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Maria Gołębiewska

Foremne i nieforemne – wyzwanie antropologiczne?

„Forma nie jest umaszynowieniem” – „Forma jest
granicą między tym, co można

opanować, a tym, czego nie można”1.
Karol Irzykowski

We współczesnej teorii sztuki, jak i w refleksji nad sztuką pojawia się wiele 
odniesień do materii tworzonego dzieła. Dotyczy to między innymi fotografii 
(na przykład kwestia immaterii), a w szczególności sztuki użytkowej (między 
innymi architektura organiczna i scenografia teatralna). Takie rozważania 
łączą się ściśle z zagadnieniem formowania materii i bezforemnością materii 
jako wyzwaniem nie tylko dla twórców i odbiorców takich dzieł, ale w ogóle 
dla tych, którzy – za tradycją filozoficzną i tradycją kultury Zachodu – uznają, 
iż jednym z celów człowieka są działania normotwórcze, prawodawcze tak 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, jak i w dziedzinie szeroko pojętej kultury 
(kulturowych i cywilizacyjnych wytworów człowieka). Dostrzegana nieforemność 
i bezforemność okazuje się więc pewnym wyzwaniem wobec dotychczasowych 
tez antropologicznych. Jednak – jak łatwo zauważyć – nie sposób dostrzegać 
nieforemności, nie wyznaczając pewnej miary tego, czym i jaka byłaby forma.

W swoim tekście wychodzę od założeń antropologicznych, deklarowanych 
wprost i presuponowanych przez Johna L. Austina w jego pracach na temat 
performatyki – podmiotu performatywnego, mającego poczucie sprawczości 
własnych działań i poczucie odpowiedzialności za nie. Austin zakłada, że czło-
wiek jest bytem normotwórczym i prawodawczym przede wszystkim w obrębie 
własnego świata społecznego i kultury, ale zarazem w odniesieniu do bytów 
przyrody ożywionej i nieożywionej, ku którym się zwraca. Taką sprawczość, 
szczególnie oddziaływanie na przyrodę, uwzględniają w swoich projektach 
i realizacjach współcześni architekci – nie tylko nurtu „architektury organicz-
nej”. Poniżej analizuję antropologiczne przesłanki, które odnajdujemy we 
współczesnych tezach na temat foremności i nieforemności przyrody i ludzkich 

1 K. Irzykowski, Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania. 1. Zdobnictwo w poezji. 2. Treść 
i forma, [w:] Pisma, część 2, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 222.
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wytworów. Wskazuję między innymi różnice w ujmowaniu formy: 1) tego, co 
formalne, 2) tego, co foremne oraz 3) tego, co sformatowane.

Foremność Rozumu

Punktem wyjścia polemik współczesnych artystów z tym, co „foremne”, są zało-
żenia obecne w myśleniu potocznym, a zakorzenione w stanowiskach filozoficz-
nych, socjologicznych, które przypisują człowiekowi możliwości formotwórcze 
– obecne tak w procesach poznawczych, jak i w praktykach, w działaniach pod-
porządkowujących byty natury, byty „naturalne” człowiekowi, wytwarzającemu 
specyficzny dla siebie świat – świat kultury. Takie tezy znajdujemy w filozofii XIX 
wieku i u początków refleksji socjologicznej (Dilthey i również Comte, wyraźne 
rozróżnienie nauk przyrodniczych i nauk o człowieku, czyli o społeczeństwie 
i kulturze). Założenia XIX-wieczne mają swoje źródła w tradycji filozoficznej – sta-
rożytnego i średniowiecznego substancjalizmu oraz nowożytnego racjonalizmu 
jako stanowiska poznawczego, ale też antropologicznego (człowiek jako byt 
rozumny, jako res cogitans). Trzeba przypomnieć, że pojęcie formy (morphe) 
Arystoteles łączy z pojęciem materii (hyle) w swoim stanowisku hylemorfizmu 
– w założeniu, że ów ścisły związek stanowi o substancji jako podstawie bytu 
– o substancjalności, istotowości bytu jednostkowego i całej kategorii bytów 
(o gatunku i rodzaju). Substancjalna, czyli istotowa, esencjalna podstawa ka-
tegoryzacji bytów natury decydowała o ich hierarchizacji, a u podstaw miała 
właśnie związek formy i materii. Materia zatem – wedle Arystotelesa – nie może 
być pozbawiona formy, nie może być nieforemna czy nieuformowana po tym, jak 
Bóg – Pierwszy Poruszyciel wprawił w ruch uformowaną już pierwotną materię.

Renesansowe i już nowożytne polemiki z arystotelizmem odwoływały się do 
koncepcji formy jako tego, co ściśle łączy się z aktywnościami rozumu. Tak Giordano 
Bruno, jak Kartezjusz (Pascal, Malebranche, Leibniz, Spinoza) zakładali, iż człowiek 
jako byt rozumny posiada zdolność rozumnego formowania przedmiotu pozna-
nia, między innymi dzięki matematyce – rachunkowi arytmetycznemu i prawom 
geometrii. Jednak owe formotwórcze prawa matematyki odnajdywali oni między 
innymi za pitagorejczykami w samej naturze – w proporcjach przyrody ożywionej 
(proporcje ciała ludzkiego) i nieożywionej (astronomia). Transcendentalizm Im-
manuela Kanta – odwołanie do formalnych, czyli „czystych” warunków poznania 
ludzkiego, uprzednich wobec wszelkiego doświadczenia – zakładał formę przede 
wszystkim jako związaną z działaniami poznawczymi człowieka – z możliwościami 
ludzkiego rozumu i wyobraźni. Formotwórcza aktywność wyobraźni transcenden-
talnej i wyobraźni empirycznej to podstawa Kantowskiego schematyzmu, czyli 
ujmowania w postaci form geometrycznych obrazów wyobraźni i świadomości.

Formalizm artystyczny i techniczny

XIX wiek przynosi – jak wiadomo – bardzo szerokie ujmowanie formy, tym 
razem łączonej z formotwórczymi działaniami człowieka, dokonywanymi 
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w obrębie specyficznego ludziom „świata przeżywanego”, czyli kultury. To 
właśnie umożliwiło przeciwstawienie formy jako następstwa działań poznaw-
czych i kulturotwórczych człowieka – naturze rozpatrywanej w XIX wieku jako 
nieforemne czy bezforemne zagrożenie uformowanego, uporządkowanego 
świata człowieka (przede wszystkim należałoby przywołać Heglowską opozycję 
przyrody i kultury, czyli specyficznego świata Ducha). Mówiąc inaczej, nauki 
przyrodnicze, odnajdując w przyrodzie pewne prawa dotyczące jej uformowa-
nia, zarazem niejako wprowadzały na powrót do natury owe prawa. Zgodnie 
bowiem z tymi prawami „nauki” (a de facto przyrody) człowiek miał poczucie 
uprawomocnienia własnych działań w obrębie przyrody. Formowanie bytów, 
ich przekształcanie i techniczne wytwarzanie przez człowieka miało jednak 
przewagę nad bytami natury, które w dużej mierze postrzegano i rozpatrywano 
jako „nieuformowane”, bezforemne, czyli nierządzące się żadnymi prawami 
dotąd rozpoznanymi. Nieforemność przypisywano więc tak „dzikim”, w do-
mniemaniu – bezrozumnym plemionom, jak i ich wytworom, domagając się 
ich cywilizacyjnego uformowania. Właśnie na tym przykładzie bardzo dobrze 
widać trudne i skomplikowane związki „formy” już nie z materią, ale z prawem 
i normatywnością w ogóle. Trzeba też przypomnieć tezy „formalizmu” koncepcji 
i programów estetycznych przełomu XIX i XX wieku, podkreślające artystyczny 
prymat formy wobec treści dzieła (zestawienie treści i formy jako uzupełnia-
jących się elementów dzieła sztuki). Warto wspomnieć także metodologiczne 
ujmowanie formy, proponowane wówczas przez filozofię życia („formy życia” 
Georga Simmla i jego koncepcja socjologii formalnej) oraz neokantyzm („formy 
symboliczne” Ernsta Cassirera).

W XX-wiecznej refleksji pojawia się jeszcze inny sposób pojmowania formy. 
Krytycy stanowisk esencjalistycznych podkreślali konstrukcyjny charakter formy 
– form zakładanych i obecnych, dzięki kulturowym i społecznym konwencjom, 
w myśleniu człowieka oraz form bytów wytwarzanych przez człowieka. Konstruk-
tywistyczne tezy rozpatrują formę jako związaną ze społecznymi i kulturowymi 
konwencjami – jako powoływaną i realizowaną w „przedmiotach kultury”, 
a przede wszystkim w przedmiotach techniki poddanych prawom ekonomii 
i wymiany ekonomicznej. Takie pojmowanie formy ściśle łączy się z terminem „for-
matowanie” – nadawanie kształtu oraz ujmowanie w ramy, czyli kształtowanie 
w pewnych granicach. Tak pojmowane formatowanie techniczne jeszcze bardziej 
kontrastuje z ujmowaniem natury jako tego, co pierwotne, co zastane przez 
człowieka i co dopiero wymaga owego uformowania. Właśnie tak technicznie 
pojęte sformatowanie odnajdujemy w znanych tezach Martina Heideggera na 
temat techniki, a w szczególności na temat traktowania przyrody jako pewnego 
„zasobu” danego ludziom. Techniczne instrumentarium jest rozpatrywane przez 
Heideggera jako to, co jednocześnie umożliwia i ogranicza działania człowieka: 
„Wyzywające roszczenie, które skupia człowieka na tym, by coś odkrywającego 
się dostawiał jako zasób, nazwiemy teraz ze‑stawem (Ge‑stell)”2 – dostawiał do 
zastanego stanu natury, mając przekonanie o władaniu nią. Wypada dodać, że 

2 M. Heidegger, Pytanie o technikę, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wy-
dawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, s. 22.
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słownikowe znaczenie słowa Gestell to „podstawa”, a ma ono związek z innym 
niemieckim terminem – Gestalt (czyli postać, kształt, forma), do którego trze-
ba będzie jeszcze powrócić. Z kolei Emmanuel Lévinas „formatowanie” wiąże 
z porządkiem ekonomii, z rynkowym standaryzowaniem ludzkich wytworów, 
przeciwstawionym ekspresji podmiotu3, czyli działaniu właściwemu kulturze, 
a w szczególności sztuce.

Współczesne konstrukcje foremności

W XX wieku pojawia się zatem wyraźna i upraszczająca opozycja między: 1) 
kulturowym uformowaniem i technicznym sformatowaniem a 2) przyrodą 
ożywioną i nieożywioną. Przyroda zdaje się nie posiadać formy i jej wymaga 
jako nieuformowana, nieforemna, bezkształtna. We współczesnej architektu-
rze właśnie takie ujmowanie foremności, czyli tego, co (zgodnie z porządkiem 
racjonalnym, z rozumem) jest formalne i co jest technicznie sformatowane 
– zostaje skontrastowane z tym, co nieforemne, bezkształtne w przyrodzie, 
z materią bezkształtną jeszcze, bo nieuformowaną. Jednak – jak łatwo zauwa-
żyć – w przypadku architektury (na przykład „organicznej”) jest to związek pa-
radoksalny – architektura bowiem wymaga technicznych rozwiązań, pewnego 
technicznego „sformatowania” również wtedy, gdy budynek naśladuje swoją 
bryłą i wyglądem – bezkształtność materii dostrzeganą w przyrodzie. Jest to 
pewna bezkształtność, ponieważ trudno tu zidentyfikować kształt za pomocą 
znanych figur czy brył geometrycznych.

Piotr Winskowski w swojej książce z roku 2000 wskazuje jako podstawowe 
rozróżnienie w teorii architektury – podział na formę i technikę. Forma bowiem 
jest łączona z elementem artystycznym w dziele architektonicznym, a w szcze-
gólności ze stylem, natomiast technika umożliwia realizacje zamysłów architekta: 
„Inspiracje artystyczne z natury rzeczy odzwierciedlają się w formach dzieł sztuki. 
Aby przybliżyć cechy, przejawy i zakresy odzwierciedlania inspiracji techniką 
przez formę architektoniczną – uwikłanej jednocześnie w ową technikę z racji 
wykonawczych – należy przyjrzeć się zarówno zakresom znaczeniowym pojęć 
‘forma’ i ‘technika’, w obrębie których dochodzi do wzajemnego inspirowa-
nia, jak i specyfice obecności w sztuce XX wieku idei artystycznych związanych 
z techniką”4. Dotychczasowa forma architektoniczna, ujęta w kanony stylistycz-
ne, była związana z materiałem i konstrukcją (na przykład portyki, nadproża, 
stropy, pokrycia dachów). Architektura, korzystając z nowych materiałów, mogła 
wprowadzać nowe ukształtowanie materii, a z drugiej strony – w przypadku 
dekonstrukcji w architekturze – mogła przekształcać dotychczasowe formy 
architektoniczne, realizując projekty niemożliwe dotąd ze względów technicz-
nych (zakłócenia relacji pion-poziom, ciężkie konstrukcje na wątłych z pozoru 

3 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998; „separacja jest ekonomią” – s. 204‑206; rzecz wytwarzana w procesie 
pracy a rzecz jako przedmiot indywidualnych doznań zmysłowych – s. 154‑155.

4 Por. P. Winskowski, Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI 
wieku, Universitas, Kraków 2000, s. 19.
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podparciach). Natomiast modernistyczny funkcjonalizm miał na celu jeszcze 
inne przepracowanie dotychczasowych form architektonicznych – pojawia się, 
tak dobrze znany w teorii sztuki pierwszej połowy XX wielu, postulat oczyszcze-
nia formy i jej ujednoznacznienie oraz podporządkowanie formy i konstrukcji 
budynku – postulatowi funkcjonalności. Charles Jencks podkreśla, że „ruch 
modernistyczny zubożył język architektury w dziedzinie formy” – „jeśli chodzi 
o ekspresję, architektura Miesa van der Rohe i jego następców jest najbardziej 
jednowartościowym systemem formalnym, jaki istnieje, ponieważ używa nie-
wielu materiałów i opiera się na geometrii kąta prostego. Ten ograniczony styl 
tłumaczony był względami racjonalności (podczas gdy był nieekonomiczny) 
i uniwersalności (podczas gdy pasował do kilku funkcji). Pudełko ze szkła i stali 
stało się najczęściej używaną formą w architekturze modernistycznej”5, a ujed-
noliceniu funkcji towarzyszyło zaniedbanie decorum.

Techniczne modernistyczne sformatowanie projektu i realizacji architekto-
nicznej pomijać może element artystyczny, ale – paradoksalnie – nie dotyczy to 
wspomnianej już architektury z założenia „bezforemnej”, bezkształtnej, która 
realizuje również cele artystyczne. Natomiast jej relacja wobec techniki jest nie-
jednoznaczna. Architektura „bezforemna”, przeznaczona do realizacji włącza 
element techniczny do swoich projektów, jak i równocześnie go pomija, bo 
usiłuje wykroczyć poza techniczne i materialne ograniczenia realizacji budynku, 
często bowiem zatrzymuje się na etapie projektu generowanego komputerowo, 
pozostaje jedynie w sferze pomysłu, koncepcji (sztuka konceptualna?). Projekt 
taki ma jednak również źródła i charakter techniczny…

Szczególnym ujęciem formy architektonicznej, które wychodziło od rozbicia 
dotychczasowej formalizacji, a także miało na celu zakwestionowanie oczywisto-
ści praw fizycznych, cech materii, z której wykonywano obiekt architektoniczny 
– była architektura dekonstrukcji. To właśnie dekonstrukcyjne projekty i realizacje 
stanowią pewien wstęp do rozwijających się koncepcji architektury kwestionu-
jącej foremność obiektu architektonicznego. Architekturę dekonstrukcji można 
określić jako zamierzenie architektoniczne (tezy teoretyczne oraz praktykę), po-
stulujące pewną de-formację dotychczasowych stylów i form architektonicznych 
– jako ich od-kształcanie i prze-kształcanie. Takie dekonstrukcyjne podejście do 
formy stanowiło punkt wyjścia projektów zakładających nieforemność czy bez-
kształtność bryły architektonicznej, między innymi Grega Lynna. Ważne okazały 
się tezy dekonstrukcyjne, dotyczące przepracowania dotychczasowych form 
architektonicznych, odejście od dotychczasowego ukierunkowania budynków 
(poziome-pionowe, horyzontalne-wertykalne), otwarcie wnętrza budynku na 
zewnętrze oraz użycie nowych materiałów, które umożliwiły realizację takich 
projektów. Trzeba podkreślić, że projekty te znajdowały swoje uprawomocnienie 
we wczesnych pismach Jacques’a Derridy na temat znaku i w jego późniejszych 
pracach dotyczących dzieła sztuki, a w szczególności architektury.

Można powiedzieć, że Derrida był szczególnie zainteresowany w swoich 
analizach pisma i jego różnych przejawów (tekstów) – aspektem przestrzennym. 
Dotyczy to również dzieła sztuki jako specyficznego tekstu-przedmiotu kultury. 

5 Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, przeł. B. Gadomska, Arkady, Warszawa 1987, s. 15.
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Derrida zakłada w swojej koncepcji różni – jako procesu różnicowania – pry-
mat przestrzeni i jej układów wobec czasu, prymat elementu diachronicznego. 
Różnia jest opisywana jako pewne przesunięcie w przestrzeni, wtórnie jako 
opóźnienie czy zwłoka w czasie. Dodatkowo jeszcze Derrida zakładał otwartą 
przestrzeń „tekstu-aż-po-horyzont”, dlatego odwoływał się do praktyk pisar-
skich rozbijających tak wolumin książki (Księga Mallarmégo), jak i czasowy, 
narracyjny układ tekstu (Nombres Sollersa). Pytał o możliwość istnienia tekstu 
„poza-księgą”, o rozbicie księgi jako zamkniętego woluminu, czyli o zniesienie 
granicy między tekstem a jego otoczeniem, uznawanym pochopnie za nie-tek-
stualne. Aby opisać to rozbicie woluminu książki, Derrida posłużył się między 
innymi metaforą rozplenienia, rozsiania znaczeń księgi przeciw „klasycznemu 
i sztucznemu argumentowi solidnej trwałości rzeczy pisanej”6.

Według Derridy przestrzenny (i zarazem materialny) charakter dzieła sztuki 
jest jednak najlepiej dostrzegalny w przypadku dzieła architektonicznego. Dzie-
ło architektoniczne jest traktowane przez Derridę jako specyficzny tekst oraz 
specyficzny przedmiot kulturowy – to właśnie w nim najlepiej jest dostrzegalne 
wpisanie odbiorcy dzieła w samą przestrzeń tekstu-dzieła. Architektura i  jej 
poszczególne realizacje to właściwie najlepsze przykłady Derridiańskiego „tek-
stu aż po horyzont”, w szczególności autorstwa architektów zainspirowanych 
jego tezami, jak w przypadku projektu Tschumiego w Parc de la Villette, gdzie 
spotyka się i przenika architektonika budynku i krajobrazu. Architektura stano-
wi bowiem specyficzny tekst pisma zawłaszczający odbiorcę, organizujący mu 
świat, w którym oznaczone zostają kierunki, a przedmioty „pozycjonowane” 
w przestrzeni przynoszą odbiorcy-użytkownikowi budynku pewne znaczenia 
do odczytania. Jest to tekst, który stanowi zarazem grę, w której uczestniczy 
odbiorca dzieła, potwierdzający jego znaczenia w codziennym działaniu. Takie 
semiotyczne pojmowanie architektury odnajdujemy w jej historii i wielowieko-
wej teorii. Natomiast Derrida podkreśla wielokrotnie umowność granicy między 
tekstem-dziełem architektonicznym a jego otoczeniem, parergonem. Cechą 
główną okazuje się niejednorodność bryły budynku, ponieważ ramy budynku 
– parergon są wpisane w samo dzieło – w ergon i obiekt nie ma granicy łatwej 
do wskazania, a to, co oddziela, zarazem łączy, jak obszar „przejścia”, „prze-
kroczenia” między budynkiem a otoczeniem. Derrida traktuje poszczególne 
architektoniczne realizacje jako układ tekstów – poszczególnych zamkniętych 
przestrzeni, które dekonstrukcja otwiera, łączy, czyni transparentnymi dla oglądu. 
Specyficznym przykładem dzieła architektonicznego, wpisującego w przestrzeń 
„miejskiego ogrodu” powtarzalne teksty – filmowe kadry, był Parc de la Villette 
i ciąg Folies – wspomniany już projekt Bernarda Tschumiego, a komentowany 
przez Derridę.

Jednak koncepcja architektury dekonstrukcyjnej wyszła poza tezy samego 
Derridy – architekci uznali, że jest to stworzenie pewnej formalnej regularności, 
a następnie jej rozbicie („deregularności”), co było również pewnym następ-
stwem architektury postmodernistycznej. W przypadku architektury „dekon-
strukcyjnej”, zainspirowanej tezami Derridy, redefinicji podlegają dotychczasowe 

6 J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 67.
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znaczenia, uznawane za trwałe na mocy tradycji i kulturowych umów, w tym 
znaczenia nadawane kierunkom góra-dół, prawo-lewo. Dlatego architekturę 
dekonstrukcyjną, kwestionującą dotychczasowe uformowanie dzieła architek-
tonicznego, cechuje: rozbicie przebiegu kierunków pionowych i poziomych, 
wielość linii po skosie, nieciągłości linii, układ otwarcia budynku na przestrzeń 
zewnętrzną (czyli niejednoznaczny charakter okien i drzwi, które separują 
i otwierają zarazem wnętrze budynku), redefinicja elementów i  ich układu, 
wpisujących dzieło w otoczenie i warunkujących dostęp do budynku (przejścia, 
nieokreślona, bo zróżnicowana wysokość budynku). Za jednego z czołowych 
twórców architektury postmodernistycznej uchodził Peter Eisenman (członek 
„Grupy Nowojorskiej), chwalony przez Derridę, który później realizował właśnie 
założenia architektury dekonstrukcyjnej (architekt jako archeolog, jako geolog). 
Inni twórcy to wiedeńska grupa Coop Himmelblau, Daniel Libeskind (budynek 
jako doświadczenie), Frank O. Gehry, Rem Koolhaas, Zaha Hadid. Architekci „de-
konstrukcyjni” podkreślali również swoje opozycyjne stanowisko wobec założeń 
rosyjskiego konstruktywizmu – przeciw modernistycznej utopii w architekturze. 
W przypadku wspomnianej już architektury organicznej przepracowanie form 
dotychczasowej architektury (kanonu kulturowego) ma na celu również wpisanie 
budynku w otoczenie, ale ma to być pewne „symbiotyczne” włączenie obiektu 
architektonicznego w krajobraz, w środowisko przyrodnicze wraz z cechami 
jego materii. Architekci postulujący takie cele działali przez cały wiek XX (Frank 
Lloyd Wright, Alvar Aalto, Antoni Gaudi, Eero Saarinen, Hundertwasser), a od-
woływali się między innymi do XIX-wiecznej metafory organizmu, porównując 
budynek – jego bryłę, funkcjonowanie – właśnie do organizmu.

Współczesne konstrukcje bezforemności

Lidia Klein w swojej książce Żywe architektury. Analogia biologiczna w architek‑
turze końca XX wieku pisze o wielu inspiracjach biologicznych we współczesnej 
architekturze – od najbardziej oczywistej analogii w „architekturze organicznej” 
po czysto konceptualną i zarazem czysto techniczną „architekturę cyfrową”, która 
„obfituje” w „biologiczne nawiązania”: „Choć zasadniczym celem jej twórców 
[architektury cyfrowej], wskazanym przez Frazera, jest tworzenie ‘żywej archi-
tektury’, ma ona wyłącznie konceptualny charakter, a elementy, które o owym 
życiu decydują, wybierane są arbitralnie. Architekci nie przedstawiają żadnej 
spójnej definicji życia, wprowadzając jedynie te elementy, które wydają im się 
interesujące, jak problem ruchu. Jednocześnie zupełnie pomijają na przykład 
problem śmierci. Życie jest dla nich pojęciem wyidealizowanym i poddanym 
estetyzacji”7. Inna biologiczna analogia we współczesnej architekturze dotyczy 
zestawienia budynku i ciała człowieka, które opiera się – jak wiadomo z historii 
sztuki – na analogii proporcji, z całą pewnością formalnej. Jednak analogia ta 
współcześnie zostaje znacznie wzbogacona. „Wraz z przewartościowaniem 

7 L. Klein, Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku, Fundacja Kultura 
Miejsca, Warszawa 2014, s. 12.
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normatywnej roli cielesności przez humanistykę, a także za sprawą rozwoju 
nauki (zwłaszcza implantologii czy biotechnologii), prowadzącymi do refleksji 
nad granicami biologicznego ciała, w architekturze zaczynają pojawiać się pró-
by wprowadzenia ciał nienormatywnych i wymykających się dotychczasowym 
klasyfikacjom, jak na przykład ciało cyborga”8, a także rozmaite odmiany mon-
strualności i bezforemności. Jak podkreśla Lidia Klein, w koncepcjach i pracach 
UNStudio i Grega Lynna potworność, monstrualność „nie jest już postrzegana 
jako anomalia, ostrzeżenie przed popełnieniem błędu, jakim jest stworzenie 
architektonicznego bezładnego potwora, ale przyjmuje rolę wzoru i inspiracji. 
Napiętnowana przez zachodnioeuropejską teorię architektury bezforemność 
staje się wartością pozytywną i inspiracją dla praktyki projektowej”9 (na przykład 
Dom embriologiczny Grega Lynna, Möbius House UNStudia).

Kenneth Frampton w książce Modern Architecture. A Critical History, w roz-
dziale poświęconym między innymi kwestiom topografii, morfologii i mate-
rialności w architekturze końca XX i początku XXI wieku, podkreśla usuwanie 
rozziewu między dwiema tendencjami: „plastycznością kaligrafii” projektów 
architektonicznych i „organicznymi syntezami”, których początki datują się na 
lata dwudzieste XX wieku. Pisze on o „symbiotycznej metodzie projektowania” 
Hugo Häringa – o „organicznej współzależności wnętrza i zewnętrza, Organwerk 
versus Gestaltwerk”10, realizowanej w połowie lat dwudziestych, a zakładającej 
połączenie w jedność w projekcie architektonicznym – rzeźbiarskiej formy bryły 
budynku z otwartą przestrzenią zewnętrza. Jako współczesny przykład takiego 
projektowania Frampton wskazuje między innymi projekty i realizacje Zahy Hadid. 
Odwołuje się przy tym do „postkrytycznego” eseju Roberta Somola 12 Reasons 
to Get Back into Shape (2004) (12 powodów, by przywrócić kształt), według 
którego „wyraźnie odmienne nastawienie odróżnia zastosowanie amorficzne-
go kształtu (shape), niewymagające wysiłku, od strukturalnego wytwarzania 
formy (form)”11. Somol uznaje, iż kształt (shape) jest łatwy, graficzny, dający się 
wielorako zastosować, arbitralny, trzymający się powierzchni, gruntu i bardziej 
„projekcyjny”, czyli nastawiony na przyszłość, niż „krytyczny” – polemizujący 
z przeszłością. Somol w swoim eseju odwołuje się między innymi do projektów 
OMA („the OMA shape projects”12), w szczególności Koolhaasa. Frampton od-
nosi się również do projektów i publikacji Grega Lynna: „Głównym teoretykiem 
morfologicznego kultu raczej kształtu niż formy był Greg Lynn, którego pisma 
pojawiły się w dwóch kolejno wydanych publikacjach Folds, Bodies and Blobs 
w roku 1998 i Animate Form w roku 1999”13. Frampton podkreśla, obecne 
w nich, wpływy jeszcze formalizmu architektonicznego i dekonstrukcji, poza 
które Lynn stara się wykroczyć w swoich tezach i projektach. „W obu tekstach 
rozpoznaje on [Lynn] podstawową rolę i możliwości morfologicznych para-
dygmatów”, w szczególności matematycznego modelowania, stosowanego do 
układu kształtów. Wzorcami byłyby tu „naturalne metaboliczne procesy jako 

8 Ibidem, s. 13.
9 Ibidem.
10 K. Frampton, Modern Architecture. A Critical History, Thames and Hudson Ltd, London 2011, s. 357.
11 Ibidem, s. 358.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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podstawa nowej architektury”14, ale również rezygnacja z utrwalonego przeko-
nania, iż budynki wpisane w otoczenie stanowią „pragmatyczną” odpowiedź na 
warunki klimatyczne, topograficzne i materialne15. Techniczne uwarunkowania 
nie tyle mają umożliwić dogodne wpisanie budynku w zastane warunki geogra-
ficzne, ile mają służyć – jako narzędzia modelowania – projektowaniu budynku 
o „wielokształtnych powierzchniach” biomorficznych16, bo zaobserwowanych 
w mikroskali przyrodniczej (stosowane przez Lynna porównanie do zmiennych 
kształtów kropli wody, blobs17). Nowa forma architektoniczna, przypominają-
ca nieokreślone kształty widziane w naturze, powstawałaby dzięki „ciągłemu 
zniekształcaniu powierzchni, zakrzywionych w rozmaity sposób”, jak gdyby 
były one wynikiem „dynamiki ruchu zwierząt”18.

Greg Lynn w swoich projektach zakłada ruch użytkowników obiektu archi-
tektonicznego, również percepcję wzrokową osoby pozostającej w ruchu, ale 
też same projekty architektoniczne mają charakter dynamicznych animacji – do 
budynku stosuje się metaforę żywego organizmu pozostającego w ruchu. Za-
razem jest to komputerowo uzyskiwana symulacja deformacji – jako pewnego 
przekształcenia pierwotnej zastanej czy też zakładanej formy19. Takie biomor-
ficzne założenia wpisują w swoje projekty architekci z grupy FOA – Foreign 
Office Architects, założonej przez Alejandro Zaera Polo i Farshida Moussaviego, 
którzy zaprojektowali między innymi terminal portu lotniczego w Jokohamie 
(2002). Architekci przepracowują na nowo kulturowo przyjęte znaczenia form, 
wprowadzając nową „semiozę kształtu”, co w przypadku wspomnianej reali-
zacji pozwala odmienić – dzięki modelowaniu matematycznemu i topologii 
– tradycyjnie pojęte relacje gruntu, ścian i dachu w relacje między kształtem 
gruntu i kształtem dachu, które wzajemnie się przenikają i łączą20. Pierwsze 
siedem lat swoich działań architekci podsumowali w publikacji Phylogenesis: 
FOA’s Ark (2003). Frampton wskazuje wcześniejsze projekty, które inicjowały 
bądź wyprzedzały koncepcje FOA, między innymi projekty architekta i inżyniera 
Freia Otto (między innymi projekty na Olimpiadę w Monachium, 1972, wraz 
z Güntherem Behnischem). To właśnie Frei Otto ujmował pracę architekta bar-
dziej jako Gestaltfinden niż Gestaltung – bardziej jako odnajdywanie formy niż 
formy tworzenie bądź wytwarzanie21.

Wspomniany już paradoks architektury, w założeniu nieforemnej, bezkształt-
nej, ujawnia trudności i komplikacje we współczesnym ujmowaniu granic – i nie 
chodzi tu o oddzielanie budynku i otoczenia, lecz o inne granice – między 
tym, co foremne i nieforemne, między tym, co rozumne, i tym, co przed- lub 
poza-rozumne, między ładem wprowadzanym przez rozumnego człowieka 
a domniemanym „bezładem” (jak bywa określana bezforemność) zastanym 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Por. ibidem, s. 359.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Por. B. Kolarevic, Digital Morphogenesis and Computational Architecture, [w:] SIGRADI 2000 – 

Construindo (n)o espacio digital / Constructing the digital Space, 4th SIGRADI Conference Proceedings, 
Rio de Janeiro, 25‑28 September 2000, s. 98‑103.

20 Por. K. Frampton, Modern Architecture. A Critical History, op. cit., s. 359.
21 Por. ibidem, s. 360.
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w przyrodzie. Projekty zatem pozwalają uzyskać „nieprzewidywalny geome-
tryczny format”22. Nieforemność, bezkształtność materii w przyrodzie, która ma 
znaleźć swój odpowiednik w bryłach budynków projektowanych i realizowanych 
przez ludzi, ma na celu usunięcie takich prostych opozycji. Jednak – paradok-
salnie – prowadzi do dostrzeżenia w przyrodzie właśnie pewnego bezładu, 
domagającego się ludzkiej interwencji, którą okazuje się budynek wtopiony 
w tło przypadkowego krajobrazu.

Punktem wyjścia projektów Lynna i architektów z grupy FOA są nie tyle do-
tychczasowe, ustalone formy architektoniczne (jak w przypadku dekonstrukcji), 
ile formy obserwowane w naturze wraz z przeniesieniem do projektów procesów 
ich kształtowania się, w ich dynamice i chwilowości. Projekty te – jako obrazy 
techniczne – mają na celu ukazanie owego procesu formowania, zatrzymanie 
tego procesu w wymiarach projektu i uczynienie pewnym wzorcem-modelem 
kształtowania przestrzeni rzeczywistych. Wedle Viléma Flussera wszelkie pro-
jekty architektoniczne są obrazami-modelami, a dodatkowo stają się „obrazami 
technicznymi”, gdy są generowane komputerowo. Obrazy techniczne według 
Flussera odwołują się do obrazów-odbić – do naszych percepcji utrwalonych 
w znakach ikonicznych, ale autonomizują się i już jako obrazy-modele, obrazy 
wzorcowe zapowiadają przyszłe realizacje. Flusser podkreśla wzorcowy charakter 
obrazów technicznych, które tworzą na nowo i od nowa kulturowe imaginarium 
i które mają – ze względu na odwołanie do modernistycznego autorytetu techniki 
– bardzo perswazyjny charakter. Nie mogą być bowiem podane w wątpliwość 
i jedynie specjaliści od tworzenia takich wizerunków („imaginatorzy”) mogą je 
oceniać i negować23. Czy ta krytyczna opinia nie dotyczy również projektów 
architektonicznych, których celem – wobec trudności z ich realizacją – jest przede 
wszystkim i głównie wyobraźniowa inspiracja?

Gestalt – figuralność a figuratywność

Rozwiązaniem, które usuwa owe proste opozycje: bezkształtna natura, za-
stany bezład-rozumny człowiek, normatywne uformowanie – jest propozycja 
Jean-François Lyotarda zawarta w jego książce Discours, figure (1971). Lyotard 
odwołuje się tu do filozoficznego pojmowania gestaltu (die Gestalt – forma, 
kształt, figura, postać), zaproponowanego trzydzieści lat wcześniej przez Mau-
rice’a Merleau-Ponty’ego. Termin „Gestalt” ujmuje w psychologii postaci wynik 
percepcji jako pewną figurę wyodrębnioną z tła, postać na pewnym tle. Lyotard 
za pomocą tego terminu określa nie tylko malarstwo figuratywne o wyraźnych, 
łatwo rozpoznawalnych kształtach, ale również poszukujące, abstrakcyjne 
malarstwo informel, zwane potocznie „niefiguratywnym”. Lyotard ujmuje to 
malarstwo również jako niefiguratywne, ale równocześnie „figuralne”24, odwo-
łując się właśnie do terminu „Gestalt”. Zdaniem Lyotarda bowiem widz zawsze 

22 Ibidem.
23 Por. V. Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie? Audiowi-

zualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1994, s. 65‑66.
24 Por. J.‑F. Lyotard, Discours, figure: un essai d’esthétique, Klincksieck, Paris 1971, s. 211, 277.
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rozpoznaje na tle płótna pewne kształty, pewne figury, chociaż nie odnosi ich do 
percepcji znanych, kształtnych rzeczy czy osób. Uczy się dopiero rozpoznawać je 
jako pewne kształty, figury własnej percepcji – własnej subiektywnej uwagi i jako 
twory wyobraźni i percepcji malarza. W ten sposób bezkształtność, nieforem-
ność, dostrzegana w pierwszej chwili, zamienia się w pewien rozpoznawany na 
tle płótna kształt – kształt potwierdzający możliwości człowieka w formowaniu 
tego, co bezforemne. Fenomenologiczne źródła filozofii Lyotarda łączą się w tych 
tezach zarówno z refleksją nad malarstwem, inspirowaną psychologią postaci, 
jak i z przemyśleniami dotyczącymi percepcji przestrzeni wielowymiarowych 
(rzeźby, ale także implicite architektury i krajobrazu).

Nieforemność, bezforemność stanowi więc wyzwanie dla percepcji i praktyk 
człowieka, który z takiej próby wychodzi zwycięsko również w przypadku ar-
chitektury „nieforemnej”. Ostatecznie bowiem uczymy się rozpoznawać bryłę 
budynku i  ją identyfikować bez względu na to, czy określimy ją jako shape, 
kształt, czy jako form, formę – bryłę tę rozpoznajemy właśnie jako pewien gestalt 
na tle krajobrazu, choćby po to, by trafić z powrotem… Granice wyznaczane 
przez nas w realnej przestrzeni i granice usuwane mają bowiem swe źródłowe 
odniesienie w naszej percepcji, która służy orientowaniu się tak w przestrzeni 
o łatwo rozpoznawalnych formach – w oswojonej przestrzeni „ludzkiej”, jak 
i w tej pozornie bezkształtnej, nieuformowanej przestrzeni „nieludzkiej”. Nie 
musi to jednak służyć sprawowaniu władzy nad otoczeniem, jak określił formę 
i działania formotwórcze człowieka Karol Irzykowski w słowach przytaczanych 
na początku tekstu.

Form and formlessness – an anthropological challenge?

Both modern art theory and contemplations of art contain many references to 
the materiality of the work created. This concerns, among others, photogra-
phy (for example, the question of “immateria”), and particularly applied arts 
(including “organic architecture” and theatrical scenography). Such considera-
tions are strictly linked to the issue of matter’s formation and the irregularity 
of matter as a challenge not only for the creators and perceivers of such works, 
but in general for those who – in accordance with philosophical tradition and 
the tradition of Western culture – believe that one of the goals of humanity is 
the normative activity, both in the natural sciences and in broadly understood 
culture (the cultural and civilisational creations of the human kind). The per-
ceived irregularity and formlessness thus appear to be some challenges to the 
existing anthropological theses. However, as it may easily be seen, no way exists 
to perceive formlessness without setting some kind of a guideline for what the 
form is and what is it like.

In the text, I start with anthropological assumptions formulated by John L. 
Austin in his works on the performativity – the performative subject with a sense 
of agency in their own actions and a sense of responsibility. Austin assumes that 
humans are norm- and law-making beings, especially within their own social 
and cultural world, but also in relation to living and non-living natural beings. 
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Such agency, particularly when influencing nature, is taken into account by 
contemporary architects in their projected and realised objects – not only of 
the “organic architecture” trend. I refer to philosophical tradition, normative 
theses in general and anthropological theories in particular, redefined by the 
proponents of modernity. I analyse the anthropological premises found in the 
contemporary theses on the form and formlessness of nature and human crea-
tions. I indicate the differences in understanding the form: 1) of that, which 
is formal, 2) of that, which has a form and 3) of that, which is formatted. The 
matters discussed include the contemporary constructs of that, which has a form, 
proposed in various concepts of architecture and the architectural object.

Słowa kluczowe: forma, bezforemność, współczesna architektura

Key words: Form, Formlessness, Contemporary architecture


