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Wst^p
Istota sztuki tworzenia miejsc jest zawsze zwiazana z kondycjg
czfowieka, jego wyobrazni%, emocjami, wiedzg, wrazliwosci^ estetyczna, stylem myslenia i pamiyda.
Problem tworzenia miejsc w szerokim znaczeniu podlega ci^gtej aktualizacji. W dobie globalnej, wielokulturowej przestrzeni
informacyjnej i rozchwianym systemie wartosci, warto wife mowic o sztuce tworzenia miejsc w aspekcie formy i funkeji, ktora
w procesie tworczym materializuje sif w okreslonym miejscu i czasie - z odniesieniem do kultury i jej wzorcow, wartosci, idei, symboli i znaczeri. Indywidualne poszukiwania w konfrontacji z tq
globaln^ przestrzeni^ jak nigdy dot^d mobilizuj^ tworcow do poslugiwania si? wlasnym jfzykiem wypowiedzi artystycznej, oddajacvm ich dziedzictwo kulturowe. Dlatego tez warto odniesc sig do
tworcow sifgaj^cych do tradyeji, ktorzy przez swoje dziela daj^ lekcje wspolczesnosci.
Zastanawiamy sif bowiem i zadajemy pytania.
Czyz nie zauwazamy, ze nadmiar informacji, wr^cz chaos informacyjny, pozbawia nas zdolnosci zmyslowego odczuwania, indywidualnosci, wyj^tkowosci i niepowtarzalnosci.
Czy wspolczesnie tworzy si? miejsca, ktore majij swoj wymiar
estetyczny i duchowq harmonic?
Czy sztuka tworzenia miejsc ustf puje technice budowania miejsc
zdominowanych przez cechy unifikacji i standaryzacji?

Wst^p

Czyz wspofczesnosc nie dyktuje nam miejsc, do ktorych nie jestesmy jeszcze przygotowani, a moze nigdy nie b?dziemy. Moze
wspolczesny cztowiek godzi si? na ograniczona fizycznie maszyn?
do mieszkania, aby oddac si? bez reszty iluzji - wizji niewolnej od
urojeri cyberprzestrzeni. Swiat zmienia wyobraznia.
Nowe m iejsce - wirtualna przestrzen, jest w pewnym sensie
rodzajem ucieczki przed kultem sify, swiatem coraz ez?sciej rezygnuj^cym z madrosci i pi?kna, modlacym si? do zlotego cielca i jeg o papierowych znakow, ale tez swiatem, ktory zapewne
w niedalekiej przyszlosci, zapragnie duchowego odrodzenia.
Prof. drhab. Stanistaw Hryri
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W a d a w B ie n ia s z

Die meisten Menschen sterben als Kopien,
obwohl sie als Originate geboren sind.
(Wigkszosc ludzi umiera jako kopie,
chociaz urodzili si$ jako oryginaty).
Wau Holland
niemiecki dziennikarz i hacker

Glob alizm uniwer s alizm
Miejsce
W ciagu ostatnich 500 lat miejsce, w ktorym tworzymy, wbrew
pozorom nie powi^kszylo si?, lecz pomniejszylo. Nie ma juz tajemniczych „krolestw za siedmioma gorami i za siedmioma rzekami” Swiat widzialny - uniwersum - ograniczyl si? do kuli - globu,
a kazdy metr kwadratowy jego powierzchni mozemy ogl^dac w Internecie.

Waclaw Bieniasz

Fot. 2. Krakow
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Fot. 4. Krakow - okolice KSW

W ad aw Bieniasz

Miejsce, w ktorym tworzymy, stafo si? bardzo konkretne, do bolu namacalne, skoriczone, ograniczone i funkcjonuj^ce na zasadzie
naczyri pokjczonych. To, ze zaczynamy rozumiec prawa rz^dzace
tym swiatem-miejscem, nie swiadczy o tym, ze mozemy nimi manipulowac lub na nie dowolnie wpfywac. Oj chciafoby si? niejednemu
dac po tapach i zwrocic uvvag?: „Nie dotykaj, bo zepsujesz.. ”
Stwierdzenia w rodzaju „Gdzies daleko w swiecie wojna, a tu nasza wies spokojna” to przesztosc. Odwracanie si? plecami do niektorych problemow nic nie pomoze. Ten swiat jest tak skonstruowany, ze to, co jest za naszymi plecami, jest wlasciwie przed nami.
Czfowiek oddziatuje na miejsce, w ktorym przebywa, i je ksztaltuje - to pewne. Na roznych kontynentach w roznym czasie powstawafy rozne kultury - dosyc dobrze rozpoznawalne nawet dla
niewycwiczonego oka. Ro/.nia si? mi?dzy sob^, ale si) tozsame sa
me w sobie. Dlaczego?
12

Przeplyvv inform acji, zasitjg!
W obr?bie poszczegolnych kultur mozemy wyroznic osrodki
„promieniuj4ce” na cafy region, ktory znowu powielal wypracowane przez osrodek kanony. Nie sadz?, zeby to powielanie byto dobrowolne, raczej narzucone jako obowi^zuj^ce. A im bardziej byto
w rezonansie z odbiorca-czlowiekiem jako indywiduum, tym bar
dziej stawato si? powszechne - uniwersalne. I odwrotnie: im mniej
byto w rezonansie z odbiorca-czlowiekiem jako indywiduum, tym
bardziej byto narzucone, wymuszone...?
Dzisiejszy globalny zasi?g radia, telewizji, telefonu czy w koricu Internetu, tzn. nieograniczony dost?p do informacji, stwarza zupelnie nowa sytuacj?: poszczegolne kultury zaczynaj^ trade swoj^
autonomi?, mieszaj^ si? ze sob§, czerpi^ z siebie nawzajem: „multikulti” - jak si? mawia w Berlinie. Czasami walczg... walcz^ mi?dzy
sob^? Nie! Walczq o przetrwanie i miejsce we wspokzesnym, globalnym swiecie.
Uniwersalizm zavv?zit si? do naszego globu,
a globalizm rozprzestrzenil si? do jego granic.
Dzisiaj zyjemy na styku uniwersalnych idei i ich globalnych
realizacji. I tutaj jest czas na odwrocenie poj?c.

G l o b a l iz m u n iw e r s a l iz m

Swiat nie jest na zewn^trz, My nim jestesmy!
Jest w Nas
Walka toczy si§ o Nas, o Nasze wnctrze, o Nasz wybor (wystarczy tych duzych N...)
Nie nalezy jednak zapominac o tym, ze po drugiej stronie tez s$
tylko ludzie. Walczymy sami ze sobcj, dobre, co?
Na czym polega sztuka tworzenia miejsca? Moze na nieograniczonej wolnosci tworzenia?
Wyobrazmy sobie, ze po raz pierwszy w zyciu pokazano nam I4k§ petng. kwiatow i dano nam za zadanie rozwini^cie tego tematu
i uzupelnienie go o wspotgraj^ce z nim elementy. Wiekszosc uzupetni o istniej^ce kwiaty, ci bardziej zdolni wymysk| nowe formy
kwiatow, geniusz zaprojektuje motyla, ktos jednak wpadnie na pomysl kosiarki...
Nieograniczona wolnosc tworzenia poci^ga za sob^ nieograniczont) wolnosc niszczenia. Lecz jak ograniczac? Jak wykluczyc ko
siarki, nie wykluczaj^c motyli?
Coz nam pozostaje?

Edukacja
Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja!
Jak?
Za filozofijj podzielmy jg na trzy elementy: Logike, Etyk?, Estetyk§, albo inaczej, na: Nauke, Moralnosc, SzLukg. W bezposrednim
odniesieniu do nas, ludzi, te klasyczne suche podzialy nabierajg nowego sensu:
♦ To, co jest poza nami i o czym zdobywamy wiedz?.
♦ To, co jest mi§dzy nami - etyka i interakcje mi^dzyludzkie.
♦ To, co jest w nas - nasze indywidualne przezycia estetyczne.

To, co jest poza nami
To, co jest poza nami i o czym zdobywamy wiedz? - uniwersum,
ktore coraz precyzyjniej okreslamy za pomocci teorii sprawdzanych
doswiadczalnie, czyli nauka, jej logika, wiedza w rozumowym jej

Wactaw Bieniasz

znaczeniu. W znaczeniu rozumowym, poniewaz uzywamy do tego
instrumentu, w ktory jestesmy wyposazeni - rozumu. Na szcz^scie
dzisiaj nie pal$ za to na stosach.
W tworczosci - opanowanie materialu, rzemioslo, perfekcja
wykonania, detal.

To, co jest mitjdzy nami
Etyka i interakcje mi^dzyludzkie to najtrudniejszy i najbardziej
kontrowersyjny z tematow; mozna by rzec: jestesmy na pocz^tku,
tingle na poczatku. Nie skulkuja proby odwolania si§ do Boga i straszenie nim... do Boga? Na Boga! Do ktorego? Tutaj wprowadzaj^ nas
w zakfopotanie religie w swym „wyscigu o wyi^cznosc” Hans Kiing,
szwajcarski teolog i duchowny katolicki, doglybnie przeanalizowal
wielkie religie swiata. Badajqc, czym si? roznig i jakie s$ w nich podobienstwa, zrozumial, poczul koniecznosc dialogu mi^dzy nimi.
Nie chodzi tu o religioznawstwo w chlodnej naukowej analizie, lecz
o cos innego. Nie o globalne rozwiazania religijne, lecz o uniwersalny etos w nich zawarty. W 1995 r. zalozyl Fundacje Weltethos ( swiatowy etos,’ etos tego swiata ciekawe tlumaczenie z angielskiego „globalna etyka”) i pozostaje jej prezesem. Na stronie internetowej
Fundacji (www.weltethos.org) mozemy przeczytac manifest, deklaracje, wyjasnienie jej zamierzeh. Jest to tekst opublikowany po konferencji Parlamentu Swiatowych Religii, ktora odbyla si? 4 wrzesnia
1993 r. w Chicago. Nie jest jeszcze dost^pny w j^zyku polskim, ale
pierwsze zdanie wstgpu do tego 16-stronicowego dokumentu powinno niepokoic. Brzmi ono:
„Swiat jest w agonii!”
Znowu zaczynamy od straszenia, tym razem jednak jak najbar
dziej usprawiedliwionego, gdyz czas najwyzszy dojsc do porozumienia. Nie swiat zewn^trzny jest w agonii, lecz nasz swiat wewn^trzny,
dyktuj^cy nam najbardziej destruktywne, perwersyjne rozwiazania
przeciwko mysl^cym i czujqcym inaczej.
W tworczosci - to wtasnie etyka jest wiecznie swiez^ pozywk^
w poszukiwaniu interesujijcego tematu i umozliwia jego wyj^tkowe, szczegolne (bo plyn^ce z serca) wyczucie i potraktowanie przez
tworcow. Do dzisiaj pami^tam, jakie wrazenie wywarl na mnie je-

G L O B A L I Z M U N 1W E R S A L 1ZM

den z plakatow Geta-Stankiewicza zatytulowany „Zrob to sam do it yourself” traktuj^cy o tak dobrze znanym wszystkim temacie
w tak zaskakuj^cy sposob.

Zt^TD5AMDOiT'tCLR5a?
Fot. 5. Praca na aukcje

To, co jest w nas
Nasza subiektywna, indywidualna, transcendentalna matryca
odbioru tego swiata. Mam wrazenie, ze kazdy czlowiek ma cos w rodzaju wewngtrznej matrycy, w ktorg wpasowuje odbitki swiata zewn^trznego, a kiedy wpasuje, to: ...mmmm... pelna harmonia. Nie-

Wactaw Bieniasz

stety, nie mamy wiedzy (a przynajmniej wi?kszosc z nas jej nie ma)
na temat tego, jak wyglgda nasza wewn?trzna matryca, i po omacku
szukamy nowych wrazeri, nie wiedz^c, czy to juz to, czy moze jeszcze nie. Co gorsza, sama matryca zmienia si? w czasie, bye moze od
wpasowywania na si I?...
Mozna by tez powiedziec, ze nasze estetyczne wn?trza sg pozamykane i kazdy trzyma klucz w kieszeni... Kazdy ma inny klucz. Nie
ma dwoch takich samych kluczy. Sytuacja pozornie bez wyjscia. Istnieje jednak klucz generalny i nie kto inny, jak tworcy, majg zdolnosc jego konstruowania, kopiowania.
W tworczosci - to tworcy otwieraja tym kluczem nasze wn?trza
na widzenie pi?kna i przezycia estetyczne.
I tu juz niedaleka droga od sgdow indywidualnych i do sgdow
powszechnych, tak bowiem rodzi si? pi?kno, czyli...

Uniwersalizm
i powszecknosc przezyc estetycznych
Jeden z niemieckich satyrykow - z zawodu fizyk - pokazat
w jednym ze swoich programow bardzo pouczajace doswiadczenie:
ustawil cztery metronomy na t? sam^ cz?stotliwosc, lecz uruchomit
je w roznym czasie. Wygl^dato to dosyc chaotycznie, „indywidualnie” Nast?pnie ustawil wszystkie metronomy na podluznej hustawce jeden obok drugiego. W dalszym ci^gu ruch wszystkich czterech
vvygladal bardzo chaotycznie... ale nagle hustawka zacz?la si? powoli kolysac, wpadajijc w rezonans z metronomami. Z czasem wszyst
kie kotysaly si? w jednym rytmie, jak zaczarowane. Po zdj?ciu z hustawki ponownie kolysaly si? w przesuni?tych fazach.
Podobnie jest z nami, tak bardzo jestesmy zapatrzeni w naszg indywidualnosc, vvyjgtkowo.se i niepowtarzalnosc, ze nie zauwazamy,
jak na wspolnej, spotecznej czy kulturowej hustawce poruszamy si?
w tej samej cz?stotliwosci, a nawet w tej samej fazie.
Przedstawiony wyzej trojczlonowy podzial edukacji na nauk?,
etyk? i estetyk? ma swoje gl?bsze znaczenie; poszczegolne elementy zachodzg na siebie, lecz zawsze proby zawtadni?cia, narzucenia,
ograniczania ich czy nawet wyjasniania jednych drugimi okazywa-
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fy sif btfdem. Te proby to najsmutniejsze, czasami najtragiczniejsze karty naszej historii: z jednej strony inkwizycja i plonace stosy,
z drugiej przesladowania religijne i koscioty zamieniane w magazyny, a do tego wszystkiego wykorzystanie estetyki jako „sugestywnej”
formy przekazu idei.
Ze wspolnego pnia wyrosiy rozum i zmysiy wedtug Kanta. Dodajmy jeszcze duszf, a otrzymamy peten obraz „roz-trojenia" a moze „roz-s-trojenia” czlowieka. Jak nas „zestroic”? Moim zdaniem
podjfte proby rokujg powodzenie. Powoli Globalizm i Uniwersalizm zaczynajg ze sobq wpadac w rezonans i swiat wewn^trznych
wyobrazeri harmonizuje z wyobrazeniem zewn§trznego swiata.

Fat. 6. Nauka-etyka-estetyka

Andrzej Boj^s

Techmka tworzenia miejsca
W architekturze miejsce nalezy rozumiec jako zdefiniowan^
przestrzeri lub fragment przestrzeni, ktora ma speiniac okreslo114 funkcjf. Bywa ono przestrzeni^ zamknift^ lub otwart^, lecz jego utworzenie zawsze wymaga zastosowania okreslonych technik
i materialow. Na przestrzeni wiekow na roznych szerokosciach geograficznych stosowano dlugotrwale empirycznie sprawdzone techniki wykorzystuj^ce materialy takie jak drewno, kamieri i ceramika, ksztaltowane w sposob charakterystyczny przez rozne nacje
i w zroznicowanych warunkach klimatycznych. Wieki XIX i XX
przyniosly burzliwy rozwoj techniczny i technologiczno-materialowy, do architektury weszly szerokim frontem nowe konstrukcje
z metalu, betonu i szkla.
Ksztaltowanie miejsca w architekturze stalo si? procesem
o nieznanych dotgd mozliwosciach przestrzennych i estetycznych,
a najnowsze badania i wdrozenia ukazujg. coraz to nowe kierunki rozwoju. Technika tworzenia miejsca w architekturze ewoluuje
w kierunku zblizonym do techniki tworzenia maszyn i pojazdow.
Jednoczesnie aspekty funkcjonalne i uzytkowe kazdej przestrzeni sluz^cej do uzyskania okreslonego celu, mogi) si? stawac coraz blizsze realizacji dzi?ki zmniejszeniu liczby ograniczeri - wynikaj^cych
z vvlasciwosci materialow i tradycyjnych sposobow ich wykorzystania. Dotyczy to szczegolnie nowych zastosowan drewna i szkla, na-

Andrzej Boj?s

tomiast stosowanie metali stale wnosi do architektury innowacje
techniczne i estetyczne.
Analizuj^c zagadnienie techniki tworzenia miejsca w architekturze, nalezy rozwazyc je dwutorowo: z jednej strony pojawia si?
potrzeba okreslenia przeslanek rozwoju techniczno-technologicznego w zakresie poszukiwania nowych rozwigzari materialowych
i konstrukcyjnych, a z drugiej strony warto przesledzic ewolucj? zastosowan materialow tradycyjnych, takich jak drewno czy ceramika budowlana lub szklo budowlane.
Prace badawcze dotycz^ce nowych materialow i ich wdrozenia
sq stymulowane kilkoma istotnymi czynnikami, wsrod ktorych na
lezy wymienic:
♦ cechy wytrzymalosciowe,
♦
lekkosc,
♦ odpornosc na korozj? chemiczmj i biologiczn^,
♦ podatnosc na uprzemyslowienie wytwarzania i prefabrykacj?,
♦ ognioodpornosc,
♦ ter moizolacyj nose,
♦
charakterystyk? montazu eliminujgc^ czynnosci scaleniowe
„na mokro”
♦ kompatybilnosc z innymi strukturami budowlanymi,
♦ technologicznosc konstrukcyjng,
♦ podatnosc na tworzenie struktur kompozytowych,
innowacje estetyczne,
♦ koszty.
Niewatpliwie przelomowym etapem w technice budowlanej bylo zastosowanie zelbetu, ktory l^cz^c cechy wytrzymalosciowe betonu i stali, utorowal now'e drogi dla mysli technicznej i ewoluowal
w kierunku rozwi^zari o niespotykanych uprzednio parametrach
osiaganych dzi?ki technologii spr?zania.
Do przelomowych odkryc w budow'nictwie nalezy tez zaliczyc konstrukeje pr?towe, ktore umozliwily optymalne wykorzystanie cech wytrzymalosciowych materialow, „uwalniajac je”dzi?ki post?powi w obliczeniach inzynierskich od ci?zaru wlasnego elementow pelnych.
Przetomem w technice budowlanej stalo si? takze inzynierskie
zastosowanie konstrukeji wiszacych, znanych od wiekow i stosowanych w postaci prymitywnych rozwiazaii kladek i mostow z drewna
i lin z materialow organicznych.

Tec h n ik a t w o r z e n ia m ie jsc a

Kolejne modyfikacje techniki budowlanej wprowadzane w XIX
i XX w. to stosowanie konstrukcji szkieletowych slupowo-belkowych i ramowych, umozliwiajacych oddzielenie funkcji nosnej od
funkcji zamykania przestrzeni scianami zewngtrznymi i ulatwiaj^cych elastyczny podzial przestrzeni wewn?trznej.
W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego zast^pienie nosnych scian podluznych scianami poprzecznymi stato si? standardem technicznym umo/liwiajacym stosowanie duzych otworow
okiennych i loggii.
Zastosowanie metali, poczawszy od zeliwa, poprzez stopy zelaza (stal), az do konstrukcji ze stopow aluminium i tytanu, wywolato
dalszy przelom zarowno w zakresie konstrukcji nosnych (slupy, belki, kratownice, liny), jak i w ksztaltowaniu elewacji, dachow i przegrod wewn?trznych, umozliwiajac ksztaltowanie ich prostokreslne
i sferyczne, tworz^c nowi) estetyk? w architekturze, zacieraj^c granice pomi?dzy przegrodg zewn?trzng a zadaszeniem.
Stosowane juz dzisiaj szeroko lekkie sciany ostonowe o konstruk
cji szkieletowej z roznymi modyfikacjami konstrukcyjnymi i rnateriatowymi w potaczeniu z nowoczesnym oszkleniem lub plytami
warstwowymi staly si? realizacja idei lekkosci i odpornosci na korozj?. Przede wszystkim s§ elementami wytwarzanymi przemyslowo i montowanymi przy uzyciu technik o wysokim stopniu precyzji
i sprawnosci technologicznej. Dzi?ki badaniom i doswiadczeniom
osi^gn?ty one rowniez niezb?dni) ognioodpornosc, termoizolacyjnosc i izolacyjnosc akustyczn^.
Synonimem nowoczesnosci w technice budowlanej jest obok me
tali i tworzyw sztucznych zastosowanie szkla budowlanego mineralnego, ktore przeszlo ogromnij metamorfoz? od tradycyjnej szyby do
tzw. oszkleri bezpiecznych ze szlda hartowanego, zbrojonego, klejonego na warstwach folii, oraz szyb o podwyzszonej termoizolacyjnosci, ze specjalnymi powlokami refleksyjnymi nalozonymi na ich
powierzchni?, spelniaj^cymi rozne role: od ochrony przed przegrzaniem pomieszczeri do ochrony przed stratami cieplnymi.
Materialy tradycyjne, takie jak ceramika budowlana i drewno,
weszly na nowe tory rozwoju spelniajqce coraz lepiej przestanld nowoczesnosci i wymagania stawiane tworzywom budowlanym. Tradycyjna cegla pelna ewoluowala w kierunku ceramiki poryzowanej,
lzejszej, o lepszej termoizolacyjnosci i powi?kszonej gabarytowo.
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Drewno, stanowiace swego rodzaju material idealny z uwagi
na taczenie cech wytrzymafosciowych i termoizolacyjnych, dzigki
nowym technologiom zachowalo pierwotne walory wzbogacone
o cechy ognioodpornosci i odpornosci na korozj? biologiczng. Konstrukeje z drewna klejonego, nowoczesne kratownice i ramy o duzych rozpi?tosciach stajg si? elementami coraz ch?tniej stosowanymi przez architektow i konstruktorow.
Nowoczesna technika tworzenia miejsca w architekturze posiada wiele niezaprzeczalnych zalet: sluzy osiaganiu wysokiego standardu i komfortu dla uzytkownika, skraca cykl budowy obiektow,
umozliwia tworcze ksztaltowanie formy architektonicznej, pozwala na wydtuzenie trwatosci fizycznej i estetycznej budynkow. Nie
mozna jednak zapomniec o wynikaj^cych z niej unifikacji i standaryzacji (szczegolnie detalu architektonicznego), ktore czyni^c architektur? rezultatem produkeji przemystowej, zagrazajg idei regionalizmu i prowadzg do zaniku pewnych wartosci przesqdzaj^cych
o atrakcyjnosci wielu terenow o wybitnych walorach krajobrazowych i kulturowych.
Ogolny kierunek przemian w budownictwie i architekturze
w dobie wspotezesnej i w porownaniu z czasami minionymi nalezy
okreslic jako nagty wzrost zastosowania nowych materialow, technologii wykonawstwa, rodzajow konstrukeji i instalacji zwiazanych
z budynkami i ich uzytkowaniem. Czy tworzona na tym podldadzie techniki budowlanej architektura potrafita w pelni wykorzystac nadarzajgeg si? szans?? Na to pytanie mozna odpowiedziec nast?puj4co: istnicja dzieta architektury, ktore w pelni wykorzystuja
nowg technik? buclowlang, lecz sa one dose nieliczne w porowna
niu ze znaczng liczbg realizacji pozostajacvch w tyle. Ten stan rzeczy wplywa na mozliwosci ksztaltowania, budowania i tworzenia
miejsc, oddzialujjjc znaczgco na srodowisko tworcze i zwigzane
z nim osrodki decyzyjne.
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Architektura sakralna Krakowa
- sztuka formowania przestrzeni
Srodowisko naturalne, jako przestrzen podlegaj^ca ustawicznym przemianom o charakterze samoistnym, stanowi zarazem
rozlegte podloze dla „sztucznej” dzialalnosci czlowieka - w postaci roznorodnych modyfikacji lub uzupelnieri o nowe elementy.
Obydwa rodzaje tych przeobrazen prowadzg do przelamania jednorodnosci przestrzennej - z jednej strony w postaci urozmaiconych form przyrodniczych, z drugiej - odmiennych kreacji urbanistycznych lub architektonicznych. W obydvvu obszarach mozemy
dostrzegac wyrazna lub czasem niezwykle ulotng dominacj? pewnych miejsc w odniesieniu do otaczajacej „reszty” jako ich dopelnienia, czyli tla. Mowimy wtedy o szczegolnych walorach lokalnych
- zarowno w odniesieniu do tworow naturalnych, zawieraj^cych
niepowtarzalne pifkno osobliwosci przyrodniczych, jak i w kontekscie efektow ludzkich dzialan jako swiadectwa artyzmu i szczegolnego zmyslu tworczego autora formy architektonicznej zbudowanej w przestrzeni. Powstaje rownoczesnie pytanie, na czym polega
ta swoista procedura wytwarzania okreslonej doskonalosci; na ile
jest to mechanizm, a w jakiej mierze tworcza intuicja.
W miar? postfpu urbanizacji mamy do czynienia z nieustannym
wypetnianiem si? srodowiska formami dodanvmi; odniesienie dla
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nowvch kreacji zaczyna nabierac wtasciwosci coraz bardziej zlozonych. Dotychczasowe walory naturalne sg stopniowo wypierane na
korzysc przestrzeni zbudowanej nieorganicznie skutkiem inwencji czlowieka. Wydaje si?, ze kierunek tej tworczosci, przy zalozeniu dgzenia do uzyskania odpowiednio wysokich walorow, wymaga
koniecznej umiej?tnosci znalezienia kontekstu pomi?dzy charakterem nowej formy a jej otoczeniem. Jest to zagadnienie ztozone, zawiera w sobie nie tylko samo zalozenie harmonijnych uzupetnieri,
ale takze zdolnosc wyczucia balansu pomi?dzy potrzebami integracji i zastosowania odmiennosci - od spojnosci az do calkowitego
kontrastu, czyli umiej?tnosc modelowania formy pomi?dzy biegunami harmonii i kontrastu wzgl?dem materii zastanej i dotychczas
wyksztalconej.
Trudno jednoznacznie okreslic, w czym zawierajg si? walo
ry tych czy innych dziel architektury. Cz?sto nie sq one porownywalne, tym samym nie ma jednolitego wyznacznika doskonalosci
dla modeli najznamienitszych uktadow przestrzennych. Wartosc
tych najcenniejszych jest jednak niepodwazalna, choc wieloznaczna. Nie wiadomo zatem, skad zdobyc pewnosc, ze okreslony zespol
architektoniczny posiada lub przynajmniej z czasem uzyska wystarczajacg ilosc okreslonych cech szczegolnych, ktore postawia go
w rz?dzie ponadczasowych, nadaj^c mu rol? szczegolng - symbolu miejsca.
Mozna si? tu ponownie positkowac odniesieniami do srodowiska naturalnego, ktore takze posiada swoje specyficzne „miejsca”
powstale wskutek organicznego, zatem w miar? zrownowazonego rozwoju, pozbawionego czynnika sztucznej ingerencji. W tym
uj?ciu nowa forma architektoniczna moglaby analogicznie zawierac element organicznosci, zamykajgcy si? w mozliwosci utrzymania rownowagi pomi?dzy istniej^cymi uwarunkowaniami kulturalnymi i srodowiskowymi a wprowadzanym elementem dotychczas
obcym, zatem nowatorskim. Wyrazaloby si? to w zdolnosci odczuwania szeregu odniesieri dla zastanego otoczenia architektonicznego z jego charakterem i wieloletnim dorobkiem kulturalnym i umiej?tnosci kjczenia tegoz z pewnym elementem „wyprzedzaj^cym”
- formg przynosz^ca nowi) wartosc.
Czy tworzenie miejsc jest sztukq? Wi^ze si? ono zapewne
z umiej?tnoscia zastosowania wiedzy, ale moze przede wszystkim -
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z intuicj^, bowiem nie kazde miejsce zaplanowane i uksztaltowane
przez cztowieka uzyskuje vvystarczaj^ca rang? pozwalajac;j na istotna, i to wielce pozytywng dominacj? nad otoczeniem, aby w koricu przej^c rol? w pierwszym rz?dzie jego akceptowalnego atrybutu,
a nast?pnie istotnego wzorca dla dalszych kreacji.
Architektura sakralna jest szczegolng forma ksztaltowania prze
strzeni - zawiera w sobie odbicie danego spoleczeristwa, stanowi^c
swiadectwo unikalnego dorobku wielu epok, znaczgcy element
dziedzictwa narodowego, a takze dowod wrazliwosci tworczej artystow i mecenasow sztuki w interpretacji poj?cia sacrum w prze
strzeni kulturowej1. Powstajace w ciagu minionych stuleci svviatynie Krakowa reprezentujq, wartosci nie tylko istotne dla miasta, ale
takze promicniujace znacznie szerzej. Poza funkcja sakralna nieprzerwanie pelnia funkcj? szeregu „punktow ci?zkosci” dla tradycji
miejsca, utrzymywania tozsamosci oraz Irwalego wyrazu cigglosci
kulturalnej. Sztuka tworzenia tych miejsc w ciagu wiekow zawierala si? zapewne w swiadomosci niebagatelnego i uniwersalnego
znaczenia obiektow sakralnych nie tylko dla wspolczesnych tworcom spoleczenstw, ale takze dla potomnych. Niosla tez ze sobq szereg umiej?tnosci zastosowania form charakterystycznych dla danej epoki, swiadczacych o jej wczesniejszych powi^zaniach, a takze
o nowych dgzeniach estetycznych w okreslonym rozdziale historii. Swiadomosc owa jest zarazem nieustanna wskazowka dla twor
cow danej epoki - czasy im wspolczesne przemijaja i w przysztosci
b?da postrzegane przez pryzmat nowych doswiadczeri. Zestawienie dawnych i wspolczesnych dziel architektury sakralnej o cechach
szczegolnych, ksztaltujacych niepowtarzalny wizerunek zwi^zanego z nimi najblizszego otoczenia (czyli miejsca „promieniujacego”
na blizszy lub dalszy dystans), daje szczegolny obraz pewnego zroznicowania (a moze ewolucji) podejscia do kreowania charakteru zespotu architektonicznego tej rangi.
Wsrod licznych budowli sakralnych Krakowa, od najdawniejszych az do wspolczesnych, reprezentujacych szeroki zakres form
stylistyki architektonicznej, mozna znalezc wiele przykladow zamierzonych i skrupulatnie przemyslanych dzialari tworczych, opartych na niezwykle wywazonym podejsciu do zagadnienia formowa1 B.M. Pawlicki, Sacrum - wrazliwosc tworcza artysty, [w:] Architektura sakralna w ksztaltowa-
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nia przestrzeni, a takze na zasadzie spetniania wielu uwarunkowari
danej epoki, ztozonych z oczekiwan spolecznych, wymogow artystycznych, potrzeb kulturalnych oraz skutkow okreslonej polityki. Wiele sposrod tych dzief uzyskalo znaczenie szczegolne - pelni
funkcj? najwazniejszego elementu „miejsca” zwiazanego z obiektem
i maj^cego znaczenie symboliczne, nieraz o zasi?gu ponadlokalnym. Stanowig one swiadectwo niezwykle wywazonego, tworczego traktowania skomplikowanych dokonan zwi^zanych z ksztaltowaniem struktury przestrzennej o znamionach ponadczasowosci,
a zatem uniwersalnosci mysli tworczej. Ponizsze, wybrane z roznych okresow historycznych przyklady swiadcza o pewnych jednolitych intencjach autorow, obrazuja ich stosunek do tradycji lokalnych, ugruntowanych wartosci i zwyczajow.
Szczegolnym i niezwykle skrupulatnym traktowaniem poj?cia
sztuki formowania miejsc cechuje si? kaplica Zygmuntowska na
Wawelu. Bartolomeo Berrecci, autor dzieta o charakterze przelomo
wym, miatswiadomosc potrzeby spelnienia nowych oczekiwan, nie
tylko dworu krolewskiego, ale i epoki. Kaplica stala si? elementem
niebagatelnej kompozycji zespolu wawelskiego. Chociaz stylistyka
kaplicy jest nowatorska wzgl?dem gotyckiej formy katedry, odnosi si? wrazenie harmonijnego wpisania obiektu w otoczenie. Zostalo to uzyskane poprzez umiej?tne wywazenie gabarytow - kaplica
na planie renesansowego kvvadratu i modelu szesciennego korpusu dzi?ki odpowiednio wysmuklym proporcjom w pewnej mierze
podtrzymala wrazenie gotyckiego wertykalizmu, uzupelnionego
o oktogonalny tambur. Tworca polaczyl tu zatem znane juz elementy geometrii gotyku z renesansowymi kompozycjami okr?gu i kwadratu. Wskazuje na to rowniez ksztalt profilu przekroju okiennego
w tamburze, ktory jest niemal takim samym trapezem, jaki tworzy
przekroj poziomy okien gotyckich.
Najistotniejsz^ jednak wartosciq dziela jest jego closkonalosc,
ksztaltujaca szereg wartosci zrodlowych do dalszych inspiracji. Ber
recci nie tylko wykreowal zatem dane miejsce, lecz takze doprowadzil do pewnej integracji kulturalnej duzo wi?kszego obszaru, wsz?dzie tarn, gdzie pojawily si? kolejne przetworzenia pierwowzoru
kaplicy centralno-kopulowej. Wynika stad, ze waznym elementem
sztuki tworzenia miejsc powinna bye swiadomosc roli impulsu rozwojowego o znaczeniu ponadlokalnym i ponadczasowym.
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Zblizone podejscie kompozycyjne, juz w epoce baroku, obrazuje znamienne dzieto Jana Trevano, ktory sfinalizowal budow? jezuickiego kosciola sw. Piotra i Pawla. W zalozeniu swi^tynia ta, jako
architel<toniczny wyraz polityki kontrreformacji, musiala spelniac
niezb?dne kanony kompozycji przestrzennej. Autor, zachowujgc te
kryteria, nie zrezygnowat z modyfikacji przestrzennych, wynikaj^cych i w' tym przypadku z potrzeb utrzymania pewnych odniesieri
do ugruntowanych dotychczas tradycji budowania. Szczegolnie widoczne jest to w porownaniu gabarytow swiatyni z jej stanowi^cym
owczesny kanon wzorcem - rzymskij bazylika II Gesu. Stylistyka
obydwu obiektow jest niemal identyczna, uklad przestrzenny oraz
oprawa architektoniczna podobna, lecz w obiekcie krakowskim odczuwa si? wi?ksze wrazenie lekkosci, bardziej przejrzyste rozmieszczenie elementow architektonicznych. Widoczne jest to zwtaszcza
w zestawieniu ortogonalnym obydwu fasad.
Nieco odmiennymi intencjami kompozycyjnymi kieruje si?
inny barokowy tworca - Kacper Bazanka, ktory do perfekcji
opanowat sztuk? zarowno tworzenia miejsc, jak i dopelniania
ich nowymi tresciami. Jedn$ z istotnych wartosci cechuj^cych
jego dzieta jest ustosunkowanie si? do otaczajejcej przestrze
ni, wyrazaj^ce si? zamierzonym modelowaniem formy uzaleznionym od wymogow kompozycyjnych - z pewnego dystansu,
ktory pozwala dostrzec zmieniaj^cy si? obraz formy architektonicznej w zaleznosci od punktu obserwacji. Jego dwa charakterystyczne dziela w rownym stopniu spelniajij te wlasnie zalozenia. Pierwsze z nich - zwienczenie katedralnej wiezy zegarowej,
wzniesione na miejscu poprzedniego helmu renesansowego, ma
wszelkie cechy formy dominanty, ktora dostosowuje si? nie tyl
ko do samej wiezy czy obiektu katedry, ale takze do szerokiego
otoczenia - jako najwyzej polozona wowczas kompozycja przestrzenna w Krakowie, widziana z wielu miejsc. Geometria rzutu
zwienczenia uwzgl?dnia kwadrat obrysu wiezy, lecz dzi?ki sci?ciu naroznikow autor uzyskat cztery osie symetrii, umozliwiaj^ce ogl^danie kompozycji z osmiu ortogonalnych kierunkow.
Dodatkowy manewr - zastosowanie tukow w plaszczyznie poziomej - powi?kszyl efekty przestrzennosci dla znajduj^cego si?
u stop wiezy obserwatora, ktory ogl^da zwienczenie z bliska pod ostrym k^tem.
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Te same rozwiazania przestrzenne Bazanka zastosowat w kompozycji fasady kosciota Misjonarzy pw. Nawrocenia sw. Pawta. Poniewaz obiekt miat zostac wstawiony w uklad pierzejowy ulicy,
autor, aby zaakcentowac fasad?, posluzyl si? rzymskim wzorcem
zaprojektowanego przez Lorenzo Berniniego kosciota Sant’Andrea
al Quirinale z wysuni?t$ srodkow^ cz?sciq fasady w formie owalnego zadaszenia wejscia, wspartego na przek^tniowo ustawionych
kolumnach. Bazanka rozwinql ide? konstruowania budowli umozliwiaj^cego wielokierunkowg obserwacj? elewacji przez ukosne zatamanie detali oprawy architektonicznej wokol otworow w dodanych bocznych osiach oraz podkreslenie spojnym profilowaniem
archiwolt barokowej niszy w dwu plaszczyznach: pionowej oraz po~
ziomej. Zabiegi te w okreslonych ustawieniach daly obraz dodatkowych widokow ortogonalnych bqdz nowych kompozycji geometrycznych.
Szczegolnym rozdzialem w historii architektury sakralnej Krakowa jest okres XIX i poczgtku XX w., kiedy projektanci po wielowiekowym okresie dominacji kolejno nast?puj$cych po sobie
stylow architektonicznych rozpocz?li poszukiwania nowych rozwiqzari. Znajac doswiadczenia epok minionych, architekci starali
si? wykreowac nowy sposob organizacji for my, swiadomie czerpi^c
inspiracj? z przykladow rodzimych, majac na uwadze wykreowanie
i ugruntowanie „stylu narodowego” ktory w ich poj?ciu stanowilby odrodzenie i przedluzenie wielowiekowych tradycji sztuki polskiej2.
Feliks Ksi?zarski, jeden z najwybitniejszych dziewi?tnastowiecznych polskich architektow, zaprojektowal na poczatku drugiej potowy XIX w. kaplic? bl. Bronislawy; poprzedni^ kaplic? pod tym
samym wezwaniem zburzono w 1854 r. z powodu prac fortyfikacyjnych na wzgorzu wokol kopca Kosciuszki. W strukturze obwarowari fortecznych okalaj^cych kopiec architekt pol^czyl w jedn§
calosc elementy charakterystyczne dla twierdzy oraz obiektu sakralnego. Nie by! to jednak odpowiednik kosciota obronnego znanego z ubiegtych epok. W kaplicy I<si?zarskiego sfera obronnosci
jest tylko pozorna. Stanowi raczej konieczny symbol odniesienia do
miejsca, wyrazony elementami o charakterze dekoracyjnym. Archi-

2 K. Stefanski, Polska architektura sakralna w poazukiwaniu stylu narodowego, Lodz 2002. s. 20.
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tekt przerwal 1inig masywnego muru fortecznego formg przypominajaaj bastion. Jego wysmukla, neogotycka bryla zostata wielokrotnie zaiamana i rozczlonkowana wielobokami scian, skarpami,
niszami oraz portalami okien i drzwi. Catosc wicncza osmioboczne
wiezyczki z krenelazami, poprowadzonymi rowniez wzdtuz korony
murow. Dodatkow^ dekoracj? stanowi^ detale neogotyckie, a takze
kwiatonowy fryz oraz akcenty cegiei o kilku barwach. Szczegolnie
interesuj^cy jest ortogonalny widok kaplicy ze stozkiem kopca w tie
- daj^cy niezwykle harmonijny i malowniczy efekt przestrzenny.
W 1925 r. powstata interesujaca stylistycznie zakrystia dobudowana do gotyckiego kosciola z pierwszej potowy XV w. w podkrakowskiej Ruszczy. Jej autor - wybitny architekt i konserw'ator
Adolf Szyszko-Bohusz - zaprojektowral obiekt przypominajqcy kaplic? kopulovvi) o centralnym ukladzie. Zakrystia usytuowana jest
na osi kosciola przy wschodniej scianie prezbiterium. Zestawienie
dwoch budowli, ktore dzieli rozpi?tosc czasowa pi?ciuset lat, stanowi atrakcyjng konfiguracj? przeciwstawnych form. Wyraznie widoczne s$ dwubiegunowe intencje autora zmierzaj^ce zarowno do
utrzymania, a nawet podkreslenia kontrastu stylistycznego roznych
epok, jak i utrzymania pewnej rownowagi kompozycyjnej. Odr?bnosc wzgl?dem gotyckiego kosciola wyraza si? tu w samej formie
zakrystii, stanowi^cej swobodne przetworzenie centralno-koputowego wzorca kaplicy; wyrazne kontrasty wywofujq tez rozwiaza
nia materialowe i kolorystyczne - jasne plaszczyzny tynkow'anych
scian odcinaj^ si? znacz^co od tla ceglanego w^tku murow prezbi
terium gotyckiej swigtyni. Spojnosc obydwu obiektow uzyskana zo
stata poprzez umieszczenie zakrystii na gtownej osi catego zatozenia, utrzymanie efektu stopniowego pomniejszania si? gabarytow
zespotu w kierunku prezbiterium, zatamanie polaci dachowych
widoczne rowniez w dachach kosciola, a takze proporcjonowanic bryly zakrystii, ktorej kontur da si? wpisac w obrys strzelistego gotyckiego szczytu. Sama forma obiektu jest w pew'nym stopniu
swobodnym przetworzeniem wzorow czerpanych z kaplicy Zygmuntowskiej i barokowej przebudowy kosciola sw. Wojciecha. Proporcje poszczegolnych elementow zostaty zmienione w stosunku
do pierwowzorow - latarnia uzyskata w'i?kszy masyw, koputa l^cznie z daszkami okapowymi utrzymuje w petni rzut osmioboczny,
w miejsce delikatnego profilu pod gzymsem architekt wprowadzit

jacek Czechowicz

dodatkowe potacie dachowe wcinajace si? w osmioboczny, obnizony tambur kopuly. Doing cz?sc zakrystii stanowi korpus zbudowany na kwadratowym rzucie, wn?trze doswietlajg eliptyczne okna
umieszczone na srodku scian akcentowanych vv naroznikach boniowaniem.
W latach 1932-1938 wzniesiono na D?bnikach kosciol sw. Stanislawa Kostki. Waclaw Krzyzanowski, autor projektu, w jego opisie wyraznie przedstawil glowne intencje, ktore kierowaly jego koncepcjq.. Wediug niego, obiekt sakralny jest budowlg niebagatelna,
powinien taczyc w sobie takie cechy, jak: mistyka, wznioslosc, uniwersalizm, trwalosc oraz znaczenie symboliczne dla wspolczesnego i nast?pnych pokolen. Tworzenie miejsca sakralnego powinno
wynikac z potrzeby utrzymania cigglosci tradycji historycznych,
miec cechy nieprzemijajgce i odznaczac si? szczegolng skrupulatnoscig w dobieraniu formy, dekoracji i wyposazenia, z koniecznym
wykorzystaniem nowych mozliwosci technicznych. Kosciol zbudowano na tradycyjnym planie krzyza tacinskiego. Na skrzyzowaniu
transeptu i nawy umieszczona zostala wieza o rzucie osmiobocznym, stanowigca charakterystyczng dominant? D?bnik i jednoczesnie wizualne powigzanie z wiezami pobliskiego Wawelu. Kompozycja obiektu wyraznie eksponuje, na wzor budowli Augusta Perreta
Notre-Dame du Rainey, uktad zeber konstrukeji zelbetowej; ogolna dyspozyeja przestrzenna jest modernistyczna, jakkolwiek nie tak
jeszcze czysta jak w zblizonym formalnie, a wznoszonym w tym samym okresie kosciele sw. Szczepana3.
W ksztattowaniu elewacji dostrzega si? nawigzanie do klasycznych stylistyk: inspiracje gotyckie wyst?pujg w postaci rytmicznego uktadu wysmuktych okien i pionowych skarp-sluzek pomi?dzy
nimi, natomiast geometri? baroku (zapozyczona wyraznie z zaprojektowanego przez Kacpra Bazank? hetmu przykrywajgeego wiez? zegarowg katedry wawelskiej) uwidacznia kompozyeja wiezy,
ktorq podzielono takze na dwie kondygnacje; przekgtniowe sciany
dolnej kondygnacji wienczy potkolisty tuk gzymsu poprowadzony
w ptaszczyznie poziomej (fot. 1 ).

3 J. Czechowicz, Wspotczesna architektura sakralna Krakowa - awangarda i tradyeja - w poszu-

kiwaniu pifkna, „Czasopismo Techniczne” 2007, z. 6-A, s. 206-207.
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Fot. 1. Porownanieform: a) helm Wiezy Zegarowej 1713-1716, Kacper Bazanka,
b) wieza kosciola sw. Stanislawa Kostki 1932-1938, Waclaw Krzyzanowski
(fot. J. Czechowicz)

W drugiej pofowie X X w. wyksztalcil si? specyficzny typ swi$tyri o nowatorskiej stylistyce. Budowle, nawiqzujac do wysmuklych
plaszczyzn dachu gotyckiego, przypominafy sw^ forma namioty.
Gtown;) konstrukcji stanowily ukosnie ustawione zelbetowe ptyty
stropodachu podparte ukladem belek nosnych. Pierwszym z takich
obiektow jest zaprojektowany przez Szczepana Bauma i Andrzeja
Kulesz? kosciot Wniebowzifcia Najswiftszej Marii Panny we Wtadystawowie, konsekrowany w 1961 r. W Krakowie przyldad tej stylistyki stanowi kosciol Najswi?tszego Serca Pana Jezusa w Lagiewnikach, projektu Antoniego Mazura. Krakowska swiatynia, powstata
w latach 1972-1982, stanowi jednonawowcj half nakryt§ dwiema
plytami spadzistych dachow. Sciany szczytowe i boczne wypetniono rytmicznymi pasami okiennymi. Catosc wienczy azurowa iglica dostawionej z boku wiezy, zakoriczonej masywnym krzyzem.
Szereg utrudnien technicznych i pewne ograniczenia projektowe
wi^zaly si? z koniecznoscig. dostosowania do islniejacego otocze-
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nia: swiatvnia powstawaka jako przebudowa dotychczasowej kaplicy (remont kapitalny z wymiang konstrukcji), nad ktorg wzniesiono
glowng konstrukcj? nawy; od wschodu znajdowala si? plebania, natomiast od zachodu - starodrzew parku4.
Specyficzna geometria o rytmicznych uldadach wypelniaj^cych
trojk^tne pola szczytow, charakterystycznych, dwuspadowych wysmukfych dachow i pseudowiez -kampanili, wpisala si? na state
w obraz stylistyki polskich swigtyri tego okresu i stata si? wzorcem,
czytelnym nawet w formach pozniejszych, powslajgcych w nast?pnych latach5.
***

Omowione dzieta architektury sakralnej Krakowa sa przykladami indywidualnych podejsc tworcow roznych epok do zagadnienia
ksztaltowania formy architektonicznej. Pomimo odmiennych uwarunlcowari, a takze roznych osobowosci architektow „sztuka two
rzenia miejsc” w ich rozumieniu oznacza uniwersalne pojmowanie procesu tworczego, polegaj^cego na umiej?tnym zastosowaniu
wiedzy z otwartoscig na jej uzupetnianie o doswiadczenia czerpane
z minionych stuleci oraz szeroko rozumianych wartosci otoczenia,
ktore jest waznym odniesieniem dla nowych kreacji.
W tworzeniu architektury istotne znaczenie majq nieuchwytne
nieraz zabiegi i dziatania na zasadzie skojarzeri i zapozyczeri potgczonych z wprowadzaniem nowych elementow. S 4 to wazne wyznaczniki szeroko poj?tej sztuki pozytywnej organizacji przestrzeni, na ktorg sktada si? zespol umiej?tnosci tworczych potrzebnych
do uksztaltowania dzieta niekonwencjonalnego. Forma znamiennych dziet powstatych w minionych epokach jest efektem pracy tworczej zawieraj^cej przestrzenny wyraz autorskiego zamyslu
popartego umiej?tnoscig odpowiednich uzupelnieri o wartosci rodzime. Z tego powodu sztuka tworzenia miejsc zrownowazona jest
cz?sto sztukg ich dopelniania, nie tyle w celu wyboru pozornie latwiejszej drogi projektowej, ile utrzymania spojnosci pomi?dzy nowatorstwem i tradycjonalizmem. Poziom artyzmu nie zawsze jest
tozsamy ze zindywidua 1izowana postawq. tworczg, ale wigze si?
4 A. Mazur, Moje koscioly, Krakow 2003, s, 118-123.
5 A. K. Olszewski, Proba typologii wspolczesnych kosciolow w Polsce, [w:] Sacrum i sztuka, oprac.
N. Cieslinska, Krakow 1989, s. 86-92.

A r c h it e k t u r a sak ra ln a K r a k o w a .

z umiejgtnoscia wtasciwego wpisania si? w wielowiekowy ciqg kulturowy epok, ze znalezieniem miejsca odpowiedniego do dodania

wartosci dotychczas nieznanych.
Sztuka formowania sakralnej przestrzeni architektonicznej nie jest
zapewne dziataniem szablonowym, mozliwym do uj?cia w ramy defmicji. Opisane przyktady wskazuja raczej, ze mozemy okreslic tylko
istotne kierunld post?powania, niezb?dne, lecz nie zawsze wystarczaj^ce dla wykreowania dzieta na odpowiednio wysoldm poziomie artystycznym. Dochodzi do tego koniecznosc podejmowania decyzji dodatkowych, indywidualnych dla konkretnego dzieta, uzaleznionych od
specyficznych, miejscowych uwarunkowan, oraz rozumienie ponadczasowosci i szczegolnej roli architektury sakralnej dla wielu pokoleri.
Dlatego tez czytelnymi motywami dzialari ubieglowiecznych tworcow
byty swiadomosc przebiegajqcych pomiedzy wtasnym indywidualizmem a szacunkiem do pozostawionego dorobku poprzednikow granic mozliwosci projektowych i wtasciwe rozumienie sztuki tworzenia
miejsca sakralnego, t^cz^cego w sobie zespot pozornie przeciwstawnych cech, takich jak bieguny cluchowosci i materii swieckiej6.
Sposob pojmowania kreacji przestrzeni w minionych stuleciach, na
trwale „zapisany” w pozostawionych przez owczesnych tworcow dzietach, jest istotna wskazowka dla ich nast?pcow - terazniejszosc jest
przemijajaca i b?dzie oceniana w przysztosci przez nowe pokolenia.
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Miejsce a empatia
- me to da personifikacji
Architektura rozumiana nie jako przesadna wola formy, lecz jako katalizator procesow, ruchow i powig.zan... Jesli potraktuje sit?jq powaznie, stawiajac na pierwszym planie opracowanie nowych strategii polepszania zycia, to do glosu dojdzie,
dzis prawie zapomniany, spoleczny wymiar architektury1.
Kristin Ferieiss

Celem niniejszego artykulu jest opracowanie metody analitycznej oraz kryteriowdo projektowania Miejsca.
Zgodnie z tezg, jal<4 przyjijlem w niniejszych rozwazaniach, empati? mozemy odczuwac wobec Uzytkownika, oraz - co jest moj^ propozycjij - w stosunku do Miejsca. Nadanie Miejscu cech osobowych powinno spowodowac odejscie od jego stereotypowego,
przedmiotowego traktowania. Personifikacja Miejsca i przyznanie
mu roli partnerskiej w stosunku do Uzytkownika mogtj zaowocowac pelniejszym zrozumieniem zaleznosci - pozytywnie wplyngc
na proces projektowania i uzytkowania, czyli na jakosc zycia.
1
K. Feireiss, Architektura i mobilnoid, [w:] Co to jest architektura, red. A. Bujak, Krakow
2002, s. 89-90.
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Odr?bnosc Miejsca to dualizm wn?trza i zewngtrza; granicy pomi?dzy nimi. Granicy odczuwalnej w roznym stopniu: ostrej lub
rozmytej.
Odrcbnosc Miejsc wymaga zarowno okreslenia granic, jak i wyodr?bnienia punktow orientacyjnych, dominant. Przykfadem moze
bye sacrum, traktowane jako wn^trze, i dopehiiajace je profanum zewn?trze.
Miejsca to cz?sto obszary o wyjgtkowych walorach, wyodr^bnione z otoczenia. Uzytkownicy decyduja o funkeji Miejsca, o tym
jak z niego korzystajq..

ldentyfikacja
Wspotrz^dne fizyczne, mentalne i techniczne Miejsca:
1. Zespol cech fizycznych wyrozniajgcych miejsce z kontekstu, np.
obszar, polozenie, struktura przestrzenna i geologiczna, barwa,
zapach, swiatlo, srodowisko wodne, roslinnosc, sqsiedztwo, materialy.
2. Zespol cech mentalnych, wyobrazenia symboliczne:
♦ pami?c wydarzen, doznari, bodzcow, reakeji, historia miejsca,
♦ subiektywny obraz form, dominant, detali - bodzce istotne dla
konstytucji miejsca, tworzqee punkty odniesienia, granice miej
sca,
♦ szczegolne formy zachowan, czynnosci rytualne, zwyczajowe.
3. Infrastruktura: wyposazenie techniczne, urzgdzenia i przedmioty,
umozliwiajace lub wymuszajace okreslone formy zachowan, kontaktow, czynnosci uzytkownikow, pozwalajqce utrzymac okreslo
ne parametry jakosciowe oswietlenia, temperatury, akustyki, wilgotnosci powietrza itp.
Kazde Miejsce istnieje w kontekscie. Gwaltowny rozwoj cywilizacji moze doprow'adzic do kataklizmu w skali globalnej. Przewidywane skutki stj dramatyczne - zrownowazony l'ozwoj cywilizacyjny to proba ich minimalizacji.
Empatia na poziomie globalnym to czynnik warunkujgev pozostale dzialania na nizszych poziomach.
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Nlowa jakosc iycia
- wyzwania, nowe mozliwosci
1. Mozliwosci adaptacyjne - potrzeby i zagrozenia.
2. Zrozumienie i wspoldziafanie z silami Natury.
3. Ciaglosc jako wartosc.
Nalezy wobec tego odnotowac nast?puj^ce zalecenia ogolne:
Zamiast przedmiotowego - podmiotowe traktowanie srodowiska.
Ingerencje nalezy traktowac czasowo.
Stosowanie kryterium minimalizacji dzialari.
Wykorzystanie istniej^cych obiektow - recykling.
Elastvcznosc rozwiazah.
Odtworzenie zdolnosci samoregeneracji sil witalnych natury
tarn, gdzie jest to mozliwe.
7. Ograniczenie konsumpcji ziemi - odzyskiwanie terenow zdegradowanych.
8 . Planowanie inwestycji w perspektywie srednio- i dlugoterminowej.
9. Kontrolowanie skutkow ekologicznych zarowno realizacji in
westycji, jak i jej eksploatacji - LCA.
10. Po oddaniu obiektu do uzytkowania kontynuowanie prac:
wprowadzanie usprawnieri, usuwanie bl?dow, analiza inwesty
cji i jej ocena - podsumowanie i wyciagni^cie wnioskow.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Charakterystyk?, portret psychologiczny Uzytkownika pomin? w tym opracowaniu. Zajm? si? opisem Miejsca, vvprowadzajac
wst?pn^ propozycj? klasyfikacji Miejsc ze wzgl?du na:
1. Genez?
♦ kulturowe - stworzone przez czlowieka,
♦ naturalne - uksztaltowane przez natur?
♦ hybrydowe - cz?sciowo uksztaltowane przez czlowieka.
♦

2. Struktur?
♦ otwarte - duza elastycznosc programowa,
♦ zamkni?te - okreslony program,
♦ cz?sciowo otwarte - program cz?sciowo okreslony.
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3. Skal?
♦ intymne,
♦ prywatne,
♦ publiczne,
♦ masowe.
4. Oddzialywanie
♦ lokalne,
♦ miejskie,
♦ regionalne,
♦ krajowe,
♦ kontynentalne.
5. Sensualnosc
♦ monosensualne,
♦ wielopoziomowe,
♦ przestrzeri wirtualna.
6 . Osobowosc

♦
♦

silnq.,
chwiejn^,
slaba.

7. Charakter
♦ ekstrawertyczne,
♦ introwertyczne.
8. Dynamik?
♦ zmienne,
♦ cykliczne,
♦ stale.
9. Wystroj
♦ odswiftny,
okazjonalny,
♦ okresowy,
♦ standardowy,
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Wifkszosc tych cech ma charakter dynamiczny - zmienny
w czasie. Charakterystyka danego miejsca uwzglfdnia je w roznym
stopniu, wskazujqc na d0 minuj3.ce walory. Przedstawiona propozycja opisu jest znacznie bogatsza i bardziej sugestywna niz te, ktore nie uwzglf dniajq tadunku emocjonalnego. Ktadzie ona nacisk na
wartosci trudno definiowalne, ktore decydujg o jego, Miejsca, catosciowym postrzeganiu.

Co dalej?
Aby wypracowywac optymalne relacje pomifdzy Uzytkownikiem i Miejscem, nalezy ustalic ich wzajemne zaleznosci i oczekiwania. Stworzenie wspolnej ptaszczyzny porownawczej to pierwszy krok. Pozwoli ono usungc sprzecznosci, okreslic hierarchic
poszczegolnych elementow, wyznaczyc kierunek dziatan. Proponujf sprawdzenie metody przez poddanie analizie krytycznej znanych
Miejsc, a nastfpnie stworzenie listy podstawowych ich typow.
1. Opracowanie metodologii postfpowania.
2. Analiza wybranych przyktadow.
3. Wyodrfbnienie podstawowych typow Miejsc.
4. Ewaluacja.
5. Wstfpne uzycie metody do celow projektowych.
6 . Ocena skutecznosci.
7. Wprowadzenie modyfikacji.
8. Wdrozenie.
W wyniku tych analiz powinnismy otrzymac wytyczne projektowe, sLanovviace lacznie z zaleceniami ogolnymi material wyjsciowy do projektowania.

Fo dsumo wanie
Miejsce ,,zywe” zmienia si§. To struktura dynamiczna, ktora realizuje potrzeby Uzytkownikow, reagujqc na zmiany. Sita ekspresji,
oddziatywania zalezy od ich charakteru i osobowosci. Ubior, wystroj w danych okolicznosciach mogq bye stosowne i eleganckie,
w innych nieodpowiednie do sytuacji i towarzystwa. Podobnie jak
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ludzie, Miejsca chorujt): maj§ klopoty z oddychaniem, s$ przem?czone.
Tworzenie Miejsc to sztuka bardzo ztozona. Decydujq.ce znacze
nie ma etap przedprojektowy - kwerenda, analizy socjologiczne,
psychologiczne, historyczne, technologiczne i ekonomiczne. Dopiero na ich podstawie mozna opracowac wytyczne projektowe,
program. Proponowana metoda pozwala uzupelnic nowoczesny
warsztat projektantow, a ogranicza ryzyko decyzji.
Zmiana paradygmatu to prawdziwe wyzwanie. Mozliwosci tech
nologiczne sprzyjajg lekcewazeniu natury i wartosci mentalnych.
Prezentowany zarys metodologii - nowego podejscia, kladzie nacisk na wartosci pozaekonomiczne. Metoda personifikacji pozwala
znalezc dla okreslonego Uzytkownika partnera-Miejsce, z ktorym
b?dzie si? on dobrze czul, ktore uzna za przyjazne.
Empatia zarowno decydentow, jak i projektantow w stosunku
do Miejsc oraz Uzytkownikow to warunek powodzenia inwestycji. W kazdej przestrzeni mozna stworzyc map? Miejsc majqcych
znacz^cy wplyw na poziom i jakosc zycia mieszkancow i turystow.
Jest prawdopodobne, ze metoda personifikacji moze bye stosowana
takze w innych sytuacjach.
Warto na koniec przytoczyc slowa Wolfganga Welscha: „Popieram ostrozniejsze planowanie - planowanie, ktorego celem jest otwartosc, zmiana i prowizoryczna interwencja, zamiast prob zaprojektowania wszystkiego i okreslenia naszej egzystencji z zewniitrz.
Takie dzialanie dlawi nas, zamiast pozwolic nam oddychac. W tym
sensie stara maksyma less is more nadal moze miec sens”2.
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Matryca przestrzeni
Wpordwnaniu z reprezentacjg rzeczywistosc jest przerazajqco abstrakcyjna.
Wrzeczywistym swiecie ludzkosc, m^zczyzni, kobiety, kochankowie, domyitd....,
zyjq jako bezladna zbiorowosc i to wszystko. Swiat reprezentacji, w przeciwienstwie do rzeczywistosci, nadaje ludzkosci czlowieczenstwo, mezczyznom mqskosc, kobietom - kobiecosc, kochankom zas - bycie czyms wigcej niz tylko
kochankami, sprawia, ze stowo „dom" zaczyna znaczyc cos wi^cej anizeli tylko
cztery sciany...1
Yuko Mishima

Ktos wczesniej czy pozniej zada architektowi klopotliwe i prowokacyjne pytanie o istot? architektury i zmusi go do sformufowania wtasnej odpowiedzi. Nie wystarczy wtedy sparafrazowac filozofa i zachowujac wszelkie proporcje, odpowiedziec: „Czym jest
architektura, dobrze wiem, dopoki mnie o to nie pytasz...” Czym
jest to, co zajmuje ci? przez lata, jakich wymaga kwalifikacji i predyspozycji, jakim posluguje si? j?zykiem, czy posiada swoj kod, czy
jest sztutaj, poezjq, na czym polega jego pi?kno - wymaga to bar
dziej zdecydowanej odpowiedzi. Podobnie dalsze pytania: jakie
s$ granice architektury i na czym polega ich przekraczanie, wyty1 Yuko Mishima, Forbidden Colors, Tokyo 1968, s. 142 (tlum. z ang. K. Ingarden).
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czanie nowych sciezek, czym jest prawdziwa tworczosc? I prozno szukac pomocy u innych, ktorzy juz wczesniej formutowali gt?bokie odpowiedzi na to proste pytanie. Wystarczy bowiem kilka
z nich przejrzec, od Pitagorejczykow i Witruwiusza poczqwszy, aby
stwierdzic, ze kazda z nich odnosi si? do pytania zadanego w innym
czasie i w innych okolicznosciach. Nie wystarczy utrzymywac, ze
o harmonii decyduje liczba, a znajomosc tajemnic geometrii pozwoli na skonstruowanie katedry. Pytanie o istot? architektury nalezy do gatunku pytari podstawowych, vvyrnagajacych staJej aktualizacji. Odpowiedz jest szczegolnie wazna, a i trudna dla tworzqcego
architekta. W przeciwieristwie bowiem do historyka i teoretyka
sztuki, architekt nie moze odpowiedziec jedynie teoretycznym wywodem. Swq odpowiedz, aby byia wiarygodna i aktualna, musi weryfikowac wtasnymi projektami - one muszq dac wiasciwa odpo
wiedz, zgodnq z epokq i szerokim kontekstem.
Tenze kontekst jest obecnie jednoczesnie lokalny i globalny. Prob
lem dla architekta stanowi znalezienie w nim wlasciwej kulturowej
identyfikacji i odniesienia. Mloda generacja poszerzyla w ostatnich kilkunastu latach terytorium swojej akademickiej i zawodowej aktyvvnosci. Architekci polscy studiujq za granicy i uczestnic/4 w mi?dzynarodowych warsztatach w Londynie, Paryzu, Zurychu, Amsterdamie,
Berlinie, Nagoi... Ich wyobraznia porusza si? swobodnie po internetowej przestrzeni kodow i znakow architektonicznych. Punktami od
niesienia ich podrozy i eksperymentow architektonicznych stajg si?
jednoczesnie konteksty Nowego Jorku, Szanghaju, mazowieckiej czy
galicyjskiej wsi i slqskich kopalri. Jest to dla wielu z nich smiertelna
dawka informacyjnego chaosu, zglobalizowanej dezinformacji, rozciqgliwego i utatwionego mi?dzynarodowego j?zyka architelctonicznego. Nadmiar tej informacji, ktorej ilosci cz?sto nie potrafia przetrawic i swiadomie wykorzystac do wlasnej tworczosci, ktorej nie da si?
tez moze do korica okreslic - ta elastycznie rozciqgliwa i Jagodnie bezszwowa seamless architecture.
Jednak niektorych ta sytuacja mobilizuje i wtedy moze si? stac
punktem wyjscia do refleksji i poszukiwania czy odnajdy'wania indywidualnej i pokoleniowej tozsamosci. Zderzenie polskiej rzeczywistosci architektonicznej z wielokulturowg otwartg przestrzeni^
informacyjna zmusza do zastanowienia si? nad swojq vvtasnq kondycjg - nad wtasnymi mozliwosciami i ograniczeniami. Ekspery-
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menty formalne i „myslenie globalne” nalezy odniesc do wtasnego
jfzyka, krajobrazu i historii, a co najwazniejsze - do wtasnej matrycy swiata glfboko odcisnietcj w naszej psychice. Matrycy tej nie
sposob oszukac, implantowac, wymienic. Oparcie si§ na niej w pracy projektowej moze uchronic od eksperymentowania w pustce za
pomocq jfzyka pozbawionego wiasciwego poziomu odniesienia. Po
zastosowanej kuracji pacjent powinien przezyc. Znaczy to, ze stosowany przez architekta jfzyk architektonicznego przekazu, nawet
poszukujacy i eksperymentalny, powinien bye czytelny, zrozumialy
i adekwatny do kulturowych okolicznosci.
Mam nieodparte wrazenie, ze jfzyk ten moze bye zrozumiaiy dla
odbiorcy jedynie wtedy, gdy i dla architekta bfdzie on zrozumialy
i naturalny - b§dzie zykiem jego tozsamosci.
Jako ilustracjf takich prob pragn? przedstawic projekt bgdacy
przykladem poszukiwania architektonicznego jgzyka i zwiqzanych
z nim metafor.

Pawilon „Wyspianski 2000 ”, Krakow
W 1998 r. Rada Programowa Festiwalu Krakow 2000 oglosila
konkurs na projekty festiwalowe majqeego si? odbyc w 2000 r. fe
stiwalu Krakow Europejskq Stolicq Kultury. Andrzej Wajda wraz
z naszym biurem w'ystapil z inicjatywq stworzenia w Krakowie cen
trum festiwalowego - pawilonu informacyjnego eksponujgeego witraze, tzw. wawelskie, wedlug kartonow Wyspiariskiego (przedstawiajq postaci: Kazimierza Wielkiego, sw. Stanislawa oraz Henryka
Poboznego).
Projekt pawilonu zgloszony do konkursu uzyskal nieomal
jednomyslng akceptacj? Rady Programowej Biura Festiwalowe
go. Skomplikowany proces wielostronnych konsultacji wymagany w historycznym centrum zabytkowego ukladu urbanistycznego, dlugi czas formalnego zatwierdzania projektu, poszukiwania
funduszy i koniecznosc wyprzedzajqeego wykonania badari archeologicznych spowodowaty, ze dopiero w 2006 r. mogta ruszyc
budowa, a budynek zmienii przeznaczenie, staj^c sif centrum in
formacji miejskiej zamiast informacyjnym centrum festiwalowym.
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Budynek wypelnia luk? w tkance starego miasta povvstaiq po
wyburzonym w 1939 roku budynku „Pod Lipkq” w narozniku
ul. Grodzkiej i pi. Wszystkich Swi?tych. Jest to miejsce niezwykle
eksponowane, potozone na „trakcie krolewskim” pomi?dzy Rynkiem a Wawelem, w sercu XHI-wiecznego ukladu lokacyjnego, otoczone zabytkowymi budowlami, od gotyku poczawszy. Pomi?dzy
Rynkiem a wawelskim wzgorzem unosi si? takze duch Stanislawa
Wyspiariskiego, jego witraze i polichromie mozna znalezc w kosciolach: Franciszkanow i Mariacldm. Zdefiniowanie wlasciwej temu historycznemu miejscu kompozycji funkcjonalnej i formalnej
budynku oraz ustalenie odpowiedniego poziomu odniesienia do historycznego otoczenia byto naszym glownym zadaniem projektowym.
Dwie glowne funkcje budynku - informacyjna i zwiqzana z ekspozycjq witrazy - wvmagajq odr?bnego typu wn?trza. Podczas gdy
witraze potrzebujq wn?trza wysokiego, spokojnego i ciemnego,
czqsc publiczna i informacyjna powinny bye otwarte, jasne, widoczne z zevvnalrz, i - na odwrot - z ich wn?trza powinny bye widoczne
plac Wszystkich Swiytych i budynek palacu Wielkopolskich (Urzgd
Miasta). Nalezalo znalezc rozwi^zanie umozliwiajqce polqczenie
tych sprzecznych wytycznych. Uznalismy, ze elewacja musi miec
charakter zmienny - transparentny i zamkni?ty zarazem. Ponadto jej material powinien pozwalac na nawiazanie dialogu z sqsiednimi budynkami, przede wszystkim ceglanymi gotyckimi kosciolami
Franciszkanow i Dominikanow. Zastosowanie duzych plaszczyzn
szkla proponowane we wczesnej fazie projektu dla obiektu festiwalowego wymagalo wobec tego ponownego przemyslenia. To, co
moglo bye wykorzystane w budynku tymczasowym, nie mialo uzasadnienia w wypadku budynku stalego. Uznalismy, ze za pomocq
szklanej elewacji w historycznym kontekscie nic nowego ani interesujacego nie mozna powiedziec. Nalezalo szukac bardziej inspirujgeego i odpowiedniego materialu elewacyjnego. Wybor pad! na
cegle i wapien, jako ze to z tych materialow budowano Wawel i gotyclde koscioly. Nasza uwaga skupila si? na cegle i tym samym pojawilo si? wyzwanie projektowe. Tradycyjna cegla nie spelniala zalozen ideowych, jakie przyj?lismy dla elewacji - nie zapewniala
transparentnosci i zamkni?cia jednoczesnie. Wymagala daleko idqcej transformacji i odejscia od tradycyjnego sposobu Igczenia. Za-
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projektowalismy specjalnq formg cegly, o trapezoidalnym przekroju, stworzylismy jej prototyp i przetestowalismy go w malej cegielni
„Ceramsus” na Dolnym Skjsku. Cegla z tradycyjnego ukladu poziomego zmienila pozycjf na pionowq i zostala zamontowana na stalowych pionowych prftach przepuszczonych przez specjalnie zaprojektowany podluzny otwor w kazdej cegle. Taki uklad tworzy rodzaj
zewnftrznej ruchomej kurtyny, zewnftrznych zaluzji zbudowanych z koralikow ceglanych. Stworzylismy zewnetrznq plaszczyzn?
ceglanq, ktora mozna dowolnie otwierac i zamykac, bowiem pozycja kazdej cegly moze bye regulowana indywidualnie. Majqc do dyspozyeji taki system oraz - dodatkowo - pelna gamf kolorystycznq typowq dla cegly gotyckiej (od ciemnego fioletu po pomararicz),
mozemy budowac obiekt z materialu charakterystycznego i zrozumialego w kontekscie historycznym. Jednoczesnie nowa forma,
dostosowana bezwzglfdnie do potrzeb funkcjonalnych i oswietleniowych wngtrza, jest na wskros wspolczesna. Buduje metafor?
wspolczesnosci pozostajqeej w scislym zwi^zku z historic, wspolczesnosci wynikajqeej z reinterpretacji tradycyjnego jgzvka archi
tektury.
Jest to kolejna proba tworzenia wspolczesnej architektury wynikajqea z analizy miejsca i ch fd zrozumienia relacji pomifdzy tradycyjnym i wspolczesnym jf zykiem architektonicznym. Ten wspotczesny jfzyk staramy sif formowac za pomoc^ eksperymentow
materialowych i konstruowanych dzifki nim metafor. Moim zdaniem czytelnosc tych eksperymentow b^clzie w duzym stopniu zalezec od tego, w jakim zakresie nasza osobista „matryca przestrzenna” zostanie w nich odnaleziona i zobrazowana.
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Buntowac, rnieszac, zmyslac, czyli sztuka
miejsca wedtug Martina Heidegger a
Mottem artykulu mogtyby bye slowa Wladystawa Tatarkiewicza
dotycz^ce Martina Heideggera: „Pisat dziwacznie, ciemno, odrazajaco. Bylo to jednq z przyczyn tego, ze wzbudzil wi?cej zainteresowania niz uznania”1.
W artykule probujemy przeanalizowac to, co na temat miej
sca, budowania czy zamieszkiwania ma do powiedzenia Heidegger
w wykladzie Budowac, mieszkac, myslec wygloszonym w 1951 r. na
Uniwersytecie w Darmstadcie. Glowna teza tego wykladu glosi, ze
zamieszkiwanie nie idzie w parze z budowaniem nowych mieszkari,
gdyz bezdomnosc nie jest stanem fizycznym, lecz duchowym. Pustka duchowa, w ktorej zyjq powojenni Niemcy, sprawia, ze - zdaniem Heideggera - s$ oni bezdomni. Nie b?dziemy tu tej tezy kwestionowac. Skoncentrujemy si? raczej na analizie tekstu - ktora nie
pretenduje jednak do miana wyczerpujacej - aby wykazac, ze wi?cej w nim niejasnosci i sprzecznosci niz klarownego wywodu. Ta
ka konstatacja w przypadku Heideggera nie jest oczywiscie, z czego
zdajmy sobie sprawe, czyms odkrywezym. Dlatego sprobujemy tak
ze, przyjmujqc za podstaw? to, co w miar? jasne w tekscie tego au-

1 Zob. W. Tatarkiewicz, Historiafilozofii, t. Ill, Warszawa 1988, s. 347.
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tora, sprawdzic, do jakich wnioskow w kwestii zamieszkiwania prowadzi przyj?cie Heideggerowskich zalozeri.
Heidegger zgodnie z tytulem wykladu zaczyna swoje rozwazania od analizy budowania. Ma ono bye, wedlug niego, forma tego,
co jest. Poj?cie budowania obejmuje zatem jego zdaniem obszar,
ktory zamieszkujemy, budowle (most, hala targowa), nie budowle,
ale tez nie miejsca do mieszkania (ci?zarowka, fabryka) oraz mieszkania (dom).
Istot? budowania i mieszkania „odkrywa” Heidegger, si^gajqc
do j?zyka. Pisze: „Istot? jakiejs rzeczy peiw aduje nam mowa, zaktadajac, ze powazamy jej wlasnq istot?”2. Kiedy jednak „zaczynamy powazac istot? j?zyka”, okazuje si?, ze j?zyk nie odkrywa nam
„tajemnicy bycia” . Nie jest on bowiem w kwestii budowania i za
mieszkiwania jasny. Przykladowo w j?zyku polskim „miejsca nie do
mieszkania” ale nie budowle, czyli np. ci?zarowka, „dajq ludziom
schronienie” ale juz w wersji angielskiej ..kierowca cigzarowki nie
znajduje w niej schronienia”3. Zamieszkiwanie to bycie w przestrzeni, ktora daje schronienie, podczas gdy mieszkanie to jedynie posiadanie „jakiegos kata”4. W j?zyku angielskim rodzaj relacji pomi?dzy
budowlami niemieszkalnymi a czlowiekiem oddany jest slowem to
house, co mozna by oddac po polsku jako „domowic” a wi?c bu
dowle „domowi^” lecz nie dajq czlowiekowi schronienia. Troch? to
dziwne, gdyz wydaje si?, ze wlasnie dom daje czlowiekowi schro
nienie.
Nie jest tez jasne, jaka jest relacja pomi?dzy „mieszkac” a „zamieszkiwac” Niektore sformulowania Heideggera sugerujq, ze
mieszkanie jest czyms roznym od zamieszkiwania, np. „czlowiek
je [budowle - przyp. DJ.] zamieszkuje, a jednak w nich nie mieszka”5, podczas gdy inne sugeruja relacj? tozsamosci, np. „Smiertelni
mieszkaja, zachowujac czworokejt - to znaczy dajac wolne pole jego
2 M. Heidegger, Budowac, mieszkac, myilec. Escje wybrane, tium. K. Michalski, Warszawa 1977,
s. 317.
3 Zob. M. Heidegger, Building, Dwelling, Thinking, trans. A. Hofstadter, http://evans-experientialism.freewebspace.com/heidegger7a.htm.
4 Jesli zast^pilibysmy wyrazenie „posiadac jakis k^t” bardziej pow'szechnym „posiadac wtasny k$t”
to roznica pomigdzy zamieszkiwaniem a mieszkaniem bylaby prawie niezauwazalna; w' posiadaniu wiasnego k$ta zawiera si? bowiem poczucie bezpieczeristwa, bycia chronionym.
5 M. Heidegger, Budowac, mieszkac, my&leC..., s. 317.
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istocie. Zamieszkiwanie zachowuje tedy na czworaki sposob ”6. Te
niejasnosci znaczeniowe sg w tym przypadku szczegolnie dotkliwe,
gdyz dotyczq kluczowych dla zrozumienia tekstu terminow.
Te lingwistyczne uwagi majq przede wszystkim wskazac na to, ze
nie tak latwo odkryc prawd?, „powazaj$c jedynie j?zyk” Bye moze
jednak Heideggerowi nie chodzito o j?zyk w ogole, ale o jakis konkretny j?zyk, ktorego istot? z jakichs nieznanych nam powodow na
lezy „powazac” bardziej. Zobaczmy wi?c, jak Heidegger odnosi si?
do swojego ojezystego j?zyka i co z tego wynika.
Okazuje si?, ze bauen - poprzez buan, bliu i beo - to „nasze” tj.
niemieckie, bill (Ich bin) i hist (Du bist)7. Budowac oznacza wi?c to,
jak ja jestem i ty jestes, czyli sposob, w jaki my, ludzie, jestesmy na
ziemi. Ale w niemieckim, j?zyku „my jestesmy” to wir sind, co nijak
juz nie pasuje do bauen. Zatem mieszkanie jako bycie ograniczaloby si? do jednostek - „ja” „ty” Zauwazmy na marginesie, ze w j?zyku francuskim na okreslenie budowania i bycia mamy dwa zupelnie
rozne slowa construire i qlre.
Jakby tej slownej ekwilibrystyki bylo jeszcze za malo, okazuje
si?, ze bauen oznacza rowniez otaczac opiek% czyli ‘uprawiac ro1?’ (den Acker bauen)*. Tak wi?c „budowanie to otaczanie opiek^”
Kiedy czekamy na wyjasnienie tej metafory, Heidegger nie zwleka z odpowiedziq i pisze: „budowanie takie jedynie chroni, chroni
mianowicie wzrastanie, ktore samo z siebie wydaje swoje owoce”9.
Ale przeciez nie kazde budowanie jest opiekq, np. budowanie statkow nie jest. Czym jest? Jest - odpowiada Heidegger - wznoszeniem. Mamy wi?c budowanie jako opiek? i jako wznoszenie. Kie
dy wydaje si?, ze juz zaczynamy cos na wpol rozumiec, okazuje si?,
ze chociaz otaczanie opieka (kultywowanie) i wznoszenie wysuwaja si? na plan pierwszy, to nie slanowiq jednak o istocie budowania,
ktora jest zamieszkiwanie: „\Vlasciwy sens budowania, mianowicie
6 Ibidem, s. 322.
7 Nawet zwolennicy Heideggerowskiego myslenia zauwazaj?, ze etymologiczne rozwazania autora Sein und Zeit s$ „niepewne” Zob. H. Buczynska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice, Krakow
2006, s. 135.
s W angielskim ttumaczeniu pojaw'ia si? obok stowa bauen slowo barren, ktore ma si? taczyc
z uprawianiem roli. Przymiotnik ten znaczy jednak 'nieurodzajny’ czy tez ‘jafowy’ (takze w znaczeniu ‘jatowa dyskusja’).
9 M. Heidegger, Budowac, mieszkac, myslec..., s. 319.
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zamieszkiwanie, popada w zapomnienie”10. Otaczanie opiekg (kultywowanie) i wznoszenie sg z jednej strony tylko czynnosciami, za
ktore cofa si? budowanie jako zamieszkiwanie a z drugiej oznaczajq budowanie jako zamieszkiwanie (Heidegger pisze dalej, ze opieka
i wznoszenie sci budowaniem w sensie w?zszym)n. SU)d Heidegger
wycigga juz „prosty” wniosek, ze budowanie musi oznaczac za
mieszkiwanie, gdyz to wtasnie ten sens skrywa si? za powierzchownym otaczaniem opiekq i wznoszeniem. Zalozenie, ktore przyjmuje
tu Heidegger, brzmi: oryginalne znaczenie to to, ktore ulegio zapomnieniu. Wydaje si? ono jednak problematyczne, gdyz zawsze
mozna zapytac, czy przypadkiem nie istnieje jeszcze bardziej zapomniane znaczenie stowa bauen, to, o ktorym zapomnial sam Hei
degger, niewystarczajqco gl?boko si^gajqc w przesztosc. Bye moze
wtedy okazatoby si?, ze w staro-staro-saksonskim bauen znaczylo
np. ‘isc na skroty z wyci4gni?tg przed siebie prawq r?kq.’
Na czym wi?c polega istota zamieszkiwania?12 Tu znowu si?ga
Heidegger do j?zyka starosaksoriskiego, aby odkryc dla nas znacze
nie stow wuon i wunian, ktore majq bye przodkami stowa wohnen,
oznaczajacego: ‘bye zaspokojonym,’ ‘bye wprowadzonym w spokoj
i pozostawac w nim! Od spokoju przeehodzi Heidegger do pokoju. Pojawia si? wi?c natychmiast slowo Friede, a potem das Freie,
das Frye, nast?pnie Freien - czyli „zachowywac” I oto wiemy juz, na
czym polega istota zamieszkiwania. „Zamieszkiwac - pisze Heideg
ger - to bye wprowadzonym w spokoj (Frieden), znaczy: pozosta
wac ogrodzonym w przestrzeni tego, co jest fry, tzn. w wolnq przestrzeri (das Freie), ktora zachowuje wszystko, dajgc wolne pole jego
istocie”i:i.
Zamieszkanie rozumiane jako zachowywanie wykorzystuje Hei
degger w slynnej koncepcji „czworokqta” na ktory skladajg si? stanowiqee jedno: Ziemia, Niebo, Istoty Boskie i Smiertelni. Eksplikacja tych poj?c jest albo banalna: „smiertelni sg ludzmi, bowiem
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 323.
12 ..Zamieszkiwanie - jak komentuje mysl Heideggera Hanna Buczyriska-Garewicz - dokonuje
si? wtedy, gdy czlowiek, stoj^c w prawdzie bycia, wypowiada t? prawdf, gdy pozwala mowic byciu przez siebie, gdy w swojej mowie ukazuje nieskrytosc bycia” Zob. H. Buczyriska-Garewicz,

op. tit., s. 158.
13 Ibidem, s. 321.
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mog^ umierac”, albo niejasna: „wyczckujac Istot Boskich, przeciwstawiajq im to, co niewyczekiwane. Czekajq na znaki ich nadejscia
i nie zapoznajq znamion ich braku”14. Czworok^t ten ma bye zachowywany, chroniony w swojej istocie. Okazuje si? jednak, ze to
zachowywanie odbywa si? poprzez rzeczy. „I wlasnie w rzeczach
- pisze Heidegger - przy ktorych przebywajq smiertelni, zamiesz
kiwanie jako zachowanie przechowuje czworokqt”15. Co to z kolei
oznacza? Oznacza, ze zachowanie czworokqta odbywa si? poprzez
wprowadzenie jego istoty w rzeczy. Ale z kolei rzeczy same muszq
bye pozostawione w swej istocie, aby mogly zachowac czworokqt.
Rzeczy wedlug Heideggera to te, ktore samodzielnie rosnq (natura) i te, ktore nie rosnq samodzielnie. Pierwsze wymagaj? do zachowania swej istoty opieki, drugie - rozmyslu we wznoszeniu. Jesli tak
si? dzieje, wtedy one zachowujq istot? czworokqta, czyli: ratowanie
Ziemi, zgod? na Niebo, oczekiwanie Istot Boskich i posluszeristwo
istocie Smiertelnych.
Od budowania jako zamieszkiwania przechodzi Heidegger do
odpowiedzi na pytanie o to, czym wlasciwie jest „budowanie pomyslane z perspektywy istoty zamieszkiwania”16. Tu od razu zasti'zega,
ze budowanie b?dzie rozumial, jako wznoszenie, a wi?c - dodajmy
juz od siebie - nie jako otaczanie opiekq'7.
Przykladowa budowlq analizovvana przez Heideggera jest most.
Most jako rzecz, ktora „sama nie rosnie” ma zgodnie z wczesniejszym poglqdem zachowywac w sobie czworok^t. I oczvwiscie to robi. Zobaczmy jak. Skupia Ziemi?, gdyz l^czy ze soba okolice: brzegi wraz z przyleglosciami. Skupia Niebo, gdyz jest gotowy na jego
kaprysy pogodowe oraz cz?sciowo bierze Niebo na siebie. Skupia
Smiertelnych, ktorzy s$ zawsze w drodze do swojego ostatniego mostu. Skupia Istoty Boskie bezposrednio, gdy jest na nim figura swi?tego, lub posrednio, gdy nie ma na nim takiej figurki18. (Czy z rownq
wiarg w to, co pisze, probowalby Heidegger zanalizowac pod k$-

14 Ibidem, s. 322.
15 Ibidem, s. 323.
16 Ibidem.
17 Wczesniej pisat, ze zarowno otaczanie opiek;}, jak i wznoszenie to jedynie powierzchowne
sens)' budowania.
18 Ibidem, s. 325.
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tem zachowania czworokata bar szybkiej obslugi McDonald? Znajqc jego stosunek do techniki i nowoczesnosci, nalezaloby odpowiedziec, ze nie). Most - twierdzi w konkluzji Heidegger - jest rzeczg
i jako rzecz poprzedza miejsce. To nie rzecz pojawia si? w jakims
miejscu - tak brzmi jedna z kluczowych mysli Heideggera - lecz
miejsce pojawia si? dzi?ki rzeczy. Most jest jednak rzeczy szczegolnego rodzaju, gdyz „zapewnia czworokatowi osadzenie w pewnej
siedzibie” . Most musi bye wi?c jednoczesnie i rzeczy, i miejscem,
gdyz „tylko to, co samo jest miejscem, moze bye dla kogos siedzi
ba”19. Skoro most zapewnia siedzib?, musi bye miejscem. Miejsce
powstaje wi?c, kiedy pojawia si? most, ktory jest takze miejscem.
Nie kazda rzecz jednak jest w ten sposob miejscem (w jaki inny
sposob rzeczy mogg bye miejscami, Heidegger juz nie pisze). A je
sli jest, to udziela ona przestrzeni. Rzecz, ktora jest miejscem „na
sposob mostu” udziela wi?c przestrzeni20. Heidegger nie dopowiada juz, dlaczego most udziela przestrzeni, czym jest siedziba i czym
rozni si? ona od miejsca. Mozna by myslec, ze siedziba to przestrzen.
Tak jednak nie jest, gdyz - jak si? za chwil? okaze - siedziba i przestrzeri to rozne rzeczy. Choc pewnosci miec nie mozna, gdyz most
zapewnia [czworokatowi] osadzenie w pewnej siedzibie i „udziela
przestrzeni” Czemu udziela przestrzeni? Bye moze czworokatowi.
Wyjasnia si? to, gdy Heidegger pisze, ze budowle (np. most) zapewniajq. czworokatowi usadowienie w jakiejs siedzibie, ktora z kolei
przyznaje przestrzen21. Okazuje si? wi?c, ze to siedziba przyznaje przestrzen. Wczesniej jednak Heidegger pisal, ze to rzecz-most
udziela przestrzeni, ktora z kolei zapewnia osadzenie czworokatowi
w pewnej siedzibie. Ale jesli siedziba przyznaje przestrzen, to jest
ona rzeczq-mostem, ktory zapewnia czworokatowi osadzenie
w pewnej siedzibie, czyli rzeczy-moscie. Rzecz-most zapewnia za
tem czworokatowi osadzenie w sobie samym. W innym miejscu
Heidegger pisze, ze miejsce obdarza siedzibq, urzqdzajqc zarazem
t? siedzib? jako przestrzenie. Czy to oznacza, ze mogq istniec siedziby, ktore nie si) urzijdzone jako przestrzenie? Czy siedziba sklada
si? z wielu przestrzeni? A jesli tak, to czy do ich urzgdzenia potrzeb-

15 Ibidem, s. 326.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 327.
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ne jest wiele miejsc, czy - jak sugeruje Heidegger - wystarczy jedno? Na te pytania trudno znalezc odpowiedz u Heideggera22.
Nast?pnie przechodzi Heidegger do analizy przestrzeni. Przestrzeri (.Raum) jest czyms ograniczonym przez miejsce, np. przez
most. Przez to ograniczenie przestrzenie otrzymuja swojq istot?. Heidegger odwotuje si? tu znowuz do etymologii. iMamy wi?c
Rum, czyli obszar zwolniony dla osady, obozu, i greckie perns, czy
li granic?. Dla Heideggera „granica nie jest czyms, przy czym cos si?
koriczy” lecz przy czym „zaczyna bye soba”21. Co to moze znaczyc?
Oczywiscie wiele. Intencja Heideggera wydaje si? nast?pujaca: jesli
cos jest ograniczone, to jest okreslone, nie przechodzi w cos innego,
a wi?c jest od tego innego rozne, a jak juz jest rozne, to znaczy, ze
jest sobq. Przy takim rozumieniu ograniczenie jest wi?c jedynie warunkiem koniecznym „istotowosci” rzeczy; bez ograniczenia rzeczy
nie mogtyby nawet „zaczynac bye soba” Wydaje si? jednak, ze granica rzeczy nie moze bye warunkiem wystarczajgcym jej „istotowosci” gdyz ograniczenie nie mowi nic o tym, co w srodku. Granic^
mojego ciala jest jego przestrzenny kontur, ale nie on stanowi o mojej istocie.
Rzeczy-miejsca zapewniajqee osadzenie w jakies siedzibie to budowle, ktore - o czym juz byla mowa - zapewniaja czworokqtowi
usadowienie w jakiejs siedzibie przvznajacej przestrzen. W jakim
stosunku , - pyta teraz Heidegger - sq do siebie miejsce i przestrzen? Albo zaklada, ze wiemy, jak si? ma do tych dwoch poj?c
poj?cie siedziby, albo uwaza je za niezb)t wazne, albo ma jeszcze
jakies inne powody, ktorych nam jednak nie ujawnia. Przestrzen,
ktorej udziela most, zawiera rozne obszary - pisze Heidegger. Obszary (mamy rozumiec, ze chodzi o pewne powierzchnie) s$ oznaczane przez punkty, ktore dzieli „dajqca si? wymierzyc odleglosc”
Mogq bye one mniej lub bardziej oddalone od mostu. Czym jest od
leglosc? Wydaje si?, ze wiemy. Okazuje si? jednak, ze i tu Heideg
ger potrafi nas skonsternowac. Pisze on bowiem, ze odleglosc (po
grecku stadion) jest zawsze ust?powana (eingerdumt), powstaje bo
wiem przez ust?powanie punktow na pewnq odleglosc. Jesli wi?c
chcemy si? dowiedziec, co znaczy odleglosc, to Heidegger spieszy
22 Heidegger pisze, ze miejsce moze bye siedziba dla kogos, a nie czegos, a most jest siedzibg dla
czworok^ta. St^d mozna by wysun^c logiczny wniosek, ze czworok?t jest „kims” a nie „czyms”
23 Ibidem, s. 326.
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ju. Relacj? pomi?dzy czlowiekiem, miejscem i przestrzeni^ przedstavvia Heidegger nast?pujqco: „Zwiqzek cztowieka z miejscem i poprzez miejsca z przestrzeniami polega na zamieszkiwaniu”29.
Most jako rzecz-miejsce nie tylko, jak si? okazuje, zapewnia
czworokatowi osadzenie w pewnej siedzibie, czyli przyznaje prze
strzen, ale takze czyni to na dwa sposoby: „dopuszcza go i urzqdza”
Takie miejsca dajq. schronienie, choc nie muszq bye mieszkaniami
w w?zszym tego slowa znaczeniu. Takie rzeczy - pisze dalej Hei
degger - s§ „wydobywane” przez budowanie. Budowanie wznosi miejsca i budowle oraz wydobywa miejsca. Budowanie okazuje
si? wi?c wydobywaniem, a dalej wprowadzaniem. Nie jest juz ono
przede wszystkim, o czym pisal Heidegger par? stron wczesniej,
otaczaniem opiekq, wznoszeniem czy zamieszkiwaniem - jest wy
dobywaniem, czyli po grecku tiktein. Tiktein przechodzi w tekne ,
a „technika” ma oznaczac z kolei ‘zjawic si? jako obecne’. Nie na tym
jednak - mowi Heidegger - polega istota budowania. Jstotq budo
wania jest, ze daje ono mieszkac”30. Ale skoro mieszkac to zaledwie
posiadac jakis kgt, to czy taka budowla jak stacja transformatorowa,
ktora niewqtpliwie jest czyms wybudowanym, daje mieszkac? A je 
sli tak, to na czym polegaloby w tym wypadku mieszkanie?
Architektoniczna (Heidegger nie uzywa tego terminu) egzemplifikacjq zawilego dyskursu jest opis chaty w Szwarcwaldzie, ktora
- jak si? okazuje - „budowalo chlopskie zamieszkiwanie”31. „Dom
- pisze Heidegger - urzadzila tu rnoc otwierania rzeczy dla prostoty Ziemi i Nieba, Istot Boskich i Smiertelnych. Postawila ona zagrod? na osloni?tym od wiatru, poludniowym zboczu gory, posrod hal,
w poblizu zrodla. Data mu szerokoskrzvdly gontowy dach, stosownie ukosny, by mogl udzwigngc ci?zary sniegu, nisko opadajqey, by
chronic izby przed burzami w dlugie zimowe noce. Nie zapomniala o kqcie ze swi?tymi obrazami nad wspolnym stolem, przyznala
w izbach uswi?cone miejsce pologowi i ' drzewu zmarlych’ ( Totenbaum) - tak w tamtych stronach nazywajq trumn? - i w ten spo
sob roznym porom zycia wytyczyla pod jednym dachem tor ich w?drowki przez czas. Zagrod? t? zbudowalo r?kodzielo, ktore samo

29 Ibidem, s. 330.
30 Ibidem, s. 332. Znowu nie mamy jasnosci, czy chodzi o zamieszkiwanie czy ..mieszkanie.
31 Ibidem, s. 333.
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mialo zrodlo w zamieszkiwaniu i uzywa jeszcze swych narz?dzi i
przyborow jako rzeczy”32. Szwarcwaldzki chlop zamieszkuje swojg
chat? nie dlatego jednak, ze znalazl w niej schronienie, lecz dlatego,
ze dal schronienie byciu. Jest to konkluzja wykraczajijca poza sam
tekst wykladu, lecz nie poza doktryn? Heideggera.
W podsumowaniu nalezaloby oddac glos Herbertowi Spiegelbergowi, ktory pisze: „Oczywista intencja Heideggera, by czytelnika obudzic, a nawet nim wstrzasnqc, by sklonic go do realizowania wlasnej
wyjatkowosci, zbyt cz?sto nie doznaw'ala spelnienia. Urabianie slow
nowych, nadawanie slowom istniejqcych sensow innych niz te, jakie
majq one w j?zyku wspolczesnym i potocznym, naginanie wyrazow
do znaczeri doslownych bez wzgl?du na to, czy jest to etymologicznie
uzasadnione, czy nie, pozbawienie czytelnika niezb?dnych objasnieri
w plaszczyznie semantyki j?zyka - wszystko to moze dawac odbiorcom bezkrytycznym poczucie jakiegos pol-rozumienia, a w bardziej
krytycznvch - wzbudzac niech?c lub wrogosc”33.
Sprobujmy jednak, nie baczqc za zawilosci, sprzecznosci i niejasnosci Heideggerowskiego dyskursu, wydobyc istot? koncepcji autora
Sein undZeit. Moze si? bowiem okazac, ze za niejasnq strukturq kryje
si? gl?boka mysl - w tym wypadku dotvczqca zamieszkiwania, budo
wania i miejsca. Zobaczmy wi?c, do jakich wnioskow prowadzi rozumienie budowania jako zamieszkiwania, czyli „myslenia bycia”34.
Po piervvsze, Heidegger w swojej koncepcji przeciwstawia myslenie technice. Technika nie mysli, wi?c nie pomaga, lecz utrudnia
czy wr?cz uniemozliwia zamieszkiwanie. Przebija tu nostalgia za
czyms, co minione, tradycyjne czy nawet prymitywne. Wydaje si?,
ze taki sentymentalizm Heideggera, pohjczony z postulatem kontemplatywnego stosunku do miejsca prowadzi do wykluczenia za
mieszkiwania miejsc wspolczesnych. Oznaczaloby to, ze nie moz
na „istotowo myslec” na przyklad architektury high-techu. Czyzby
wi?c zamieszkiwanie rozumiane jako „istotowe myslenie prawdy
o bycie" konczylo si? na architekturze XIX wieku?
Po drugie, okazuje si?, ze kategoria „myslenia prawdy bytu” nie
32 M. Heidegger, Budowac, mieszkaC, myslec..., s. 332-333.
33 H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, 1.1, Haga 1965, s. 351, za: M. Warnock, Eg-

zystencjalizm, s. 86.
34 Zaktadamy tu, trochf nawet wbrew' naszym wczesniejszym analizom wskazuj^cym na niejasnosc stanowiska Heideggera, ze budowanie oznacza zamieszkiwanie.
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czyni cztowieka tak myslqcego zadomowionym w jednym miejscu.
Mieszkanie takiego czlowieka jest bowiem rozproszone po swie
cie; zamieszkuje on (duchowo) kilka miejsc jednoczesnie, wsz?dzie
tarn, gdzie czuje si? u siebie. Bycie u siebie oznacza oswojenie poprzez zrozumienie istoty danego miejsca.
Po trzecie, paradoksalnie, Heidegger czyni nas bezdomnymi, kazqc nam myslec o zamieszkiwaniu w kategoriach ogolnych (Ziemia,
Niebo, Smiertelni i Istoty Boskie), zamiast w szczegolowych („moj
dom" „moja ulica” „moje miasto” „moj kraj”).
Po czwarte, Heidegger kaze nam w ogole myslec nie na sposob techniczny czy instrumentalny, lecz kontemplacyjny. Kontemplacyjnosc
myslenia jest warunkiem zamieszkiwania. Kontemplacja wymaga jed
nak czasu i skupienia. Kto tego nie posiada, staje si? bezdomnym.
Po piqte wreszcie, okazuje si?, ze bezdomnym staje si? takze ktos,
kto posiadajqc czas i mozliwosc skupienia, nie jest w stanie „istotowo przemyslec bycia”; ze szans? na bycie cztowieka na ziemi, czyli
zamieszkiwanie, maj§ tylko ci, ktorzy w wyniku kontemplacji „potrafiq zrozumiec bycie” . Bezdomnosc jest wi?c nierozumnosci^ nie w sensie nieracjonalnosci czy irracjonalnosci, lecz w sensie niemoznosci odkrycia prawdy bytu. Zamieszkuje wi?c tylko ci, ktorzy
rozumiejq. Reszta nie.
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Chillout , czyli miejsca

odpoczynku na targacH sztuki
Targi sztuki zawierajg w sobie trzy podstawowe elementy wydarzenia artystycznego. Pierwszy to prezentacja dziel sztuki przez
konkretne galerie w celach handlowych. Drugi to spotkanie kulturalne osob zainteresowanych targami, nie tylko na tie profesjonalnym, ale takze milosnikow sztuki. Trzeci to stwarzanie okazji
do ujawnienia tej dzialalnosci rozmaitych wladz i organizacji, ktora jest zwiqzana ze sztukq i jej promowaniem. Wtasne przestrzenie
wystawiennicze prezentujq instytucje publiczne i prywatne, od muzeow po pras?, pokazujac swoje zbiory, ale i efekty konkursow artystycznych na profesjonalnym poziomie, ktore sluzg tworzeniu ich
kolekcji. Jest wiele ekspozycji zbiorow sztuki nalezqcvch do duzych
firm, ktore szczegolnie ch?tnie na targach pozyskujq nowe eksponaty. Dzi?ki tak duzym mozliwosciom, jakie oferuje tego typu impreza, staje si? ona wspanialym spotkaniem, przede wszystkim kulturalnym, umozliwiajqcym zainteresowanym wymian? roznorodnych
doswiadczen.
Charakterystycznym przykladem targow sztuki sq organizowane od 1982 r. prestizowe mi?dzynarodowe targi sztuki wspolczesnej ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporaneo) w Madrycie. Uczestniczy w nich zwykle okolo 300 galerii z ponad 30 krajow,
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prezentujgc prace okoto 3500 artystow. Targi trwajq do szesciu dni,
goszczqc w tym czasie ponad 200 tys. zwicdzajticych. Oprocz profesjonalistow i mitosnikow sztuki impreza przyciqga mieszkancow
stolicy, ktorzy sp?dzaj$ tutaj swoj sobotni lub niedzielny czas wolny; przybywaji] turysci i liczna mlodziez - ARCO stato si? miej
scem, gdzie si? dobrze bawiq i gdzie ich zdaniem warto bywac.
Uczestnik targow oczekuje, ze podczas kupowania, ogladania czy
tylko uczestniczenia w tym modnym wydarzeniu towarzyskim b?dzie miat mozliwosc odpoczynku. Organizatorzy powinni zapewnic publicznosci odpowiednie miejsca. Zwykle ogranicza si? to do
kilku barow i restauracji usytuowanych w poblizu przestrzeni ekspozycyjnych. Wraz ze wzrostem popularnosci imprezy i wobec masowego zainteresowania targami mlodej publicznosci przestaly wystarczac tradycyjne taweczki, przeci?tne kawiarenki, quick bary czy
restauracje. W 2002 r. po raz pierwszy projekt targowej przestrze
ni wzbogacono o nietypowe rozwiqzania przestrzenne zwiqzane
z miejscami przeznaczonymi wytacznie do odpoczynku. Odpowiadato to wspotczesnie rozwijajgcej si? na calym swiecie koncepcji
kultury holdujacej przyjemnosci i komfortowi.
Relaks i odpoczynek s§ mozliwe, co wazniejsze, pozqdane, prawie wsz?dzie - od zwykiego sklepu z odziezq, ksi?garni, przez muzea i galerie, na targach kazdego rodzaju koriczgc. Tworzy si? zatem
specjalne przestrzenie stuzqce regeneracji sit - coraz bardziej wyrafinowane lub nawet ekscentryczne. Miejsca te, w Madrycie nazwane chilloutl, zdominowaty przestrzen wystawienniczq. Przestrzenie
wypoczynku potraktowano bardzo powaznie. Co roku ogtaszany
jest konkurs na projekt architektury efemerycznej zwigzanej z relaksem. Organizatorzy ARCO uwazajq, ze awangardowe pomysty
reprezentujace t? kolejna dyscyplin? artystycznq wpisujq si? doskonale w charakter targow sztuki. Impreza staje si? polem proby do
najnowszych, eksperymentalnych rozwiqzari architektury efemerycznej. Konkurs kierowany jest do studentow wybranego wydziatu architektury w Hiszpanii i w kraju, ktory w danym roku zostat zaproszony do prezentacji sztuki rodzimej. Zwyci?zcow wybiera si?
z jednej i drugiej grupy. Tym samym zapewnia si? studentom mozli
wosc realizacji projektu i konfrontacji wizji z rzeczywistosciq. Row1Najczesciej chillout [wym. czilaut] - muzyka o spokojnym, relaksuj^cym brzmieniu, http://sjp.
pwn.pl/haslo.php?id=3028349.
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nolegle bada si? spoleczny odbior niezwyldych pomyslow architek
tonicznych poprzez obserwacj? reakcji zwiedzajqcych.
Podczas targow, ktore odbyly si? w 2003 r., publicznosc miala
do dyspozycji 14 roznie zaaranzowanych miejsc odpoczynku. Chillouty umieszczono strategicznie pomi?dzy korytarzami z boksami
galerii, talc ze mozna si? w nich bylo rowniez oddawac refleksji czy
nawet studiowaniu prac z otaczajqcych je galerii. Wi?kszosc z nich
zaprojektowano jako miejsca interaktywne, umozliwiajqce zwiedzajgcym autoekspresj?, co w tym kontekscie moglo sklaniac do
swoistego dialogu z dzielami umieszczonymi wokol.
Najwi?kszym powodzeniem cieszyly si? efektowne „moskitiery”2. Olbrzymie, pionowo ustawione tuby z prawie przezroczystego
materialu, z zapachem i dzwi?kiem, tworzace nieco klaustrofobiczne, ale za to bardzo intymne wn?trza, w ktorych miescilo si? w pozycji lczqcej kilka osob. Tuz obok jeden z glownych ciqgow pieszych
wypelniala niemal w calosci sztuczna murawa. Zwiedzajqcy masowo kladli si? na niej i siadali. Entuzjastycznq reakcj? publicznosci
prowokowala przestrzen chillout, w ktoi'ej umieszczono przezroczyste plastikowe fotele. Zostaly wypelnione gazem, ktory sprawial,
ze zwolnione przez uzytkownika, unosily si? w powietrze w kierunku olbrzymich granatowych balonow. Rownie ch?tnie zajmowano
miejsca na gigantycznym czerwonym lozku z duzq, liczba poduszek,
juz „ludzkiego” formatu. Przypominato to olbrzymi lcojec z ludzmi
rozmawiajqcymi przez telefony komorkowe, jedzacymi podwicczorek i odbvwajacymi sjest?.
Poza ogolnodost?pnym terenem targowr, w sali przeznaczonej dla uczestnikow Mi?dzynarodowego Forum Ekspertow Sztu
ki Wspofczesnej, kolekcjonerow oraz zwicdzajacych z wejsciowkq
VIP-a, zrealizowano projekt chillout nazwany El fascinante aroma
de manzana\ Odnosil si? do architektury pejzazu. Wyglgd podlogi pomieszczenia, a co za tym idzie wi’azenie calosci, ulegal zmianie
w zaleznosci od liczby uzytkownikow, ich energii, temperamentu
oraz rozmieszczenia. Pomi?dzy transparentne membrany podlogi
2 Zwvcifski projekt, ktorego autorami byli Julen Garcia Asua i Nieves Merayo, Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).
3 Projekt stworzyli Raquel Buj Garcia, Esati Ascota Perez, Pedro Colon de Carvajal Salts, Mauro
Gil Fournier i Miguel Jaenicke pod opiek? pedagogiczn? Jose Ballesterosa - zaj?l drugie miejsce
w konkursie.
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wpuszczono specjalny zel o jasnozielonym zabarwieniu. Uzytkownicy pomieszczenia wtasng obecnosciq i aktywnosciq, zatem naciskiem na podtoze, prowokowali efekt przemieszczania si? zelu pomi?dzy blonami podlogi, doswiadczajqc calkowicie nowej formy
wypoczynku.
Reakcja spoteczna na powstanie miejsc chilloutowych byta zaskakuj^co gwattowna. Wokot projektow rozgorzala gorqca dyskusja. W opinii cz?sci wtascicieli galerii przestrzeniom przeznaczonym do relaksu nadano zbyt duze znaczenie. W rezultacie, wedtug
niektorych, „zniweczyly one wielkq misj? scian" i „s$ jak rzezby,
wprowadzajac vv btad publicznosc”. Niektorzy sq zdania, ze przygotowac miejsce do wypoczynku, gdzie „cztery lawki bytyby wystarczajace” to jedno, przygotowac „miejsce na imprez?” - drugie.
Chillouty przyciqgaly szczegolnie licznie mtodych ludzi - amatorow sztuki, ktorzy na razie nie reprezentowali klasy kupujqcej.
Zm?czeni i glodni gromadzili si? w miejscach do tego przeznaczonych. Rozmawiali, odpoczywali, jedli i dobrze si? bawili. Z punktu
widzenia niezadowolonych wtascicieli galerii, zwykle tych, ktore
sqsiadowaty z chilloutami, relaksuj^cy si? tuz obok ludzie nadmiernie hatasowali, przeszkadzaj^c w negocjacjach i sprzedazy. Twierdzili, ze zaszto nieporozumienie, gdyz przestrzeri stuzqca targom
0 okreslonej klasie i poziomie nie jest parkiem atrakcji, jak jq nie
ktorzy traktujq. Kilku galerzystow zdecydowato si? wprost powiedziec, ze postrzegajij chillouty jako „zanieczyszczenie wizualne” . Faktem jest, ze swoim awangardowym wzornictwem cz?sc
chilloutow przyciqgata wzrok i moglo to wyglqdac niemal jak rywalizacja przestrzeni sakralnej - poswi?conej sztuce, z przestrzeniq. ludycznq - przeznaczonq do odpoczynku, a nawet zabawy.
Zadaw^ano sobie pytanie, czy - mimo widocznego zadowolenia
odpoczywaj^cej publicznosci - to jednak wystawiana sztuka nie
powinna bye esencjq targow. Oczywiscie nie wszyscy wlasciciele galerii byli podobnego zdania. Wielu z nich dostrzegalo pozytywny charakter przestrzeni chillout jako miejsc laczctcych sztuk?
1 rozrywk? ze znaczqcym efektem edukacyjnym. Doceniali oni oryginalnosc pomyslu i estetyk? projektow, a nawet ich bronili, zwracajgc uwag?, ze ten, kto przychodzi na targi, aby zobaczyc sztuk?,
b?dzie to robil, a poziom ARCO pozostanie taki sam z przestrzeniami chillout czy bez nich.
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Podczas nast?pnej edycji targow planowanie miejsc relaksu nabraio jeszcze wi?kszego rozmachu. W konkursie wzi?to udziat prawie 160 projektow. Honorowym uczestnikiem ARCO w 2004 r. byla
Grecja, co skfonifo organizatorow do sugestii, aby projekty chilloutow miaty odniesienie do kultury srodziemnomorskiej i jej archi
tektury. Najwi?kszym powodzeniem wsrod publicznosci cieszyt si?
zwyci?ski grecki projekt Under the sea... 1 see light4. Praca byla me
tafora najwazniejszego symbolu greckiej kultury - morza. Na powierzchni 180 m 2 przestrzen wypelniona materialem w kolorze ultramaryny tworzyla dwa plany: powierzchni? „plynrnj” i cz?sciowo
transparentnq, ktorq rzezbily sinusoidalne linie, oraz plan wysoki,
podniesiony na wysokosc 2,5 m, gdzie delikatne przeslizgiwranie
si? swiatla przypominalo morskie fale. Projekt podkreslal plynnosc
i fluidalnosc jako cechy idealne do wypoczynku. Plynnosc linii nawi^zywala tez do powierzchni morza w delikatnym swietle. Mimo
ze instalacja zostala wykonana ze sztywnego materialu, zwiedzajqcy mogl bez trudu wybrac jak najlepiej dostosowany do jego anatomii fragment i oddac si? relaksowi.

Fot. 1. Chrysokona M avrou i Grigorios Stavridakis, Under the sea... 1 see light
Zrodlo: wszystkie fotografie pochodz? z archiwum autorki, M. Kaczmarskiej.

' Autorzy projektu: Chrysokona Mavrou i Grigorios Stavridakis.
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Catkowicie inne spojrzenie na kwesti? wypoczynku w warunkach targow sztuki prezentowal hiszpanski zwyci?ski projekt la na
da'. Posrod nadmiaru wrazeri wizualnych oferowat przestrzeri wolna od elementow drazniqcych zmyst wzroku: „nic” {la nada). Aby
mogta powstac, skonstruowano dwie symetryczne biate ptaszczyzny, odznaczajqce si? posrod ciemnego lub kolorowego otoczenia.
Jedna z nich lezata bezposrednio na podtodze, druga, identyczna,
zostata zawieszona w odlegtosci okoto 4 m nad pierwszq i petnita funkcj? sufitu. Nad niq umieszczono zrodta jednorodnie oswietlajqcego biatego swiatla, ktore tagodnie przenikato przez gladkq
powierzchni?. Projekt zajmowat 236,25 m2 . Wyrozniat si? konceptualnym podejsciem do problemu oraz nawiazaniem dialogu
z miejscem, dla ktorego zostat zaprojektowany. Mirno to nie cieszyl
si? cluzg popularnosciq.

66

Fot. 2. Jose Antonio Gonzalez Casares, la nada

Pomystem chillout zwracajgcvm powszechna uwag? i budzqcym duze zainteresowanie zwicdzajijcvch byta instalacja El arte co-

5 Projekt autorstwa Jose Antonio Gonzalez Casares, opiekunem byl Ubaldo Garcia Torrente.
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mo experiencia elevadora'\ Zaprezentowano obiekt wypoczynku
w postaci mobilnego prostopaclloscianu. Wznosif si? ponad boksy
wystawiennicze, co zapewniato panoramiczny widok wn?trza pawilonu targowego i odmiennq perspektyw? w postrzeganiu targowej rzeczywistosci. W prostopadtoscianie wygodnie miesciiy si?
dwie osoby.

Fat. 3. Open Source Architecture - Angel Borrego, El arte como experiencia elevadora
6 Projekt studia Open Source Architecture - Angel Borrego.
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W ramach projektu nazwanego Bulevares7 powstaly realizacje
typu chillout pokazujqce ARCO inaczej. Przestrzen targowg. dostrzezono jako metafor? miasta i nawiazano do traktowania prze
strzeni w projektowaniu urbanistycznym. ARCO stato si? efemerycznym miastem sztuki wspolczesnej, podzielonym na kwartaly,
gdzie galerie prezentujq swoje oferty, i na arterie, przez ktore przemieszcza si? publicznosc. Bulwary zaplanowano jako fragmenty te
go specyficznego miasta, jakim jest ARCO - miejsca, w ktorych
mozna odetchnac na chwil? od rytmu i pr?dkosci charakterystycznych dla aktywnosci miejskiej, gdzie mozna usiqsc, odpoczqc, poczytac lub zwyczajnie kontemplowac to, co si? przed chwilg zobaczyto, lub to, co si? dzieje naokolo, pozostajgc z boku. Zatem
podstawowa funkcja bulwarow bvla publiczna, zbiorowa i polegata
na zorganizowaniu satysfakcjonujacej strefy odpoczynku dla zwiedzajacvch i wystawiajgcych.
Projekt Bulevares pokazuje, ze stosunkowo prosta idea tworze
nia na terenie hal targowych efemerycznej architektury zwiqzanej z
miejscami odpoczynku ewoluowala z czasem. Okazato si?, ze sztuka eksponowana i sztuka tworzona w zwiiyzku ze sztukq wystawia114, czyli chillouty, mogq harmonijnie wspolistniec, a nawet si? uzupelniac. Protesty ze strony wystawcow ograniczyly w nast?pnej
edycji targow ekspansj? przestrzeni wypoczynku, ale nie wplyn?ty na wartosciowanie przez organizatorow tej nowej formy realizacji artystycznych. Nadal przypisuje si? im ogromne znaczenie. Rownolegle do nazwy chillout zacz?to stosowac nowq: arch lab, ktora
ma nawigzywac do laboratorium architektury, za jakie organizato
rzy uwazajq projekty architektury efemerycznej. Do realizacji podczas XX IV edycji targow wybrano tylko kilka projektow. Charakteryzowala je konkretna, ograniczona przestrzen, jaki) zajmowafy
(np. 110 nr i 126,5 nr - zwyci?skie pomysly).

7 Bulwary ARCO tworzvlo 9 projektow rozdzielonych pomi?dzy 2 pawilony ekspozycyjne.
W pierwszym znajdowaly si?: Pisandose los talones Pedro Feduchi, Parte II ekipy Stone De
signs, Bulespecular Alberto Marcos i N ecesitaba un descanso Javier Sol. W drugim pawilonie
znajdowalo si? 5 kolejnych bulwarow: Cajon de sastre!!! Borja Alvarez i Alejandra Martinez de la
Riva, Caliente, caliente Marta Rodiguez Aririo i Pedro de Miguel, The next big thing Francisco
Ortigosa, Zaratustra Carlos Fernandez Hoyos i Sientete Ignacio Valero i Jose Celestino.
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Fot. 4. Jeden zprojektow Bulevares

Przestrzenie chillout zaczgto tez wykorzystywac w nowych celach. Projekt Avion8 zakladal sprowadzenie na teren przy halach
targowych samolotu. Mozna w nim byto wypoczywac i ogladac wydarzenia taneczno-artystyczne. Powrocono tez do klasycznej koncepcji odpoczynku, proponujac rozne rozwiazania z taw'kami9, np.
8 Projekt autorstwa Eduardo Cajala we wspotpracy z ekip$ TEN-T+TDI.
9 Projekt Buncos Traviesos autorstwa ekipy TABLE.
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dlugimi (13 -16 m), wykonanymi z drewna i pokrytymi wygi?ta,
plastikowq., przezroczystq formq.
Dotychczasowe odwazne aranzacje wn?trz targowych wynikaly z naturalnej potrzeby zapewnienia licznym zwiedzajqcym od
powiedniego miejsca do wypoczynku. Naturalny jest rowniez powrot do korzeni. Poprzez realizacje typu chillout ciekawie rozwija
si? trend architektury efemerycznej. Niewatpliwie znacznie ozywify one atmosfer? surowych dotychczas hal targowych, w ktorych
prezentowano atrakcyjna, eksperymentalnq sztuk? najnowszq, ale
w wydzielonych przestrzeniach. Wi?kszosc przestrzeni chillout to
efekt rozwigzari konkursowych, dlatego same w sobie reprezentujq
rodzaj sztuki. Ponadto prowokujq widza do spontanicznego zachowania, co zbliza go do happeningu. Publicznosc ma mozliwosc sp?dzenia czasu i w atrakcyjnej formie, i w szlachetnym otoczeniu.
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Etapy tworzenia miejsca
w architekturze
Na powstawanie miejsca w architekturze skladajq sig cztery eta
py, ktorych identyfikacja i wlasciwe zrozumienie decvdujq o jakosci
efektu procesu tworczego. Etapy te to:
♦ opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu w postaci
projektu stanowiqcego wizjg przestrzenna (funkcjonalna, for
mal na i konstrukcyjnq) zamierzenia,
proces formalno-prawny poprzedzajacy realizacje obiektu,
♦ budowa, czyli materialna realizacja projektu z wykorzystaniem
roznorodnych materialow i technik,
♦ organizacja wn^trzarska, wyposazenie w urzqdzenia i elementy
dekoracyjne dokonywane wedlug koncepcji projektanta lub indywidualnie przez uzytkownika miejsca.
W potocznym rozumieniu etap pierwszy uwazany jest za sedno
tworczosci architektonicznej, lecz pomi§dzy poszczegolnymi etapami istniejq silne powiqzania i sprzgzenia zwrotne. Takze ocena dzie
la architektonicznego bywa nieprawidtowa, gdyz adresowana jest
do autora projektu z pominifciem znaczqcych oddziatywari pozostalych trzech etapow, w ktorych bierze udzial wiele osob i znaczqc$ rol? odgrywajq czynniki niezalezne od projektanta, np. przepisy
prawa, opinie i decyzje roznych organow, uwarunkowania finanso-
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we, standardy techniczne wykonawstwa, presja spoleczna itp.
Analizujqc etap pierwszy tworzenia miejsca w architekturze, na
lezy zwrocic uwag? na prawidlowo.sc realizacji cyklu: analiza potrzeb - formulowanie problemu projektowego przybierajqcego zazwyczaj postac zbioru wariantow zaspokojenia potrzeby - opis
zadania projektowego.
Genez? wszelkich dzialan tworczych powinna niewqtpliwie stanowic analiza potrzeby, ktorq w wyniku kolejnych dzialan nalezy
zaspokoic, gdyz to od jej identyfikacji zalezq celowosc i jakosc ko
lejnych krokow. Sposob zaspokojenia potrzeby i zdefiniowanie za
dania projektowego przesqdzajq o prawidtowosci tworzenia „miejsca w architekturze”
Nalezy wyraznie zaznaczyc, ze to, jak potrzeba zostanie zrozumiana, znacznie szerzej oddzialuje na jakosc procesu projektowania i bardziej znaczqco wplywa na srodowisko niz np. wadliwie zaprogramowane zadanie projektowe.
Potrzeby w odniesieniu do miejsca w architekturze mogg bye
zindywidualizowane, a wi?c latwiejsze do poznania (np. obiekt miejsce dla konkretnego uzytkownika) lub kwalifikowane na podstawie analiz (np. obiekty na sprzedaz lub wynajem)1.
Tworzenie miejsca na etapie koncepcji architektonicznej jest
dzialaniem zlozonym i wieloplaszczyznowym, gdyz praw'idlowosc
funkcjonalna musi bye zmaterializowana technicznie (konstrukeja,
budownictwo) i estetycznie. Liczba alternatywnych rozwiqzan polegajgcvch na powiazaniu funkeji z formq i konstrukeja jest prawie
nieograniczona. Na rys. 1 i 2 pokazano wycinkowy przyklad zmiennosci tych relacji dla malego obiektu mieszkalnego2.

1 E. Kutakowska-Boj?s, Beneficjenci budownictwa mieszkaniowego a spoteczna rola architekta

jako kreatora i tworcy, Krakow 2007.
2 P. Markiewicz, Ksztaltowanie architektury poprzez ztnian$ rozwufzaii hudowlanych, Krakow
2006; (rys. 1, s. 8 4 ; rys 2 kompilacja ss. 110,116,128 146).
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Rys. 1. Ksztaitowanie przekrycia a charakter miejsca
Zrodlo: P. Markiewicz, Ksztaitowanie architektury poprzez zmian p rozwiqzaii budowlanych, Kra
kow 2006, s. 84..
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a)

c)

Rys. 2. Chamkter miejsca a technika wykonania
Zrodto: P. Markiewicz, Ksztaitowanie architektury poprzez zm ianf rozwiqzari buduwlanych, Kra
kow 2006, kompilacja ss. 110(b),116 (a), 128 (d), 146 (c).

Opracowanie koncepcji architektonicznej jest zadaniem prostszym dla miejsc o scisle zdefiniowanej technologii, takich jak obiekty przemyslowe, handlowe, dydaktyczne, lecznicze itp., gdyz relacje
funkcjonalne mozna w tym przypadku uznac za ustalone, natomiast kreacja projektovva dotyczy w zasadzie formy i konstrukcji.
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Na piei'wszym i czwartym etapie tworzenia miejsca w architek
turze nalezy podkreslic wybory kolorystyczne, niestety zbyt czgsto
traktowane powierzchownie i niefachowo.
Agata Kwiatkowska-Lubariska3 informuje o wynikach najnowszych badari dotyczqcych preferencji w zakresie barw, ktore wykazujq, ze ulegajq one cyklicznym zmianom, a pierwsze prognozy kolorystyczne pojawiajq si? z dwuletnim wyprzedzeniem. Do
swiatowych zrzeszeri projektantow zajmujacych si? kolorem nalezy
m.in. takie organizacje, jak International Colour Authority w Londynie, Color Association of the United States i inne.
Jezeli miejsce tworzone przez architekta ma zostac zrealizowane zgodnie z jego zamierzeniem, to dokumentacja projektowa
musi zawierac znacznie wi?cej informacji niz te, ktore wymagane sg
przepisami prawa dotyczgcymi pozwolenia na budow?.
Miejsce w architekturze powinno spelniac wiele warunkow, odpowiadac aktualnym upodobaniom estetycznym uzytkownikow
i stwarzac wlasciwy nastroj, np. dla wypoczynku, pracy, rozrywki,
kultu, aktywnosci fizycznej, percepcji wzrokowej i sluchowej, zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, prawidlowe warunki eksploatacji itp.
Pojawia si? w tym kontekscie potrzeba wyroznienia dwoch rodzajow kreacji miejsca w architekturze: pierwszy mozna nazwac
kreacjq zamkni^tq w sensie zdefiniowania przez autora projektu
wszelkich szczegolow', a drugi - kreacja otwartij na dalsza aranzacj? przez przyszlego uzytkownika.
Z kreacjq otwartq mamy coraz cz?sciej do czynienia w odniesieniu do budynkow biurowych, handlowych i produkcyjnych,
w' przypadku ktorych podzial przestrzeni uzytkowej i sposob jej
urzqdzenia pozostajq w gestii uzytkownika i jego zmiennych potrzeb, a do tego celu wykorzystywane sq najnowsze rozwiqzania
techniczne, takie jak przestawne sciany dzialowe, sufity podwieszane itp.
Kreacje zamkni?te - stanowiqce ambicj? wielu architektow - sa
niewqtpliwie wlasciwe w odniesieniu do obiektow sakralnych i kulturalnych oraz do kompleksowych zatozeri urbanistycznych.

3 A. Kwiatkowska, Prognozowanie trendmv barwnych, Kwartalnik Krajowej Izby Architektow,
2007, nr 2.
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Bvwajg rowniez akceptowane jako projekty ustugowe (hotele,
gastronomia) i wystawiennicze.
Stosowanie ideologii „dziela skonczonego” w odniesieniu do
obiektow mieszkaniowych, chronionych prawnie ustawq o prawie autorskim4, nasuwa szereg watpliwosci, gdyz dotyczy tworze
nia miejsca stuzacego do samorealizacji jednej osoby lub rodziny,
a aspiracje w tej dziedzinie bywajq bardzo rozne i sq zmienne w cza
sie. Bywa wi?c, ze nabywca budynku mieszkalnego decyduje si? na
jego rozbiork? (prawem dozwolong), nie mogqc dojsc do porozumienia z projektantem obiektu w kwestii dostosowania tego miej
sca do wtasnych potrzeb i oczeldwari.
Etap drugi tworzenia miejsca w architekturze to proces formalno-prawny prowadzacy do uzyskania pozwolenia na budow? lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).
Na rys. 3 i 4 pokazano schemat takich procedur5 pozwalajqcy
na ocen? stopnia ich komplikacji i ryzyka inwestycyjnego wynikajqcego ze ztozonosci i dtugotrwatosci czynnosci administracyjnych.
Na tym etapie dochodzq do glosu opinie i decyzje wielu instytucji i organow, ktore mogg wprowadzic swego rodzaju „turbulencje”
w kreowaniu miejsca zamierzonego przez architekta.
Stanowiska, jakie przyjmuja np. konserwatorzy zabytkow, stuzby ochrony przyrody i krajobrazu, gestorzy stref specjalnych, takich
jak: linie kolejowe, pasma drogowe, cieki wodne, ztoza mineratow,
otoczenie lotnisk, wptywaj^ znaczqco na kreacje tworczij i zazwyczaj ograniczaja jq zgodnie z wtasnymi przepisami prawa.

4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 24, poz.
83.
5 E. Kulakowska-Boj?s, T. Szmagara, T. Bagiriski, Zarzqdzanic, inwestycjami wgminach, poradnik
opracowany na zlecenie Research Triangle Institute dla programu USAID, Krakow 1998.
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Rys. 3. Procedura uzyskiwania decyzji WZiZT
Zrodlo: Archiwum E. Kutalowskiej-Bojgl

Ograniczenia swobody tworczej architekta wynikaji) obecnie
zarowno z zapisow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, jak i norm prawnych umozliwiajqcych uzyskanie decy
zji o WZiZT. Te normy zawarte w ustawie6 i rozporzadzeniu wyko6 Ustavva z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr
80, poz. 717.
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nawczym 7 zmuszajq do powielania kompozycji architektonicznych
znajdujqcych si? w bezposrednim s^siedztwie terenu obj?tego projektem i prowadzq do monotonii przestrzennej. Tworzenie miejsca
w architekturze odbywa si? wi?c cz?sciowo a priori w sferze gospodarki przestrzennej.

Rys. 4. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowy
7 Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagari dotycz^cych nowej zabudow^ i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. Nr 164, poz. 1588.
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Trzeci etap, czyli realizacja - budowa obiektu architektoniczne
go, wymaga zarowno scislej wspolpracy projektanta z wykonawcq
w ramach nadzoru autorskiego, jak i skutecznych negocjacji z inwestorem w kwestii metod realizacji, czyli jakosci i ceny stosowanych materialow i technologii. Wi?kszosc rozstrzygni?c w tej materii powinna bye zapisana w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
a wi?c chroniona prawem autorskim, ale ogolnikowosc zapisow dotyczqcych obligatoryjnej zawartosci tego projektu stwarza na etapie budowy znaczne mozliwosci doprecyzowania wielu rozwiqzari
technicznych i estetycznych.
Wybudowany obiekt zostaje na etapie czwartym zagospodarowany (urzqdzony i wyposazony) przez uzytkownika kreuj^cego
w tym momencie wtasne m iejsce zamieszkania, pracy, wypoczynku, nauki itp. Gama stylistyczna aranzacji wn?trzarskich pozwala
na znaczn^ indywidualizacj? w celu stworzenia odpowiedniego
genius loci, szczegolnie w odniesieniu do przestrzeni mieszkalnych lub wlasnych miejsc pracy i rekreacji. Obiekty uzytecznosci publicznej sq zazwyczaj aranzowane na tym etapie przez projektujqeego architekta lub zespol tworcow, w ktorym aranzacji
wn?trz zajmuji si? architekci wn?trz, projektanci form przemyslowych i artysci plastycy.
Etap tworzenia miejsca „osobistego” zwiqzany jest scisle z kolorem, faktura i aspiracjami kulturowymi uzytkownika. Do glosu dochodzq zroznicowane potrzeby, takie jak potrzeba intymnosci, bezpieczenstwa, prestizu lub kontynuacji tradyeji rodzinnych.
Zapomnianym elementem charakteryzujqcym miejsce jest jego
zapach. W literaturze mozna odnalezc dziesiqtki przykladow budujacych nastroj dziela dzi?ki opisom zapachow emanowanych na
przyklad przez sciany z modrzewia, lawend?, drewno z kominka,
suszone ziola, kwiaty i owoce. Znakomitym przykladem docenienia zapachu dla percepcji miejsca jest zamek w Chambord, gdzie
pietyzm wyraza si? m.in. paleniem w kominkach drewnem sliwkowym obdarzajqeym zwiedzajqcych specyficznym od wiekow zwiazanym z tym miejscem zapachem. Szklo, metal i tworzywa sztuczne
wspotczesnie powszechnie stosowane pozbawiajq miejsca tej indywidualnej specyfiki lub wr?cz drazniq zmysl powonienia.
Miejsce w architekturze to problem zaslugujqcy na gl?bokq refleksj? socjologiczna. Jakosc i charakter miejsca ksztaltujq osobo-
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wosc czlowieka, wywoluja okreslone nastroje, pomagajg w skupieniu
lub wypoczynku, cieszjj lub draznig, wywierajq wpfyw wychowawczy. Z jednych miejsce si? ucieka, do innych si? ch?tnie wraca...
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Wirtualne wyobrazenia w realnej
architekturze a „rzeczywiste”
miejsca w cyfrowej przestrzeni
Cyberprzestrzen - cyfrowa przestrzen
Termin „cyberprzestrzen” po raz pierwszy pojawil si? w powiesci Williama Gibsona Neuromancer (1984). Miat okreslac globalna
siec elektroniczna hjczgcq. wszystkie zrodta informacji, komputery, maszyny. Byla to „Matryca” (Matrix), trojwymiarowe srodowisko, w ktorym mozna si? poruszac, kontaktowac z innymi ludzmi,
podejmowac roznorakie dzialania, przestrzen w pelni doswiadczalna zmystowo za posrednictwem urzqdzen sprz?zonych z systemem nerwowym czlowieka. „Konsensualna halucynacja, doswiadczana kazdego dnia przez miliardy uprawnionych uzytkownikow
we wszystkich krajach, przez dzieci nauczane poj?c matematycznych. [...] Graficzne odwzorowanie danych pobieranych z bankow
wszystkich komputerow swiata. Niewyobrazalna zlozonosc [...j”1.
W powiesci Gibsona cyberprzestrzen okreslala tylko cz?sc ponurego obrazu przyszlego swiata, swiata ekologicznej degeneracji, kul-

1 W. Gibson, Neuromancer, tlum. P. Cholewa, Poznan 1996.
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turowego upadku. Dla bohatera ksiqzki przestrzen ta stala si? ucieczk;j od banalnej realnosci w fascynujqcq, abstrakcyjnq sfer? informacji.
Dla opisywanego spoleczeristwa przyszlosci stanowila ona „prawdziwe” miejsce manifestacji i realizacji idei wladzy i dominacji. Wizja rownoleglej, sztucznej rzeczywistosci, choc moze si? wydawac, ze
malo zaeh?cajgca, byla jednak na tyle intensywna, ze przenikn?la zarowno do kultury masowej, jak i do opracowari naukowych. Wci^z
poszukuje si? sposobow wizualnego przedstawienia Gibsonowskiego cybersrodowiska. Fikcja literacka z kart powiesci Gibsona jest fikcj$ technologiczna. Technologie osiagalne obecnie nie pozwalaja na
pelnq realizacj? wyobrazeri autora o rozwoju trojwymiarowej prze
strzeni sieci komputerowych. Mimo to wlasnie wizja Gibsona poprzez ksiqzk?, film, telewizj? dociera do swiadomosci masowego odbiorcy i z cyberprzestrzeni;} jest cz?sto utozsamiana.
Wirtualne srodowiska przechodzily strukturalne transformacje
od chwili swego powstania. Najcz?sciej budowano je vv prosty sposob - za pomocg jednowymiarowego tekstu w „oknie” na ekranie
monitora. Pozniejszq innowacje bylo dodanie statycznych lub animowanych elementow dwuwymiarowej grafiki. Mimo oczywistych
brakow programowe (softwarowe) konstrukty z powodzeniem sluzyly i wciaz sluzq jako obszary komunikacji i spotkan czlonkow
wirtualnych spolecznosci. Zazwyczaj baz$ dla ich dzialalnosci jest
Internet - siec komputerowa o globalnym zasi?gu, w ktorej do aktywnego uczestnictwa w wymianie, odbiorze i tworzeniu informacji
wystarcza technologia dost?pna niemal dla kazdego: zwykly komputer, monitor, telefoniczne l^cze.

Ogame
Z pewnoscia wiele wqtpliwosci moze budzic teza (rozwazana
w wielu publikacjach), ze okno tekstu na ekranie monitora nalezy
uznac za przestrzen pubiicznq, a internetovva stron? W W W - za
cyberprzestrzennq. inkarnacj? realnej budowli. Jednak i taka koncepcja wydaje si? dopuszczalna, wszak za pomoca prostej aplikacji
i kilku komputerow wlqczonych w siec mozna podjac dzialalnosc,
do ktorej prowadzenia wczesniej niezb?dny by! odpowiednio zaprojektowany budynek.
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Przyldadem wirtualnego miejsca sluzqcego wylqcznie rozrywce, a zbudowanego na podstawie strony www jest internetowa gra
Ogame. Dziesiatki czy nawet setki tysi?cy graczy z calego swia
ta buduje tu swoje wirtualne imperia i wirtualne floty kosmiczne.
Wpatruj^c si? w dwuwymiarowe, graficzne w’yobrazenie swojego
Universum (wszechswiata) prowadzq oni zaci?te walki, zawierajq
przyjaznie, komunikuja si? z innymi uzytkownikami.
Witryna internetowa moze tez sluzyc jako miejsce robienia zakupow, osrodek cyfrowego biznesu na du/4 skal?, wirtualna galeria czy biblioteka on-line. Do prowadzenia tego rodzaju instytucji
w zasadzie nie jest potrzebny zaden specjalnie zaplanowany obiekt,
wszelkie operacje pracownik (lub telepracownik) jest w stanie wykonywac bez wychodzenia z domu.

Cyberarchitektura - cyberarchitekci.
Marcos Novak
Na przeciwnym biegunie lokuja si? eksperymenty, ktorych inicjatorzy - architekci -znajdujq w cyberswiecie idealne srodowisko
do poszukiwania nowych form przestrzennych, nowej logiki, no
wych geometrii, nowych zasad kompozycyjnych, odpowiednich
w ich mniemaniu dla architektury ery informacji. Zwykle sq to bar
dzo ambitne przedsi?wzi?cia, lecz zdecydowanie zbyt cz?sto (niemal zawsze) koriczq si? na poetyckich opisach, teoretycznych rozwazaniach i budowlach istniejqcych tylko na ekranach komputerow
ich tworcow. Lecz, jak twierdzi amerykariski architekt Marcos No
vak, jeden z prekursorow podobnych dociekari: „Cyberprzestrzen
jest przestrzeni^ wyobrazni, jest miejscem, gdzie swiadome marzenia l^czq si? z nieswiadomymi w'yobrazeniami, jest krajobrazem racjonalnej magii, mistycznym miejscem triumfu poezji nad powszedniosciij”2.
Okreslana wieloma terminami cyberarchitektura modelowana jest przez projektantow za pomocq narz?dzi programowych
w pami?ci komputera lub sama jest programem komputerowym.
Obiekty konstytuujqce przestrzen sq tu zadanymi procedurami,
przetwarzanymi przez maszyn? i wizualizowanymi zgodnie z regu2 Cyt. za: Cyberspace Definitions, http://www.netspace.org/use-rs/billpena/cybersophy/cyberspace.
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tami pracy podsystemu graficznego komputera. Cyberarchitektura
spetnia t? sanu) funkcj? co kazdy inny „byt” komputerowy, moze bye
interfejsem ulatwiajqeym dost?p do informacji, procesem sterowanym doptywem danych lub samg informaejq.
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Prawdziwa cyberarchitektura - zabudowa cyberprzestrzeni zdaniem jej kreatorow powinna dysponowac cechami charakterystycznymi dla istniejqcej juz sfery wirtualno-elektronicznej. Oznacza to (sumujgc wypowiedzi), ze powinna bye tworzona tak, by
reprezentowala przestrzen zmiennych powiazan, mi?dzyzaleznosci, interakeji, byia integracjg ulotnych medialnych wyobrazen,
skomplikowanych powierzchni, pfynnych konfiguracji, hybrydq
pulsujacvch kolorow, ruchomych pomieszczeri, wirtualnych dzwi?kow, by narzucala odmiennq percepcj? przestrzeni i czasu, polegala na nielinearnej logice hiperskokow. Oczywiscie w kontekscie tak
opisanych wymagan prawdziwa cyberarchitektura nie moze bye
kopiq ani symulacjg architektury tradycyjnej, a raczej jej ewolucyjnym rozwini?ciem lub rewolucyjnym odrzuceniem. „Architektura
realna doslownie przetozona na form? cyfrowq jest nudna”1.
3 B. Franken, Orbit, publ. int.
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Niemal zupelna swoboda, jakij dysponuje kreator wirtualnych
swiatow, jest z pewnosciy tym elementem, ktory najbardziej pociqga eksperymentatorow. Wszak moze sig wydawac, ze ogranicznikami nieskr^powanej tworczosci sg tu jedynie limity percepcji
i wyobrazni. Jednak wciqz jeszcze nawet najbardziej zaawansowane
proby napotvkaja bariery techniczne utrudniajace zarowno przydanie licznym cyberkonstruktom rzeczywistych wartosci uzytkowych, jak i powszechny do nich dostgp.
Cyfrowy swiat pozwala na eliminacj? wielu dotychczasowych
ograniczen. Bryly, struktury sa plastyczne, latwo poddajy sig przeksztafceniom, a transformacje jednego elementu w inny sa niemal
dowolne. Przestrzenie lub pojedyncze obiekty mozna transmitowac przez elektroniczne hjcza, a definiowanie obszarow interakcji
zapewnia wspolpracg uzytkownikow. W cyberprzestrzeni „[...] inaczej niz w realnym swiecie nie ma podzialu na przestrzen prywatny
i publiczna. Faktycznie nie ma zadnej roznicy migdzy tym, co wewnytrz, a tym, co na zewnytrz, mi^dzy tym, co naturalne, a sztuczne. Transformacje, przejscia stajy sig punktami zainteresowania.
Maly obiekt moze zawierac wigksze wngtrze i na odwrot. Relacja
formy i zawartosci zyskuje nowe definicje. Srodowiska rozproszone
na calym swiecie mog§ si§ Iqczyc w pojedynczy sceng. Zawartosc?
Wszystko moze bye zawartosci^”4.
Pionierem w dziedzinie architektonicznych eksperymentow
w wirtualnej rzeczywistosci jest wspomniany juz Marcos Novak.
Jest on tez chyba najczgsciej cytowanym autorem esejow i manifestow dotvczijcych nowych mozliwosci kreacji architektury i obecnosci architekta w cyberprzestrzeni. W opinii Novaka dzisiejsze,
wciyz jeszcze ulomne cyberarchitektoniczne eksperymenty majg glgbokie uzasadnienie. Rozwoj wydarzen: technologiczny pgd,
przemiany juz dokonane i te spodziewane, przekonujq, ze dzisiejsze
wizje jutro stanq sie faktem. To wtasnie swiadomosc wartkiego nurtu przeksztalceii zmusza do powaznego potraktowania nowej sfery
wirtualnej obecnosci i starannego rozwazenia relacji miydzy wirtualny a prawdziwy architektury.

4 Ibidem.
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Architekt swoje wlasne wirtualne obiekty okresla mianem plynnej architektury (liquid architecture), transarchitektury lub nawigowalnej muzyki (navigable music). Narz?dziami sluzacymi do projektowania takich cyberobiektow sy mi?dzy innymi zmodyfikowane
programy komputerowe do komponowania muzyki, programy sluzacc do modelowania trojwymiarowego i wizualizacji.
Nie budzi watpliwosci to, ze architektura tworzona w i dla cyberprzestrzeni (jesli przyjmiemy, ze wirtualna konstrukcja jest jeszcze
architektury) nie jest i z pewnosciy dtugo nie bgdzie nawet w cz?sci
talc „namacalna” jak ta prawdziwa, wszak w calosci okresla jg wciyz
niedoskonala technologia. Wirtualny swiat nie jest tez i nie bydzie
miejscem, w ktorym mozna zamieszkac (oprocz metaforycznego
sensu tego slowa), gdyz czlowiek nie zmieni si? w bezcielesny cyberistot?, p^dzqaj z szybkosciq swiatla przez cyfrowe kjcza.
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Realny czy wirtualny?
Pierwszym z realnych obiektow, zbudowanych z wykorzystaniem opisanych wyzej koncepcji jest Water Pavilion. Zlokalizowany na granicy morza i lydu (Neeltje Jans, Holandia), jest tematyczny
ekspozycjy poswigcony wodzie. C'aly kompleks (100 m dlugosci) to
zespot dwu „budynkow”: Fresh Water Pavilion (architekci - NOX Lars Spuybroek) i czgsciowo zanurzonego w morzu Salt Water Pa
vilion (architekt - Kas Oosterhuis).

Program funkcjonalny obiektu ogranicza si§ do sekwencji wngtrz
okreslanych przez rozne pojgcia i postaci wody. Nie sposob jednak
oprzec sig wrazeniu (co polwierdzaja autorskie opisy obu projektow5
), ze wodna tematyka byta tylko pretekstem dla prezentacji innego
„plynnego” srodowiska - sfery komputerowo-medialnych iluzji.
Bodaj najwazniejszym czynnikiem okreslajacym architektonikg i sposob funkcjonowania (a wlasciwie zachowanie) pawilonu sy
technologia cyfrowa i sztucznie tworzony, elektroniczny swiat. In5 K. Oosterhuis, Salt water live; L. Spuybroek, Motor Geometry, AD Hypersurface Architecture,
1998.
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teraktywna, komputerowa instalacja, jaka w istocie jest ten obiekt,
wydaje si? najbardziej jak dotgd zaawansowan? probq materialnej
realizacji idei liquid architecture - architektury reagujgcej, dynamicznej i bezksztaltnej, istniejgccj na styku swiatow rzeczywistego
i wirtualnego, a majqcej zapewne swoj pierwowzor w cyberrealnych
koncepcjach Marcosa Novaka.
Obiekt zawdzi?cza swq zewn?trzn$ form? iatwosci, z jakq za
pomocq komputera mozna tworzyc dowolne przestrzenie. Ksztaft
korpusu bryfy wynika bezposrednio z matematycznej logiki geometrycznych transformacji (osmiokqt przeksztalcany wzdiuz krzywej
- Salt Water Pavilion, plvnna deformacja 14 elips - Fresh H 2 0 eXP O ). Wyjsciowe, proste elementy architekci traktujq jako genetyczny pierwowzor przektadajqcy si? przez szereg mutacji, do pewnego
stopnia samorzutnie i przypadkowo, na postac koricowq.
Wn?trze, w ktorym brak wyraznej roznicy mi?dzy pionem i poziomem, podlogq i scianq, przeczy tradycyjnie ustalonym konwencjom. Obserwator umieszczony w niemal nierealnej przestrzeni
pozbawiany jest wszelkich elementow orientacyjnych, brak tu odniesieri do otaczajqcego swiata. R07.wi47.anie takie jest calkowicie
racjonalne w kontekscie wytyczonego przez tworcow pawilonu celu: widz ma bye wprowadzony w na poly realne, na poly wirtualne
srodowisko, gdzie nie istnieje czytelna granica mi?dzy tym, co generowane elektronicznie, a tym, co prawdziwe.
Wirtualny swiat wyraza si? w projekcjach elektronicznie generowanych obrazow na powierzchni pofalowanej podfogi i przezroczystej „skory” sufitu. Przedstawiajq one rozne wrazenia zwiqzane
z wodq i ptynnosciq..
Wewnqtrz obiektu odbywa si? stala (komputerowa) interakeja
pomi?dzy Iudzmi, otoczeniem i budynkiem. Dwa panele interfejsowe dost?pne dla uzytkownikow zintegrowane sg. z wewn?trzna powlokg. Membrany wrazliwe na nacisk umozliwiajq cz?sciowe sterowanie sekwencjami kolorowych swiatel lub przemieszczaniem
dzwi?ku, umozliwiajc) rowniez nawigacj? w wielowarstwowym wirtualnym srodowisku - obrazie rzutowanym przez projektory. Cztowiek - uzytkownik, nawigator - poruszajqey si? wewnatrz pawilo
nu przestaje bye wyiqeznie biernym widzem, staje si? (przynajmniej
pewnych ramach) wspoikreatorem spektaklu. Architekci z kolei
•'zyjmuja rol? programistow - ustalajij jedynie ogolne ramy sze-
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regu wielorakich procesow, budynek jest dla nich rodzajem dynamicznego systemu poddajycego si? nieustannym zmianom pod
wptywem wielu czynnikow. Oprogramowanie wbudowane w pawilon pobiera tak wiele roznorodnych danych, ze nawet tworcy nie
mogy przewidziec ostatecznego wizualnego rezultatu.
Najistotniejsze dla prowadzonych rozwazari moze bye to, ze
przestrzen wirtualna traktowana jest w omawianej koncepcji z caly powagy, jako uzupelnienie przestrzeni materialnej. Wedlug auto
row projektu, budynek uzupeiniony o nowy wymiar, „rozciygni?ty”
w nieskoriczonosc cyberprzestrzeni, zyskuje prawdziwie nowy, fascynujycy postac.

Second Live - wirtualne miejsce „dla kazdego”
Do opisu roznorodnych miejsc interakeji w Internecie cz?sto uzywane sy sugestywne nazwy. Okreslenia „wirtualne budynki” „wirtualne miasta” „wirtualne patace" „elel<troniczne agory” mogy si? kojarzyc
z jakims rodzajem architektonicznych struktur, ze znanymi wszystkim
budowlami. W wri?kszosci przypadkow wszelkie zwiyzld z architektu
ry - sztuky - efektem tworczych dzialan architelvta sy czysto pozorne.
Budynki w Internecie tworzone sy przez programistow komputerowych, grafikow, najcz?sciej przez amatorow - pasjonatow samodzielnie podejmujycych inicjatyw? stworzenia wirtualnej przestrzeni. Czlowiek reprezentowany jest tu przez awatar, a budynek to uproszczony
(ze wzgl?du na wymogi srodowiska) model zwyldej, realnej budowli.
Tak wlasnie wyglyda wirtualny swiat Second Life („Drugie zycie”). Komercyjny charakter przestrzeni dost?pnej dla uzytkownikow Second
Life odciska silne pi?tno na jej ksztalcie. Wszechobecne reklamy wirtualnych produktow, w ktore mozna wyposazyc swego awatara, to dominujycy element wirtualnego krajobrazu.
Zaprezentowane tu podejscie jest zupetnie odmienne od formalnego nowatorstwa prezentowanego w pracach radykalnych cyberarchitektow. Wymog sprawnego poruszania si? w wirtualnym
swiecie (i problemy techniczne) by! tu na tyle wazny, by sklonic au
torow Second Life do proby stworzenia w miar? przekonujycej repliki znanego otoczenia, w ktorym niemal kazdy odnajdzie wlasciwy drog? i swoje miejsce.
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Zabudowa cyber przestrzeni moze bye tradycyjna lub awangardowa, co mozna oczywiscie uznac za obserwacj? mato istotny w zestawieniu z podstawowym pytaniem o realny wartosc, sens czy zna
czenie podobnych przedsi?wzi?c. Wydaje si?, ze na takie pytanie
nie sposob udzielic jednoznacznej odpowiedzi. Przedstawiony pro
jekt mozna przeciez oceniac dwojako: jako przetomowy koncept
zaspokajajycy realne zapotrzebowanie, wskazujycy kierunek przysztego rozwoju trojwymiarowych przestrzeni Internetu, oraz jako
banalny „swiatek” blizszy formy i sposobem komunikacji dzieci?cej zabawie.
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Wizualizacja komputerowa jako
istotny element sztuki tworzenia
nowych miejsc - na przyktadzie
galerii ProM-7
Nie mozna zostac wybitnym uczonym,
nie b$dq.c, chociaz troche artystq
Leonardo da Vinci

Wprowadzeuie
SIowo „wizualizacja’,’ oznaczajyce przedstawianie czegos w postaci obrazu, pochodzi od tacinskiego visualis. Co prawda pojgcie
wizualizacji mozna rozpatrywac w wielu aspektach, np. w psychologii termin ten oznacza stan wzmozonego wytwarzania wyobrazeri wytworczych, to jednak w swoich rozwazaniach chciafbym si?
ograniczyc do jej wykorzystania w szeroko pojgtym projektowaniu.
Wizualizacja, bedyca ostatnim etapem projektowania, pozwala zobaczyc: obiekt, sceng, strukturg, wngtrze itd. przed realizacja, dzigki
czemu mozna ocenic ich wyglyd na etapie projektowania, co z kolei
umozliwia stosunkowo latwe naniesienie ewentualnych zmian.
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Wizualny, czyli odbierany wzrokiem. Wi?kszosc z nas dzi?ki
swietnie rozwini?temu zmystowi wzroku potrafi szybko przyswajac
i efektywnie analizowac informacje przekazane w formie wizualnej.
W duzej mierze wynika to z faktu, ze oglqdajac obraz, patrzymy na
niego globalnie, a nie jak w przypadku czytania, bqdz mowienia linearnie. Charakter nielinearny ma rowniez nasze myslenie. Wiele wskazuje zatem na to, ze przysztosc nalezy do myslenia obrazowego1.
O
ile jeszcze poczqtek ubieglego stulecia pozostawal pod znakiem i urokiem slowa, o tyle jego koniec zostal zdominowany przez
obraz cyfrowy. Poczytek XXI w. to nowe media i zmiana charakteru
kultury z typu werbalnego na multimedialny2.
Prawdziwym przelomem w dziejach wizualizacji bylo pojawienie si? technologii informatycznych, ktore doprowadzily do blyskawicznego rozwoju wizualizacji komputerowej. Ta stosunkowo
jeszcze mloda dyscyplina nauki juz dzisiaj dysponuje ogromnym arsenalem narz?dzi, ktore z powodzeniem sy wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach. Za pierwszy prob? odwzorowania zjawisk
rzeczywistosci na monitorze komputera uznaje si? komputerowy
system obrony powietrznej Stanow Zjednoczonych z 1958 r.3

Rys. 1. Miejsce wizualizacji komputerowej w informatyce

Dynamiczny wzrost mocy obliczeniowej komputerow spowodowal upowszechnienie wizualizacji i pojawienie si? nowych obszarow, w ktorych zacz?to jq. wykorzystywac, naprzyklad do pokazy1 R. Tadeusiewicz, Spotecznosc Internetu, Warszawa 2002.
2 E. Krawczak, Przygodnosd sztuki w nowych mediach, Krakow 2007.
3 K. Narojczyk, Komputerowa wizualizacja danych historycznych, [w:] Megabajty dziejdw. Infor-

matyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. T. Prinke, Poznan 2007.
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wania budowy atomow, tworzenia symulatorow lotu, modelowania
i przedstawiania skomplikowanych procesow technologicznych,
projektowania architektonicznego, projektowania samochodow,
narzgdzi, przedmiotow uzytkowych itd. Szczegolne miejsce wizua
lizacja komputerowa zajmuje w medycynie, gdzie znacznie ulatwia
poznawanie budowy anatomicznej, wspomaga diagnostykg 3D oraz
umozliwia tworzenie wirtualnej symulacji operacji chirurgicznych.
Trudno juz dzisiaj wyobrazic sobie tworzenie zaawansowanej
wizualizacji bez udzialu komputera. Doszlo nawet do tego, ze opracowuje sig rozbudowane specjalistyczne oprogramowanie do mo
delowania i renderowania calych ekosystemow roslinnych4.

Rys. 2. Przyklad realistycznej wizualizacji - flora wymodelowana i wyrenderowana
w specjalistycznym programie komputerowym zostalatu polaczona ze zdj$ciem cyfrowym chmur
2rodlo: O. Deussen et al„ op. tit.

Skoro technika ma do zaoferowania tyle narzgdzi do projekto
wania wngtrz, to dlaczego tego nie wykorzystac? W Instytucie Informatyki Stosowanej M-7 Politechniki Krakowskiej zrodzil si?
pomyst stworzenia nowego miejsca, ktorego integralny czgsciy b§-

4 O. Deussen et al„ Realistic Modeling o f Plant Ecosystems, New York 1998.
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dzie minigaleria sztuki o optymistycznej nazwie „ProM-7” W zatozeniach miato to bye estetyczne, funkcjonalnc i przyjazne miejsce,
gdzie studenci w przerwie mi?dzy zaj?ciami mogliby w mitym wn?trzu usiqsc, zrelaksowac si?, przeglqdnqc notatki, skorzystac z bezprzewodowego Internetu. Dzi?ki polgczonym sitom wyktadowcow
i studentow Instytutu Informatyki stworzono projekt wirtualny galerii ProM-7, ktory stosunkowo szybko udato si? urzeczywistnic.
Cate to przedsi?wzi?cie miato szczegolny wymiar, poniewaz jed
nym z jego nadrz?dnych celow byta takze szeroko poj?ta idea humanizacji uczelni technicznej. W tym konkretnym przypadku chodzito o umozliwienie przysztym inzynierom bezposredniego kontaktu
ze sztukq. Powszechnie wiadomo bowiem, ze obcowanie z niq rozwija kreatywnosc i wyobrazni?. Cechy te przypisujemy glownie artystom, ate przydatne, a nawet potrzebne sa takze w pracy inzyniera. To ostatnie twierdzenie nie jest niczym nowym, wszak juz
starozytni Grecy wiedzieli, ze nalezy rozwijac i ciato, i dusz?5.

Wszystko zaczcjto si? w grocie Lascaux
Potrzeba kreowania, urzqdzania wn?trz przez czlowieka ma
swoje korzenie juz w paleolicie. W grocie w Lascaux w potudniowej
Francji 15 0 0 0 -1 0 000 lat p.n.e. w powstal niezwykty zespot malowidet naskalnych przedstawiajqcych glownie zwierz?ta. Stworzenie
ich i technika, w jakiej powstaly, byty i bez wgtpienia sq nadal inspiracjq dla wielu artystow. Mozna zaryzykowac nawet tez? o pewnych
analogiach z grafikg komputerowq. Jesli blizej przyjrzec si? procesowi powstawania malowidel, to nie trudno zauwazyc, ze sktadat
si? on wowczas z dwoch etapow: pierwszym bylo nakreslenie konturow zwierz?cia, a nast?pnie wypelnienie ich pigmentem (bardzo
cz?sto ochrq).
Zazwyczaj czarny kontur rysunku byt modelowany za pomocq
plynnych, energicznie zarysowanych linii. Do nakJadania barwnika wykorzystywano rozliczne narz?dzia i metody. Z przeprowadzonych badan wynika, ze poslugiwano si? r?koma, kawatkami drewna, p?dzelkami z trawy i wydmuchiwano sproszkowany barwnik
przez wydrqzone kawatki kosci czy stomki, co dawalo efekt aerogra5 Z. Latata, Czyzyny tez si( humanizujtf, Krakow 2008.
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fu6. W istocie na tej same; zasadzie dziala wiele programow komputerowych, zwlaszcza do grafiki wektorowej. Najpierw, przykladowo przy uzyciu krzywej Beziera, tworzy si? kontur, ktorego wn?trze
pozniej wypelnia si? kolorem, tekstura itp. Pomimo uplywu tylu lat
koncepcja pozostala, zmienify si? tylko narz?dzia.

Rys. 3. Malowidlo z groty Lascaux (ptd. Francja)

Do dzisiaj nie udalo si? ustalic, co byto przyczyng powstania malowidel na scianach jaskin, ale z pewnosciy fascynujace jest to, ze
juz wowczas cztowiek mial potrzeb? tworzenia i ozdabiania miejsc,
ktore zamieszkiwat. Zbigniew Herbert w swojej ksiazce Barbarzynca w ogrodzie talc opisat malowidla z Lascaux: „Wizerunki zwierzql
widziane przewaznie z profilu, uchwycone sa w ruchu i rysowane
z ogromnym rozmachem, a jednoczesnie z czulosciy, niczym cieple
lcobiety z Modiglianiego. Calosc z pozoru bezladna, jalcby to wszystko malowane bylo w pospiechu przez szalonego geniusza, technilcq
filmowy, pelnq zblizen i dalelcich planow”
Talcich pomalowanych jaskin jak Lascaux w poludniowej Francji i polnocnej Hiszpanii jest znacznie wi?cej. To wlasnie te rysunlci
6 F.A. Jones, Wstfp do historii sztuki, ttum. A. Zahaczewska-Dobrowoiska, M. Kulak. Poznan
1997.
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nasun?fy mysl, ze skoro cztowiek zyjqcv w paleolicie zadbat o klimat
i estetyk? pomieszczeri, w ktorych przebywat, to tym bardziej nalezalo cos zrobic z pustymi, zimnymi scianami pomieszczen Instytutu Informatyki. Tak zrodzit si? pomysl utworzenia nowego miejsca,
czyli galerii.

Rys. 4. Smutne i nieco przygn^biajqce korytarze Instytutu Informatyki Stosowanej
M-7, przypominajq.ce nieco wngtrze jaskini, stanowity duze wyzwanie dla projektantow nowego miejsca

Kreslenie i projektowanie
wspomagane Komputerowo
Zanim techniki projektowania wspomaganego komputerowo
(CAD) na dobre wkroczyty do biur i pracowni, przez cale wieki korzystano z otowka i kartki papieru. Byto to szalenie czasochtonne
i wymagak) ogromnej cierpliwosci ze strony projektantow.

Rys. 5. Tak jeszcze do niedawna wyglqdaly r<?cznie wykonywane wizualizacje pro
jektow
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W projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD) uzytkownik korzysta z grafiki interakcyjnej do projektowania wn?trz,
elementow, systemow itd. Wiele zadari dotyczycych tworzenia
efektywnej komunikacji graficzne] 2D lub 3D jest zwiyzanych z modelowaniem obiektow, ktorych wizualizacje chcemy tworzyc. Sy
stem graficzny dziafa jak posrednik mi?dzy modelem zastosowania
a urzydzeniem wyjsciowym. Programy uzytkowe sy odpowiedzialne za tworzenie modelu bazujycego na interakcji uzytkownika; sy
stem graficzny wykonuje dobrze okreslony, najcz?sciej rutynowy
cz?sc pracy przy tworzeniu widoku obiektow i przekazywaniu zdarzeri uzytkownika do programu uzytkowego7.
W miar? rozwoju informatyki pojawiato si? coraz wigcej urzydzen i oprogramowan do tworzenia grafiki, pozwalajycych na coraz
bardziej fotorealistyczne wizualizacje.

Rys. 6. Pojawienie sip pierwszych programow graficznych pozwolilo na znacznie
szybsze projektowanie

Nieocenione zaslugi majy tutaj coraz bardziej wyrafinowane algorytmy do renderingu, czyli procesu przeksztalcenia informacji
o scenie 3D w dwuwymiarowy obraz, w wyniku ktorego okreslane
sy polozenie kazdego punktu w przestrzeni i jego kolor. Informacja
przechowywana jest w buforze Z, informacje o kolorze i wielkosci
w buforze kadru.

7 J. Foley et al., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, tlum. Zabrodzki, Warszawa 2001.
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Rys. 7. Najogolniejszy, ale jednoczesnie najbardziej przejrzysty schemat ilustrujycy
istote procesu. renderingu, znakomity przyklad prostej wizualizacji
Zrodlo: C. Kaplan, Introduction to Computer Graphics, School of Computer Science, University
of Waterloo, Waterloo 2003,

Rendering, jako ostatni etap tworzenia trojwymiarowej wizu
alizacji, jest niczym innym jak przetworzeniem danych opisujycych ksztalt, wlasnosci i potozenie obiektow 3D w dwuwymiarowy
obraz. W swojej idei jest to proces bardzo prosty, w implementacji nieco bardziej skomplikowany. Z renderingiem zwiyzanych jest
wiele aspektow dotyczycych jakosci i rodzaju wizualizacji. W grafice fotorealistycznej ostateczny rezultat pracy zalezy nie tylko od
szczegolowosci sceny i rozdzielczosci tekstur, ale takze w olbrzymim stopniu od rodzaju uzytego modelu oswietlenia, cieniowania
oraz od sposobu przetw'arzania innych efektow i wlasciwosci obiek
tow, takich jak odbicie swiatla i przezroczystosc.

Rys. 8. Tak obecnie wyglq.dajq fotorealistyczne wizualizacje projektow
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Wlasnie te kluczowe czynniki zawarte sy w implementacjach
roznych silnikow graficznych, ktore z kolei opierajy si? na rozmaitych potokach renderujycych o roznej specyfice i algorytmach. I<azdy z tych potokow moze zawierac odmienne podejscie na przyktad
w kwestii przetwarzania oswietlenia, co skutkuje roznymi wynikami renderingu dla tej samej sceny. Ale efekty wizualne to nie wszystko, gdyz mogy si? pojawic znaczyce roznice takze w wydajnosci poszczegolnych metod8.
Wizualizacja komputerowa, ktora stanowi reprezentacj? surowych danych w postaci obrazu, moze bye realizowana na wiele sposobow. Metody tworzenia obrazow mozna podzielic na:
♦ syntetyczne - obraz powstaje w wyniku formalnego przetwa
rzania opisu sceny 2D lub 3D za pomocy odpowiednich algorytmow,
♦ rastrowe - polegajyce na dyskretyzacji obrazow analogowych
skonczonym zbiorem liczb (aparat cyfrowy, skaner),
♦ hybrydowe - lyczyce dwie wyzej wymienione metody.

Rys. 9. Trojwymiarowy modelpojazdu wygenerowany syntetycznie, na rysunku po lewej widoczna siatka wielokqtow (wireframe), po prawej obraz wygenerowany w procesie renderingu (program Blender 2.42a)
2rodto: M. Ptaszyriski, op. cit.

Niezwykle rozpowszechnione sy wizualizacje bazujyce na bitmapach. Fotografia cyfrowa pozwala na stosunkowo szyblde pozyskiwanie obrazow, ktore pozniej w graficznych programach uzytkowych mozna dow-olnie przetwarzac i lyczyc ze soba. Przykladem
takiej wizualizacji jest projekt studentow IV roku Wydzialu Ar8 M. Ptaszyriski, Przeglqd algorytmdw stosowanych w procesie renderingu 3D w aspekcie ich wy-

dajno&ci oraz jakosci generowanych obrazow, praca magisterska obroniona na Politechnice Ivrakowskiej w roku 2007.
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chitektury i Sztuk Pi?knych zrealizowany w roku akademickim
2007/2008. Studenci mieli za zadanie stworzyc najpierw seri? grafik
komputerowych pt. Ecce Homo, a nast?pnie zaaranzowac pomieszczenie na terenie kampusu I<SW dla celow wystawowych. Dzi?ki
takim dziataniom sposrod wielu przygotowanych propozycji mogli
sami wybrac najciekawszy projekt ekspozycji.
Tego typu dzialania s$ mozliwe, kiedy chodzi o wizualizowanie
pomieszczen istniejqcych. Wirtualne pozostaje tylko rozplanowanie ekspozycji.

too
Rys. 10. Przyktad wizualizacji rastrowej nowejgalerii w kampusie Krakowskiej Szkoty Wyzszej. Grajiki komputemwe studentdw IV roku Wydziatu Architektury i Sztuk Pi$knych

W przypadku wizualizacji hybrydowych (rys. 11) tworzy si? mo
del syntetyczny (w tym przypadku w programie pro Ingenieur), kto
ry nast?pnie zostaje „zabudowany” bitmapami w programie Pho
toshop firmy Adobe.

Rys. 11. Przyktad wizualizacji hybrydowej skrzyzowania ulic na krakowskim Kazimierzu
2rodto: R. Szczypka, Mozliwosci wykorzystania technologii informacyjnych do tworzenia interne-

towych, trojwymiarowych przewodnikiiw turystycznych na przykladzie krakowskiej dzielnicy Kazimierz, praca magisterska obroniona na Politechnice Krakowskiej w roku 2006.
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Przedstawione powyzej przyldady pokazujq, ze istnieje wiele
metod kreowania rzeczywistosci wirtualnej. Komputer jak kazde
urzqdzenie techniczne moze bye uzyty lub naduzyty. To, co napawa optymizmem, to fakt, ze wspolczesne oprogramowanie graficzne - mimo iz tworzone przez rozne i cz?sto konkurujace fumy jest kompatybilne. Dzi?ki temu poszczegolne pliki mogq bvc tatwo
eksportowane, co szalenie ulatwia prac? projektantom i grafikom
komputerowym.

Nowe miejsce w „Realu’ i „Wirtualu”
Podj?ta proba stworzenia nowego miejsca w pefni si? powiodla. Za stosunkowo skromne srodki udato si? zaaranzowac cos w rodzaju miniparku z krzewami (niestety, sztucznymi, bo miejsce jest
pozbawione okien) i wygodnymi tawkami oraz stotami. Na scianach
wiszq oprawione w ramy plakaty oraz rysunki, a posiadacze laptopow mogq korzystac z bezprzewodowego dost?pu do Internetu.
Studenci polubili to miejsce i wbrew opiniom malkontentow niczego nie niszcza; wr?cz przeciwnie, dbaja o t? swojg enklaw?.
Nowo powstata galeria stawia sobie za cel pokazywanie grafiki
komputerowej, cyfrowej fotografii, plakatu artystycznego, rysunku satyrycznego itd. W planach przewidywane sq wystawy plakatow Franciszka Starowieyskiego oraz profesorow ASP: Mieczyslawa Gorowskiego, Tomasza Boguslawskiego, Wladysiavva Pluty,
Romana Kalarusa, Piotra Kunce. Swoje rysunki satyryczne o tematyce ekologicznej zaprezentuje sam Andrzej Mleczko. Obok dziel
tych artystow pojawiq si? tez najciekawsze prace studentow, ktore
povvstaja na zaj?ciach z grafiki komputerowej i DTP.

Rys. 12. Obecny, rzeczywisty wyglqdgalerii ProM-7
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W programach studiow technicznych jest coraz wi?cej przedmiotow zwiazanych mniej lub bardziej ze sztuka. Sy to: grafika komputerowa, rendering i animacja, multimedia. Elektroniczne media
stworzyly zupelnie nowe mozliwosci dla sztuki, stworzyly nowy j?zyk, a co za tym idzie nowy estetyk?, pozwalajycq na lamanie konwencji i swobodny gr? wyobrazni. Nie maly w tym udzial majy fotografia cyfrowa i wideo.
Uczyc si? komputerowej analizy obrazu trudno przy okazji nie
zwrocic uwagi na warstw? estetyczna przetwarzanych komputerowo
obrazow, ktora ma silny zwiyzek nie tyle z wiedzy, ile z wrazliwosciy.
A ta tkwi przeciez w kazdym z nas. Humanizacj? nalezy zatem rozumiec po prostu jako dyzenie do rozbudzenia tej wrazliwosci, czemu
niewatpliwie stworzone nowe miejsce b?dzie sprzyjac.

Rys. 13. Zdjgciepanoramicznegalerii ProM-7, fat. Z. Latata

Zanim powstala galeria, stosujyc nowoczesne programy graficzne, udalo si? stworzyc intcraktvwna wizualizacj? 3D galerii
ProiM-7. Obecnie jest ona umieszczona na stronie internetowej
Instytutu i mozna jq wirtualnie zwiedzac.
Galeria w tej wizualizacji to obiekt statyczny, a jedynie kamera, ktora jest w ruchu, symuluje poruszanie si? zwiedzajycej galeri? osoby. Interakcja odbywa si? przez wybor kierunku za pomocy
przyciskow w ksztalcie strzalki. Dzi?ki starannie dobranemu oprogramowaniu aplikacja posiada przyjazny panel administracyjny,
powalajycy na latwe i intuicyjne zarzydzanie tresciy.
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Rys. 14. Punkty charakterystyczne i trasy anim acji
2rodto: M. Simon, Oswietlenie jako istotny sktadnikprzy tworzeni wizualizacji 3D na przyktadzie

galerii ProM-7, praca magisterska obroniona na Politechnice Krakowskiej w roku 2006.
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Rys. 15. D ostfpm w projekcie m apa lokalizacyjna galerii i im ych pomieszczen
Zrodto: M. Simon, op. cit.
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Podsumowanie
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Komputer wraz z oprogramowaniem graficznym stanowiq pot?zne narz?dzie do tworzenia multimedialnych i interaktywnych
wizualizacji obiektow. Tylko od wyobrazni i umiej?tnosci grafika projektanta zalezq ich forma i tresc. Zastosowanie najnowszych
technologii w projektowaniu pozwala na stosunkowo tatwe ich modyfikowanie, bez potrzeby tworzenia wersji „papierowej” co niewatpliwie przyspiesza caly proces i ma znaczenie dla srodowiska natu
ral nego.
Utworzone nowe miejsce wraz z galena ProM-7 spetnia wi?kszosc zalozen tworcow, a co najwazniejsze, jest lubiane i ch?tnie odwiedzane przez spolecznosc akadcmicka. Wbrew sceptykom okazalo si?, ze ciekawe obiekty sztuki w tym wypadku plakaty i rysunki,
mogq znakomicie wspotgrac z ich wersji) elektroniczna umieszczoni) na stronie internetowej In stytutu.
Sztuka tworzenia nowych miejsc niekoniecznie musi dotyczyc
tylko duzych realizacji. Utworzenie tej nowej galerii dowodzi, ze
mozemy wptywac w mikroskali na nasze otoczenie, w sposob satysfakcjonujqcy wszystkich uczestnikow takich przedsi?wzi?c. Wy
starczy si? troch? rozejrzec wokot i zobaczyc, ile jeszcze miejsc
mozna stworzyc na nowo.
Dzi?ki lnternetowi wizualizacje galerii ProM-7 zostaly umieszczone na stronach W W W , przez co staly si? ogolnie dost?pne. Odwiedzajgcy stron? internetowq Instytutu M-7, mogq odbyc wirtual114 wycieczk? po galerii bez wzgl?du na por? dnia i nocy.
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Wymiar esckatologiczny
sztuki tworzenia miejsc
jako umiej^tnosc kszLaltowania
wyobrazni i zdeterminowany cel
ludzkiej egzystencji
Sztuka tworzenia miejsc jako byt intelektualny
Sztuka tworzenia miejsc, pojmowana dawniej jako zarzydzanie przestrzeni^ lub „kreowanie przestrzeni” dzis jawi si? jako usytuowanie rzeczy i zjawisk w czasoprzestrzeni, a takze jako zagospodarowywanie obszaru kultury, uprawa umyslu i umiej?tnosc
ksztattowania wyobrazni. Dzis staje si? „modelowaniem wielosci”
stanowiycej jeden nierozdzielny byt, jedny z dziesi?ciu wymienionych przez Arystotelesa kategorii egzystencji. Filozofia rozpatruje
t? sztuk? w procesie badawczym warunkow wszelkiego mozliwego poznania kategorii intelektu, w analizie takich poj?c, jak: byt,
jednosc, substancja, forma i materia, istota rzeczy, przyczyna i cel,
energia i potencja, a takze w zastosow'aniu zasad ogolnych do teorii
przyrody, zoologii, medycyny i psychologii. Sztuka tworzenia roz-
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patrywana jest w psychoanalizie jako badanie cech ludzkiej mentalnosci odnajdywanych w poj?ciu jazni. Jest waznq wlasciwosciy
w badaniach absolutu, wyboru idealu, harmonii, w polyczeniu z mitologiq, etyky, mate maty kq i sztukami plastycznymi. Stanowi cz?sc
abstrakcji wyobrazen kosmologii, badari budowy i ewolucji wszechswiata jako calosci, a takze teologii.
Wpatrzeni w cienie na scianie jaskini Platona, nie podejrzewamy,
jak bardzo ograniczony jest nasz punl<t widzenia, bowiem nadal to
samo miejsce fantazji i urojeri jawi si? wspofczesnemu czlowiekowi
jako bezgraniczny swiat wyobrazen, ponad ktorym unosi si? niedost?pny i nieznany obszar Universum, obrazowany pozorem rzeczywistosci, odbiciem nieznanej nam przyczyny. Tworczosc jako „wizja”
stanowila i stanowi nadal problem eschatologiczny, realizujqcy postulat analizy spolecznego wymiaru ludzkiej aktywnosci, powinnosci moralnej, umiej?tnosci postrzegania skladnikow kultury, jej wzorcow, struktur, wartosci, norm, idei, symboli, instytucji i znaczeri, ktore
w tym aspekcie poddajy si? cz?sciowemu oglydowi.

Rodzaje i kategorie miejsc
Termin „miejsce”w refleksji poznawczej wielu dziedzin wspolczesna nauka zast?puje poznaniem form i struktur ogladu zmyslowego.
Miejsce jako poj?cie filologiczne odnosi si? do umiejscowienia fragmentu w calosci. W dziele literackim jest nim: rozdzial, cz?sc tekstu,
glosa, dopisek, adnotacja, slowo, wyjasnienie, poslowie, postscriptum,
passus, urywek, wyjqtek, cytat lub wvimek. Zast?pujy go takze okreslenia synonimiczne, takie jak: punkt, pozycja, artykul, paragraf, podpunkt, ust?p lub akapit. Poj?cie to odnosi si? takze do analizy struktury dziel plastycznych, ich wyrazu i ocen wartosci, gdy mamy na mysli:
rys, odcien, zabarwienie, domieszk?, ton, posmak, charakter lub „cytaty” dawnych form w nowo kreowanych przestrzeniach. Waznym ogniwem odbioru miejsc publicznych i miejsc prywatnych jest dychotomia charakteru celu pryw'atnego i dazen zbiorowosci. Miejsce posiada
okreslone cechy funkcjonalne, realizuje bowiem cel, ktoremu towarzyszy ocena, lokata, pozycja na skali dychotomicznej lub ich ranga, rola, udzial, zasluga, funkcja, zadanie, klasyfikacja, punktacja, bonitacja
punktowa lub odniesienie do skali ocen wartosci.
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PochoclzEicc z j?zyka greckiego slowo ethos oznaczalo zwyczaj,
charakter, styl zycia danej spolecznosci, kraj macierzysty z przyj?tq
przez narod hierarchy wartosci lub ojczyzn? stanowiqcq miejsce
wspolnej orientacji kultury. Definiowalo rowniez mieszkanie, srodowisko, domostwo, a takze miejsce tworzqce przyjaznq ludziom
przestrzen. Sens terminu sluzqcego osiqganiu szcz?scia skupial na
sobie uwag? najwybitniejszych umystow, od starozytnosci do czasow wspolczesnych. Czy dzisiaj mozna tworzyc przyjazne miejsca
dla bytowania cztowieka? Czy konkretny obszar mozna nazwac
uzytecznq i funkcjonalnq przestrzeniq, gdy ma si? na mysli nowoczesne paristwo, region, okr?g, osrodek, metropolis lub stolic??
Czy pomyslnosc wspolnot lokalnych nadal powstaje wowczas, gdy
jednostk? tworzy mniejsze miejsce, np. grod, miasteczko, miasto,
centrum, osiedle, kolonia, osada, wies, wioska, siolo, przysiolek,
miescina, przedmiescie, skraj miasta lub jego peryferie? Miejsce to
takze otwarta, wolna przestrzen, taka jak: okolica, krajobraz, pejzaz, pole, letnisko, kurort, uzdrowisko lub wczasowisko. Raz jest
to miejsce przestronne, innym razem zakqtek, cichy kqt lub ustronie. Jako tereny inwestowania, zabudowy, zamieszkania i trwalego uzytkowania byly nim i: grecka agora, rzymskie forum, sq nimi nadal: plac, ulica, parcela, pole, dziatka, budynek, plac zabaw,
skwerek, podworze, podworko, posesja, dziedziniec, rezydencja,
posiadlosc, miejsca komfortu lub zacisza, nazywane dawniej: stanica, kurzen, chutor, wiocha, dziura, grajdolek badz zakamarek.
Gdy rozplanowana wewn?trznie przestrzen jest zamkni?ta przegrodami, stanowi: wn?trze, pomieszczenie, funkcjonalny podzespot, mieszkanie, lokum, segment, interieur, pokoj, komnat?, gabinet, facjat? lub detal - morfem b?dqcy najmniejszq czqstkq lub
skladnikiem majqcym okreslony ksztalt, budow? i struktur?. In
nym razem miejscami sq: centrum, os, cz?sc, ogniwo, czlon, punkt
centralny, element, dostawka, odcinek, gabaryt lub skladnik juz
istniejqcej cz?sci. Nie jest to zapewne kompletny opis w'szystkich I'odzajow i kategorii miejsc b?d%cych przedmiotem rozwazari. Miejsce jest takze przestrzeni^ nieznanej nam rzeczywistosci kosmosu, dla jednych jest to swiat fantazji i iluzji, imaginacja,
przestrzen wolna, przestworze, przestwor, dla innych przedmiot
badan, czasoprzestrzeri, chaos lub nieogarnione uporzqdkowane
sily poruszajqce harmonijnq materiq wszechswiata.
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Refleksje na temat „miejscaakcji’’ w rozwoju
sztuki i kultury
Na dziedzictwo kulturowe ludzkosci sldada si? wiele doskonah'ch przyktadow miejsc i przestrzeni bedacych akcjq w okreslonym czasie. Rozliczne skarby sztuki, architektury, muzyki i literatury wraz ze swg symbolikq wywodzqcq si? z wierzeri i mitologii
fascynuja ludzi od wiekow. Zarzadzanie przestrzeni^ w starozytnosci sprzyjato odczuwaniu harmonii, rownowagi i spokoju, poczuciu budowania „ego” ksztakowaniu charakteru jednostki i wi?zi spolecznych. Seneka, rzymski poeta i filozof zyjqcy na poczqtku
nowej ery, w swych dialogach o osiqganiu szcz?scia pisat: imperare sibi maximum eat imperium („zarz$dzanie sobq jest najtrudniejsza vvhidza”)'. Rownoczesnie dopowiadat: „[...] rzeczy tak wielkiej
jak cnota rzecz tak blaha jak pi?kne ciato nie jest zdolna dodac war
tosci” . Dzisiaj potrzeby egzystencjalne ukierunkowane na popraw?
warunkow bytowania slojq cz?sto w sprzecznosci z celami ogolniejszymi, wywolujgc kryzys w zyciu spofeczeristw i jednostki. Miejsce
rzadko bywa znakiem spofecznej i indywidualnej harmonii.
Fascynowac jest zadaniem artysty. Sztuka roznymi sposobami
pragnie podniesc jakosc miejsc, nadac im wymiar nieosiqgalny innymi srodkami. W sredniowieczu, podobnie jak w starozytnosci,
dzieto sztuki zaskakiwalo swym patosem i mocq. Wn?trza katedry
w Chartres ze swym wzniosiym wyrazem przestrzeni i swiatlem
witrazy ekscytujq. atrakcyjnq i intrvgujqcq struktura. Takze lektura
dzieta literackiego moze wzbudzic pokrewne emocje. Tekst, mimo
ze odczytanie tresci nie pozostawia po sobie trwatego sladu, wywoduje w pami?ci wiele frapujqcych skojarzen. William Shakespea
re (1564-1616) w swych dramatycznych utworach prezentowat
z rozmachem lekkosc, wyrazistosc i urok postaci. Melodyjnosc wiersza kryfa w sobie wciqz nowe ogolnoludzkie prawdy i aktualne, zywiotowe, metaforyczne wartosci. Pierre Corneille (1606-1684) we
wzorowych obyczajowych komediach pogl?biaf charaktery postaci,
tworzqc miejsca nazwane barokowq wizjij „teatru w teatrze”2. Styl
tego okresu podkreslat relacje stanow psychologicznych, ekspresj?,
nastrojowosc i malowniczosc przyrody. Molier (1622-1673) pisat:
1 Lucjusz Anneusz Seneka, zw. Mtodszym (4 r. p.n.e.-65 r. n.e.), dialogi O zyciu szczfUiwym.

2 P. Corneille, Illusion comique (wyd. pol.: Iluzja, 1964).
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„doskona!y rozsqdek unika wszelkiej skrajnosci”. Wowczas uznano,
ze „srodowisko” pojmowane jako fizyczne i historyczne otoczenie,
jest dziejowym kontekstem osadzenia w przestrzeni dziel ksztahujqcych wciqz nowe rzeczywistosci. W klasycyzmie sztuka tworze
nia miejsc rozumiana byla jako akcja prosta, skoncentrowana na
analizie uczuc artysty zdolnego do refleksji poznawczej, realizujqcej wlasny system wartosci. Zdaniem Fischera von Erlacha (16561723) dzielo posiada mozliwosci narracyjne zdolne przywotywac
wspomnienia z przesztosci i rodzic „wizj? dziejow” Anthony Ashley
Cooper (1671-1713), trzeci lord Shaftesbury, w przekonaniu o ce~
lowosci swiata i o jego harmonii wyrazal poglad, ze „upodobanie
jednego rodzaju sit rzeczy upodobnia moc innych rodzajow. Kiedy wolny duch narodu zwraca si? w tym kierunku [...] doskonalq
si? oczy i uszy spoleczenstwa, [...] wlasciwe upodobanie niejako torujesobie drog?”. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) wierzyt, ze sztuka klasyczna to przede wszystkim sztuka grecka, ktora
cechuja „cicha wielkosc i szlachetna prostota” zas celem sztuki „nie
jest nasladowanie natury, ale osiqgni?cie idealu pi?kna, ktorego cechami sq: prostota i uogolnienie”. Jako doradca kardynala Alessan
dro Albaniego przedstawil klasyczne motywy zdobnicze dla wznoszonej dla niego rzymskiej willi.

Rye. 1. Rzym, Villa Albani, Giuseppe Vasi, Carlo Marchionni, 1751-1767
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Prawdziwe pi?kno, jak mowil: „odrzuca wszystko to, co jest jednostkowe; jest jak woda, tym lepsza, im mniej ma smaku”. Objasniajyc wyzszosc spokoju nad ruchem, pisah „spokoj jest stanem,
ktory najlepiej lyczy si? z pi?knem - pi?kno takie stworzyli juz
Grecy i nie potrzeba szukac gdzie indziej. Ich modele sy wzorami,
w ktorych nie sposob nie zmieniac”3.
Klasycyzm zachowal wiernosc tradyeji antyku i renesansu.
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), wzbogacajyc swe liczne publikacje ilustracjami przedstawiajycymi swiat rzymskiej
starozytnosci, tworzyl obrazy miejsc poruszajycych wyobraz
ni? tworcow nast?pnych pokoleri4. Wizje przesztosci uaktywnil
dzi?ki efektownym uj?ciom perspektywicznym i swiatlocieniowym.
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Rye. 2. G.B. Piranesi, palim psest antyku, strona tytulowa II tomu Roman Ruins,
1756

3 J.J. Winckelmann, Gedanken iiber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und

Bildhauerkunst („Mysli o nasladownictwie dziel greckich”), Dresden 1750.
4 Strona tytulowa drugiego tomu Roman Ruins („Rzymskie starozytnosci”) Piranesiego, Le

anitchitr romane... divisa in quattro tomi, Roma 1756.
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Nowe badania „miejsc-akcji” w sztuce przyniosfy polemiki klasykow z romantykami. Poddano wowczas analizie jedng z najstawniejszych rzezb greckich, przedstawiajyca agonig Laokoona, mitologicznego kaplana z Troi, i jego dwoch synow w usciskach wgzow.
Dzieto rzezbiarzy rodyjskich: Agesandrosa, Polidorosa i Atenodorosa, pochodzqce z okolo 150 lub 50 r. p.n.e., znaleziono w Rzymie
w 1506 r. Rzezba znajclujaca sig dzis w Muzeum Watykanskim stata
sig dla mistrzow renesansu i baroku syntezy antyku.
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Rye. 3. Grupa Laokoona, G.E. Lessing analiza „miejsc-akcji”w sztuce

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), analizujyc tg antyczna
rzezbg stanowkjea przyklad zapisu zdarzenia historycznego, przede
wszystkim zas genialnego uchwrycenia ruchu ciala ludzkiego podlegajycego nieustannej zmianie w czasie i przestrzeni, pisat, ze malarstwo, podobnie jak rzezba, jest „akcjy widzialny, lecz zatrzymany,
ktorej poszczegolne czgsci rozgrywajy sig w przestrzeni obok siebie
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[...]. Poezja maluje wyfcjcznie akcje postgpuj^ce w czasie”. Wysnul
wniosek, ze: „wszelkie ciala jednakze istniejy nie tylko w przestrze
ni, lecz i w czasie. Trwajy one i w kazdej chwili swego trwania mog4 uktadac sig inaczej i pozostawac w innych poktczeniach. Kazde
z tych chwilowych zjawisk i pokjczeri jest skutkiem poprzedzajqcego i moze bye przyczynq nastgpuj^cego i w ten sposob niejako
osrodkiem jakiejs akeji”5.
Henri Labrouste (1801-1875) twierdzil, ze: „budowla jest bardziej ram$ dla ludzkiej aktywnosci niz demonstracjq doskonalego
pigkna klasycznych porzqdkow”. Wymownie skomentowal to Vic
tor Marie Hugo (1802-1885), dowodzqc, ze: „architektura rozwijata sig poczqtkowo jako forma pisma, srodek komunikacji - tak jak
literatura. Takq pozostala w swoich najwspanialszych okresach greckim i gotyckim”. John Ruskin (1819-1900), wychowany w kulcie
pigkna, w swych rozprawach o sztuce pisal: „co jest dobrem do zapamigtania z uczuc i z wielkich czynow narodowych [...] w tej sile,
ktora kjezy z kolei wieki dawne z sobq, stanowi po czgsci o tozsamosci narodow"6. Bernard Dorival (1914-2003) czgsto mowil o prawdziwej sztuce, „ktora rezygnuje dobrowolnie z pewnej czgsci srodkow wypowiedzi”
Ustawiczne badania postaw tworczych i krytyczny ossjd ukazuY4 przyktady wybitnych miejsc i obiektow wpisanych na listg swiatowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Kazda
epoka prezentowata wrlasne dziela, ich zroznicow'ane typy i formy,
pomnikowe przyldady roznych wartosci miejsc tworzonych przez
calkowicie wolnego artystg. Realizujac swe zapatrywania, artysta
decydowal o sensie istnienia w wypelnianiu wlasnej woli tworczej
bez podlegtosci spolecznemu i historycznemu zdyscyplinowaniu.
Przekraczanie regul bylo podstawowym wymogiem tworczosci.
Kreacja ztozonych iwyrazistych charakterow, upostaciowienia
przedmiotow obowiazywala tworcow, bgdqc podstawowym wyznacznikiem spolecznej roli sztuki, zarazem zrodlem biegu wydarzeri historii. Tworca przedstawial sytuacje zdolne szokowac, zadziwiac, stanowic obrazy nieoczekiwanych konstatacji, dajace wiele do
myslenia, mogqee uprzedzac niekiedy historyczne fakty. Mozna sig

5 G.E. Lessing, Laokoon Oder Uber die Grenzen derM alerei und Poesie, Berlin 1766.

6 J. Ruskin, The Seven Lamps o f Architecture, 1849.
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tu odwolac do nowej wizji swiata „Teatru ogromnego”7 Stanislawa
Wyspianskiego (1869-1907). Rowniez dzis odbiorca jego dziet poszukuje konterfektow i aliansow z wlasnym „ego” na tie wydarzeri
sprzed stuleci.

Miejsce jako fenomen ludzkiej aktywnosci
Sztuka tworzenia miejsc zgodna z koncepcjq wiary i ustalen religii rodzila si? w wizji magicznych rytow kantabryjskiej jaskini Altamiry, wsrod iTeolitycznych kamieni od okolo 8300 r. p.n.e., stosujqc
kolekcje skamienialosci, tworzyla miejsca porowmywalne z maestriq budowy kosmosu. Zdobiac jaskinie Lascaux, Niaux i Chauvet,
cztowiek rozpoczqt w poczuciu ogolnoludzkiej wspolnoty poszu
kiwania prekursoi'skich ksztaltow i przestrzeni. W okresie megalitycznej Afryki zaczql tworzyc miejsca mlotem z hematytu. Odnajdywal idee w religiach starozytnego Egiptu. Tworzyl dziela kr?gu
kultury hellenskiej, ktore staly si? pertami klasycznej starozytnosci,
marmurowe oblicza swiatvn popularnej kultury Akropolu, Sunionu
oraz poganskiego Rzymu. Z czasem odkryl symbolik? katedr sredniowiecznej Europy. W czasach nowozytnych staral si? zrozumiec
miejsca renesansowej Florencji, przestrzenie barokowego Rzymu
i mistrzostwo rzezb Michala Aniola. Tworzyl formy swiatowego
klasycyzmu, Howardowskich miast ogrodow i Corbusierowskiej
maszyny do mieszkania. Zmienial ustawicznie paradygmat celow
w osiqganiu praktycznych wizerunkow swiata dla nowych potrzeb
poprzez konwencje ewolucjonistycznej teorii tworczosci lub postawy egzystencjalizmu. Dzisiejszy relatywizm kulturowy ukazuja nam przyklady barcelonskich budowli Gaudiego i Calatravy
o ksztaltach form ujawnionych w rozwoju rozgal?zionej i ulistnionej lodyzki mchu purpureus ceratodo, rozwijajacego si? w kosmosie
w stanie niewazkosci.
Poszukiwania wartosci sztuki narodowej i regionalnej, Iqczqcej
tradycje rodzime z elementami sztuki klasycznej, zbiegty si? z postulatami restauratorstwa i konserwatorstwa w sugestywmym badaniu swiata duchowej przeszlosci. W dzielach romantycznych mi7 Stanislawa Wyspiariskiego „Teatr Ogromny" - Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog wysta-

wy, Krakow 2007.
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strzow znalazly wyraz sytuacje b?d$ce postulatem rewaloryzacji
historycznych miejsc i „wizji” Spitzwegowskiej utopii. Lgczgc pierwiastki symboliczne, klasyczne i nasladowcze z malowniczosciq
i nastrojem, oddziafywaly na ksztaltowanie si? stylow i kr?gow kulturowych sztuki XX w. Dzisiaj osiagni?cia zespotu nauk z zakresu
antropologii kultury pozwalajc rozpatrywac niezwykle skomplikowany wymiar celow ludzkiej egzystencji w powiqzaniu z psycho
logic, ekologiq, historic, archeologia, etnologiq., j?zykoznawstwem,
techniktj i technologic, uzasadniajcc istnienie w podmiocie poznania i estetycznego doswiadczenia apriorycznego predykatu awangardowosci. W pragnieniu wyksztalcenia na powrot zdolnosci percepcji swiata duchowej harmonii tworca napotyka dzis na swej
drodze przeszkod?, rezultat praw wzgl?dnosci i subiektywnosci
poznania. Wspolczesnosc pragnie dostrzegac w sztuce tworzenia
miejsc fenomen ludzkiej aktywnosci, geniusz warsztatu, indywidualnosc mistrza, unikalng osobowosc tworcy, fenomenalny tempera
ment dzieta, kuriozalnc osobliwosc mogccc zadziwiac odbiorc?.
Prognozy z pocz^tku XXI w. dowodzq, ze dzisiaj coraz cz?sciej
spotykamy si? z dekapitalizacja wartosci przestrzeni publicznej,
z jej deficytem i unicestwieniem. Kryzys „wladzy zarzqdzania przestrzenic” impas fadu przestrzennego, brak uporzadkowania wspolnych obszarow, „ginqce pi?kno” najblizszego otoczenia, regionu,
a takze wielkich obszarow w skali globalnej naszej planety wiqzc si?
z utraU) poszanowania idei publicznej wlasnosci, brakiem rownowagi pomi?dzy prawem do wlasnosci prywatnej i prawem do wlas
nosci wspolnej, najwazniejszego ogniwa sztuki tworzenia miejsc.
Jest to choroba egzystencjalnej nowosci.
Na konferencjach poswi?conych aspektom estetycznym i spolecznym podejmowane s$ proby ocen dzialan artystycznych i 10li ich oddzialywania spolecznego. Slyszymy cz?sto: „swiat zalewa
szmira, wszechobecne ubostwo, n?dza rozpi?ta na brukach, murach i scianach szacownych budowli”8. Miejsca tworz^ce dawniej
przyjazne ludziom przestrzenie sq dzis sferq. artystycznych dzialari, ulicznych happeningow, improwizowanych prowokacji, graffiti
i mi?dzynarodowych biennale sztuki.
8 Sympozjum pt. „Dziafania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i spoteczne” Maria Hussakowska, Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Historii Sztuki, „Artysta w przestrzeniach miejskich; pomi^dzy dandyzmem a trybalizmem” Gdansk 2005.
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Rye. 4. Rynekw Zamosciu, sgraffiti" na nawierzchni placu, 2000

Rye. 5. Zamosc, „Miasto idealne - miasta niewidzialne",biennale 2006
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Wraz z dyskusjami organizowane sa wystawy projektow zgiaszanych do pilotazowych konkursow na tzw. trwale dzieto sztu
ki w terenie9. Prezentacja sztuki wspolczesnej odbywa sig w przestrzeniach publicznych, wykorzystuje wszelkie materialy i media,
urzqdza dawne miejsca i nowe „domy kultur” tworzy spektakularne „instalacje” Artysci sq szczgsliwi, bo spelniajq swoje marzenia.
Warsztaty artystyczne, muzyczno-teatralne, festiwale mtodziezowe i liczne fundacje wspomagajq w pozyskiwaniu spoteczenstwa
do czynnego uczestnictwa we wspolczesnej kulturze. Nowym pomystem miodych artystow jest projekt galerii MOST w centrum
Warszawy. Zamierzaja oni w poprzek linii zwyczajowych podziatow zorganizowrac wspolnie targi mlodej sztuki, nowych miejsc,
w ktorych dojdzie do spotkania „artystycznej pasji z pasjg do sztu
ki”10. Manifesty liczq na wsparcie indywidualnej drogi tworczej,
odwaznej i oryginalnej, istniejqcej poza glownym nurtem sztuki,
podobnie jak festiwale sztuk intuitywnych z udzialem artystow wykraczajqcych poza teatr, muzykg, sztuki wizualne, probuj^cych dokonac syntezy sztuk na plaszczyznie wlasnej intuicji11.
Przedmiot sztuki eksponowany jest obecnie w wielkich centrach handlowych. Agresywna reklama, ogromny billboard, un
derground, hit, gadzet, kontrowersyjna subkultura, show-business
(przemysi rozrywkowy), talk-show (swobodne widowisko), sum
mer school (letnia szkota), art of therapy (sztuka terapii), art of soul
(sztuka duszy), showman, designer, deweloper, sponsor w miejsce
mecenasa sztuki - oto stymulatory prekursorskiej generacji kultury XXI w., zdobywaj^cej krok po kroku innow'acyjne przestrzenie
dla pionierskich celow New Age. Dawniej o popularyzacji dziel decydowali marszandzi, kolekcjonerzy i sami artysci, dzis nowy prze
mysi, dqzqcy do tworzenia autorskich przestrzeni environment,
trojwymiarowych aranzacji Kantora, asamblazy i coraz to bardziej
zadziwiajqcych „kolekcji” . Wiele osrodkow na swiecie tworzy cen
tra zarzadzania sztukq., decydujqc o sposobie jej odbioru i okreslajgc hierarchig oddalonych miejsc o zasiggu prowincjonalnym.
Centra globalizacji formuluja nowe prawa dla sztuki, tworzy „stra-

9 I Edycja Migdzynarodowego Konkursu „Galeria Zewn^trzna Miasta Gdariska" Projekt, 2005.
10 Por. Statut Fundacji „Sztuka Na Bruku” 18.01.2008 r.
11 Mi?dzynarodowy Festiwal Sztuk Intuitywnych „FortaIicje” w Zamosciu, 2006.
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tegie gier” Artysci pochodzqcy z odr?bnych kultur, chcqcy zachowac swojq autonomi? i niezaleznosc, stawiajq pytania: czym rozni
si? sztuka tworzona w centrum od sztuki poza jego zasi?giem? kto
ra jest wznioslejsza, a ktora stabsza lub ubozsza intelektualnie? czy
zmiana miejsca dzieta zmienia jego kontekst? Na powyzsze pyta
nia o sztuk? tworzenia miejsc otrzymamy wkrotce zaskakujace od
powiedzi.
Wspolczesny teleologiczny wymiar prawa w'zglednosci unaocznit, ze zasada oparta na principium maksymalizacji entropii, czy
li stopnia nieuporzadkowania procesow naturalnych zachodzqcych
spontanicznie, narzuca pewne ograniczenia w mozliwosci poznania praw rzqdzqcych kierunkiem rozwoju naszej wyobrazni o swie
cie. Zachowania ludzkie, ksztaltujqc cele zdeterminowane przysztymi stanami rzeczy, nie zawsze pozostajq w zgodzie z naszymi
oczekiwaniami. Kreowanie nowych przestrzeni okreslonych konwencjonalnymi celami bytowania w wirtualnym wymiarze dzisiejszej sztuki tworzenia miejsc prowadzi do coraz wyzszych stadiow
kulturowego zaawansowania, ostatnio takze z uzyciem sztucznej
inteligencji.
Wirtualna sztuka tworzenia miejsc jest przestrzennym srodowiskiem komputera, kjczonym w siec poprzez zaprojektowane systemy. Jest ona strukturq abstrakcyjnej fizycznej wlasciwosci przestrze
ni, zaczerpni?tej z cyklu fizycznej kreacji szkicu w umysle tworcy.
Dziedziczy po abstrakcyjnej wizji tworczej artysty wi?kszosc wizualnych i przestrzennych cech i w ten sposob unika skr?powania stosowanych dotqd form przenoszenia pomystu na rzeczywista przestrzeri. Bye moze sztuczna inteligencja doprowadzi do powstania
nowych systemow sztuki tworzenia miejsc i form przestrzeni, bye
moze rozwinie swoje wlasne teorie i style. I nie inaczej, uzywajqc
metafory - nowych „formalizmow wyobrazni” Zapewne powstani) „obrazy zycia” - rodzqee si? tak jak niegdys w materii kosmosu, w okruchach bytu, w entropii i czasoprzestrzeni. W roznych
koncepcjach eschatologii, w kosmogonii i dogmatyce mowiqcych
o ostatecznym przeznaczeniu i losach cztowieka, ludzkosci i swia
ta. Chaos i nasza ch?c uporzqdkowania materii bye moze pozwoli
skutecznie tworzyc miejsca peine harmonii i wznioslosci. Czy nadal
pozwoli otrzymywac obrazy zycia zabarwione wibracjami wielotysi?cznych tonacji i odcieni?
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Maria Ponikiewska-Arct

Architekt - kreator miejsca
Rozwazania podj?te w artykule sq, probq potwierdzenia lub obalenia tezy o szczegolnej roli architekta w tworzeniu miejsca. W tym celu przyj?to okreslone znaczenia dla analizowanych sformulowari:
♦ sztuka - „przedmiot badz wydarzenie, ktore staje si? dzielem
sztuki, „gdy ogol ludzi sztuki, tzw. artworld, to za sztuk? uzna,
na mocy intersubiektywnych opinii”1;
♦ tworczosc - czyn, dzialanie zmierzajqce do spelnienia i realizacji pomyslu, idei;
♦ przestrzen - „wyodr?bniona cz?sc z chaosu, ktora przez dziala
nie czlowieka uwalnia miejsce dla roznych przeznaczen”2.
♦ miejsce - okreslony fragment przestrzeni; wolna przestrzen,
ktorq mozna czyms wypelnic, obszar zabudowany, miejscowosc, pokoj.
Dqzqc do uzyskania szerokiego uj?cia tematu, scharakteryzowano wybrane czynniki wymierne i niewymierne tnajace znacze
nie przy tworzeniu miejsca, takie jak: przestrzen, mozliwosci materialowe i techniczne, stan ducha i obyczajow, mod?, nor my prawne
i zwyczajowe, funkcje, mecenat i w koncu talent tworcy miejsca.
1 H. Taine, Filozofia sztuki, tlum. A. Sygietynski, Lwow 1911.
2 W.N. Toporow, Przestrzen i rzecz, tlum. B. Zyfko, Krakow 2003.
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Przeprowadzajac analiz? problemu, zauwazono, ze najistotniejszq rol? odgrywa czas, a w przypadku architektury - czas zaprojektowania i powstania miejsca. Pozostale czynniki sq wi?c funkcjc czasu, a proba uznania ich waznosci w tworzeniu miejsca, poza
ich zwi^zkiem z okreslonym odcinkiem czasu, jest zasadniczo niepehia.
Waznym czynnikiem jest dost?pna przestrzen. Encyklopedyczna definicja przestrzeni wyroznia przestrzen filozoficzng jako caloksztalt stosunkow miydzy wspolistniejqcymi obiektami, ktorej cechami sg trojwymiarowosc, nieograniczona rozciaglosc, obszar lub
cz?sc tej rozci^gtosci obj?ta jakimis granicami. Wymiary przestrze
ni to szerokosc, dlugosc, wysokosc i niezwykle istotny czwarty wymiar - czas.
Wielkosc przestrzeni, ktonj mozna wydzielic na realizacj? miej
sca, rzutuje na skal? projektu. Na duzej powierzchni moze powstac
miasto lub wies, czyli miejscowosc; na mniejszej - park, plac, kosciol, zaklad przemyslowy, budynek mieszkalny, sklep. Miejscem mo
zemy dalej nazwac: mieszkanie, pokoj, miejsce do spania i w koricu
najmniejsze miejsce potrzebne cztowiekowi - miejsce wiecznego
spoczynku. Kazdy z powyzej przedstawionych przykladow spelnia
inne wymagania odpowiednie do swojej funkcji, a zapotrzebowanie
powierzchni dla danej funkcji zmienia si? z czasem.
Kolejnym czynnikiem wywierajqcym wplyw na powstawanie miejsca s$ mozliwosci materialowe i techniczne. W przypad
ku cztowieka pierwotnego byly one ograniczone. Czas pozwolil na
doskonalenie starych i odkrywanie nieznanych wczesniej technik
tworzenia, zasad konstrukcji oraz na wykorzystanie nowych materialow. Blyskawiczny wr?cz post?p ostatnich dziesi?cioleci pozwala
stosowac do niedawna niewyobrazalne rozwiqzania.
Czas to takze ogolny stan ducha i obyczajow, ktory wplywa na
odbiorc?, ale tez na tworcow i powstate dziela: „Pewne sztuki zjawiajc si? i nast?pnie znikajc w tym samym czasie co i pewne stany
ducha i obyczajow, z ktorymi s$ zwiqzane”3.
Hipolit Taine w Filozofii sztuki uzywa sformulowania „temperatura moralna” jako okreslenia kierunku panujqcego, ktory jest
kierunkiem wrieku, naciskiem ducha publicznego. Sprzyja on rozwojowi tworczosci lub go powstrzymuje, pozwala na jej okreslony
3 H. Taine, op. cit.
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rozkwit. Z czasem zmieniajij sig kryteria oceny, poniewaz pojmowanie pigkna jest zjawiskiem zmiennym, podobnie jak upodobania
i gusty w okreslonych epokach, srodowiskach spofecznych i geograficznych.
Czasy wojen, gtodow i klesk, stan ducha, w ktorym przewaza
smutek, sq ttem dla rozwoju dziel ponurych (budownictwo, malarstwo, rzezba), natomiast czas pokoju odzwierciedla sig w radosnym
nastroju, a co za tym idzie w realizacji obiektow z myslq o czlowieku i jego potrzebach. Nastgpuje gwaltowny rozwoj budownictwa
mieszkaniowego, powstajq luksusowe apartamenty bgdqce przeciwieristwem M l lub M2 z minionej epoki, hotele, nowoczesne dworce, stadiony, sale konferencyjne, sale zabaw itp.
Powyzsze rozwazania warto zilustrowac przykladem krakowskiego Rynku. Pamigtamy jego obraz sprzed 20 lat - panujqcy wowczas „stan ducha” odzwierciedlat sig w atmosferze smutku, szarosci
i przygngbienia. Dzis Rynek tgtni zyciem, o czym swiadczg niezliczone kawiarnie i restauracje o bogatym, indywidualnym wystroju
wngtrz. Trudno nie zauwazyc zwigzku kreacji miejsca w przestrze
ni z aktualnq, w danym okresie panujqcq mock). Moda jako forma
dziejowych wymagari i przyzwyczajeri jest cechg charakterystyczn§ okreslonego czasu.
Nie wolno pominqc w rozwazaniach takich czynnikow jak ustawy i obowigzujqce w danym okresie plany ogolne i szczegolowe
oraz normy prawne, ktore reguluja szereg spraw dotyczqcych m.in.:
ergonomii, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej.
Analizujqc funkcje miejsca, mozna zauwazyc, ze cel uzytkowy
jest jednym z waznych, a moze najwazniejszych czynnikow wywierajqcych wplyw na to, jakie to miejsce ostatecznie bgdzie. Przestrzeii, organizowana nie tylko przez architekta, jest uwarunkowana przeznaczeniem, jakiemu ma stuzyc.
Odrgbne zagadnienie stanowi zmiana funkcji danej przestrze
ni. W tym wypadku nie otrzymujemy „niemej” powierzchni do wypelnienia. Bazg, jest zastana tkanka, jej stan techniczny, w'artosc historyczna i techniczna, klimat, forma terenu i wi'eszcie kontekst.
Juliusz Zorawski w dziele O budowieformy architektonicznej stwierdza, ze „[...] w odroznieniu od wszystkich innych sztuk, ktore mogc)
tworzyc calosci same w sobie, architektura dziala wylgcznie przez
dodawanie lub ujmowanie czgsci. Tym samym architektura dzia-
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la wvkjcznie na stalym i ciygiym kontynuowaniu istniejycych ukladow”4.
Kontekst, inaczej mowiyc, zaleznosci od szeregu istniejycych
w blizszym i dalszym otoczeniu elementow, z ktorymi nalezy si? liczyc (dominanty, wysokosc istniejacej zabudowy, wartosci przyrodnicze itp.), to ograniczenia stawiajyce przed architektem szczegolnie trudne zadanie.
W tworzeniu miejsca wazny rol? odgrywa mecenat, a co za tym
idzie inwestor posiadajycy szczegolne cechy. Niewytpliwie jedny
z najistotniejszych cech zleceniodawcy sy jego mozliwosci finansowe, w nastypnej kolejnosci wiedza i ambicje. Wielkie dziela minionych epok (piramidy, zamki, palace, dwory, muzea, koscioly itp.),
ktore stanowiy dorobek kultury narodow i trwajy do dzisiaj, powstaly nie tylko dzi?ki talentom architektow i budowniczych oraz
ich umiej?tnosciom wykorzystywania dost?pnych w danej epoce
materialow, ale przede wszystkim dzi?ki inwestorom odznaczajycym si? powyzej opisanymi cechami.
Poniewaz „bohaterem” artykulu jest architekt - kreator miej
sca, nalezy rozwazyc, jakie cechy sy niezb?dne do pelnienia tej roli. Wydaje si?, ze najwazniejszy wartosc stanowi wrodzony talent,
ale istotne sy takze wiedza i nabyte doswiadczenie, a w konsekwencji odwaga w tworzeniu wizji, ktore w konfrontacji z mozliwosciami
(materialowymi, konstrukcyjnymi i oczywiscie finansowymi) mogy przybrac realny ksztalt. „Architektura jest oparta na zespole cz?sci zaleznych i stosunkow matematycznych uchwytnych dla wzroku. Architekt, majyc jakys ide? tworczy: prostot?, sil?, wdzi?k lub
tez dziwacznosc, fantazj?, moze wybierac i kombinowac polaczenia
proporcji, rozmiary, ksztalty, tak, aby zamysl tworczy si? ujawnil”5.
Poza talentem architekt musi posiadac zdolnosc wspotpracy
i kierowania zespolem, a „swoim dzialaniem musi zdolac przekonac rozumowo lub uczuciowo jednostk? odbierajycy, ze cecha jest
sluszna, interesujaca, otwiera duze mozliwosci, zmierza do pi?kna”6.
Projektujyc obiekt o duzej skali, nawret tworca posiadajycy wielki
talent nie jest w stanie realizow'ac wtasnych zamystow i idei sam.

4 J. Zorawski, O budowieformy architektonicznej, Warszawa 1973.
5 H. Taine, op. cit.
6 Ibidem.

A r CH ITEK T - KR EATOR M IEJS C A

Architekt musi nawiazac wspolpracg, najlepiej z zespofcm rownie
utalentowanych wspotpracownikow (architektow, konstruktorow,
specjalistow branzowych, takze reprezentantow sztuk pigknych malarzy, rzezbiarzy).
Rozwazajqc opisane powyzej wybrane czynniki, mozemy dojsc
do wniosku, ze one wszystkie, dziataj^c rownoczesnie, splataja sig,
a w zaleznosci od „dobroci” i wagi poszczegolnego elementu lub je
go dominacji tworza korzystne lub niekorzystne zbiegi okolicznosci, maj^ce zasadniczy wptyw na powstawanie miejsca.
Tu powraca problem sformulowany na poczatku artykulu, zawierajacy sig w pytaniu: jaka jest rola architekta w kreowaniu miejsca?
Niewatpliwie jest to rola istotna, dominujqca, ale czy najwazniejsza? Czgsto w wyniku oddziafywania czynnikow ubocznych
realizacja daleka jest od pierwotnych zamyslow glownego autora.
Rezultat jego pracy zalezy od wielu czynnikow omowionych w artykule: nie tylko od talentu, wiedzy i doswiadczenia tworcy miejsca,
lecz rowniez od roznorakich, decydujacych zbiegow okolicznosci,
w tym takze od nastroju i mody danego okresu. Owe zbiegi okolicz
nosci decyduja o tym, ze czasem wybitny talent moze nie zaistniec,
zagtuszony przez niekorzystne uwarunkowania. Tak wigc stworzenie miejsca, ktore mozna nazwac dzielem sztuki, w zdecydowanie
dominuj^cym ciagu przyczynowo-skutkowym jest zjawiskiem wyjqtkowym.
Mozna na wielu przykladach przeanalizowac wptyw wymienionych uwarunkowari na powstawanie miejsca. Dla ilustracji wybrano realizacje zlokalizowane w centrum Krakowa.
W ostatnim okresie dotarla do miasta moda na wykorzystanie
ostatniej kondygnacji. Odbywalo sig to powoli. W latach 80. i 90.
adaptacja poddasza byia nie byle jakim sukcesem. Trudnosci finansowe, wlasnosciowe, prawne byly tak ogromne, ze tylko nielicznym
wybrancom losu udalo sig zamieszkac „na strychu” Obecnie w wy
niku zmiany wlasnosci wielu budynkow, ich powrotu do wlascicieli prywatnych, pojawienia sig nowych mozliwosci technicznych
i finansowych coraz czgsciej kamienice Krakowa otrzymujq nowa,
ostatniq kondygnacjg. Jest to nadbudowa lub tylko adaptacja pod
dasza.
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Uwag? zwraca stan zagospodarowania ostatnich kondygnacji
krakowskich budynkow. Rodzi si? pytanie, w jakim stopniu te nowo dodane formy, zaadaptowane dachy i nadbudowane kondygnacje sg miejscami kreowanymi przez architektow.
Przedstawione przyldady reprezentujq trzy typy roz.wiq.zan:
♦ nadbudowa - kontynuacja stylu zastanej substancji,
♦ nadbudowa - przeciwieristwo, zdecydowany kontrast do pierwotnej tkanki,
♦ nadbudowa - lekcewazqca zasady estetyki i budowy formy architektonicznej.

Przyktad pierwszy
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Fot. 1-2. Kam ienica mieszkalna, Krakow, ul. Retoryka 1
Zrodlo: wszystkie fotografie autorstwa M. Ponikiewskiej-Arct.

Kamienica mieszkalna z XIX w, dzielo Teodora Talowskiego.
Zrozumiala ch?c obecnego wlasciciela do wykorzystania przestrze
ni poddasza i koniecznosc doswietlenia nowego miejsca spowodowaty utworzenie nad istniejqcq elewacjq ciqgu lunet. Architekt mial
znaczny udzial w projekcie adaptacji poddasza. Starat si? nawiqzac
do elementow istniejqcych i osiagnql cel w przekonaniu autorki artykulu w miar? pozytywny.

A rc h it e k t - k r e a t o r m ie jsc a

Przyktad drugi

Fot. 3. Kamienica mieszkalna, Krakow, ul. Retoryka 13

Fot. 4. Kamienica mieszkalna, Krakow, ul. Retoryka 13

Modernistyczna kamienica z lat 30. ubiegtego stulecia - zostata kompleksowo przebudowana. Dawna elewacja pozostata w niezmienionej, aczkolwiek udoskonalonej pod wzgl^dcm materialowym formie. Natomiast dwie nadbudowane kondygnacje architekt,
ktorego rola byta z pewnoscia decydujaca (obok ambicji i zamozno-
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sci inwestora), umiescil w nowoczesnej (kosmicznej) bryle wykonanej ze stali, szkla i aluminium. Calosc dyskusyjna, w subiektywnej
ocenie autorki artykulu - pozytywna. Udzial architekta, obok zamoznosci inwestora, nalezy uznac za dominujycy.

Przyklad trzeci
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Fot, 5. Kamienica mieszkalna, Krakow, ul. Retoryka 12

Fot. 6. Kamienica mieszkalna, Krakow, ul. Retoryka 12
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Luksusowa kamienica z lat 30., o szlachetnych proporcjach i detalu elewacji (w ostatnich latach odremontowana), z biaki stolarka,
otrzymaia na poddaszu przypominajgcy barak „prezent” Nowe okna dodanej nadbudowy, z ciemnymi oscieznicami, o osiach lekcewazgcych rytm istniejacej elewacji, stanowi^ wyraznie zly akcent.
Tych kilka przedstawionych przykladow prowokuje do postawienia pytania o to, ktore z opisanych powyzej czynnikow wywarly
na nie decydujacy wplyw.
Szczegolnie w trzecim przypadku nalezaloby zadac pytanie, czy
architekt uczestniczyl w tworzeniu tego miejsca? Kto wvrazil zgod? na take realizacj?? A moze zadecydowaia samowola budowlana
lub tworczosc prywatna inwestora? Ktory z omowionych czynni
kow odegral najwi^kszg rol?? Pieniijdz czy oszczednosc? Brak zasad
czy ich lekcewazenie? Na pewno nie talent architekta. Podobnych
„dekoracji” jest i powstaje z kazdym dniem wi?cej. To niepokojgee
zjawisko, psujace harmoni? nieraz pi?knych zabytkowych elewacji
i tym samym obraz naszego miasta.
Na zakoiiczenie rozwazan warto przywoiac slowa Juliusza Zorawskiego: „wiemy z doswiadczenia, ze czlowiek woli jasnosc od
mroku..., woli jasnosc ukladu formalnego od jego zagmatwania
i niezrozumiatosci”7.

B ib lio g ra fia
Niewiadomski E., Wiedza o sztuce, Warszawa 1923.
Taine H., Filozofia sztuki, tlum. A. Sygietyriski, Lwow 1911.
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7 J. Zorawski, op. cit.
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Fabularyzacja „m iejsc”
w sredniowiecznym Krakowie
Juz od stu lat, od pierwszych publikacji uczonych skupionych
wokol paryskiego „LAnnee Sociologique" za podstawowe w pojmowaniu obrazu swiata, w jego „kulturow'ym doswiadczaniu” sq uznawane kategorie czasu i przestrzeni1. Szczegolnie inspirujqce okazaiv sig spostrzezenia o wspolzaleznosci elementow rzeczywistosci.
Dychotomiczny podziai Universum na sfery sacrum i profanum
znajdowal odbicie w waloryzowaniu przestrzeni, w jej podziale na
odmiennie wartosciowane miejsca. Antropologiczne analizy poslugujqce sig kategoriami przestrzeni odwolujq sig zwykle do licznych
publikacji Mircei Eliaclego. Nam wypada przywotac prace Stefana
Czarnowskiego, ktory podobnie jak Eliade, lecz znacznie wczesniej,
fascvnowat sig analizami francuskiej szkoly socjologicznej i w latach trzydziestych ubieglego stulecia opublikowat klasvcznq wrgcz
pracg: Podziai przestrzeni i jej rozgraniczanie w religii i magii.
Wedlug Czarnowskiego, w doswiadczeniu religijnym przestrzen
nie jest ciqgla, lecz zawsze sklada sig z punktu centralnego, gdzie
1 H. Hubert, M. Mauss, £tude sommaire de la representation du temps dans la religion et la magie,
„LAnnee Sociologique” 1905, 5; £. Durkheim, Les formes elementaires de la vie religieuse, Paris
1912; R. Otto, Das Heilige. Uber das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhdltnis zum

Rationalen, Breslau 1917.
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objawia si? sacrum, i „calej otaczajgcej reszty”2. Swi?ta przestrzen
powstaje poprzez jej antropocentryczne postrzeganie. Ustanawianie centrum jest podstawa harmonijnego widzenia wszechswiata.
Jest ono jednoczesnie miejscem hierofanicznym, w ktorym ujawnia
si? sacrum, i miejscem mediumicznym (tzw. punktem mediacji), I3czgcym rozdzielone strefy wszechswiata3.
W kontrascie do owego centrum pozostajg peryferie - „skupione koncentrycznie strefy graniczne, coraz bardziej niepewne, gdzie
zdarzyc si? moze wszystko”4, wszelkie bowiem granice rozdzielaja
i zarazem l^cz^ dwa przeciwstawne terytoria. Wydarzenia zachodzace w centrum i na granicach pozostajg w opozycji, ale i wzajemnie si? dopelniaj^’.
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Percepcja przestrzeni miasta jest mozliwa tylko w scislym zwi^zku z dopelniajacg t? przestrzen fabula. Fabula czyni przestrzen prze
strzeni;) zorientowang, w ktorej kazdy wymiar i kierunek majg swoj i wartosc specyficzn^.
W klasycznym juz uj?ciu Aarona Guriewicza sredniowieczne
miasto i jego koscioly stanowily rzeczywistosc o okreslonej strukturze i ukladzie znaczeri. Dominanty sakralne porz^dkowaly cha
os w przestrzeni i w czasie. „Miasto ogniskowalo w sobie sacrum
wladzy. Srodkiem stawala si? swiatynia lub zespol obiektow sakral
nych. Niekiedy reszt? miasta uznawano za poszerzenie, zewn?trzny

2 Artykul S. Czarnowskiego opublikowany w „LAnnee Sociologique” 1939, przedrukowano w:
S. Czarnowski, Podzial przestrzeni i jej rozgraniczanie w religii i magii, [w:] idem, Dzieta, t. Ill,
Warszawa 1956, s. 221-226.
3 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tlum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 61-96; idem, Okul-

tyzm, czary, mody kulturalne, tlum. I. Kania, Krakow 1992, s. 25-3 9 ; idem, Traklat o historii religii,
tlum. J. Wierusz-Kowalski, Lodz 1993, s. 354-370; S. Czarnowski, op. tit., passim.
4 M. Por?bski, Obrazy i informacje, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi

Zolkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1986,
s. 165.
5 M. Eliade, Sacrum..., s. 61-9 6 ; idem, Okultyzm..., s. 25-3 9. Spostrzezenia Mircei Eliadego o znaczeniach centrum i granic (opieraj^c si? na pierwszych wydaniach jego dziet) referowat obszernie
po raz pierwszy w polskiej literaturze L. Kalinowski w: Tresci ideowe sztuki przedromariskiej i ro-

mariskiej w Polsce, „Studia Zrodloznawcze” 1965, X„ s. 7 -8 , pozniej przede wszystkim J. Banaszkiewicz w: Fabularyzacja przestrzeni sredniowiecznej. Przyktadgranic, „Kwartalnik Historyczny”
1979, XLVII, 4, passim oraz S. Bylina 1999, s. 72.
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knjg swi^tyni. [...] Pelniqc doniost^ rolg w wyobrazeniach o swiecie,
miasto stawalo sig przedmiotem mitow, tudziez nawi^zujqcych do
nich podari czy legend historycznych” 6
Tak samo przestrzen przezywana sredniowiecznego Krakowa
sklada sig z miejsc jakosciowo zroznicowanych: skaly wawelskiego
wzgorza, rozlewisk Wisly oraz otaczajqcych wzniesieri. Poszczegolne miejsca ujawniajq swe cechy - tresci i funkcje - tylko w opozycji
do innych, sasiednich. Dopiero analiza calosci struktury ujawnia jej
wewngtrzny porzqdek: jej centrum i granice.
***
Akt stworzenia „krakowskiego swiata” dokonal sig przy smoczej skale. Biskup Wincenty zwany Kadlubkiem opisat to u schylku XII w. jednoznacznie i szczegolowo, zgodnie ze schematem
kosmogonicznych mitow. Owa smocza skala, czyli wawelskie
wzgorze, stala sig - a wtasciwie ustanowiona zostala slowami zapisanymi przez Kadlubka i jego kontynuatorow, Dzierzwg i Dlugosza - centrum stworzonego swiata. Dookola mogi sig rozwijac
harmonijnie i bezpiecznie Krakow. Tu, na Wawelu, koncentrowalo sig i ujawniato szeroko rozumiane sacrum. Pokonanie smoka synonimu zla - stworzylo centrum uprawnione. Dla Wincentego Kadlubka prymat Wawelu byt oczywisty. Nastgpcami Kraka na
smoczej skale uczynil wszystkich znanych mu wladcow przedpiastowskich i piastowskich7.
Dla DIugosza sacrum smoczej skaly przejawialo sig w kolejnych
warstwach znaczeniowych. Tu przeciez byla siedziba ksigcia i je
go nastgpcow. Tu ustanowiono biskupiq siedzibg, tu skladano relikwie swigtych. Tu wreszcie na poczjjtku XIV w. ustanowiono siedzi
bg krolow Polski. Tu ich koronowano i tu skladano ich do grobu8.
6 A. Guriewicz, Kategorie kultury sredniowiecznej, Warszawa 1976, passim, zwtaszcza s. 15-21.

1 B. Kiirbis, Jak Mistrz Wmcenty pojmowal historic Polski, „Studia Zrodtoznawcze” 1977, XX.
J. Malicki w opracowaniu I^egat wieku rycerskiego, Wrodaw - Warszawa - Krakow' 1989, s. 46 i n. niepotrzebnie tlumaczyt to zamystami politycznymi autora Kroniki wspierania Kazimierza Sprawiedliwego
i koniecznosci^ uzasadnienia przy tym nadrzgdnej roli grodu krakowskiego, gdyz Kadtubek rownoczeSnie wyraznie eksponowal metropolitan rolf Gniezna. Por. W. Kadlubek, Mistrza Wmcentego Kronika

Polska, tlum. K. Abgarowicz, B. Kiirbis, wst?p i komentarze B. Kiirbis, Warszawa 1972, s. 397-398.
8 J. Dlugosz, Roczniki, czyli Kroniki stawnego Krolestwa Polskiego, red. i wst?p J. D^brow'ski, 1 .1,
Warszawa 1961, Chorograjia.
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Miasto Kraka na wawelskiej skale jawilo si? dzi?ki zespoiowi
swigtyri jako „ziemska Jerozolima” lub „nowy Rzym”9.
Wyobrazenia o wawelskich „uprawnieniach” utwierdzilo sprowadzenie przez biskupa Gedeona do katedralnego kosciola relikwii
rzymskiego m?czennika sw. Floriana. Stafo si? to w 1186 r.
* * *
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W krakowskiej legendzie sw. Floriana zwraca uwag? pozorna
sprzecznosc. Jak wiadomo, w czasie translacji relikwii z Italii swi?ty
m?czennik sam zatrzymal konie przed miastem, wybieraj^c miej
sce kultu na granicy, gdzie wzniesiono wkrotce kolegiat? ku jego
czci. Jednoczesnie relikwie zlozono na Wawelu10. Swi?toflorianowe
centrum w'awelskie realizowalo bowiem swe funkcje lijcznie z miej
scem granicznym pod tym samym wezwaniem. Coroczne procesje z katedry do kolegiaty i z powrotem potwierdzaly rol? „twierdzy
duchowej”11 na granicy aglomeracji od strony polnocnej. Wedlug
zrodel, owa rola polegala na obronie miasta contra Prutenorum. To
calkowicie wyobrazeniowe zagrozenie mialo przypominac o spektakularnych sukcesach wojennych owczesnego ksi?cia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego odniesionych w walkach z baltyjskimi plemionami na polnocno-wschodnich rubiezach Malopolski.
* * *

W fabularyzacji przestrzeni Krakowa szczegolne miejsce zajmuje
Skalka - kilkumetrowe skaliste wzniesienie usytuowane wsrod wislanych rozlewisk. Jako miejsce przezywane pojawia si? w dziejach mia
sta przeszlo pol wieku pozniej niz miejsce kultu sw. Floriana na granicy
polnocnej, jednakze jej rola staje si? w ciagu wiekow bardziej znacz^ca,
wr?cz spektakularna. Skalka realizowala si? jako miejsce graniczne juz
w samej syiwecie krajobrazowej, w opozycji do wyniostego wawelskiego centrum dominujgcego na przeciwleglym brzegu rzeld.
9 Szerzej o funkcjach wawelskiego wzgorza por. T. W?ciawowicz, Krakowski koscidt katedralny

w wiekach srednich. Funkcje i mozliwosci interpretacji, Krakow 2005.
10 K. Dobrowolski, Dzieje kultu sw. Floriana w Polsce do polowy XVI w., Warszawa 1923, s. 38
i n., 103-109.
11 Okreslenie K. Skwierczyriskiego, zob. K. Skwierczynski, Custodia civitatis. Sakralny system

ochrony miasta w Polsce wczesnego sredniowiecza na przykladzie siedzih hiskupich, „Kwartalnik
Historyczny" 1996,103, z. 3, s. 3-51.
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„Granicznosc” Skalki implikowala jej fabularyzacja jako miej
sca mgczeristwa biskupa Stanislawa i zarazem miejsca przemiany
mgczennika w swigtego patrona. Dla celow kultu miejsce smierci
mgczennika zawsze musiato sig znajdowac extra muros. Zgodnie
z porzadkiem rytualow inicjacyjnych tylko tam, na granicy, „w miejscu, ktore nie jest miejscem, i w czasie, ktory nie jest czasem” mogl
sig dokonac tzw. transitus Sancti Stanislai. Stamlad powrocil on na
Wawel jako czczona relikwia.
W polowie XIV w., po lokacji miasta Kazimierza skaleczny kos
ciol wlaczono w obrgb murow miasta, a tuz obok, po stronie poludniowej, wzniesiono Bramg Skawinsk^. Kosciol gorujqcy nad
obronnymi murami przy miejskiej bramie i wislanym brodzie byt
czytelnym granicznym znakiem - materialnym i wyobrazeniowym.
Przemiana sw. Stanislawa, przezywana w tekstach hagiograficznych, w ikonografii, znalazla z czasem swoistq paralelg w ceremoniach cyklicznego odnawiania Krolestwa, w corocznych rytualach
procesyjnych z katedry na Skatkg i z powrotem. Najpewniej juz od
XIV w. przed kazdq koronacjq krol elekt przechodzil jeden z etapow swej przemiany w pomazarica wlasnie w sanktuarium na Skalce; kazdy biskup krakowski odbywal podobny rytual przed swym
ingresem na Wawel12. Skaleczne wzgorze, podobnie jak Wawel, jawilo sig zatem jako sfabularyzowana catosc, nierozerwalnie hjczetca
wywyzszonq wsrod rozlewisk skalg i wiericz^cq jtj swiatynig.
***
Lokacja miasta w 1257 r. utworzyla nowe, oddzielne od Wawelu
centrum. Miejscem mediumicznym stal sig cmentarz z kosciotem
parafialnym Najswigtszej Marii Panny.
Fenomen sredniowiecznego cmentarza parafialnego ma swoje zrodlo w wyobrazeniach owczesnej zbiorowosci. Cmentarz okalajjjcy kosciol farny wpisuje sig w koncepcjg koncentryczn? prze12 E. D^browska, Pierwotne miejsce pochowania i kultu relikwii sw. Wojciecha we wczesnym

Sredniowieczu, [w:] Tropami swiftego Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Poznan 1999, s. 156-157
przypomniala, ze juz od schytku starozytnosci, na terenach owczesnej Galii, a wi^c i w Nadrenii,
utrwalit si? rytual rozpoczynania kazdego ingresu nowo mianowanego biskupa procesj? od opactwa polozonego extra muros, bfd^cego miejscem kultu patrona diecezji, a zwykle tez nekropoli^
pierwszych biskupow.
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zywanej przestrzeni, rozpowszechnionq w wielu kulturach, jest
przejsciem do sfery sacrum, zarowno dla zbiorowosci zywych, jak
i zmariych, w istocie jednoczqc obie13. Byto to zatem tzw. centrum
uprawnione, a przy tym otoczone koncentrycznymi liniami granicznymi: murem cmentarnym, pierzejami rynkowymi, murem
obronnym miasta, wreszcie granicami calej aglomeracji osadniczej
strzezonymi przez koscioty pw. swi?tych patronow.
W drugiej potowie XIV w. uczestnik ceremonii pogrzebowych
lub przybyty do Krakowa pielgrzvm, przechodz^c obok wysokiego
prezbiterium kosciola Mariackiego i spogladajgc w gor? ku ostrolukowym szczytom okien, dostrzegat wychylajace si? spod gzymsu, z wn?k okiennych pelnoplastyczne figury zwracajace si? w zy
wych, gwattownych gestach to wzajemnie ku sobie, to wr?cz wprost
ku niemu. Przedstawrienia figuralne opowiadaty o pokutnej pielgrzymce fundatora Mikotaja Wierzynka do Jerozolimy ziemskiej,
a zarazem przedstawiafy uniwersalne moralizatorskie przestrogi
dla wszystkich krakowian. Wynioste sciany prezbiterium wsparte
dwunastoma pot?znymi przyporami rozumiane byly przy tym ja
ko obraz apokaliptycznej Niebianskiej Jerozolimy. Kolejne warstwy
znaczeniowe dekoracji figuralnej wpisane zostaly zatem w gorujgcy nad Krakowem model Miasta Bozego. Mariackie prezbiterium
mozna byto bowiem interpretowac w znaczeniu alegorycznym ja
ko Kosciot Chrystusowy, w znaczeniu tropologicznym jako dusz?
ludzkg pod^zaj^ca do Boga, a w pierwszoplanowym tu znaczeniu
- anagogicznym - wlasnie jako Niebiariskg Jerozolim?, nadziej?
wszystkich krakowskich mieszczan potowy XIV w., gdyz horyzont
apokaliptyczny byt w mentalnosci sredniowiecznej stale obecny14.
Centrum miasta lokacyjnego operowato zatem kategoriami zgola odmiennymi od centrum wawelskiego. Parafialny cmentarz i parafialny kosciot tworzyty nierozerwalng catosc. Funkcje i upraw13 A. Guriewicz 1984, s. 88 i n.; Z. Morawski, „Intra mums’! Zarys problematyki cmentarza miej-

skiego w Sredniowieczu, [w:] Czas, przestrzen, praca w daxvnych miastach. Studia ofiarowane
Henrykowi Samsonowiczowi w szeScdziesiqtt? rocznice urodzin, Warszawa 1991, s. 93-95; idem,
Funkcje religijneplacdw miejskich w sredniowiecznej Polsce, „I<wartalnik Historii Kultury Srednio
wiecznej” 1992, XL, s. 299-300.
H Por. m.in. S. Kobielus, Niebiariska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa
1989, rozdz. 11.2,11.4,11.6; M. Starowieyski, Caelestis urbs Hierusalem, [w:] Jerozolima w kulturze

europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrozny, Warszawa 1997, s. 53.
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nienia parafialnego centrum realizowaly si? w trakcie obrzgdow
zapcvvniajacych kjcznosc doczesnosci ze swiatem pozaziemskim
i ze spolecznoscig zmartych. Wierzynkowq fundacjg zdominowafa prywatna dewocja i moralizatorskie przestrogi odnoszone do
przedstawicieli miejskiego patrycjatu. Sacrum commercium 15 Mariackiej fary dopelnilo katedralne sacrum regni. Binarny model miasto - Wawel zostal jednak zdominowany przez wawelskie centrum.
Kosciol Mariacki odgrywaf rolg wazna, lecz tylko uzupelniajqcq wobec wawelskiego osrodka, zarowno katedralnego, jak i zamkowego.
***
Wyobrazeniowa przestrzen miasta rozciagajtjcego sig u stop
wzgorza wawelskiego, a tym samym wokol katedry i zamku, zlozona byla z miejsc jakosciowo odmiennych, ktore dopiero w calosciowym, antropocentrycznym ogladzie ujawnialy wlasne struktury i wtasciwy sobie porzadek poprzez fabularyzacja centrum
i granic. Relacje centrum do granic ksztaltowane byly funkcjonalnymi
zwiqzkami katedry z kosciolem sw. Floriana, ze Skalka i z Mariackq faiij.

Rye. 1. Widok Krakowa odpolnocnego-wschodu (fragment).
Zrodto: drzeworyt kolorowany wedlug: Buch der Cronicken Hartmanna Schedla (Norymberga 1493).

15 Termin uzyty w: H. Manikovvska, Religijnosc miejska , [w:] Ecclesia et civitas. Kosciol i zycie reli-

gijne w mie&cie sredniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 14.
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Dawne znaczenia granicznych kosciolow na Kleparzu i na Skalce odnajdujemy w hagiografiach obu m§czennikow - sw. Floriana
i sw. Stanislawa, natomiast tresci z prezbiterium kosciola Mariackiego mozna odczytywac z figuralnej narracji zdobiacej okna i gzyms.
Owe teksty kultury, zarowno pisane, jak i wyobrazone plastycznie, kreowaly fabularyzacj? najwazniejszych miejsc sredniowiecznego Krakowa. Ukazywaty mieszkaricom i odwiedzajycym miasto pielgrzymom porzadek chrzescijanskiego krolestwa i jego Kosciola.
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Lotniska - m iejsca na przeci^ciu
drog powietrznych
Proba definicji miejsca
Dwa przypadki: Idasztorny wirydarz - McDonald

W temacie konferencji, ktorej poklosie stanowi niniejszy artykul, slowa „sztuka” i „tworczosc” poprzedzaj^ce slowo „miejsce” od
razu sytuujg to poj^cie w obszarze wartosci. Solidny punkt oparcia dla rozwazari nad sztukg tworzenia miejsc mozemy znalezc w
przedmowie do ksi^zki Znaczenie w architekturze Zachodu Chri
stiana Norberga-Schulza. W dobitnych, krotkich frazach pisze on
miedzy innymi:
„Architektura to zjawisko konkretne.
Architektura zajmuje si? czyms wi?cej niz potrzebami praktycznymi i gospodarkg.
Zajmuje si? znaczeniem egzystencji.
Formy przestrzenne w architekturze nie wywodzg si? ani od Euklidesa, ani od Einsteina.
Formy przestrzenne w architekturze to miejsce, droga i strefa, czyli
konkretna struktura srodowiska czlowieka.
Architektury nalezy rozumiec w kategoriach znacz^cych (symbolicznych) form.

Piotr Wrobel

Jako taka stanowi cz?sc historii znaczeri egzystencjalnych”1.
Teoria Norberga-Schulza zawiera pewne wskazowki, jakimi na
lezy si? kierowac, buduj^c miejsca: „[...] pragnienie nadania indywidualnego charakteru budynkom i miejscom wymaga artykulacji’’2.
Artykulacj? natomiast autor definiuje nast?pujgco: „Ogolnie rzecz
biorac, artykulacja polega na rownoczesnym dzieleniu i t^czeniu
cz?sci. Kazda artykutowana catosc musi sldadac si? z cz?sci, ktore
w ramach tej calosci spelniajg rozne funkcje, nie sg jednak odr?bne,
lecz zalezne od siebie nawzajem”3

Przyktad pierwszy: wirydarz klasztorny
przy katedrze sw. Jana Clirzciciela w Karmeniu romorskim
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Miejsce niezwykle, o bardzo matej powierzchni, ale bardzo intensywne w wyrazie, o skumulowanej w obr?bie kruzgankow energii przestrzeni, stworzone do kontemplacji, miejsce posiadajgce
materialnie okreslone terytorium, jakby wyj?te z otaczaj^cej prze
strzeni na mocy niepisanej umowy i przy uzyciu nadzwyczaj skromnych srodkow. Chociaz wirydarz opiera si? o masywny korpus katedry, jest jednak miejscem bardzo delikatnym. Zaskakuje odkrycie,
ze brama w jednej ze scian nie prowadzi do kolejnych pomieszczeri,
ale na zewnatrz. Przez dziurk? od klucza widac plac, ulic?, ludzi i
samochody. Mur i brama zdajg si? zaledwie cienkg skorg, ktorg latwo przebic i zniszczyc mi?kkq zawartosc miejsca. Uswiadamia to,
jak slaba w gruncie rzeczy jest ta granica - co prawda wyznaczona
za pomocg budowlanej materii, ale niemal umowna, uzmystawia,
jak kruchy jest status tego miejsca. Kazde otwarcie bramy musi bye
czyms w rodzaju katastrofy. W takiej chwili maty wirydarz zostaje
pochtoni?ty przez fale zewn?trznego swiata wdzierajgee si? do jego
wn?trza. Miejsce zostaje unicestwione, granice uniewaznione. Dopiero zamkni?cie bramy na powrot przywraca porzadek rzeczy.

1 Ch. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, ttum. B. Gadomska, Warszawa
1999, s. 5.
2 Ibidem, s. 211.
3 Ibidem, s. 9.
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Przyklad drugi: McDonald s Corporation
Przed laty w pracowni autora powstal projekt pawilonu McDonalda w Krakowie4. Polski oddzial korporacji byl juz wtedy zdaje
sig pogoclzony z faktem, ze opor przed kolonizacjq polskiego krajobrazu przez migdzynarodow^ pagodg jest zbyt duzy, i aby go zneutralizowac, przyjql strategig projektow indywidualnych. W pierwszych latach transformacji elcspansja sieci McDonalds odbywala
sig za pomocq typowych rozwiqzan minimalizujacych koszt przedsigwzigcia. Cokolwiek zlego by powiedziec o tej migdzynarodowej
korporacji - a logo McDonalds jest synonimem wszelkiego zla niesionego przez globaln? kulturg masowg - jest to sprawnie zarzg.dzana organizacja, dostosowujaca sig za kazdym razem do zmieniajacego sig otoczenia, w ktorym dziala. Kilka lat pozniej, okolo 2002 r.,
rozpisano konkurs na nowy budynek sieci barow szybkiej obslugi
McDonalds. Majqc za soba doswiadczenia z realizacji wspomnianego przedsigwzigcia, przystqpilismy do pracy nad projektem konkursowym. Z roznych powodow nie zostal on ukonczony i znajduje
sig w archiwum biura jako praca studialna. Intelektualne oswojenie
kulturowego lewiatana, smoka pozerajqcego lokalne kultury pozostalo teoretycznym cwiczeniem.

Skora i kosc
Projekt nie byl oparty na tradycyjnej formule wymyslania nowej
skory dla istniejijcego szkieletu. Zdajqc sobie sprawg z podstawowej
trudnosci polegajijcej na tym, ze budynek bgdzie wielokrotnie multiplikowany w roznych miejscach na calym swiecie, w nieprzewidywalnych kontekstach kulturowych, skoncentrow'alismy sig raczej na
opracowaniu strategii niz wymyslaniu kolejnego formalnego zawijasa.
W skrocie mozna powiedziec, ze zaproponowalismy McDonaldowi,
aby ni mniej, ni wigcej, tylko znikn^l. W zwiqzku z tym, ze nie jest mozliwe znalezienie uniwersalnej formuly architektury stosownej dla kazdego miejsca, nalezalo naszym zdaniem zastosowac technologig kamuflazu. Jest ona powszechnie stosowana w przyrodzie, w wojsku
1 Biuro projektow APA Czech-Dulinski-Wrobel.
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i w zyciu spolecznym. Maskowanie si? i
przed wrogiem to powszechna praktyka.
pewnego stopnia figury retoryczny, ale z
sposobu dzialania korporacji dokonujycej
raz to nowych terenow obcych kultur.

ukrywanie zwierzyt i ludzi
Terminologia walki jest do
drugiej strony przystaje do
swego rodzaju podboju co-
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Fot. 1. Sztuka kamuflazu

W wymiarze praktycznym zaproponowalismy klasyczny szkielet (klasyczny w sensie doslownym, bo odwolujycy si? do toposu kolumnady, systemu podstawowej konstrukcji slup - belka, co stanowilo pewny szczytkowa postac architektury). Obleczony zostal skora
pelniycy funkcj? ekranu, na ktory rzutowane bylyby obrazy pobrane
z otaczajycego swiata. Reportaz z pobliskiego trawnika, odbijanie ar
chitektury z sysiedztwa czy udawanie cz?sci krajobrazu bylyby najprostszym sposobem unikni?cia konfliktu. Zaawansowane techniki
kamuflazu opracowywane w wojskowych laboratoriach, prowadzyce do niemal caikowitej iluzji znikni?cia, polegajy na rzutowaniu na
obiekt obrazu otoczenia znajdujycego si? za nim. Ekspozycja widoku, ktory budynek wlasnie przeslania, wydaje si? idealnym rozwiy-

L o TNISKA - M IE JS C A NA P R Z E C I^ C I U D R O G POW1ETRZN YCH

zaniem problemu wpisania sig w miejsce, a tym samym pozwala na
jego calkowite i bez reszty uszanowanie. Zniknigcie architektury redukuje problem formy, ktorej wymyslanie ciagle na nowo jest zajgciem wyczerpujacym. Jest tez swego rodzaju skrajnie konsekwentnie
realizowanym programem kontekstualizmu. Jak jednak powiedziat
Norberg-Schulz, architektura to zjawisko konkretne, pozostaje wigc
jeszcze problem, co zrobic z budynkiem po wygasnigciu ekranu.

Miejsce - nie-miejsce
Przywolane powyzej przyklady wyznaczajq w pewien sposob
punkty graniczne problemu: z jednej strony wirydarz jako supermiejsce spelniajqce warunki dla miejsca pojmowanego jako wartosc, posiadajace komplet atrybutow dobrego miejsca - definiowanie za pomoca
klasycznych architektonicznych srodkow wyrazu, ludzka skala, powinowactwa z natura, metafizyczne odwolania, dlugi czas trwania miej
sca - historia (suing tych pozytywnych cech nazwijmy aura). Z drugiej
strony bar szybkiej obslugi jako nie-miejsce probujace w jakis sposob
obejsc problem jednoznacznego rozstrzygnigcia. Jest to zarazem rozstrzygnigcie ostateczne, bo oddajace bez walki, w akcie bezwarunkowej kapitulacji, pole zmagari o wytyczanie w swiecie ludzkiej prze
strzeni. Slowem jest to nie-miejsce, na dodatek pozbawione wlasnej,
indywidualnej aury.
Zestawienie tych dwoch przykladow nie jest prowokacja ani proba epatowania kontrastem, wartoscia czy miarg miejsc. Sa to po prostu skrajne przypadki okreslajace obszar poszukiwan. Zderzenie prze
strzeni sacrum i symboiu kultury popularnej obrazuje rozpigtosc
problematyki, z jaka musimy sig liczyc, mowiac o architekturze.
Slowo „miejsce” odnosi sig do powierzchni i przestrzeni. Ale miej
sce nie moze istniec bez czwartego wymiaru: czasu. Miejsce tworza
nawarstwiajace sig doswiadczenia. Miejsce to scena ludzkiej egzystencji. Nie sposob powolac miejsca do zycia ad hoc - miejsce jest czgscia
przestrzeni, ktorej czlowiek nadal znaczenie i sens, ktora stanowi dla
niego wartosc. Miejsce w sensie pozytywnym to z reguly przestrzen
bezpieczenstwa i wolnosci. Miejsce dobre, o ktorym tutaj mowimy, po
siada aurg. Miejsce zle, byle jakie, bezwartosciowe to miejsce zle zdefiniowane, to nie-miejsce lub anty-miejsce.
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Poj?cie miejsca prowokuje do budowania dychotomicznych zestawien: zatrzymanie w przeciwienstwie do ruchu, kultura powolnosci w przeciwienstwie do kultury niecierpliwego przemieszczania,
slow kontra fast, niespieszny namyst w opozycji do bezrefleksyjnej
dynamiki. W wymiarze przestrzennym miejsca mozna zdefmiowac
jako punkty na przeci?ciu prostych, wgzly na przeci?ciu drog.

Lotniska - nowe miejsca na przeci^ciu drog
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B?d$c przez prawie 20 lat zaangazowanym w budowanie lotniska w podkrakowskich Balicach, w naturalny sposob kieruj? swojg
refleksj? teoretyczng ku problemom zwigzanym z lotniskami. Czy
w warunkach dominacji techniki, technologii i budzetu mozliwe
jest budowanie miejsc dla ludzi? Kilka wybranych przyktadow postuzy do zasygnalizowania problematyki zwigzanej z budowg lotnisk jako miejsc.

Terminale - ikony
Tempelhof w Berlinie, terminal lotniska Dulles w Waszyngtonie czy bodaj najbardziej wyrazisty przyklad - terminal TWA na
lotnisku JFK - byty budowlami, ktore w sposob wyj^tkowy i ostentacyjny celebrowaly podroz samolotem. Ale jeszcze w latach 80.
niewiele krajow powaznie traktowalo architektury swoich portow
lotniczych. Byly one zaledwie technokratycznie pojmowanymi w?ztami komunikacyjnymi, gdzie nalezalo mozliwie sprawnie dokonac zaladunku i rozladunku ludzi i towarow. Nie probowano nawet
tworzyc architektury dla ludzi, terminale byty bowiem terytoriami
oddanymi w niepodzielne wtadanie technologii. Nawet pasazer bywat tam okreslany jako „samobiezny bagaz” Nie byto wi?c mowy
o tworzeniu architektury jako miejsca.
Sentymentalna komedia Stevena Spielberga pokazuje Terminal
jako specyficzny, samowystarczalny swiat, zyjg.cy swoim wlasnym
wewn?trznym zyciem. Paradoksalnie na lotniskach symbolizujgcych swobod? przemieszczania si?, byd^cych wr?cz metaforami
wolnosci latania od czasu do czasu ujawnia swoja bezwzglydno.se
aparat nadzoru i kontroli. Nieustannie, bezposrednio i wprost, ale
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tez dyskretnie i z oddali jestesmy poddani obserwacji. Mozna po
wiedziec, ze lotniska sjj miejscami koncentracji najnowszych technologii, ktorymi dysponujq, cywile. Panstwa powoli rezygnuja z petnej kontroli nad lataniem, clopuszczajac do udzialu w tym sektorze
kapital prywatny, rezervvujac sobie prawo do decyzji na poziomach
strategicznych. Handel i uslugi, tak jak to zawsze bywato, podazaja za wielkimi potokami ludzi. Przyjmujac ekonomiczny punkt widzenia, mozna zalozyc, ze „turbokapitalizm” wywiera ciagla presjg
na struktury panstwa, dqzac do poszerzania pola swojego wladania,
spychajqc centralnq administracjg do roli straznika gwarantujgcego spokoj i bezpieczenstwo prowadzenia interesow. To, co nazywane jest poszerzaniem wolnosci czlowieka, widziane w perspektywie neomarksistowskiej krytyki i podejrzliwosci moze sig okazac
zaledwie powigkszaniem rynkow, poszerzaniem wolnosci, ale tyl
ko tej, ktora sluzy interesom opartym na przeplywie towarow, uslug
i ludzi. St^d tez lotniska staj? sig przestrzeniami w coraz wigkszvm
stopniu skomercjalizowanymi i bardziej przypominajg supermarkety niz miejsca, w ktorych zaczyna sig romantyczna podniebna
podroz.
Lotniska stajq sig czynnikami miastotworczymi. Trawiasta podmiejska k)ka przez sto lat przeistoczyla sig w katalizator urbanizacji. Jedric} z najwazniejszych cech wspolczesnych lotnisk jest ich
ciqgla ewolucja, zmiana, przebudowa. Dzieje sig to pod naciskiem
dominujacej techniki (nowe systemy odpraw biletowo-bagazowych, systemy bezpieczenstwa i kontroli, transportu bagazu, przemieszczania pasazerow na coraz wigksze odlegtosci, i coraz wigksze samoloty), ktora powoduje, ze nie ma czasu na krystalizowanie
i sprawdzanie w dluzszym czasie wzorow budowania lotnisk. Powszechnie rzadzi dynamiczny ruch. Brzmi to trochg jak powtorka
z futuryzmu, ale juz w masowej, globalnej skali.
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Problem skali - jak duze moze bye miejsce,
aby mozna byto nadal nazywac je miejscem?
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Lotnisko (miejsce niskich lotow) jest kompleksem elementow
0 zroznicowanej funkeji i wielkosci. Dzieli si? zasadniczo na dwie cz?sci: landside i airside. Po stronie airside znajdujy si? pasy startowe,
drogi kolowania i plyty postojowe. Te sy budowlami naziemnymi, ale
majy swojy konkretny realm) kontynuacj? w przestrzeni powietrznej w pasach nalotu, korytarzach powietrznych hjczycych je z innymi lotniskami. Po stronie landside znajdujy si? terminale z r?kawami, pirsami,
poczekalniami, halami odpraw przylatujycych i odlatujycych, galeriami handlowo-uslugowymi. Te z kolei lyczy si? z parkingami, przystankami kolei, metra, autobusow zapewniajycymi bezposredniy lycznosc
z miastami. W ten sposob lotnisko staje si? zaledwie, ale moze i az
punktem, a wi?c miejscem w ciyglym strumieniu przeplywu potokow
ruchu. Naziemne drogi samolotow i terminale pasazerskie obrosni?te
s;) infrastruktury towarzyszycy - wiezami kontroli, terminalami cargo,
bazami serwisowymi i sporych rozmiarow zapleczami technicznymi
1 administracyjnymi. W bezposrednim sysiedztwie lokujy si? hotele,
biurowce, centra handlowe i rozrywkowe, centra logistyczne. Jest to
model realizowany przez wielkie lotniska w?zlowe - huby. Ale oprocz
globalnych gigantow istnieje na swiecie bardzo duzo - i tych jest najwi?cej - lotnisk regionalnych, gdzie po godzinach szczytu, kiedy odlecy juz wszystkie samoloty, panuje spokoj. Majy jeden pas startowy
i niewielki terminal, gdzie vvyczuwa si? bardziej swojski klimat, a skala
blizsza jest czlowiekowi. Niezaleznie od wielkosci, zazwyczaj mierzonej roczny przepustowoscia lotniska, pas startowy ma srednio okolo
3,5 km dlugosci i jest to podstawowy parametr wielkosci.

Samoloty na krakowskim Rynku
- skala lotnisk/miejsc
Rynek w Krakowie kiedys wydawal si? mieszkancom tak wielki,
ze mowili o nim jak o okryglym placu wyznaczonym przez widnokryg. W wyobrazeniach form przestrzennych w zamierzchlych czasach poslugiwano si? modelem okr?gu, chociaz istniala wowczas
obiektywna wiedza na temat sposobow precyzyjnego geodezyjne-
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go tyczenia ukladow prostokreslnych. Mimo to krotko po lokacji
w 1257 r. rynek nazywano Ring/circulus zamiast na przyklad „targ”
nawiqzujac do funkcji, lub quadratics w nawiqzaniu do ksztaltu5.
Co ciekawe, okreslenie Ring funkcjonowalo ponoc nawet wtedy,
gdy z wiez kosciota Mariackiego wystarczajgco wyraznie byto widac geometryczna osnowg wznoszonego miasta.

Lotnisko w Krakowie
Krakow od dawna ma swoje lotnisko w Balicach (wczesniej, w latach 1912-1963 - w Czyzynach). Przez lata byto to miejsce „za miastem” i mato kto sig nim interesowat. Od niedawna nosi durnng nazwg
Krakow Airport i dla kazdej wladzy znaczy bardzo wiele.
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Fot. 2.

Jest to lotnisko regionalne, mimo to jego wielkosc w stosunku do
Rynku i starego miasta daje do myslenia. Przyjmowanie krakowskiego Rynku jako skali porownawczej dla roznych wielkosci urbanistycznych ma gtgboki sens.
5 P. Tyszka, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w swiadomosci jego miesz-

kancow, Lublin 2001, s. 76 i nast.
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Mimo ze jest to plac uformowany przed vviekami, jego wielkosc do
dzisiaj moze okreslac granice ludzkiej percepcji przestrzeni rozumianej jako miejsce, percepcji mozliwej w jednorazowym akcie postrzegania, w sposob ciagly i nieprzerwany. Zeby uzmyslowic sobie skal?
zagadnienia, wystarczy powiedziec, ze na najwi?kszym placu sredniowiecznej Europy zmieszczg si? zaledwie cztery samoloty sredniej klasy. Rynek byf i niewgtpliwie jest miejscem. Czy zatem lotnisko jest jeszcze miejscem?
W dzisiejszych czasach lotniska sg wazne. Stajg si? miejscami szczegolnymi. Opisuj^c je, naduzywa si? cz?sto nacechowanego emf'azg j?zyka. O lotniskach mowi si? jak o bramach do wolnego, otwartego swiata, ktore reprezentujg mi?dzynarodowy ruch inspiruj^cych podroze, a
o terminalach jak o wspolczesnych katedrach. Czy jest to zjawisko nowoczesne? J?zyk ow bywa podobny do egzaltowanych opisow osi^gni?c techniki z epoki wielkich wystaw swiatowych przelomu wiekow. Z
podobny admiracjg spotykaly si? swego czasu dworce kolejowe. Okazaly ekleklvczny dworzec w Antwerpii nie bez powodu nazwano „katedra” Wznoszeniu kolejowych dworcow centralnych w Warszawie i w
Katowicach towarzyszyly jeszcze podobne ambicje. Dworce kolejowe w
wielu miastach byty miejscami oznaczonymi waznymi budowlami - z
regufy wysokie ponad miar?, okazafc i kosztowne, gdzie pragmatyka inzynierii komunikacyjnej byla zdominowana ideologic Dzisiaj, chociaz
chwilowo zdegradowane, nadal sa jadrami kondensujgcymi nowe miejskie centra (chocby Krakowskie Centrum Komunikacyjne). Dworce ko
lejowe zdaja si? czekac na zmierzch wielkich lotnisk. Poki co, przyjmuji)
strategi? przetrwania przez wspoldzialanie.

Terminal TWA na lotnisku JFK w Nowym Joiku
Eero Saarinen poczgtkowo tworzvt pod wplywem Miesa van der
Rohe, jednakze w pozniejszym okresie zwrocil si? w stron? stylu krzywoliniowego, bye moze zainspirowany rozstrzygni?ciem konkursu na
oper? w Sydney, w ktorym by! s?dzig. Ow styl organiczny znalazl swoj
najlepszy wyraz w neoekspresjonistycznych dworcach lotniczych: na
lotnisku Dulles (1958-1962) w Waszyngtonie i terminalu TWA (Trans
World Airways, 1956-1962) na lotnisku Kennedy ego w Nowym jorku.
„W tych dwoch budowlach wyrazit on poezj? lotu bardziej przekonu-
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j<)co niz jakikolwiek inny wspotczesny architekt” - pisze David Watki6.
Norberg-Schulz zarzuca Saarinenowi brak jednorodnego stylu. Piszac
o jego dzielach, stwierdza: „[...] az trudno uwierzyc, ze wysziy spod r?ki
tego samego architekta. Jest to interesuj^ce, ale jego obiekty maja nieco
powierzchowny i retoryczny charakter”7. Terminal TWA na lotnisku
JFK znajduje jednak w oczach krytyka uznanie jako dynamiczny wyraz idei lotu. W tym przypadku jest to wi?c udany przyklad betonowej
retoryki. Sam autor tak komentuje swoja realizacj?: „Budynek, ktorego architektura sama wyrazataby dramatyzm, niezwyklosc i ekscytacj?
podrozg [...] miejsce ruchu i tranzytu [...] Ksztalty zostaly swiadomie
wybrane, aby wyrazic szybujaca jakosc linii. Chcielismy wznoszenia”8.
W 2001 r. terminal zostal wylgczony ze sluzby i jednoczesnie uznany przez Nowy Jork za znaczacv obiekt kulturowy, a w 2005 r. wpisany
na Narodow£i List? Miejsc Historycznych. W swoim czasie by! bardzo
nowoczesnym obiektem: jako pierwszy (lub jeden z pierwszych) zostal
wyposazony w karuzele bagazowe, system rozglaszania komunikatow,
telewizj? wewn?trznq. (zwang przemyslowa), elektronicznie wyswietlang tablic? informacyjna o lotach oraz wagi waz^ce bagaz. Po przebudovvie b?dzie nosit naw? JetBlue Flight Center.

Fot. 3. Lotnisko JFK
Zrodlo: www.wikipedia.org.

6 D. Watkin, Historia architektury zachodniej, tium. R. Depta, Warszawa 2006, s. 568.
7 Ch. Norberg-Schulz, op. cit., s. 213.
8 A. Gordon, N aked Airport: A Cultural History o f the World’s Most Revolutionary Structure,
New York 2004, s. 199.
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Tempelhof jest jednym z najstarszych czynnych do dzisiaj lotnisk (australijski Kingsford Smith wyprzedza go o trzy lata). Zalozone
w 1927 r., bylo pierwszym lotniskiem posiadajycym przystanek metra. To jedno z trzech ikonicznych lotnisk Europy obok londynskiego
Croydon i paryskiego Le Bourget. W 2007 r. Tempelhof obsluzylo 350
tys. pasazerow.
Nad polami Tempelhof samoloty lataja od stu lat. Wright bil tutaj
rekord przebywania w powietrzu - jedna godzina na wysokosci 160 m.
Obecny budynek lotniska, ukoriczony w 1940 r., zaprojektowal Albert
Speer. Lotnisko bylo cz?sciy wielkiego planu przeksztalcenia Berlina
w Germani?, stolic? panujacej nad swiatem hitlerowskiej Rzeszy. Bu
dynek otaczajycy plyt?, zaprojektowany w stylu faszystowskiego klasycyzmu, ma 307 tys. m2powierzchni i ciygle nalezy do najwi?kszych budowli na swiecie. Mowi si?, ze posiada najmniejszy duty-free shop.

Fot. 4. Lotnisko Tempelhof

Goering marzyt, aby polkolisty zespol budynkow mogl si? stac
widowniy dla 100 tys. widzow obserwujycych jego pokazy lotnicze.
Nigdy jednak do tego nie doszlo. Tempelhof swojy ponury przeszlosc odkupilo po wojnie: kiedy Berlin zostal zablokowany na ly-
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dzie przez wojska sowieckie, lotnisko b?d^ce w r?kach Amerykanow
sluzyto do utrzymywania przez prawie rok mostu powietrznego. Sa
moloty lqcluj^ce i startujgce co 90 sekund dostarczaly berlinczykom
wszystkiego co niezb?dne do zycia. W okresie zimnej wojny lotni
sko Tempelhof przyj?lo kilkanascie samolotow uciekinierow z komunistycznej Polski. W ten sposob, pokonujac ducha aktu zalozycielskiego za sprawg wydarzeh, w ktorych odegralo kluczowg rol?,
stalo si? miejscem oznaczajqcym wolnosc. Wbrew protestom opinii
publicznej na 30 pazdziernika 2008 r. wyznaczono dat? zamkniecia
lotniska. Zdecydowano, ze zostanie ono przeksztalcone w muzeum, centrum kultury i klinik?, zas tereny pasa startowego przeznaczono pod osiedle i park. Lotnisko stalo si? miejscem niezwyklym
i posiada duzg wartosc kulturowa. Zakonczy swoj zywot portu lotniczego, jednak geniusz miejsca b?dzie trwac zapewne jeszcze dingo.

Heathrow w Londynie
Jest to najbardziej ruchliwe, najbardziej „zapracowane” lotnisko na
swiecie ze wzgl?du na najwi?kszy ruch mi?dzynarodowy. Terminal 5
zaprojektowany przez Richarda Rogera i otwarty w kwietniu tego ro
ku (z wielkimi problemami szeroko opisywanymi przez pras? - chaos,
kolejki, odwolane loty, idace w miliony dolarow straty przewoznikow,
przeprosiny szefa brytyjskiego rzadu) kontrastuje z chaosem istniejg.cego portu. Dla patrzacego z ziemi Heathrow to shabby maze - zniszczony labirynt z cegiel i betonu, zbudowany tak, jakby zapomniano
o planie, widokach i krajobrazie. Mimo to niewgtpliwie jest to tez miej
sce. Z powietrza, z wysokosci ldlkuset metrow, w ukladzie pasow startowych i drog kolowania mozna si? dopatrzyc czytelnej, zaskakujgcej
figury: niemal kompletnej gwiazdy Dawida. Wedlug pisarza Davida
Lodge wygkjda to jak dzielo land art9.

Dallas Fort Worth
Opisujgc Heathrow, David Lodge prawdopodobnie mial na mysli konceptualist? Roberta Smithsona. Sensem artystycznej dzia9 D. Pascoe, Airspace, London 2001, s. 91.
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talnosci Smithsona byt dialog z naturalnym krajobrazem poprzez
budowanie tworow w jakis sposob ingerujgcych w naturalny krajobraz, uznawany za perfekcyjny punkt odniesienia, dost?pny w pelni
ludzkiej percepcji dopiero w widokach z lotu ptaka. Dlatego tez lotnisko stanowilo dla niego nadzwyczajny, wymarzony obiekt namyslu i pole do eksperymentow.

154

Fot. 5. Spiralna grobla Roberta Smithsona
Zrodlo: www.wikipedia.org.

Zwi^zek Smithsona z awiacja przypiecz?towala smierc. Artysta zgingi w 1973 r. w katastrofie lotniczej w okolicach Amarillo Ramp (jednego ze swoich dziel) wraz z pilotem i fotografikiem dokumentuj^cym jego prac?. „Smithson umarl wsrod rozmyslari o naturze i sztuce” - jak
wvrazit si? jeden z krytykow. W jednym ze swoich poetyckich tekstow
Smithson zastanawial si? nad tym, „Jak sztuka powinna bye wtaczona
w lotnisko i jego otoczenie, aby wywolac nowg swiadomosc tego nowe
go krajobrazu. Tak jak nasze satelity eksploruja i mapujg Ksi?zyc i planety, tak artysta eksploruje nieznane miejsca wokol naszych lotnisk. Ter
minale przyszlosci egzystujg w wymiarze mentalnym i materialnym. To
sugeruje nieskonczong drog? zawart;} w drodze skoriczonej. Proste linie
kjdowisk i pasow startowych nadaja percepcji bytu perspektyw?, ktorej
wymykajg si? wszystkie nasze koncepcje natury. Siedemnasto-, osiemnasto- i dziewi?tnastowieczny naturalizm w sztuce jest zast?powany
przez abstrakcyjny, bezprzedmiotowy sens miejsca”10.
10 Ibidem , s. 91 [tlum. P.W.].
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W 1966 r. biuro architektoniczne Tippets-Abbett-McCarthy zaprosi If) Smithsona do opracowania swego rodzaju artystycznej „inwentaryzacji" terenu przyszlego lotniska w DFW. Byla to dla artysty okazja
do estetycznej i intelektualnej wypowiedzi. Swoje przemyslenia zawarl
w tekscie napisanym w charakterystycznym dla siebie stylu pomi?dzy
krytycznym esejem a poetyckg fikcjg, zatytulowanym Ku rozwojowi
miejsca powietrznego terminalu, zastrzegajac, ze jest to raczej teren
wspolny pomi?dzy roznymi dyskursami, a nie wst?p do dzialan arty
stycznych, inzynieryjnych czy architektonicznych.

Fot. 6. Lotnisko Dallas Fort Worth

Przyjmujgc heroiczna koncepcj? artysty, ktory nie jest powolany do
uspokajania ludzkiej wyobrazni, czynienia zadosc potrzebie spokoju
i dostarczania przyjemnosci, ale do profetycznych funkcji przepowiadania przyszlosci, odczytywania znakow zwiastujgcych zmiany, pi?kne, ale niepokojgce konceptualizacje Smithsona nalezy rozpatrywac
w takich wlasnie kategoriach. Wielkie lotniska napawajgce lekiem, alienujg.ce, nieludzkie, odhumanizowane itd. nadal sg przeciez ludzkimi
budowlami, potrzebnymi, pozytecznymi, z ktorych chclnie korzystamy. Bye moze sg znakami przyszlosci i zmuszajg nas do oswajania si?
z nowg geograficzng skala, ktorej musimy si? uczyc. Nasza wyobraznia
musi podgzac za zmianami. Moze to po prostu proces przystosowaw-
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czy, ktory odbywa si? nie bez oporow i musi przysparzac nam bolu.
Lotnisko DFW prezentuje koncepcj? miejsca jako punktu na
drodze, punktu w strumieniu przeplvwajacej przestrzeni. Nie jest
miejsce statycznym - bezpiecznym portem, ostatecznym celem
podrozy. Jest miejscem w drodze...
Zaprojektowane przez architekta Gyo Obata DFW zostalo ukoriczone w 1973 r. Bezposredniy inspiracja dla konceptu park-and-fly
byla ponoc - jak pisze Alasdair Gordon11 - reklama wypozyczalni samochodow Hertza, w ktorej biznesmen wprost z fotela samolotu plynnie przenosil si? do samochodu. Thomas Sullivan, mastermind JFK
i konsultant planu DFW, ponoc bardzo lubil t? reklam? i powaznie potraktowal zawarte w niej sugestywne przeslanie o mozliwym
i koniecznym „plynnym” przejsciu z fotela samolotu w fotel samo
chodu. Mial przekonac architekta Gyo Obat?, ze jest to sluszna
i gfowna idea, ktora powinna prowadzic projektanta nowego lot
niska. Ani slowa o spiralach Smithsona i jego sztuce ziemi. Obata
z kolei tak wyjasnial swojy ide?: „Zadnych ekstrawaganckich pawilonow. Wielki Centralny Terminal jest niemodny. Prosto z parkingu
do gejtow12. Bez tloku, bez problemow, bez bolu”13. Wszystko mialo bye plynnym ruchem: dojazd na parking, przejscie z samochodu do
gejtu i samolotu bez przeszkod i zatrzymari, po wylydowaniu - jeszcze
szybciej i prosciej.
Linearny plan nie mial ani konca, ani poczytku, skladal si? z kolejnych polokr?gow (aby wydluzyc lini? dokowania samolotow), we wn?trzach znajdowaly si? przestrzenie parkingow, srodkiem biegla glowna
os komunikacyjna. Budynki byly prefabrykowane, powtarzalne, z betonu, przygotowvwane w pobliskiej fabryce, skladane na miejscu jak
z klockow. Odnajdujemy tu nadrz?dnosc komunikacji, prefabrykacji,
powtarzalnosci, uniformizacji - to znany nam duch unoszycy si? nad
zlymi miejscami.
Ale czlowiek, jako stworzenie zamieszkujyce, potrzebowal takze na
DWF miejsca do zgromadzen, swi?towania i celebry. Charakterystyczne, ze nie bylo w zalozeniu takiego miejsca dla ceremonii otwarcia. Nie
11 A. Gordon, op. tit., s. 240 i nast.
12 W artykule przyjeto spolszczon? pisowni? „gejt" (ang. gate - 'brama, bramka, szlaban, sluza’). Gejt jest ostatnim punktem kontroli i ewidencji pasazerow przechodz^cych z poczekalni
przedodlotowych do r^kawow, autobusow lub bezposrednio do samolotow stoj^cych na plycie.
13 Ibidem , s. 243 (tlum. P.W.).
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bylo centrum, tylko totalna decentralizacja. Miejscem uroczystosci otwarcia mialo bye Spirituals Center, ale nigdy tego planu nie zrealizowano. Lotnisko pozostalo plynnq materiq bez poczqtku i korica, bez srodka i granic.

Atlanta Hartsfield. Mo dele hiper funkcj onalne
Stany Zjednoczone posiadajqee najlepiej rozwinigty system transportu
lotniczego w latach 70. byly poligonem doswiadczalnym, na ktorym odbywalo sig poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych modeli nowoczesnego lotniska. W poszukiwaniu najlepszych rozwiqzari siggano po oschle
modele czystego mechanicznego systemu. Passenger Processing System,
w ktorym byla mowa o access interface, processing component, czyli terminalu, w ktorym przygotowuje sig pasazerow do przemieszczenia w kierunkuflight interface, poskutkowaly rozwiqzaniami podporzqdkowanymi zasadzie park-and-fly, gdzie jakosc architektury byla zbyteczna. „Nie
potrzebujemy monumentow, potrzebujemy sprawnych narzgdzi” - mowiono w tamtych czasach14. Jednak DFW byl przystosowany do systemu
kapitalizmu poddanego silnej kontroli panstwa, w ktorym wladze federalne nadzorowaly ruch lotniczy w zakresie taryf i pol^czeri. Najwigkszym
zmartwieniem zarzqdzajgcych lotniskami bylo wtedy jak najszybsze przemieszczenie pasazerow z samochodow do samolotow. Po wprowadzeniu
w zycie ustawy o deregulacji, czyli po uwolnieniu rynku w obszarze lotnictwa cywilnego, zwigkszyla sig liczba przesiadek i lotow l^czonych. Naj
wigkszym zmartwieniem stalo sig przemieszczanie pasazerow pomigdzy
gejtami, wewnqtrz terminali. DFW jest najwigkszym osiagnigciem czasow przed deregulacji Atlanta Hartsfield jest pierwszym i najwigkszym
do dzisiaj lotniskiem epoki po deregulacji.

Hubs and spokes concept

- kojicejitratory i szprychy, gniazda i promienie
Airline Deregulation Act podpisany w 1978 r. przez prezydenta
Jimmy ego Cartera znosil federalny nadzor nad cenami i trasami przewoznikow. Ustawa przelamala monopol wielkich linii; niektore z nich,
14 Ibidem.
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np. Pan Am i Eastern, znikn?ly ze sceny. Deregulacja jest granicy pomi?dzy ztotym wiekiem odrzutowca a dzisiejszg zaciektg konkurencjg w transporcie. Wedlug niektorych komentatorow to wtedy nastijpil koniec ery romantycznej podrozy w przestworzach, a zaczat si? czas
komercjalizacji przestrzeni. Ale sg tez i tacy, ktorzy utrzymujg, ze prawdziwy kres awiacji potozyt dopiero wynalazek tanich linii lotniczych.
Lotnisko w Atlancie zoslalo zbudowane najtaniej jak to mozliwe,
nastawione na skrocenie czasu kotowania i dokowania samolotow
oraz przemieszczania pasazerow pomi?dzy gejtami w celu przesiadki. Okreslane ironicznie jako megalityczna betonowa budowla
o niejasnej ofiarnej funkcji lotnisko Atlanta Hartsfield podniosto na
nowy poziom brutalistyczng betonowg estetyk?. Ponoc przy betonowej Atlancie - totalitarne Dallas jest miejscem intymnym.
Ale czy aby na pewno problem jest nowy? Sens naukowych dociekari polega takze i na tym, zeby rozszyfrowywac i odczytywac
teksty jakoby ziotych czasow niegdysiejszej architektury, kiedy to
ponoc dobrze stuzyta czlowiekowi, powotuj^c do zycia same dobre
miejsca. Charles Lindberg po przelocie nad Atlantykiem w 1927 r.,
l^duj^c na Le Bourget, nie b?dgc pewnym, czy dobrze robi, mial do
siebie mowic: „Czy to jest fabryka, czy lotnisko?”15.

Lotniska p os Into de rnistyczn e
Zfc miejsca hiperfunkcjonalistycznych lotnisk modernistycznych domagafy si? reakcji. Co zaskakuj^ce, pierwszy zwiastun odnowy nadszedi nie z Europy ani z USA. Lotniska na Bliskim i Dalekim
Wschodzie wzniesione w okresie boomu lat 90. z uzyciem tkanin, namiotowych konstrukcji i fontann stwarzafy iluzj? miejsca. Byly optvmistyczng alternatywg dla odhumanizowanych lotnisk modernistycznych. W latach 90. nuda oczekiwania w halach tranzytowych
zlagodzona zostafa duza ilosciq powierzchni handlowej, zgodnie z teoriami marketingu buduj^cej atmosfer? relaksu sprzyjaj^cego zakupom. Obecnie lotniska staj$ si? powoli modelowymi idealnymi miastami korporacji16. W kilkanascie minut biznesmeni mog4 dojsc do
samolotu, ktory zawiezie ich w dowolne miejsce na swiecie.
15 A. Gordon, op. cit., s. 248.
16 Szerzej na ten temat w: W. Jones, New Transport Architecture, London 2006.
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Mimo swoich wad Atlanta to obecnie obowiqzujacy model funkcjonalno-przestrzenny, doskonalony w kolejnych realizacjach przez
dzialania architektoniczne. Agorafobia, klaustrofobia czy agresja
pasazerow sfrustrowanych oczekiwaniem i stloczeniem, zagubieniem lub zagini^ciem bagazu, opoznieniami majg bye lagodzone
przez zieleri, szum wody, swiatlo, widok na samoloty, szeroka ofert^
handlowq, rozrywkowq. Wiarg w mozliwosc odrodzenia architektury lotnisk odnowity udane postmodernistyczne realizacje, takie
jak Stansted, Kansai czy Denver.

Stansted
Otwarty w 1991 r., zaprojektowany przez Normana Fostera termi
nal w Stansted zapoczqtkowal powrot do korzeni - lotniska otwartego widokowo na plytf z samolotami. Na Stansted mozna patrzec jak
na ogrodowy pawilon, jego forma jest prosta i latwa do odczytania,
lekki dach wyraznie lapie swiatlo. Foster pokazal na nowo, ze najbar
dziej dramatycznym elementem lotniskowej scenografii jest samolot,
„niewidzialny, obecny za kulisami”. Przypomniat corbusierowski temat „nagiego lotniska”. Mimo ze lot samolotem nie jest juz dla wie
lu ludzi zdarzeniem wyjqlkowym, samoloty sa ciqgle najvviykszq atrakcjq lotnisk. Nalezalo wi§c po prostu na powrot zwrocic ku nim uwag§.
Samoloty stojqce na plycie w Stansted sq dobrze widoczne przez wielkie przeszklenia. Hala dworca jest prosta i otwarta, a wolny rzut jest si§
czytelny dla ludzi.

Kansai
Kansai jest jednym z wielu lotnisk zbudowanych na brzegach Pacyfiku w czasie boomu ekonomicznego lat 90. Terminal na sztucznej wyspie Kansai wedlug projektu Renzo Piano jest „jak fala tsunami szkla
i stali rozbijajejca si§ o brzeg”. Pomysl formalny opiera sie na wielkoskalowej alegorii wywiedzionej z natury. Podobno tak jak chiriski mur
widac Kansai z Ksiyzyca. Powyzszy opis nacechowany optymistyczna
emfazq (o ktorej byla mowa na wst^pie) sam w sobie dowodzi odro
dzenia wiary w mozliwosc budowania wielkich i nowoczesnych, nasyconych techniki|, pozytywnych miejsc.

Piotr Wrobel

Denver
Duzy terminal pasazerski w Stanach Zjednoczonych ukonczony
w 1995 r. W nocy ma swiecic jak latarnia morska, a pokryte teflonovva tkaniny dachy namiotowe majy przywodzic na mysl osniezone okoliczne wzgorza. Lotnisko z rozmystem zbudowano jako nowy architektoniczny znak - ikon? Denver.

Powrot do dcfinicji - trwanie i rozpad miejsc
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W ostatecznym rozrachunku architektura to zestaw roznych elementow - kawalkow materii polyczonych „na sil?” przewaznie wbrew
ich naturze, przy uzyciu sporej ilosci energii potrzebnej do pokonania oporu. Sy to zestawienia tymczasowe, ulotne. Miejsca to w istocie zestawy fragmentow materii, uklady nietrwale, dyzyce do rozpadu
i przejscia w stan bardziej stabilny. Najwi?kszy sih) destrukcji jest czas,
z ktorym wytrwale wspolpracujy grawitacja, woda, ogien. Miejsca,
o ktorych byla tutaj mowa, tez sy czasowymi, nietrwalymi ukladami
materii. W koncu rozpad miejsc jest procesem nieuniknionym i musi
nastqxnvac, aby pojawilo si? miejsce dla nowych miejsc.

Mi^dzynarodowy obrot materii
Boksyty wydobywane w Afryce plyna do nap?dzanych przez energi? pozyskiwany z rzek hut na Islandii. Aluminium przerobione np.
w Belgi w postaci okien czy profili scian oslonowych trafia do uzytkownikow na calym swiecie.
By! taki czas przed kilku laty - czas mi?dzynarodowej zbiorki zlomu dla chinskich hut. Mowilo si?, ze w polskich portach zacumowaly chihskie okr?ty, ktore odplyny dopiero wtedy, gdy wypelniy swoje
ladownie zlomem. Wtedy to w Polsce znikalo zelazo pod kazdy postaciy. Takze moj podr?czny koszyk z zelaznymi klamotazami - re
ady-mades, wytrwale zbieranymi na spacerach i w czasie nadzorow
na budowach, postawiony raz w poblizu furtki, padl ofiary zlodziejskiej goraczki. Mog? miec tylko nadziej?, ze przetopione strz?py zelaza
przenikn?ly do konstrukcji stadionu olimpijskiego Hercoga i de Meu-

L o t n isk a - m ie jsc a na p r z e c i^c iu d r o g p o w ie t r z n y c h

rona i tam przez dhigi jeszcze czas bcda egzystowafy.
Kamieri pochodzqcy z antycznych ruin w bazylice sw Piotra czy antyczne kolumny w nowozytnych bazylikach to tylko stan przejsciowy
na drodze do miejsca wiecznego przeznaczenia budowli. Mozna sobie
wyobrazic plyty postojowe samolotow, drogi kolowania i pasy startowe odnajdywane w lasach, porosni^te krzewami i trawq, terminale zamienione w biura, galerie czy szkoly. Taki los spotkal juz dawno krakowskie lotnisko w Czyzynach. To samo niedlugo stanie si§ z dumnym
Tempelhof. Lotniska po prostu ustjjpig. miejsca innym miejscom.
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