
póki trwa jej proces transfiguracji – po jego zatrzy-
maniu zamiera, stając się obiektem archeologicznym, 
zabytkiem, skansenem.
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