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What I have written comes from a feeling of helplessness.

To, co piszę, wynika z poczucia bezradności.

First, I felt such a declaration was called for to begin this text. Immediately afterward, I felt the urge
to make an excuse for this intention.

Deklarację tę uznałem za stosowną, aby rozpocząć tekst. Zaraz potem poczułem potrzebę, by
się z tego zamiaru wytłumaczyć.

I realise my helplessness because the written word is not the everyday tool of the creator and
designer of architecture. I should also add that we live in a culture dominated by the image. This
makes it more difficult for us to understand that architecture need not be perceived as a purely
visual art. This failure to grasp a wider vista of architecture – beyond the visual – disassociates
one even further from making an effort to visually verbalise thought through the written word,
because the written word seems to favour the invisible.

Stwierdzam swoją bezradność, ponieważ słowo pisane nie jest codziennym narzędziem twórcy,
projektanta architektury. Należy jeszcze dodać, że żyjemy w dobie kultury zdominowanej przez
obraz. Utrudnia to nam zrozumienie, że architektura niekoniecznie musi być postrzegana jako
sztuka czysto wizualna. Ten brak uchwycenia – szerszego niż wizualny – horyzontu architektury
jeszcze bardziej dystansuje od podjęcia inicjatywy graficznej werbalizacji myśli pismem, bo temu
co niewidoczne, słowo wydaje się bardziej sprzyjać.

I first felt forced to write primarily out of my academic responsibility. And soon afterwards –
this responsibility was somewhat reinforced by the awareness that the non-visual aspect was
dominant.
I admit that this awareness was an inconvenience to me. It justified the writing and I couldn’t quite
feel “anguished” by it. And so I came to a dilemma. I didn’t want to admit to myself that I was facing
it¾ I remained in the field of writing after all, as a willing “sufferer,” however badly this may sound.
At least I can complain about this difficult necessity this way.
There is another problem with writing academically about creative subjects. On the one hand,
I feel obliged to write texts which even aspire to deserve to be called scientific studies, while on
the other—it is difficult for me to find a common point to connect art and science. For all these
reasons I have so meticulously listed, this text has no scientific or literary aspirations. These are
just an artist’s observations running towards a theory of creative design.

Mnie zmusił do pisania przede wszystkim obowiązek akademicki. I zaraz później – świadomość
dominacji niewizualnego aspektu architektury trochę dopomogła tej konieczności. Przyznam, że
ta świadomość sprawiała mi kłopot. Ona uzasadniała pisanie. Nie całkiem już mogłem się czuć
nim „udręczony”. Zatem zrodził się dylemat. Nie chciałem się przyznać sam przed sobą, że go
mam… Na polu pisania pozostałem, jakkolwiek by to źle nie brzmiało, ale jednak „cierpiętnikiem”
z wyboru. W ten sposób mogę na tę trudną dla mnie konieczność przynajmniej ponarzekać.

The difficulty in writing about artistic creativity also has a logical aspect to it. Indeed, surely most
people who deal with it will claim that, in the fields of design, creativity is subject to analytical
thought. One could confirm this notion almost involuntarily if, while being formed, it did not
contradict logic equally as often, to give in to illogical premises in the process. Dreams, convictions,
even delusions will appear, all important to the creation of the work. And it is emotion that
creativity is subject to in an especially justified way.
Therefore, the source of my helplessness comes from a feeling of being suspended between
worlds – In fact, the essence of a creative act, and therefore the premises which determine its
course, are found “in between” the values and areas which we can name and subject to criticism.
Since these values reside “in between”, they cannot be described or defined. They cannot be
harnessed into science or rules of law, either. How may we then express these virtues and values
in words, in order to be able to expound the subject without lying?

Z akademickim pisaniem w dziedzinach twórczych jest jeszcze jeden kłopot. Z jednaj strony
czuję się zobowiązany pisać teksty, nawet aspirujące do miana opracowań naukowych, z drugiej
zaś – trudno mi znaleźć punkt wspólny, łączący sztukę i naukę. Dla tych wszystkich, skatalogowanych skrzętnie przyczyn, tekst niniejszy nie ma aspiracji naukowych, ani też literackich. Są to
tylko spostrzeżenia poczynione przez twórcę, biegnące w kierunku teorii dotyczącej twórczości
projektowej.
Kłopotliwość pisania o kreacji artystycznej niesie z sobą również aspekt logiczny. Otóż, zapewne
większość osób zajmujących się nią twierdzić będzie, że w dziedzinach projektowych ona podlega rozumowaniu analitycznemu. Można by potwierdzić tę tezę nieomal odruchowo, gdyby
w toku swojego powstawania równie często nie przeczyła ona logice, ulegając wówczas przesłankom irracjonalnym. Pojawią się ważne dla powstawania dzieł marzenia, przeświadczenia,
a nawet złudzenia. W sposób szczególnie uzasadniony twórczość podlegać będzie emocjom.
Źródło mojej bezradności wynika więc z poczucia swojego rodzaju zawieszenia pomiędzy światami… W istocie to, co stanowi o akcie twórczym, zatem przesłanki decydujące o procesie jego
przebiegu, są ulokowane „pomiędzy”. Czyli pomiędzy wartościami i obszarami, które potrafimy nazwać i poddać krytyce. Skoro wartości te są „pomiędzy”, to nie poddadzą się opisaniu, ani
zdefiniowaniu. Nie da się też ich uwikłać w naukę i przepisy prawa. Jak więc wyrazić te walory
i wartości słowem, by następnie móc temat wyłożyć, jednocześnie nie kłamiąc?

The answer is in the language of metaphor.
Odpowiedzią jest język metafory.
I have made “My Little Mythology of Architecture” into something that I call imagining-in. It is a
view which is purposefully tangled up in subjectivity. I deliberately treat it as personal, because
I feel that our contemporary art, and more generally speaking – creativity, is primarily about
INDIVIDUALISM.
To “imagine-in” is to share the artist’s individual viewpoint of the reality that surrounds us. I daresay
that this personal manner of sensing all that’s around us, meaning space, does not depend solely
on vision, sight or the optical perspective.

Uczyniłem „Moją Małą Mitologię Architektury” tym, co nazywam do-wyobrażeniem. Jest ono
spojrzeniem umyślnie uwikłanym w subiektywizm. Traktuję je z pełną premedytacją jako osobiste, ponieważ według mnie współczesna nam sztuka, a także bardziej ogólnie stwierdzając –
twórczość, to przede wszystkim I N D Y W I D U A L I Z M .
„Do-wyobrażenie”, to dzielenie się indywidualnym spojrzeniem twórcy na otaczającą nas rzeczywistość. Śmiem twierdzić, że ten osobisty sposób odczuwania wszystkiego co nas otacza, czyli
przestrzeni, nie jest uzależniony wyłącznie od widzenia, wzroku, perspektywy optycznej.

It is – primarily – a continuous experience.
To przede wszystkim – ciągłe doznawanie.
Tadeusz Pietrzkiewicz
2 August 2013
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***

***

I live in a space, a city, a house, which is mainly
myself. Perhaps that is why it is very difficult
to physically build a house for oneself. It seems
to me that this awareness is why I sometimes don't
want to build it, even though I'm an architect.
It exists because I exist.

Mieszkam w przestrzeni, mieście, domu, którym
głównie ja sam jestem. Może dlatego bardzo trudno jest fizycznie zbudować sobie dom. Wydaje mi
się, że z powodu tej świadomości czasami nie
chce mi się go budować, mimo że jestem architektem. On istnieje, skoro ja istnieję.

***

***

I am sitting at a round table at a meeting of the Senate of the Academy of Fine Arts. We find
ourselves stuck in a room at the top of a medieval tower. Once this tower was part of the
city’s defensive walls, which were usually enveloped in fog, immersed in it. Above them
towered the massive body of an otherworldly large brick church suspended above the fog.
The church’s size must have been amazing back then, more than it is today...

Siedzę przy okrągłym stole na zebraniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych. Znajdujemy się tu
– zawieszeni w pomieszczeniu ulokowanym u szczytu średniowiecznej wieży. Kiedyś baszta
ta należała do murów obronnych miasta, które najczęściej były spowite mgłą, zanurzone
w niej. Nad nimi górowało cielsko ceglanego, niebotycznie wielkiego kościoła. Ono było
zawieszone nad mgłami. Ogrom kościoła musiał wówczas oszałamiać, bardziej niż się to
dzieje dzisiaj…

Our tower used to store gunpowder. It is built like a cannon aimed at the sky. At its foot, it
was treated to massively bulky walls. They taper towards the top to be capped with a light
rafter framing. It is light compared to the bulk of the building as a whole. Enough to succumb
to the potential impact of a gunpowder explosion it might take and at the same time stately
enough to meet the challenge of the city walls. (I look up and see the massive rafter beams.)
Today, we sit in a room which levitates like a bullet at the muzzle of a gun barrel. We are
spinning around in history. We don’t know whether we are in the present, beyond or
behind it. Are we an insect hovering above a long-gone swampy meadow? The result of a
gunpowder explosion...? Or are we rather a bullet flying to eternity?
Still, the Senate is in session. With my right eye I monitor the assembled company. With my
left I see myself in a crowd of angry people who shout: “We want Chuck! Death to Joe!”
(Horrified, I notice that I am shouting together with them.) The crowd undulates to the
rhythm of the excitement. I open my third eye, the one for an eye... And yet, it also sees
that Christ seizes the hand of the one who stood up for him, to hold back his sword.
Saving Christ means our death. If we save Him (especially if it happened through violence),
we shall become Christs. We shall bear responsibility for salvation. Are we ready to do so?
After all, we are only human. Or perhaps we should build a “tower” so we don’t get
confused.
Perhaps it would be better to save Joe...?
Suddenly I hear a voice calling: “Tadeusz, stop daydreaming! Look at the time. You’ve got to
go to school... It’s always the same with you, dear! Come on, hurry up! Who will you grow
up to be? Have you taken your lunch?”
(My mum’s voice.)
I open my fourth eye. I see myself hurrying – panicking because it’s late – running to school.
And suddenly it turns out that the fall of communism was just a dream and I am still a young
man lost in that world of powerlessness. By growing up, I unwittingly sign a statement of
“getting nowhere”. I sign it through my very existence.
The reality of that time forced one to run so that the feet would never touch the ground
because there was no ground, there was no Earth! There was no point of support…
“I’ll sneak in quietly and take my place in line so that no one ever sees me”, I thought when
I neared the school. “Maybe I could run away from here, run away abroad with Marcin...
But where to?”
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Pierwotnie w naszej baszcie składowano prochy. Skonstruowana jest jak armata skierowana
w niebo. U dołu zafundowano jej bardzo masywne mury. One zwężają się ku górze, by
zwieńczyła je lekka więźba dachu. Jest lekka wobec masywu całości budowli. Odpowiednia,
by się poddać potencjalnej sile uderzenia jakie mogłoby ją spotkać w razie wybuchu prochów. Jednocześnie dość godna, by sprostała wymogom murów miejskich. (Unoszę wzrok
do góry i widzę masywne bele tworzące krokwie.)
Dzisiaj my tu jesteśmy w pomieszczeniu, które niczym pocisk lewituje u wylotu lufy. Wirujemy w historii. Nie wiadomo czy jesteśmy ulokowani w teraźniejszości, czy przed, czy
też za nią. Czy jesteśmy owadem unoszącym się nad dawno nieistniejącą tu podmokłą łąką?
Efektem eksplozji prochów…? Czy też bardziej jesteśmy pociskiem lecącym ku wieczności?
Jednak Senat obraduje. Prawym okiem monitoruję zebranych. Lewym widzę się wśród
tłumu wzburzonych osób. One krzyczą: „Chcemy Karola, a Zdzicha – na śmierć!”. (Przerażony dostrzegam, że krzyczę razem z nimi.) Tłum faluje w rytm emocji. Otwieram trzecie
oko, a ono za oko… Jednak ono widzi też, że Chrystus chwyta za rękę tego, który stanął
w jego obronie, chcąc powstrzymać jego miecz.
Ratunek Chrystusa, to nasza śmierć. Jeżeli Jego uratujemy (zwłaszcza gdyby stało się to
przemocą), to my będziemy Chrystusami. Spadnie na nas obowiązek zbawiania. Czy jesteśmy na to gotowi?
Jednak my jesteśmy tylko ludźmi. Może więc trzeba zbudować „wieżę”, co nas nie pomiesza. Może – lepiej – trzeba ratować Zdzicha…?
Naglę słyszę wołanie: „Tadziu, nie dumaj tyle! Spójrz na zegarek. Trzeba iść do szkoły…
Z tobą ciągle to samo, mój ukochany! No, pośpiesz się! Kto z ciebie wyrośnie? Wziąłeś
śniadanie?”. (To głos mamy.)
Otwieram czwarte oko. Widzę siebie, z pośpiechem – w panice, bo jest już późno – gnającego do szkoły. Oto okazuje się, że upadek komuny był tylko snem, a ja jestem ciągle młodzieńcem zagubionym w świecie niemożności tamtego czasu. Oto dojrzewając bezwiednie
podpisuję deklarację „donikąddojścia”. Podpisuję ją poprzez samo swoje istnienie.
Rzeczywistość tamtego czasu zmuszała wiec do biegu, by nogi nigdy nie opadły na ziemię,
bo jej – Ziemi – nie było! Nie było punktu podparcia…
„Wemknę się po cichu i zajmę miejsce w szeregu, by już nigdy mnie nikt nie widział.” –
Pomyślałem zbliżając się do szkoły. „Może zabierać się stąd, uciec za granicę, z Marcinem…
Ale dokąd?”

7

And so, I ask myself: “What do I need school for, what college shall I go to?” I‘d rather
remain only within my imagination. So I look for something, an excuse to allow me to get
involved in this mixed-up world.

Zadaję więc sobie pytania: „Po co mi szkoła, jakie podejmę studia?”. Wolałbym pozostać
tylko wewnątrz swojej wyobraźni. Szukam więc czegoś, pretekstu, co pozwoli mi nie angażować się w ten pomylony świat.

“What is all this feverish search for” I keep thinking, “if all I do is sit as if marinated in a jar,
like a pickle or something, only to hear the sound of a lid opening? And then I’ll be devoured
by a dragon dressed in hopelessness. Hopelessness means no hope of hope. This void will
be made complete by self-imprisonment.”

Po co te gorączkowe poszukiwania – myślę – skoro i tak siedzę jak marynata w słoiku, kiszony ogórek lub coś tam innego, by pewnego dnia rozległ się dźwięk odsysania wieczka. Oto
pożre mnie smok ubrany w beznadziejność. Beznadziejność to brak nadziei na nadzieję.
Tego braku dopełni samouwięzienie się.

The dragon has holes in its shoes. It stirs up pity with its deprivation, with its being lost
between good and evil. It seems ungainly, but its mind and schemes are terrifyingly spiteful
and vile. It is repulsive to itself and its nest, where son would betray father.

Smok ma dziurawe buty. Wzbudza litość swoją biedą, swym zagubieniem pomiędzy dobrem, a złem. Niby nieporadny był, ale umysł i zamysły miał przerażająco podłe – plugawe.
Był obrzydliwy dla samego siebie i swego gniazda, gdzie syn sprzedaje ojca.

When I open my fifth eye, it turns out to be “today” after all, although I don’t know what
the word “today” means anymore…

Kiedy otwieram piąte oko, to jednak jest „dzisiaj”, choć już nie wiem, co dzisiaj słowo „dzisiaj” oznacza…

How does one express freedom and the beauty of the world (space), being aware of how it
was before? How does one express that it is still the same world which, as ever, wants only
love. A world where good has mixed with evil. Because, just like poetry singer Grzegorz
Turnau put it: “Nothing’s really happening and nothing will happen until the end.”

Jak wyrazić wolność i piękno świata (przestrzeni), wobec świadomości faktu, jakim był
wcześniej? Jak wyrazić, że on jest nadal jednym światem, żądającym ciągle tylko miłości.
Światem, w którym dobro ze złem się wymieszało. Bo „naprawdę nie dzieje się nic i nie
stanie się nic, aż do końca”, jak u Turnaua.

***

***

I’m writing down the notes to what will become an anti-treatise, but I’m still not conscious
of this fact. I look at my colleagues assembled at the College Senate table. (Is it seemly for
me to write in session?) I look around worried whether everyone has already noticed that
I’m doing something else than what I’m supposed to? But – all in all – I’m doing something
to the point. The deans are loudly insistent that we should obtain credits for publishing, that
we should write textbooks! “Our students should use the textbooks we write!”

Piszę notatki do tego, co stanie się antytraktatem, ale ja jeszcze nie jestem świadomy tego
faktu. Patrzę na kolegów zebranych przy stole Senatu Uczelni. (Czy to wypada, bym pisał w
czasie obrad?) Rozglądam się wokół zaniepokojony, czy wszyscy już widzą, że zajmuję się
czymś innym niż trzeba? Lecz – w sumie – robię coś na temat. Grzmią dziekani, że trzeba
zdobywać punkty za publikacje, podręczniki trzeba pisać! „Nasi studenci powinni korzystać
z traktatów pisanych przez nas!”

At that moment I understood that I was definitely writing an anti-treatise. Anti-treatises which
would aspire to explain what love and friendship is about, what it means to understand the
essence of creation and creativity; what is that is. What is and what should be – should take
place – between us artists and the material; and especially between us and the students of
our College, that “something,” what should it be? How to describe it and not lie? Is this a
methodology, form or a material, geometry or a function?

W tym momencie zrozumiałem, że stanowczo piszę antytraktat. Przeciw traktatom, które aspirowałyby do wyjaśnienia, czym jest miłość i przyjaźń, czym jest zrozumienie istoty
stworzenia i twórczość; czym jest to, co jest. To co jest i powinno być – zachodzić – między
nami twórcami, a tworzywem; a zwłaszcza pomiędzy nami a studentami naszej Uczelni, to
„coś” – czym to powinno być? Jak to opisać, by nie kłamać? Czy to jest metodyką, formą lub
materiałem, geometrią, albo funkcją?
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Confused thoughts

Myśli pomieszane

An image before there were images

Obraz przed obrazami

An anamnestic image as a memory of the ur-beginning

Obraz anamnestyczny, jako pamięć prapoczątku

In a river gorge, in a ground fracture – one can feel a life-giving humidity. It causes the process of
softening. There is a testament to departure and simultaneous readiness for resurrection in the air. The
process begins ruthlessly, automatically and is irreversible.

W przełomie rzeki, w przełomie gruntu – daje się odczuć życiodajną wilgoć. Ona powoduje proces
rozmiękania. W powietrzu unosi się świadectwo odchodzenia i jednoczesnej gotowości do rezurekcji.
Proces rozpoczyna się bezwzględnie, samoczynnie i jest bezpowrotny.

Rotting – is a stench, but also a fragrance of life reviving. Behold beauty, stinking at its birth, to become
the reason for the works by masters.

Gnicie – to odór, ale i woń odradzającego się życia. Oto cuchnące u swego zarania piękno, które stanie
się przyczyną dzieł tworzonych przez mistrzów.

An image – Where am I from?

Obraz – Skąd jestem?

The identity of a place

Tożsamość miejsca

Lithuania, my homeland*… Are you there?

Litwo, ojczyzno moja… Czy ty jesteś?

You exist within me like a Platonic Idea. The Distant Ones – my kin in blood and in spirit – walk across
your wide horizon. Distant because I never met them; nor their places, not even their faces – their
portraits. Tales about you were not spun to children lest they turn against them. You were guilty because
of your very existence, yet you weren’t guilty of it.

Istniejesz wewnątrz mnie niczym platońska Idea. Po twoim szerokim horyzoncie przechadzają się niewidoczni – bliscy mi krwią i duchem – Dalecy. Odlegli, bo nigdy ich nie poznałem; ani miejsc ich, ani nawet
twarzy – portretu. Opowieści o Was nie snuto dzieciom, bo mogłyby się przeciw nim obrócić. Byliście
winni poprzez samo swoje zaistnienie, jednak winni mu nie byliście.

Lithuania, you bid us farewell with the graves of women!

Litwo, pożegnałaś nas grobami kobiet!

***
Can one design and create without knowing where one comes from? Can one do it without knowing
who one is? Perhaps this ignorance takes away an unnecessary ballast to make action easier?
Why have I got a problem with that?

An image – Mother’s portrait
Striving for the ideal portrait of the ideal
Mum means love. Mum means the dawn which is always good and bright, regardless of the weather or
mood. Perhaps that is why mum was helpless before the portrait of her own mother.
Mum would always paint the same painting. She could never finish it. Perhaps discovering the reason
for things – therefore, also the reason for painting – somehow invalidates what we paint? It doesn’t
matter which canvas in line it may be. It’s only the act of painting that matters. The idea is, therefore, to
experience the striving for the ideal and in this way to meet your remote mother. This striving remains
there even when the impossibility to finish the painting comes from lack of time or temporary ineptitude.
This is the experience of distance that separates the artist from the ideal.
The painting became better, then worse, but did occasionally progress. Only its painter needed it. It
wasn’t made for publication. It was a portrait of the Mother of my Mum. It was a portrait of the ideal.

***
Czy można projektować, tworzyć, nie wiedząc, skąd się jest? Czy można to czynić, nie wiedząc kim się
jest? Może ta niewiedza pozbawia zbędnego balastu, by w efekcie ułatwić działanie?
Dlaczego mam z tym problem?

Obraz – Portret matki
Dążenie do idealnego portretu ideału
Mama, to miłość. Mama, to poranek, który zawsze jest dobry i pogodny, bez względu na stan pogody
i nastrój. Może dla tej przyczyny mama była bezradna wobec portretu własnej matki.
Mama malowała ciągle jeden obraz. Nie mogła go skończyć. Może odkrycie sensu rzeczy – zatem również sensu malowania – niejako unieważnia, co malujemy? Nieważne, które to płótno z kolei. Ważne
jest tylko malowanie. Chodzi więc o przeżycie dążenia do ideału i tym sposobem spotkanie z matką,
która była daleko. Dążenie to jest aktualne nawet wówczas, gdy niemożność ukończenia obrazu wynika
z braku czasu lub chwilowej nieporadności. Oto doświadczenie odległości dzielącej twórcę od ideału.
Obraz stawał się lepszy, to znów się pogarszał, ale co pewien czas postępował. Był potrzebny tylko jego
autorowi. Nie był przewidziany do publikacji. To był portret Matki mojej Mamy. To był portret ideału.

Obraz – Portret ojca
Niespodziewane podobieństwo palców

An image – Father’s portrait
An unexpected similarity of fingers
My fingers are similar to my father’s. I noticed that in the bathtub. I admit that my feelings were mixed. On
the one hand, it moved me… (My Father is long gone from me.) On the other hand, it worried me. I’d
fooled myself that “I” was a new deal. I had hoped for autonomy. And suddenly – this similarity of fingers.
And if it was just about the fingers…
*

Moje palce są podobne do palców ojca. Dostrzegłem ten fakt będąc w wannie. Przyznam, że naszły
mnie wówczas mieszane uczucia. Z jednej strony wzruszyło mnie to… (Od dawna już nie ma przy mnie
Ojca.) Z drugiej zaś zmartwiło. Łudziłem się, że „ja”, to jest nowe rozdanie. Liczyłem na autonomię.
A tu masz – podobieństwo palców. Żeby ono tylko dotyczyło palców…
Ojcostwo jest bardziej chropowate od macierzyństwa. Chwile schropowaceń pamiętam jako kontrapunkty miłości wewnątrz jej melodii.

The first line of Pan Tadeusz (Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray), an epic poem by Adam Mickiewicz,
recognised as the national epic of Poland.
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Fatherhood is coarser than maternity. I remember moments of coarseness as counterpoints to love inside
its melody.

Złe cechy ma nawet najlepszy ojciec. (U matki ich nie dostrzegam.) Stwierdzić ich dziedziczenie, to
prawdziwe przekleństwo. Byłem tak bardo pewien, że taki nie będę, a tu nagle: „podobieństwo palców”.

Even the best father has bad traits. (I never noticed any in my mother.) To find that one has inherited
them is a real curse. I had been so sure that I wouldn’t be like that, and suddenly: “a similarity of fingers.”
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Images
Image one
An apprentice came to a master.
Asked about the reason for his visit, he replied that he was creating a work of art and that he wanted to
amaze people with his achievements. He claimed that he would practically bring the world to its knees.
His words were awkward.
In haste – he searched for better ones.
Changing his tone, he spoke of his efforts to make the work magnificent. However, his mind was on
making it worthy of the master. When he expressed this thought, he wanted the work to be worthy of
his master; worthy of the man he considered his master. But his words sounded as if he claimed mastery
for himself… The longer he spoke, the more he noticed how nonsensical his words were. Finally – he
fell silent…
The master said: “Apprentice! I have chosen you, and you misunderstand so heavily!…” A silence fell after
the master’s words. What was there to say?
The apprentice has grown old. The silence is still there. With it returns the stench of rot – embarrassment
and rebirth all over again. It is the Passover of the artist. This is my next breakthrough.

Obrazy
Obraz pierwszy
Uczeń przyszedł do mistrza.
Zapytany o cel wizyty, mówi o tym, że tworzy dzieło, a swymi dokonaniami pragnie zachwycać.
Twierdzi, że nieomal rzuci świat na kolana. Słowa jego brzmią niezręcznie.
W pośpiechu – szuka lepszych.
Zmieniając ton wypowiedzi, mówi o staraniach, by dzieło było wspaniałe. Myśli jednak o tym, by było
godne mistrza. Gdy wypowiada tę myśl, chodzi mu o to, by dzieło było godne jego mistrza; godne człowieka, którego uważa za mistrza. Jednak słowa brzmią tak, jakby sobie przypisywał mistrzostwo… Im
dłużej mówi, tym bardziej dostrzega bezsens wypowiadanych przez siebie słów. Na koniec – milknie…
Mistrz stwierdza: „Uczniu! Wybrałem ciebie, a ty do tego stopnia nie rozumiesz!…”. Po słowach mistrza
zapadła cisza. Cóż powiedzieć?
Uczeń postarzał się. Cisza trwa nadal. Z nią powraca zapach zgnilizny – powtórnie wstyd i odrodzenie.
To pascha tworzącego. Oto mój kolejny przełom.
Jakże cię kocham ty moja zgnilizno!

How I love you, my rot!

Image two
The hoisted light hung suspended between the ceiling and the floor. The interior was spacious and tall.
The light brought out its ceiling with difficulty. It didn’t dazzle, or highlight, or decorate, but made things
clear.
That’s how I saw the light suspended as a window on the townhouse. It was at the early dusk of a
summer’s day. I was sitting in the car awaiting the next move in the heavy traffic. I don’t know why that
pale light of the light bulb got to me just then.
The interior of the Pale Light of the Light Bulb certainly wasn’t designed. It was arranged over a number
of days by a number of people. It just was there. Its entire structure contradicted the possibility of its
existence versus the modern design method. Here the environment is changed over successive days
brought by people. It is those days that snowball and transform reality… Who has the strength or the
nerve to change this world with one decision?
Who will need a design here? Who will need this record of change? Can a monk – placed (through my
design) in a standard living room with a sofa, plasma display on the wall and a lab-like kitchen – stand any
chance by me? Or will I make him thoroughly unhappy? Who said we should live a certain way? Who has
the right to demand we live “someway” if we don’t want to? Does anyone have the right to expect us to
live “someway” if this “someway” undermines the meaning of our existence?
From that day on, the dweller of that room has often visited me and asked difficult questions. He takes
on different forms when he visits.
“When will you come to me?” he asks.
I feel a burning desire to design hearing these words. And he just laughs at me…
“When will you grow up?” he asks me again. “I’m waiting for you to declare your stupidity and it’s the
only thing I’ll accept. I want to experience something unattainable. I too want to be someone else—
‘Somebody’ civilised… A ‘somebody’ from high society and not just from my townhouse. I want to be
somebody who people design for.”

Obraz drugi
Uniesione w górę światło zawisło między sufitem, a podłogą. Wnętrze jest przestronne, wysokie. Światło z trudem wydobywa jego pułap. Nie olśniewa, nie eksponuje, nie ozdabia, ale czyni rzeczy jasnymi.
Takim dojrzałem to światło zawieszone oknem na kamienicy. Było to wczesnym zmierzchem letniego
dnia. Oczekiwałem wówczas w aucie na kolejne posunięcie w ulicznym korku. Nie wiem dlaczego właśnie wówczas weszło we mnie to blade światło żarówki.
Wnętrze Bladego światła żarówki na pewno nie było zaprojektowane. Ono było urządzane przez kolejne dni i osoby. Ono zwyczajnie było. Całym swoim skonstruowaniem przeczyło możliwości swego istnienia wobec nowoczesnej metody projektowania. Tutaj otoczenie zmieniają kolejne dni niesione przez
ludzi. To te dni, tocząc się coraz większą kulą, odmieniają rzeczywistość… Kto ma tyle siły i tupetu, by
odmienić ten świat jedną decyzją?
Komu tu potrzebny jest projekt? Komu akurat jest niezbędny ten zapis zmiany? Czy zakonnik – umieszczony (w wyniku mojego projektu) w standardzie salonu z kanapą, monitorem plazmowym na ścianie
i kuchnią laboratoryjną – otrzyma ode mnie jakąś szansę? Czy też go całkiem unieszczęśliwię? Kto powiedział, że mamy żyć jakoś? Kto ma prawo wymagać, byśmy żyli „jakoś”, jeżeli my tego nie chcemy?
Jeżeli owo „jakoś” przekreśla sens naszego istnienia, czy ktoś ma prawo tego oczekiwać?
Od tamtego dnia mieszkaniec tego pokoju odwiedza mnie często i zdaje trudne pytania. Przybiera przy
tym przy tym różne postacie.
- Kiedy przyjdziesz do mnie? – pyta.
Na te słowa wrzała we mnie gotowość do projektowania. On zaś tylko śmiał się ze mnie…
- Kiedy dojrzejesz? – znów mnie pytał. – Czekam na twoją deklarację głupoty i tylko ją zaakceptuję.
Mam ochotę na przeżycie czegoś nieosiągalnego. Ja też chcę być kimś innym… Takim „kimś” cywilizowanym… Takim „kimś” z tego wielkiego świata, a nie tylko z mojej kamienicy. Takim kimś chciałbym być,
komu się projektuje.
Ale on był z kamienicy.

But he was from the townhouse.
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I said “Yes” to the townhouse dweller. He dragged me into this design thing. I don’t know why I agreed.
Was it ambition or greed? Perhaps it was rapacity – a hunger for designing? I’m still too young!
Now, he, the Dweller, or perhaps my ambition, will take over my time spent for the better betterment,
the tastier tastefulness – for fashions. Generally speaking – for nothing. For nothing because the interior
is already “there.” It is as it is.
And he – the dweller of the interior of the Pale Light of the Light Bulb – is again sitting next to me today.
He’s taken on the form of my high school friend. He probably only did it because he wanted to hold me
accountable for my ideals.
“Where is your Arche, friend?” he asked me. “Where is it?”

Image three

Mieszkańcowi kamienicy powiedziałem: „Tak”. Uwikłał mnie w to projektowanie. Nie wiem, dlaczego
się zgodziłem. To była ambicja, czy chęć zysku? Może pazerność – głód projektowania? Ciągle zbyt
młody jestem!
On Mieszkaniec, a może moja ambicja, teraz zapanują nad moim czasem spożytkowanym ku lepszej
lepszości, ku gustowniejszej gustowności – ku modom. Generalnie – po nic. Po nic, bo wnętrze jest już:
„takie”. Takie, jakie jest.
A on – mieszkaniec wnętrza Bladego światła żarówki – dziś znów siedzi obok mnie. Przybrał postać
mego przyjaciela z liceum. Zrobił to chyba po to, by rozliczyć mnie z ideałów.
- Gdzież jest twoje Arche – przyjacielu?” – rzekł do mnie – Gdzie ono jest?

Obraz trzeci

My little daughter! You are the mirror of creation. Creation happens in you spontaneously, making me
afraid to even think aloud… For I might spoil something. This is how creation works.
We carry on together so there is no way of doing “nothing.” Concerned, I learn how to touch upon
individual matters and not spoil the natural course of how things happen.
Automatically, the same thought comes to my mind when I open the door to my studio…
It is you who makes me want to better myself.

Moja mała córeczko! Ty jesteś zwierciadłem stworzenia. Stworzenie toczy się w Tobie samoczynnie, aż
boję się nawet cokolwiek głośniej pomyśleć… Bo może coś zepsuję. Oto mechanizm stworzenia.
Trwamy razem, zatem nie sposób robić „nic”. Z obawą poznaję, jak dotykać pojedynczych spraw, by nie
psuć naturalnego toku dziania się rzeczy.
Automatycznie tę samą myśl podejmuję otwierając drzwi pracowni…
To Ty sprawiasz, że chcę być lepszy.

Image four
Looking from the street I see the windows as if they were lamps hanging. They are signs of human beings.
The windows look out into the air. They mock the efforts of the street lamps which keep laboriously
looking for something on the ground.

Obraz czwarty
Patrząc z ulicy postrzegam okna jako wiszące latarnie. To są znaki istnień ludzkich. Okna patrzą w powietrze. Drwią z wysiłków świateł ulicznych, które z mozołem wypatrują czegoś na ziemi.

That is how we can understand them, when we look at them from the outside. When we look at them
from the inside, we inevitably see how pragmatic they are. Then, suddenly, these outdoor lights appear
to be bright grains thrown up into the air.

W ten sposób możemy je rozumieć wówczas, gdy patrzymy na nie z zewnątrz. Oglądając je od wewnątrz nieuchronnie dostrzeżemy ich pragmatykę. Wtedy, nagle te światła na zewnątrz wydają się być
świetlistymi ziarenkami rzuconymi w powietrze.

Things are things and ideas can uplift them. They must uplift them without de-objectifying. Things that
reconcile themselves up front, never to be uplifted, are like a cross without God.

Rzeczy są rzeczami, a wyobrażenia mogą je uskrzydlić. Muszą je uskrzydlić, jednocześnie ich nie odrzeczowiając. Rzeczy, które godzą się z góry, by nie zostać uskrzydlone, są jak krzyż bez Boga.

***

***

The walls of the townhouses squat like a shadow. The massive bulk of the church pushes out from
between them. (Trees aim upward, to the light – in spite of the night they are not fooled by the street
lamps. They keep shooting in that direction, just like everyone and everything else.)

Mury kamienic zalegają cieniem. Spomiędzy nich napiera swym korpusem cielsko kościoła. (Drzewa celują w górę, do światła – mimo nocy nie dają się oszukać latarniom. Nadal w tym kierunku wystrzelają,
jak wszyscy i wszystko.)

A door, girded with a bolt and a padlock, puffed up its cheeks with a draught. He was more and more
curious about the interior’s condition versus the silence, the padlock and the shocking draughtiness of the
windows – versus draughtiness in general. Where is the liturgy? Only birds live in there.

Drzwi opasane sztabą i kłódką, nadęły policzki przeciągiem. On coraz bardziej był ciekaw stanu wnętrza
wobec ciszy, kłódki i wzrastającej nieszczelności okien – w ogóle – wobec nieszczelności. Gdzie jest
liturgia? Wewnątrz żyją tylko ptaki.

Monks used to make sure that the Liturgy of Holy Mass went on without stopping round the clock. What
did they wish for? What did they expect of that event that we don’t expect anymore?

Kiedyś zakonnicy zabiegali, by Liturgia Mszy Świętej nie ustawała przez całą dobę. Czego pragnęli? Czegóż oczekiwali od tego zdarzenia, czego dziś już nam nie trzeba?

The illuminated towers penetrate the clouds like peacocks with tails unfurled. Without this light, they
are not images but they exist. They exist within their own meaning. Perhaps they even seem surprised
because no one asked them to agree to this luminous masquerade. I wonder if it’s human deeds or my
own thoughts that are going astray.

Iluminowane wieże wchodzą między chmury niczym pawie z rozpostartymi ogonami. One – bez tego
światła – nie stanowią obrazów, lecz istnieją. Bytują wewnątrz swojego sensu. Może nawet wydają się
być zdziwione, bo nikt nie pytał ich o zgodę na tą świetlną maskaradę. Zastanawiam się, czy to ludzkie
czyny zbłądziły, czy też moje myśli błądzą?

Inside, a crucifix hangs above the chancel. Christ is shot with a beam of light. It hits him straight in the
forehead and he remains on the cross. (Sometimes we see him triumphant. Other times we are filled
with fear for he seems defeated. What will then become of salvation?) This one is Christ-like in a special
way. He is shot – with light.

Wewnątrz, nad prezbiterium wisi krucyfiks. Chrystus jest zastrzelony wiązką światła. Ona trafia go prosto w czoło, a On pozostaje na krzyżu. (Czasem widzimy go zwycięskim. Innym razem przejmuje nas
strach, bo wydaje się przegrany. Co to więc będzie ze zbawieniem?) Ten zaś jest chrystusowy w sposób
niezwykły. Jest zastrzelony – światłem.
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And so we know, for instance (ladies and gentlemen), the images of Christ: Pensive, Resurrected,
Crucified… And also our contemporary one – Shot by Light.

Znamy więc, na przykład (proszę państwa), wizerunki Chrystusa: frasobliwego, zmartwychwstałego,
ukrzyżowanego… Współcześnie nam, także – światłem zastrzelonego.

I immediately regret my spite…

Natychmiast mam do siebie żal o tą złośliwość…

A child is playing with a flashlight and it turns the light directly into its father’s eyes. The dad’s unnaturally
(from the bottom) lit face changes into a series of grotesque grimaces when he admonishes the child not
to shine the flashlight into anyone’s eyes.
“Please stop blinding dad!”
“Please stop blinding Father!”
Please. But it’s my, not His request.

Dziecko, gdy bawi się latarką świeci wprost w oczy ojca. Nienaturalnie (bo od dołu) podświetlona twarz
taty zamienia się w sekwencję groteskowych grymasów, gdy ten tłumaczy dziecku, że nie należy świecić
w oczy.
- Proszę nie oślepiać taty!
- Proszę nie oślepiać Ojca.
Proszę. Ale to moja, a nie Jego prośba.”

Again comes the doubt, whether it’s human deeds or my own thoughts that are going astray.

Powtórnie przychodzi wątpliwość, czy to ludzkie czyny błądzą, czy też moje myśli?

What if Christ is a performance? All of reality can be a performance. The whole world can be the subject
of fantastical visions, a world within a world.

A może Chrystus to spektakl? Cała rzeczywistość może być spektaklem. Cały świat można uczynić
przedmiotem fantazyjnych wizji, światem wewnątrz świata.

Today, on TV, The Flashlight Boys scour the graves in Jerusalem. Christ, the husband of Mary Magdalene,
his son and she – his “wife”– are the subject of this search. Christ has a physical body, inseparable from
the metaphysical. The Flashlight Boys examine the physical body – inside a fantastical performance of
life… At the same time they slaughter and maim the body of the metaphysical Christ. The Flashlight
Boys don’t know the body of the metaphysical Christ. And so they spontaneously split the atom without
realising the reaction they had triggered. It’s only a trifling game, a para-scientific A-bomb. Aching, I turn
away from the TV with a child’s mangled “Our Father…” although I rediscovered it only recently and with
difficulty. Again I ask myself: “Is it human deeds or my own thoughts that are going astray?”

Dzisiaj, na ekranie telewizora, Chłopcy z latarkami penetrują groby w Jerozolimie. Chrystus, mąż Marii
Magdaleny, jego syn i ona – jego „żona”, to przedmiot tych poszukiwań. Chrystus ma ciało fizyczne, nierozerwalne z metafizycznym. Chłopcy z latarkami badają ciało fizyczne – wewnątrz fantazyjnego spektaklu życia… Jednocześnie szlachtują, masakrują ciało Chrystusa metafizycznego. Chłopcy z latarkami nie
znają ciała metafizycznego Chrystusa. Spontanicznie rozszczepiają więc atom, nie zdając sobie sprawy
z reakcji, jaką obudzili. To tylko taka fraszka-igraszka, paranaukowa bomba atomowa. Obolały odchodzę
od telewizora z pokiereszowanym od-dziecięcym, choć niedawno i to z trudem odnalezionym: „Ojcze
nasz…”. Znów zadaję sobie pytanie: „Czy to ludzkie czyny błądzą, czy też moje myśli?”.

How does one separate the spirit from the flesh? How does one separate senses and feelings from
knowledge? Do rationalism and so-called professionalism have to be schizophrenic?

Jak rozdzielić ducha od ciała? Jak rozdzielić czucie i uczucia od wiedzy? Czy racjonalność i tak zwany
profesjonalizm muszą być schizofreniczne?

Image five
The light bulb’s pale glow builds foregrounds and backgrounds. In the distance, I can see the figure of my
grandfather. He is long gone, but I can clearly see his figure hunched over the desk. How very human
this figure was, built of flesh and blood. But to me it was also somehow objectified. My grandfather was
not unlike a piece of furniture resting by a small lamp. Regardless of whether I saw my grandfather in the
distant beyond of the desk, or only his silhouette behind the wavy door glazing, he really was distant.
Distant through the awareness of his achievements.
Grandfather is writing. (So he knows what to write.) His is a point of light running ahead from the dark
in this enormous and awe-inspiring interior. At the same time, he remains distant. But he only seems
to imply his location between the floor, the distant ceiling and myself. He doesn’t have to shine with an
image – he just is.
The abyss of the old architecture interiors was mysterious and scary with the vast eye sockets of windows,
thick walls and untamed immensity of the air. These interiors were as vast as the exteriors. After dusk,
they let in untamed extent with their volume. Unattainable edges formed an infinity. Only those who
mollified and then tamed it were able to master it. Grandfather knew what to do with it. One had to
obtain and master this knowledge. Not everyone had it and so they were afraid. Some would exist here
and walk about, others would only sneak through like intruders. All of them lived in Cracow’s socialist
housing project – known as the “Kolkhoz.”1

1
The flats in old 19th century townhouses were very large. They would often take up entire storeys. Usually
the rooms were aligned with each other. Such enfilade (connected) rooms were intended for the townhouse
owners or the tenants. The rooms had windows facing the street and were accessed from a large elegant staircase.
The enfilade was accompanied by a parallel corridor with rooms for the servants, a kitchen and kitchen stairs.
The servants’ rooms and the kitchen had windows facing the courtyard. After World War II, these impressive
apartments (and entire townhouses) were taken away from their owners and nationalised by force. Next, the flats
in the townhouses were divided with partition walls into small independent parts in order to accommodate as many
people as possible. Accommodation was awarded at the authorities’ discretion. Assignments were purposefully
made to mix people of different social status. In Cracow, such apartments divided into smaller parts were called
“Kolkhozes.”
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Obraz piąty
Blade lśnienie żarówki tworzy plany. W oddali widzę postać dziadka. Jego od dawna już nie ma, ale
widzę wyraźnie jego sylwetkę pochyloną nad biurkiem. Jakże ludzką była ta postać, zbudowana z krwi
i kości. Ale dla mnie ta sylwetka była również w pewien sposób uprzedmiotowiona. Dziadek był niczym
mebel zalegający przy małej lampce. Obojętne, czy widziałem dziadka znajdującego się w odległym
zaświecie biurka, czy też tylko jego sylwetkę za pofalowanym szkłem drzwi, to on był odległy. Odległy
przez świadomość swoich dokonań.
Dziadek pisze. (Zatem wie, co pisać.) Jest więc, w tym ogromnym i budzącym respekt wnętrzu punktem
świetlnym biegnącym naprzód z mroku. Jednocześnie pozostaje w oddaleniu. Jednak on zdaje się zaledwie sygnalizować swoje położenie pomiędzy podłogą, odległym pułapem, a mną. Nie musi błyszczeć
obrazem – on po prostu jest.
Czeluści wnętrz starej architektury były tajemnicze i budziły przestrach swymi wielkimi oczodołami
okien, grubością murów i nieopanowanym rozmiarem powietrza. Były wnętrzami rozległymi, jak zewnętrze. Swoją objętością po zmroku wpuszczały nieopanowany rozmiar. Nieosiągalne krańce tworzyły
nieskończoność. Opanować ją umieli tylko ci, którzy ją obłaskawili, a później ujarzmili. Dziadek wiedział,
co z nią czynić. Tę wiedzę trzeba było nabyć i posiąść. Nie wszyscy ją mieli, wówczas się obawiali.
Zatem jedni ludzie tu istnieli, przechadzali się, a inni zaledwie przemykali, jak intruzi. Wszyscy oni byli
mieszkańcami krakowskiego, socjalistycznego – tak zwanego, „Kołchozu1”.
1
W starych dziewiętnastowiecznych kamienicach mieszkania miały duże metraże. Często zajmowały całe
kondygnacje. Najczęściej miały amfiladowy układ pomieszczeń. Pomieszczenia ustawione amfiladowo były przeznaczone dla właścicieli kamienicy lub osób wynajmujących mieszkanie. Pomieszczenia te miały okna skierowane
na ulicę. Dostępne były z dużej, reprezentacyjnej klatki schodowej. Amfiladzie towarzyszył równoległy do niej
korytarz z przyległymi do niego pomieszczeniami dla służby, oraz kuchnią i schodami kuchennymi. Pomieszczenia służbowe i kuchnia miały okna wychodzące na podwórze. Po II Wojnie Światowej, te okazałe mieszkania
(całe kamienice) zostały zostały odebrane właścicielom. Siłą je upaństwowiono. Następnie mieszkania w kamienicach podzielone zostały ściankami działowymi na małe, niezależne części. Pomieszczenia te powstały, by zmieścić
w nich jak największą ilość osób. Kwaterunek przyznawano uznaniowo. Czyniąc przydziały, z premedytacją mieszano osoby o różnym statusie społecznym. Tego rodzaju mieszkania dzielone na mniejsze części, w Krakowie,
nazywano „Kołchozami”.
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The intruders may have been tormented by the awareness of theft. Theirs was the original sin of moving
in. They came to move in because of a sin… Not only the “sneaking” tenants moved in this way. Some
tenants who “walked about” also ended up in other people’s apartments by appropriation, through
investiture. The latter were not here because of social advance, but in return for something. Their
houses, their universe, was confused, swapped and divided with hardboard. Those places screamed with
pain. They screamed because their meaning failed to be understood. They bitterly spoke of the mistake
brought about by the coming of a new world image.

Intruzów mogła dręczyć świadomość kradzieży. To był ich pierworodny grzech zamieszkania. Przyszło
im zamieszkać poprzez grzech… Nie tylko lokatorzy „przemykający się” zamieszkali tu w ten sposób.
Niektórzy „przechadzający się” również znaleźli się w czyichś mieszkaniach drogą zawłaszczenia, przez
nadanie. Ci ostatni nie byli tu z awansu, lecz w zamian. Ich domy, ich kosmos, został pomieszany, pozamieniany i podzielony płytą pilśniową na części. Te miejsca krzyczały z bólu. Krzyczały z powodu braku
zrozumienia dla ich sensu. Z goryczą opowiadały o nieporozumieniu wynikłym z zaistnienia nowego
obrazu świata.

Upon political orders of desensitisation, this sin was to become justice. A space of unequal equality was
being formed.

Na polityczne polecenie znieczulenia, grzech ten miał stać się sprawiedliwością. Oto powstała przestrzeń nierównej równości.

Beyond the door of my grandfather’s room, a world was dying. Space was turning into a labyrinth
of pauperism divided with hardboard. This hell was frightening at night and didn’t let one sleep. The
worst thing, though, was that morning changed nothing. Behind the door was eternal fear and darkness.
(Invisible figures would move across creaky parquet floors in the darkness of the narrow corridors.) Not
all of them were happy about it. And not all of them were hostile to those whose universe they had taken
over.

Poza drzwiami pokoju dziadka ginął świat. Przestrzeń zmieniała się w podzielony pilśnią labirynt pauperyzmu. To piekło przerażało nocą i nie dawało spać. Najgorsze jednak było to, że ranek nic nie
zmieniał. Za drzwiami panowała wieczna trwoga i ciemność. (Po trzeszczących parkietach, w ciemności
ciasnych korytarzy, przesuwały się niewidoczne postaci.) Nie wszystkie były z tego powodu szczęśliwe.
Nie wszystkie też były wrogie wobec tych, których kosmos zawłaszczyły.
W labiryncie było słychać chichot tych, co dotąd się przemykali. Labirynt służył tylko ślepej idei.

In the labyrinth one could hear the giggles of those who had been sneaking before. The labyrinth only
served blind ideology.

***
The new modernist apartments I knew from my childhood asked me nothing. They seemed to be
exceptionally “fathomable,” adaptable and obvious in their assumptions. If they were made to be good,
the record of this goodness was contained mostly in the invisible. I was raised in such a place.
When my grandfather moved in permanently to a modernist apartment, he remained – to my surprise –
just the same as before. He remained, in a way, inaccessible. He outgrew the architecture. Perhaps it was
that the environment around him had shrunk? (“How can we put a big grandpa into such a small flat?” was
the question that bothered me at the time.)
Architecture shrunk after World War II. (The way grandma used to talk about clothes that had shrunk in
the laundry.) In my understanding, the notion of “shrinking” perfectly expressed the spirit of the post-war
housing architecture. Especially our architecture.
The surroundings became laughably small. My grandfather seemed not to notice. He still created
meanings, not images. It was he who made architecture. He made his surroundings.

***
Modernist architecture was shot in World War II and before that it was mortally wounded by the Bolshevik
revolution, its stepmother. Not only architecture; it seems that almost “everything” got shot. Whatever
survived became incomprehensible and unknown to us, and finally, in essence, abandoned. This process is
being completed even now, every day. Perhaps one cannot have feelings in the post-war world anymore?
We cannot erase the traces of suffering anymore. Planned, controlled amnesia is supposed to be the
remedy. And so our life is to be like a controlled skid.

***
Znane mi z dzieciństwa, nowe, modernistyczne mieszkania nie pytały mnie o nic. Wydawały się być nad
wyraz „do ogarnięcia”, oswajalne i oczywiste w swym założeniu. Jeżeli uczyniono je dobrymi, to zapis
tego dobra był zawarty przede wszystkim w niewidocznym. W takim miejscu się wychowałem.
Dziadek, gdy znalazł się już na stałe w modernistycznym mieszkaniu, pozostał – ku mojemu zdziwieniu – taki sam jak przedtem. Nadal był, w pewien sposób, niedostępny. Przerósł architekturę. Może to
otoczenie wokół niego się skurczyło? („Jak dużego dziadka włożyć w tak bardzo małe mieszkanie?” – to
było dręczące mnie wówczas pytanie.)
Po wojnie architektura zbiegła się. (Tak mawiała babcia o ubraniach, które skurczyły się w praniu.)
W moim rozumieniu pojęcie: „zbiegnięcie się”, świetnie oddawało ducha powojennej architektury
mieszkaniowej. Zwłaszcza naszej architektury.
Otoczenie stało się śmiesznie małe. Dziadek zdawał się tego nie zauważać. Nadal tworzył znaczenia,
a nie obrazy. To on tworzył architekturę. Tworzył swoje otoczenie.

***
Architektura modernistyczna została zastrzelona w czasie wojny, a wcześniej śmiertelnie zraniona przez
rewolucję bolszewicką, jej macochę. Nie tylko architektura, wydaje się, że nieomal „wszystko” zostało
zastrzelone. Co się uchowało, stało się dla nas niezrozumiałe i niewiadome, a wreszcie – w swej istocie
– porzucone. Proces ten dopełnia się jeszcze teraz, co dnia. Może w świecie powojennym nie da się już
odczuwać? Nie potrafimy już zatrzeć śladów cierpienia. Zaplanowana, kontrolowana amnezja ma stać
się na to lekarstwem. Zatem nasze życie ma być jak poślizg kontrolowany.
Może faktycznie lepiej byłoby wyobrazić sobie, że tworzymy swoje otoczenie „od nowa”?

Perhaps it would indeed be better to imagine that we create our surroundings “from scratch?”

***
The world around us unfolds as in the Bible. It’s not about Christ doing things. He bore testimony
and was crucified two thousand years ago. If follows from the words of the Bible that this is going on
continuously, incessantly and will never stop happening. It is somehow permanent in its results. Just like
anything else around us.
And so, before I hear the grinding of the T-square rollers brought to a halt for the night, perhaps I will
have enough time to put the world together again? Will I notice it before I turn on the computer?
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***
Świat wokół nas rozgrywa się tak, jak w Biblii. Nie o to chodzi, że Chrystus czynił coś. Dawał świadectwo i został ukrzyżowany przed dwoma tysiącami lat. Z sensu biblijnych słów wynika, że to dzieje się
ciągle, nieprzerwanie i nie przestanie się dziać. Jest w jakimś sensie trwałe w swoich skutkach. Podobnie
jak i inne rzeczy wokół nas.
Zatem, nim usłyszę zgrzyt unieruchomionych przez noc rolek przykładnicy, to może zdążę scalić świat?
Nim włączę komputer, czy dostrzegę go?
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Image six

Obraz szósty

Or, Just so images

Czyli, Takie obrazy

Just so image – 1

Taki obraz – 1

Two people meet. They extend a handshake, take out their computers and begin to “talk” via the Internet.

Spotykają się dwie osoby. Podają sobie dłoń na przywitanie. Wyjmują komputery i zaczynają „rozmawiać” ze sobą przez Internet.

End of image.
Koniec obrazu.
Just so image – 2
Taki obraz – 2
(With learning outcome numbers in the background.)

2

(Z numerami efektów kształcenia w tle.)2
Two people meet. They stand before each other, then begin to exchange opinions using numbers to
specify centrally unified notions and emotional states.

Spotykają się dwie osoby. Stają przed sobą. Następnie rozpoczynają wymianę poglądów przy pomocy
numerów określających centralnie zunifikowane znaczenia pojęć i stanów emocji.

End of image.
Koniec obrazu.
End of “everything.”
Koniec „wszystkiego”.
Just so image – 3
Taki obraz – 3
A current vision of the apocalypse is a vision of a complete, global and cosmic misunderstanding.
Aktualna wizja apokalipsy, to wizja spełnionego, globalnego i kosmicznego nieporozumienia.
Our world won’t end with an atomic explosion; it will end because we will no longer be able to see the
World from under utter chaos. Even though it will continue to exist, to us it will become completely
invisible. It will fall apart into as many existences as there are sentient human beings and each one of them
will become an autonomous and utterly lonely universe. For want of even a single notion to share, we
won’t be able to communicate anymore. All of space will be filled with a hellish Tower of Babel, which will
not only climb up but also fill in all of space like a virus. It will be a vertical and horizontal tower.
The sun will go out. Not because it will actually cease to shine. We just won’t notice its light anymore.

Końca naszego Świata nie spowoduje wybuch atomowy, lecz to, że Świat przestanie być dla nas widoczny spoza całkowitego chaosu. Mimo że ciągle będzie istniał, dla nas całkowicie przestanie być widoczny.
Rozpadnie się na tyle istnień, ile jest świadomych bytów ludzkich, a każdy z nich stanie się autonomicznym i całkowicie osamotnionym wszechświatem. Z powodu braku choćby jednego, wspólnego pojęcia
– już nie będziemy w stanie się porozumiewać. Całą przestrzeń wypełni iście dantejska Wieża Babel,
która nie tylko będzie się pięła w górę, ale niczym wirus wypełni całą przestrzeń. Będzie to wieża wertykalno-horyzontalna.
Słońce zgaśnie. Nie dlatego, że faktycznie przestanie świecić. Po prostu, przestaniemy dostrzegać jego
światło.

Image seven
Home

Obraz siódmy
Dom

Home – to me it’s an experience. An experience of love. In my experience goodness, like home, also
directly touches the other extreme of ethical space. The experience of a home of love and safety is
also permeated by the neighbourhood of evil. It seems an unexpected and very painful blow because it
comes from the centre of the very core of good. However, one should resign oneself to the fact that the
neighbourhood of opposites is largely natural. Perhaps even inevitable?

Dom – to dla mnie doświadczenie. Doświadczenie miłości. W moim doświadczeniu dobro jako dom
równie bezpośrednio dotyka również drugiego bieguna przestrzeni etycznej. Doświadczenie domu miłości i bezpieczeństwa przeszyte jest również sąsiedztwem zła. Wydaje się, że niespodziewany to i jakże
dotkliwy cios, bo wypływa ze środka samego jądra dobra. Jednak, należy się pogodzić z faktem, że sąsiedztwo przeciwieństw jest w dużym stopniu naturalne. Może nawet nieuniknione?

On the one hand, love lived at home, on the other, good was relative. Every now and then “something”
happened to change good or someone would define a new dimension of goodness. Every time, this
was supported by a new, crushing and, repeatedly and always, one and only correct logic. I tried to
learn it like a primer. And then – when I had almost mastered it – it suddenly turned out that the logic
of good changed again, even though love was unchanging. It also seemed that it must be that way! In
spite of the love’s relatively stable nature, an unbearable wedge of some external ideology forced its
way between us. I couldn’t understand the changeability or the relativism of the logic of good. (Only

Z jednej strony bytowała w domu miłość, z drugiej zaś, dobro było relatywne. Co chwila zdarzało się
„coś”, co dobro odmieniało lub ktoś określał nowy wymiar dobra. Ono za każdym razem było poparte
nową, miażdżącą i ponownie, i za każdym razem oczywiście słuszną, i jedyną logiką. Starałem się jej
uczyć jak elementarza. Po czym – gdy już prawie ją opanowałem – nagle się okazywało, że logika dobra
znów odmieniała się mimo to, że miłość była niezmienna. Wydawało się też, że taką musi być! Mimo
stosunkowo stabilnego charakteru miłości, wdzierał się między nas nieznośny klin jakiejś zewnętrznej ideologii. Nie mogłem zrozumieć zmienności, ani też relatywizmu logiki dobra. (Dopiero potem

2
The idea of learning outcome numbers is so illogical and ahumanist that it is difficult to explain. However,
I feel obliged to make such an attempt. So:
According to the current interpretation of EU regulations in Poland, university lecturers are required to use
a number code to define the relationship between them and their students. This relationship is to lead to the
defining of a learning outcome. Designated officials with experts in tow established a list of notions and definitions
which determine this relationship. Every one of them has a designated number. From then on these numbers have
become mandatory for everyone taking part in the educational process.
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2
Istota numerów efektów kształcenia jest do tego stopnie nielogiczna i ahumanistyczna, że aż trudno ją
wyjaśnić. Jednak, czuję konieczność podjęcia tej próby. Zatem:
Według obowiązującej w Polsce interpretacji przepisów Unii Europejskiej wymaga się od wykładowców uczelni
wyższych, by kodem numerów określili oni relacje zachodzące pomiędzy nimi, a studentami. Relacje te mają
prowadzić do określenia celów kształcenia. Wyznaczeni urzędnicy wsparci ekspertami ustalili listę pojęć i definicji
określających owe relacje. Każda z nich ma przypisany numer. Odtąd numery te są obowiązujące dla wszystkich
biorących udział w toku kształcenia.
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later did I realise that good may be understood in many different ways.) I reflectively assumed good to
be transcendent. However, the space surrounding me was a space of mortal good. A good dependent
on someone’s measure of acknowledgement. There can be no home in such a space. There were only
capsules suspended above some completely unknown point in the space of relativism.

zrozumiałam, że dobro może być bardzo różnie pojmowane.) Odruchowo przyjmowałem dobro jako
transcendentne. Jednak przestrzeń wokół mnie była przestrzenią dobra śmiertelnego. Dobra zależnego
od czyjejś miary uznania. W takiej przestrzeni nie może być domu. Były tylko kapsuły zawieszone nad
jakimś zupełnie nieznanym punktem w przestrzeni relatywizmu.

It wasn’t us, the household members, who had wanted such a home.

To nie my, domownicy – chcieliśmy takiego domu.

M y h o m e i s w i t h i n m e .
I c a r r y i t a s a n i m a g e
o f t h e i d e a l .

D o m m ó j
N i o s ę g o
i d e a ł u .

In search of a point of departure for a material image of home, I travelled around Lithuania. It is where my
family comes from; a family I never had the chance to meet. It seemed to me that I would find an image
of my lost home in these places. This image could be a beginning.

W poszukiwaniu punktu wyjścia do materialnego obrazu domu podróżowałem po Litwie. Stamtąd pochodzi moja rodzina, której poznać nie było mi dane. Wydawało mi się, że w tych miejscach odnajdę
obraz domu utraconego. On mógłby być początkiem.

In a landscape of fields, under a torso of groves furtively beat the hearts of tiny cemeteries. Travelling by
car along metalled roads, I approached one after another, moving away from the previous ones. In many
of them I found my family name. These stones are the centres of the “world” and space. They give one
an idea of the estates and manors that used to be there. Only the farm buildings, made for the livestock,
remain. They had to be made of stone to resist organic chemistry. They were no political threat either.
That was their ticket to timelessness.

W pejzażu pól, pod klatką piersiową zagajników biją tam ukradkiem serca maleńkich cmentarzy. Przemieszczając się samochodem po szutrowych drogach, przybliżałem się do kolejnych, od poprzednich
się oddalając. Na wielu z nich odnajdywałem swoje nazwisko. Te kamienie, to środki „świata” i przestrzeni. Dają one sygnał o kiedyś istniejących tam majątkach, dworach. Z zabudowań pozostały tylko te
gospodarcze, przeznaczone dla zwierząt. One musiały być z kamienia, by pozostały odporne na chemię
organiczną. Nie zagrażały też politycznie. To stało się ich przepustką do ponadczasowości.

The manors were wooden and got swallowed up by the earth. Just like the people…

Dwory były drewniane i zostały wchłonięte przez ziemię. Podobnie jak ludzie…
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j e s t w e m n i e .
j a k o w y o b r a ż e n i e
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A Dialogue-Supported Narrative
D ialogis P ersonae :

A Runner in three figures:
The Running B o y
The Running Yo u t h
The Running M a n
The Figure wit h a L e g B e y o n d S p a c e
The Orderly G u y
The Disorderly G u y
The Professor
Herb
Joseph
Jordi Faulí
Artistry
André Malraux
Mircea Eliade
Antonio Gaudí
Joseph Heller
Peter Zumthor

IMAGINING-

My Little Mythology of Architecture

-WYOBRAŻENIE
Moja mała mitologia architektury

Narracja wsparta dialogiem
O soby bior ą ce udział
w dialogu :

Biegnący w trzech postaciach:
Biegnący Chłopiec
Biegnący Młodzieniec
Biegnący Mężczyzna
Postać z nogą poza przestrzeń
Poukładany
Niepoukładany
Profesor
Zioło
Józef
Jordi Faulí
Kunszt
André Malraux
Mircea Eliade
Antonio Gaudí
Joseph Heller
Peter Zumthor

Image – The Running Boy

Obraz – Biegnący Chłopiec

First draught. Work at the source and the reasons for it

Pierwsze projektowanie. Działanie u źródła i jego przyczyny

A boy is running through the forest. Nimbly dodging the trees, he bursts into a glade. He struggles through
the high grass and it, tangling with the weeds, forms stirrups which clutch his feet. This way his saddled
steed wants to run in the opposite direction. The scampering boy breaks free from the fetters of the
glade. The ripped out roots tear the earth’s lining. The scent of herbs, heightened by the moisture of the
ploughed sands, permeates the air around him. Neither the fetters, nor the fragrance can stop the Boy, or
fool him. It doesn’t matter which way the road goes, only where to. (The air is ringing in his ears. He can
see the trees and the grass, but they are visible only from behind the images coming from his imagination.)
The landscapes and scents do not matter. Nor does the hot sand, the fragrant humidity of the earth, the
herbs or the wild flowers… The Running Boy is overtaken by an imagining and chased by fear.

Chłopiec biegnie przez las. Zręcznie omijając drzewa, wpada na polanę. Przedziera się przez wysokie
trawy, a one, plącząc się z chwastami, tworzą strzemiona chwytające go za stopy. W ten sposób osiodłany rumak chce pędzić w przeciwnym kierunku. Rozpędzony chłopiec zrywa pęta łąki. Wyrywane korzenie prują podszewkę ziemi. Wokół rozchodzi się zapach ziół wzmożony wilgocią rozoranych piasków.
Pęta, ani woń, nie są w stanie powstrzymać Chłopca, ani go zwieść. Nieważne, którędy wiedzie droga,
ważne dokąd. (W uszach słyszy szum powietrza. Widzi drzewa i trawy, ale one są widoczne tylko spoza obrazów pochodzących z wyobraźni.) Nieważne są krajobrazy i zapachy. Nieważny gorący piasek,
wonna wilgoć ziemi, zioła, ani polne kwiaty… Biegnącego Chłopca wyprzedza wyobrażenie, a goni lęk.

He passes the remains of leaning wooden fences. They once closed off the gardens behind someone’s
house from behind, at the back where the orchards were. The house and fence are gone now (only the
leaning remains of the fence are still there). The garden and the household are gone. There are only
mysterious gates leading to the glades and the forest or from the glade and the forest… Leading nowhere?
These signs are the dormant borders between other boys’ worlds which do not exist anymore.
Now he is running along a metalled road. He jumps over a green mesh fence encased in angle iron,
which is not there yet but will be here soon. He is close to home by now. Now he runs down a steep
short hill – quickly – till he trips and is even closer to his destination. There… All he has to do is push the
door and… suddenly, the cool of the staircase spilled over. Two more, one more floor… The locks of the
white door grated. It’s safe now.
“Wash your hands!” a voice rang out.
In the bathroom – as usual – the boy meets shapes made by the now hardened, once unevenly mixed
terrazzo. Creatures chase each other inside this texture, opening their wide jaws. Mouths are there to
devour. But there is no blood or casualties. They get absorbed like clouds in the sky or just change their
shapes. No. It’s not their shapes but their meanings that change. A menacing eye looks out from behind
a grey spot. The spot is a heart, to become a menacing fish. A figure with one leg stretching out beyond
space and reaching infinity, where parallel lines meet; the figure holds out his hand in greeting. The boy
also extends his hand and suddenly finds himself between the grains, the crystals, he finds himself inside
the texture of the floor he has been looking at. It has opened up…
“Here you can be at the same time at your Grandmother’s in Cracow and at your grandfather
Tadeusz’s—the one you never met because he was killed in the war,” says the Figure with a Leg
Beyond Space.
“The one who smiles in the photograph you can only see from under the parchment separating the
album’s next page?”
“Yes, him. You will also be able to,” continues the Figure with a Leg Beyond Space, “be an Apache
trekking along the hill with one leg, and with the other…”
“I just need to see if the dishcloth is hanging out the window to get back home on time…” the Boy
cut in.
“Think so?” asked the Figure with a Leg Beyond Space. “The important thing is that with the other
leg…”
“Aren’t you talking too much about legs?” asked the Boy.
“Forget about my legs and mind your own because they’re the ones that will or won’t carry you into
your own world… But you must understand how important it is that at one and the same moment you
can find yourself in a mysterious temple from a book illustration and hear the spectators cheering on
a football stadium grandstand from this very city of mysterious and unfinished towers… Pay attention,
that cheering is for your spectacular play. You probably scored a goal. But the most important thing
is that you can notice what you have never seen before and will only be able to imagine. And all the
while, simultaneously (at the same time) you can be an Apache!”
“Will you finish your washing, my little darling… How long can you wash your hands!”
“I’m coming, I’m coming, mom!” called the Boy.
It is unsettling in the narrow bowels of the dark hallway because the bathroom is very close to the door.
The one with the locks. A few quick steps and the boy arrives at the kitchen. On the hallway wall, across
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Mija resztki pochylonych, drewnianych płotów. One kiedyś zamykały – od tyłu, od sadów – ogrody za
czyimś domem. Domu i płotu już nie ma (są tyko płotu pochylone resztki). Ogrodu, i domowników
– nie ma. Są tyko tajemnicze furty prowadzące na polany i do lasu lub z polany i z lasu… Donikąd?
Te znaki, to są uśpione granice pomiędzy nieistniejącymi już światami innych chłopców.
Teraz biegnie w poprzek szutrowej drogi. Przeskakuje przez ogrodzenie z zielonej siatki objętej stalowym kątownikiem, którego jeszcze nie ma, ale niedługo tu będzie. Już jest blisko domu. Teraz zbiega ze
stromej, krótkiej górki – szybko – aż do potknięcia, i jeszcze bliżej jest do celu, i już… Wystarczy pchnąć
drzwi i… nagle rozlał się chłód klatki schodowej. Jeszcze dwa, jeszcze jedno piętro… Zazgrzytały zamki
białych drzwi. Jest bezpiecznie.
− Umyj ręce! – rozległ się głos.
W łazience – jak zwykle – chłopiec spotkał kształty powstałe z plam zastygłej już, a kiedyś nierównomiernie rozmieszanej zaprawy lastrico. Wewnątrz jej struktury ścigają się wzajemnie stwory, otwierając przy
tym swoje szerokie paszcze. Gardziele są, by pożerać. Jednak nie ma krwi, ani ofiar. One wchłaniają się
jak chmury na niebie lub tylko zmieniają kształty. Nie. Nie kształty zmieniają, lecz zmieniają znaczenia.
Groźne oko patrzy zza szarej plamy. Ona jest sercem, to znów staje się groźną rybą. Postać z jedną
nogą wyskakującą poza przestrzeń; nogą sięgającą nieskończoności, tam gdzie spotykają się proste równoległe, wyciąga rękę do przywitania. Chłopiec też podaje swoją i naglę znajduje się pomiędzy ziarnami,
kryształami, znajduje się wewnątrz obserwowanej struktury posadzki. Ona rozwarła się…
− Tu możesz być jednocześnie u Babci w Krakowie, ale też u dziadka Tadeusza – tego, którego nigdy nie
widziałeś, bo zginął w czasie wojny – mówi Postać z nogą poza przestrzeń.
− Tego, co uśmiecha się z fotografii widocznej tylko spod pergaminu oddzielającego kolejną stronę albumu?
− Tak – właśnie tego. Będziesz też mógł – kontynuuje Postać z nogą poza przestrzeń – być jedną nogą
Apaczem wędrującym po wzgórzach, a drugą…
− Tylko muszę patrzeć, czy ścierka wisi na oknie, by na czas wrócić do domu… – wtrącił Chłopiec.
− Tak myślisz? – spytała Postać z nogą poza przestrzeń – Ważne jest, że drugą nogą…
− Nie mówisz zbyt dużo o nogach? - spytał Chłopiec
− Odczep się od moich nóg i zajmij się swoimi, bo to one cię poniosą w twój świat lub też nie… Jednak
zrozum, jak istotny jest fakt, że w tej samej i jednej chwili możesz się znaleźć w tajemniczej świątyni
z ilustracji w książce, a jednocześnie usłyszysz aplauz publiczności na trybunach stadionu piłkarskiego
właśnie z tego miasta tajemniczych i niedokończonych wież… Uważaj, ten aplauz spowodowało twoje
świetne zagranie. Pewnie zdobyłeś bramkę. Ale – najważniejsze jest jednak to, że możesz dostrzegać to,
czego nigdy nie widziałeś, a tylko będziesz potrafił sobie wyobrazić. Przy tym ciągle, i jednocześnie (w tym
samym czasie) – będziesz mógł być Apaczem!
− Skończysz – ukochany mój mały – to mycie… No ileż można myć ręce!
− Już biegnę, biegnę mamo! – zawołał Chłopiec
W wąskiej kiszce mrocznego przedpokoju jest niepewnie, bo łazienka znajduje się bardzo blisko drzwi.
Tych z zamkami. Kilka szybkich kroków i chłopiec jest już przy kuchni. Na ścianie przedpokoju, naprzeciw kuchni, wyraźnie widać piasek nierówno zatarty przez tynkarza. Jest to widok szczególnie ulubiony
przez chłopca. Ta chropowatość, to obraz. Prawdziwy obraz, bo żywy. Na nim ciągle można widzieć
coś innego. On może być ciekawszy od telewizji. Z nim jest jak z książką… Kilka słów, zdań i wyobraźnia sama się uruchamia, wyświetlając nowe narracje i sceny. Z powodu wyobraźni chłopiec miał kłopot
z czytaniem. Ledwo zaczął czytać, to już sobie wyobrażał. Wówczas ciężko było dokończyć lekturę.
Chłopiec spojrzał z niepokojem – w kierunku białych drzwi uzbrojonych w zamki.
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from the kitchen, one can clearly see sand which was worked in unevenly by the plasterer. The boy is
especially fond of this sight. That roughness is a picture. A real picture because it’s alive. One can always
see something new in it. It can be better than TV. It’s like a book… A few words, sentences and the
imagination starts up on its own, flashing new stories and scenes. The boy had problems with reading
because of his imagination. The moment he began reading, his imagination went to work, which made it
hard to finish the reading. The boy looked with anxiety in the direction of the white door fitted with locks.
“Don’t be chicken!” He heard the calm voice of the Figure with a Leg Beyond Space.
“When I was running through the forest today, I suddenly ran into the graves,” said the Boy.
“Big deal! You know there’s a cemetery there.”
“I know, but I can’t see it… I mean – I’ve finally learnt not to see it… Or… What is it like when you
die? What happens then? Because my brother says that there’s nothing there (after death). He also
says that, at best, it’s like when you’re asleep. And Jarek said that he’d been playing at the cemetery by
the graves. He went there with his parents. I wouldn’t dare. Jarek also said something about God and
angels but I don’t know what that’s all about. He goes to church… I’d rather not go there.”
“I don’t know what is it like,” replied the Figure with a Leg Beyond Space, “because I was never dying
or dead, but I think it’s never like there’s nothing.”
“All right, but I’m afraid to fall asleep because of it…” said the Boy.
“Everybody’s afraid of something.”
“But there’s mom,” the boy reminded himself with relief.
“That’s love,” whispered the Figure into the Boy’s ear.
“I’m here thanks to her and the spooks are merely next to me, just like the non-spooks. Truth to tell,
I like them the best.”
“But you can improve something here,” said the Figure with a Leg Beyond Space.
“Where? What do you mean?”
“Let’s begin with the door with the locks. It’s white and screams from the far side of the corridor.
Maybe we can paint it some other colour. I suggest navy blue. A dark colour will make it hide in the
dark and it won’t scare you anymore.”
“Let’s hide it behind a curtain with patterns like the ones on dad’s dressing gown. They’re so pretty
and – how should I put it – so serious. I won’t see the door then and there’ll be less of those strange
noises from behind them, less of that echo. But how shall we do it?”
“Use your imagination!”
“Now then… it’s much better now and my parents won’t scold me for painting the door…”
“They won’t see a thing,” said the Figure with a Leg Beyond Space. “Oh, and when you get the hang
of making these changes, remember not to change those rough bits next to the kitchen,” warned the
Figure with a Leg Beyond Space. “It would just be no good without them. I often walk by there…”
“It wouldn’t have even crossed my mind,” interrupted the Boy, “because I walk by there, too. It’s the
best picture in our flat. When I come to it, it turns into a sculpture and then into space.”
From then on the Boy – as he put it – began to imagine-in. His flat would change many times every day.

***
The Sistine Chapel has frescoes on its vault and the altar wall. The Boy’s flat began to change with the
frescoes on the floor. Most of them were in the bathroom on the terrazzo and the panelling, in the
kitchen on the floor tiles and only then did they cover the other walls.
The Boy had to believe and learn that the Sistine frescoes were beautiful; because his were prettier as
they never materialised and, therefore, could always fulfil the idea of the ideal… At first glance, the Boy
felt let down by Michelangelo’s frescoes. Only later, when he came across the substance of real artistry,
was he forced to acknowledge them as a work of genius.
Even though Michelangelo did not have to go to confession about the nudity of the figures on the Sistine
Chapel’s vault (according to André Malraux) because they were a reminiscence of God’s Creation –
according to the Boy – he did “have to” confess the sin of materialising them. This, regardless of the
artist’s genius, forever takes away the possibility of attaining the ideal.
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Nie pękaj! – Usłyszał spokojny głos Postaci z nogą poza przestrzeń.
Dzisiaj, gdy biegłem przez las, nagle wpadłem na groby – powiedział Chłopiec.
Też mi zaskoczenie? Przecież wiesz, że tam jest cmentarz.
No tak, ale ja go nie widzę… To jest – już i wreszcie – nauczyłem się go nie widzieć… Czy… Jak to jest,
gdy się umrze? Czy coś wtedy jest? Bo brat mówi, że tam (po śmierci) nic nie ma. Mówi też, że może
być, co najwyżej, tak jak wtedy, gdy się śpi. A, Jarek mówił, że się bawił na cmentarzu przy grobach.
Był tam z rodzicami. Ja bym tak nie potrafił. Jarek mówił też coś o Bogu, aniołach, a ja nie wiem, co to
znaczy. On chodzi do kościoła… Wolałbym tam nie bywać.
Nie wiem jak to jest – odparła Postać z nogą poza przestrzeń – bo nigdy nie umierałem, ani nie umarłem, ale myślę, że nigdy nie jest tak, by nic nie było.
No tak, ale ja, z tego powodu, boję się zasypiać… – powiedział Chłopiec.
Każdy się czegoś boi.
Ale jest mama – z ulgą przypomniał sobie Chłopiec.
To jest miłość – szepnęła do ucha Chłopcu Postać.
Dzięki niej jestem, a strachy są tylko obok mnie, podobnie jak są również nie-strachy. Prawdę powiedziawszy, te lubię najbardziej.
Przecież tu można coś poprawić – powiedziała Postać z nogą poza przestrzeń.
Gdzie? Co masz na myśli?
Zacznijmy od drzwi z zamkami. Są białe i krzyczą z głębi korytarza. Może przemalujemy je na inny kolor.
Proponuję granatowy. Ciemny kolor sprawi, że znikną w mroku i nie będą straszyć.
Zasłońmy je kotarą z wzorami, jak na szlafroku taty. One są takie ładne i takie – jakby to powiedzieć –
poważne. Wtedy nie będę widział drzwi, ale też mniej będzie tych dziwnych dźwięków spoza nich, tego
pogłosu – echa. Ale jak to zrobimy?
Użyj wyobraźni!
No… teraz jest znacznie lepiej i rodzice mnie nie skrzyczą, że przemalowałem drzwi…
Oni nic nie zobaczą – stwierdziła Postać z nogą poza przestrzeń – Aha, jak już się rozbuchasz we wprowadzaniu zmian, to pamiętaj, by nie poprawiać tych schropowaceń na tynku przy kuchni – zastrzegła
Postać z nogą poza przestrzeń – Bez nich byłoby kiepsko. Ja tamtędy często przechodzę…
Nawet nie przyszłoby mi to na myśl – przerwał mu Chłopiec – bo ja też tamtędy chodzę. To najpiękniejszy obraz w naszym mieszkaniu. Gdy do niego idę, to wtedy staje się rzeźbą, a potem przestrzenią.

Odtąd Chłopiec – jak to określił – zaczął do-wyobrażać. Jego mieszkanie zmieniało się co dnia i to wielokrotnie.

***
Kaplica Sykstyńska ma freski na sklepieniu i ścianie ołtarza. Mieszkanie Chłopca zaczęło się zmieniać od
fresków na posadzce. Najwięcej ich było w łazience, na lastrico i lamperii, w kuchni na płytkach posadzek, a potem dopiero pokryły one pozostałe ściany.
Chłopiec musiał uwierzyć i nauczyć się tego, że freski sykstyńskie są piękne; ponieważ jego były piękniejsze, bo nigdy się nie zmaterializowały, zatem ciągle mogą ziszczać wyobrażenie o ideale… Pierwszy
rzut oka Chłopca na freski Michała Anioła, to przeżycie zawodu. Dopiero zetknięcie z materią realnego
tworzenia nakazywało uznać je później za genialne.
Michał Anioł, mimo że nie musiał się spowiadać z nagości postaci na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej (jak
stwierdził André Malraux), bo one były reminiscencją Bożego Stworzenia – według Chłopca – „musiał”
jednak spowiadać się z grzechu ich materializacji. Ona, bez względu na geniusz twórcy, na zawszę już
odbiera możliwość osiągnięcia ideału.

***
„Nie wszystko, co widzę, istnieje dla wszystkich w ten sposób, jak ja to widzę. Nie wszystko, co widziałem, może być rzeczywiście takie, jak ja to zobaczyłem. Jakże bardzo, to co widziałem i czym się
zachwyciłem, może okazać się innym niż to, co faktycznie widziałem.” – pomyślał Chłopiec.
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***

***

“Not everything I see exists for everyone the way I see it. Not everything I’ve seen can really be how I’ve
seen it. So much of what I saw and what delighted me can turn out to be something else that I’d actually
seen,” thought the Boy.

Refleksja Biegnącego Chłopca

***
Thoughts of the Running Boy
A chest of drawers stood by the child’s bed. It was like a rock, it couldn’t be moved. Into the gap between
the wall and the chest of drawers one could throw candy wrappers, an uneaten bread crust and other
unseemly things. Fear lived there. The chest of drawers stood in the city and grew together with me, and
with it grew shame and fear.
Between the chest of drawers and the wall lived the image of the Gothic Crucified Christ from the
rainbow arch of St Nicholas’ Church in Gdańsk that scared me. When I saw it for the first time, I could
hardly speak while it roared inside me. I couldn’t even hear what my mom said to me.
There was a coffin placed on a cannon carriage and the sashes and banners from the funeral ceremony
of Marshal Charles de Gaulle.
The graves that loomed into view from behind the trees of the moraine hill forest, only to burst without
warning into carefree child’s play, also lived behind the chest of drawers. All the cemeteries and churches
I knew were there together with the question of eternity and about what is first and what comes last
written into the essence of their being…

Obok dziecinnego łóżka stała komoda. Była nie do ruszenia, jak skała. W szparę pomiędzy ścianę a komodę dało się wrzucić papierki po cukierkach, niedojedzoną skórkę z chleba i różne wstydliwe rzeczy.
Tam mieszkał strach. Komoda stała w mieście i rosła razem ze mną, a za nią wstyd i strach.
Pomiędzy komodą, a ścianą mieszkał porażający mnie wizerunek gotyckiego Chrystusa Ukrzyżowanego
z łuku tęczowego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Gdy go pierwszy raz ujrzałem, ledwie mogłem mówić, a on huczał we mnie. Nawet nie słyszałem, co mówiła do mnie mama.
Była tam trumna umieszczona na armatniej lawecie oraz szarfy i chorągwie z uroczystości pogrzebowych marszałka Charlesa de Gaulle’a.
Groby, które wyłaniały się spośród drzew lasu na wzgórzach morenowych, by wedrzeć się bez ostrzeżenia w beztroską dziecięcą zabawę, też miały swoje miejsce za komodą. Były tam wszystkie znane mi
cmentarze i kościoły z zapisanym w istotę ich bytu pytaniem o wieczność i o to, co pierwsze, i ostatnie…
Z upływem czasu wszystko wskazywało na to, że ktoś kiedyś da radę odsunąć komodę. Pewnego dnia
zrobił to ojciec. Dostrzegł on jednak tylko stos śmieci i kazał sprzątnąć. Udał, że nie widzi strachu, choć
ten ogłosił swój akt oswobodzenia i zadeklarował wszechobecność.
Mimo niechęci do tego faktu, nadchodziła dojrzałość.

With time it became apparent that someone someday will manage to move the chest of drawers. One
day my father did. However, all he saw was a pile of rubbish, which he told me to clean up. He pretended
he did not see the fear, even though it made its declaration of independence and omnipresence.
Maturity was coming, in spite of my aversion to it.
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Image. The Running Youth

Obraz. Biegnący Młodzieniec

First Draught. Creative Anamnesis

Pierwsze projektowanie. Anamneza twórcza

The Youth is running through the forest. He knows now how to keep his fear at bay, so he skilfully avoids
the graves and churches… He avoids whatever means: “first,” “last,” and whatever means “here – and –
now.” Actually, it only seems to the Youth that he can control his fear and his world. In fact, this ability is
only about avoiding problems, not solving them. And so fear lurks in the shoes of a stranger and even in
the shoes of a friend. Not because the friendship was a sham but because it was actually real.
“When you visit me, my darling and you, my friend, please, don’t take off your shoes!” he cried.

Młodzieniec biegnie przez las. Umie już trzymać lęk na dystans, zatem zręcznie omija groby, kościoły…
Czyli unika tego, co oznacza: „pierwsze”, „ostatnie” i tego, co oznacza „tu – i – teraz”. Tak naprawdę
Młodzieńcowi tylko się wydaje, że ma zdolność panowania nad swoim lękiem i światem. Naprawdę
umiejętność ta dotyczy tylko pomijania problemów, a nie ich rozstrzygania. Strach czyha więc w butach
nieznajomego, znajomego, a nawet w butach przyjaciela. Nie dlatego, że przyjaźń była złudna, lecz
dlatego, że była właśnie prawdziwa.
− Gdy odwiedzasz mnie, moja miła i ty, mój drogi, to proszę – nie zdejmuj butów! – zawołał.

When the world depends on one’s own discretion, there is no protection against evil. But, illusions let
you live. They also consolidate a conviction about the absence of anxieties, at the same time forcing one
to suffer the consequences of no possibility of truly experiencing things.
Sometimes, the Youth would ask, himself only, about the point of a world built on avoiding what is real.
However, under the rule of the regime, all reality was fit only for avoiding or imagining-in. The world was
too small an island to stand upon. One had to run all the time because then one would always have one
foot in the air. There was no room to plant both. It was a world of eternal flight. The faster one ran, the
closer one got to their own back and anyone who touched it, lost and disappeared, like a pawn in a game,
except that this was life, not a game, after all.
The Youth was surrounded by a beautiful world because it was a world he imagined. A threatening world
because it was only imagined. During the communist regime there were multiple “truths.” One was at
home, as in a physical place, and at home as in personal mentality, another was outside the home. The
interior of the home was built on identity and also on what officially was “whitewashed” in its history.
The idea of freedom of thought and its verbalisation lived there. When he stepped outside his home,
when he left it, a caricature of these values applied. It was better to keep silent. The paradox of multiple
“truths” forced the Youth to create an imagined world for himself. This was his personal – totally imagined
– “reality.” He decided to create it in order not to go mad on account of the ensuing paradox of the actual
reality. For determining the truth, even at home, often became unbearable because of the awareness of
its then-hybrid nature.
The Youth was terrified of death and cemeteries. He wouldn’t admit it. In his idea of space they ceased
to exist because he eliminated them. It began with turning away at their sight, until finally he learnt not
to notice them at all. Straight afterwards came a moment when he couldn’t see them even if they were
within his field of vision. Only later could he try to see something completely different – in their place, in
their stead.
Because of his emerging imagining-in, the Youth experienced a peculiar feeling of time-space unity. The
figures and scenes formed by cracks in the plaster on the wall by the bed or forms spotted in the texture
of the terrazzo were more real than any plans to act “for today.” He could freely combine the images he
created and their meanings which would appear at different times, uniting the past, present and future.
In this space, Don Quixote would meet at the same instant with Cezary Baryka**, with Cybulski dying on
the rubbish heap in Wajda’s Ashes and Diamonds*** and with the biology teacher “who would open her
mouth wide to put her lipstick on,” making the figures from the paintings of Henri de Toulouse-Lautrec
real again…
It seems that the reality of those strange times really had some special meaning for the imagining-in
performed by the Youth. Surely, this imagining-in even then allowed him to create an entirely new space.
Ideas would mix freely with reality. The more he imagined-in, the closer he seemed to get to an area
which, at the time, was called internal emigration.

Gdy świat uzależniony jest od własnego uznania, to przed złem nie ma obrony. Ale, złudzenia pozwalają
żyć. Utrwalają także przeświadczenie o nieobecności lęków, nakazując jednocześnie ponieść konsekwencje braku możliwości realnego przeżycia zjawisk.
Czasem, tylko sam siebie, Młodzieniec pytał o sens świata zbudowanego na omijaniu tego, co rzeczywiste. Jednak pod panowaniem reżimu, cała rzeczywistość nadawała się tylko do pominięcia lub do-wyobrażenia. Świat był wyspą zbyt małą, by na niej stanąć. Trzeba było ciągle biec, bo wtedy zawsze jedna
noga była w powietrzu. Na to, by obydwie postawić, brakowało miejsca. To był świat wiecznej ucieczki.
Im szybciej się biegło tym bardziej się przybliżało do własnych pleców, a kto ich dotknął, ten przegrywał.
Przepadał, jak pionek w grze, a to przecież życie było – nie gra.
Wokół siebie Młodzieniec miał świat piękny, bo przez siebie wyobrażony. Groźny, bo tylko wyobrażony. W czasach reżimu socjalizmu realnego objawiła się mnogość „prawdy”. Jedna była w domu, jako
fizycznym miejscu, oraz w domu jako osobistej mentalności, a druga była poza domem. Wnętrze domu
tworzyła tożsamość, a także to, co oficjalnie w jego historii pokryły „białe plamy”. Mieszkało tam pojęcie
wolności sięgające myśli i jej werbalizacji. Po przekroczeniu progu domu, po jego opuszczeniu, obowiązywała karykatura tych wartości. Lepiej było milczeć. Paradoks mnogości „prawd” zmusił Młodzieńca,
by stworzyć sobie świat wyobrażony. Była to jego osobista – całkowicie wymyślona – „rzeczywistość”.
Postanowił uczynić ją, by nie oszaleć wobec zaistniałego paradoksu tej realnej. Bowiem rozstrzyganie
prawdy, nawet w domu, stawało się często nieznośne wobec świadomości jej hybrydalnej wówczas
natury.
Młodzieńca przerażała śmierć i cmentarze. Nie przyznawał się do tego. W jego wyobrażeniu o przestrzeni przestały one istnieć, bo zostały przez niego wyeliminowane. Zaczęło się od tego, że odwracał
się na ich widok, by w końcu nauczyć się ich nie dostrzegać wcale. Zaraz potem przyszedł ten moment,
że nie widział ich nawet wówczas, gdy znajdowały się w polu jego widzenia. Później dopiero mógł starać
się zobaczyć coś zupełnie innego – w ich miejsce, zamiast.
Za sprawą rodzącego się do-wyobrażania Młodzieniec doznał zjawiska swego rodzaju jedności czasoprzestrzennej. Bardziej realne były postacie i sceny tworzone przez spękania tynku na ścianie przy łóżku, czy też przez formy dostrzeżone w strukturze lastrico, niż plan działania na ówczesny – „dzisiejszy
dzień”. Mógł on swobodnie łączyć tworzone przez siebie obrazy i ich znaczenia powstające w różnym
czasie, wiążąc w jedność czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. W przestrzeni tej Don Kichot spotykał się
w jednym punkcie z Cezarym Baryką, Cybulskim konającym na wysypisku śmieci w ekranizacji „Popiołu
i diamentu”, oraz panią od biologii, „co sobie szeroko malowała usta”, powtórnie przenosząc w realność
postaci z obrazów Henriego de Toulouse-Lautreca…
Wydaje się, że rzeczywistość tamtego dziwnego czasu miała faktycznie jakieś szczególne znaczenie dla
do-wyobrażania czynionego przez Młodzieńca. Na pewno ono, czyli właśnie owo do-wyobrażenie,
pozwoliło mu już wówczas tworzyć całkiem nową przestrzeń.
Wyobrażenia swobodnie mieszały się z rzeczywistością. Im bardziej do-wyobrażał, tym bardziej zbliżał
się chyba do obszaru, który nazywano wówczas emigracją wewnętrzną.

**

The main character in Stefan Żeromski’s novel The Spring to Come about the disillusionment with
post-World War I independent Poland.

***

Zbigniew Cybulski played the hero in Wajda’s film tragedy about a Polish Home Army underground soldier
in the immediate aftermath of World War II.
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The Running Youth was born in a town by a river at the foot of the mountains. As the result of further
developments, when he was still a small boy, he found himself in Marshland, a river port in the delta of
the same river, where he came to live and lives more and more. His taking root in his place of abode
happened in spite of the Youth’s reluctance. He knew more about his favourite Mediterranean town than
about his “home port.” He also missed his birthplace but it did not need him anymore.

Biegnący urodził się w mieście znajdującym się nad rzeką u podnóża gór. W wyniku dalszego biegu
zdarzeń, jeszcze jako mały chłopiec, znalazł się w Bagnisku, porcie położonym w delcie tej samej rzeki,
gdzie odtąd zamieszkał i chyba coraz bardziej tu mieszka. Ugruntowanie się miejsca jego zamieszkiwania
zachodziło mimo niechęci Młodzieńca do tego stanu rzeczy. Więcej wiedział na temat ulubionego przez
niego śródziemnomorskiego miasta, niż na temat „swojego portu”. Tęsknił też za miejscem narodzin, ale
ono już go nie potrzebowało.

Destruction and long-standing lies almost bled the town of Marshland dry. It was liberated from the
oppression of World War II by another future invader who raped and burnt it and then held it under
its dictatorship. Taking the town, not only did the invader completely destroy it, but depopulated it as
well. Overnight, the invader led almost the entire population out of the city to plant a new one, which
it had exiled from somewhere else. Then the invader decided to pride itself in the city’s architectural
reconstruction done with the efforts of the nation which was simultaneously repressed by this invading
“liberator.”
It’s a story not unlike one from Ancient Greece. Homer would gladly compose a song about these
events if only there was some way to determine the heroes. No one knows who would play the roles of
Odysseus, or Paris, or Achilles in the history of Marshland.
In Marshland they still celebrate the time of this post-war “liberating” rape as City Day, when it gets
decorated with flags. It still happens. Even when one does not have to fly the flags of the “bloody liberator”
anymore because it theoretically ceased to exist. But it still seems to exist because the anniversaries of its
“liberating” invasion are still celebrated.
The transparent body of Marshland became almost invisible to the Running Youth. People live here as if
in a dimension other than the urban one. It is only foreshortening that, by overlapping foregrounds and
backgrounds, creates an illusion of the urban area being populated. So if someone looks at Marshland
from a certain direction, they can see people overlapping the image of the city. It seems to be populated
then. But, if one changes position (the vantage point), it becomes apparent that the people and the city do
not meet. Then we can see that it is in fact deserted. Today, the city and its people (in spite of the change
in the political system) still remain two completely autonomous beings which function in separate spaces.
The Running Youth is entirely sure of this.

Zniszczenia i długotrwałe przykrycie kłamstwem nieomal zupełnie wykrwawiło miasto Bagnisko.
Wyzwolone zostało z opresji okupacyjnej II wojny światowej przez przyszłego, kolejnego już okupanta, który je pogwałcił i spalił, a następnie objął swoją dyktaturą. Zajmując miasto, nie tylko całkowicie
zniszczył je, ale także wyludnił. Z dnia na dzień wyprowadził z miasta niemal całą ludność, by wszczepić
nową, wygnaną przez niego z innych miejsc. Później okupant zechciał się chlubić architektoniczną rekonstrukcją miasta, przeprowadzoną wysiłkiem narodu, który był jednocześnie represjonowany przez
tegoż okupanta – „wyzwoliciela”.
Jest to historia niczym ze starożytnej Hellady. Homer chętnie by stworzył pieśń o tych wydarzeniach,
gdyby dało się w nich uchwycić bohaterów. Nie wiadomo kto w historii Bagniska miałby odgrywać rolę
Odysa, lub Parysa, czy też Achillesa.
W Bagnisku dotąd fetuje się czas tego powojennego i „wyzwoleńczego” gwałtu, jako święto miasta.
Ozdabiane jest ono wówczas flagami. Dzieje się to nadal. Nawet w tym czasie, kiedy już nie należy przy
tej okazji wywieszać flag „krwawego wyzwoliciela”, bo teoretycznie przestał istnieć. Jednak faktycznie,
wydaje się, że on nadal istnieje – poprzez dalsze celebrowanie rocznic jego „wyzwoleńczej” napaści.
Przeźroczyste ciało Bagniska stało się dla Biegnącego Młodzieńca nieomal niewidoczne. Ludzie tutaj żyją
jakby w innym wymiarze, niż miejski. Zjawisko skrótu perspektywicznego – tylko ono, nakładając plany
na siebie, tworzy pozór zamieszkania obszaru miejskiego. Zatem, jeżeli ktoś zechce spojrzeć na Bagnisko z odpowiedniego kierunku, wówczas może zobaczyć ludzi nakładających się na obraz miasta. Wtedy
wydaje się ono być zamieszkałe. Jednak, gdy zmieni pozycję (punkt obserwacji), to przekonać się może,
że mieszkańcy rozmijają się z miastem. Wówczas zobaczymy, że ono faktycznie jest opustoszałe. Obecnie miasto i ludzie (mimo zmiany ustroju) są to nadal dwa całkiem autonomiczne byty funkcjonujące
w różnych przestrzeniach. Biegnący jest o tym święcie przekonany.

***
The Running Youth saw the emerging Freedom from up close. Later, it was fitted with a name meaning
co-accountability. This Freedom was born in the shipyard dust rising above the city like soot. It was about
human fatigue, dirt and involvement in the existing evil. In spite of everything and in a wonderfully real
way, the bits of soot, rubbing against the air and each other, released hope, known as good. The solidarity
between people was mainly about a certain heroism in fighting one’s own weakness – to win elementary
dignity. This heroism gave the nature of catharsis to what one did. It cleansed one of dirt and evil. It was
a mutual solidarity.
There came a time when the channel of solidarity opened. Everyone was convinced at the time that it,
as if by turning inside-out, would automatically cover what had been outside, which had been completely
contaminated by the filths of the regime. Hope was supposed to heal reality. No such thing happened.
Good mixed with evil. No one managed to make sure that these worlds stay separate. No one knows
whether it was possible to do so.
Solidarity was and is more our idea of it, rather than its very self. That’s the way it was and that’s the way it
is. In today’s prevailing image, it is construed by a kind of propaganda. The Youth fears that the emergent
freedom was marked with empathy only in his imagination.

C o m e

b a c k ,

U t o p i a !

Again something – something very important – remains in the realm of the imagination. Perhaps utopia is
a necessary condition for us to comprehend space?
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***
Biegnący Młodzieniec patrzył z bliska na rodzącą się Wolność. Później opatrzono ją nazwą oznaczającą współodpowiedzialność. Wolność ta zrodziła się w stoczniowym pyle unoszącym się jak dym nad
miastem. Była ona ludzkim utrudzeniem, brudem i uwikłaniem w istniejące zło. Drobiny pyłu, trąc
o powietrze i siebie nawzajem – mimo wszystko i w cudownie prawdziwy sposób – wyzwalały nadzieję, czyli dobro. Zachodząca między ludźmi solidarność głównie polegała na swojego rodzaju heroizmie
w walce z własną słabością – o elementarną godność. Tenże heroizm nadawał podejmowanym działaniom charakter katharsis. On oczyszczał z brudu i zła. To była wzajemna solidarność.
Przyszedł czas, że łożysko nadziei się rozwarło. Wówczas wszyscy mieli przeświadczenie, że ono, niejako przewróciwszy się na lewą stronę, automatycznie obejmie dotychczasowe zewnętrze, które zostało
całkowicie skażone obrzydliwością panującego dotąd systemu. Nadzieja miała uzdrowić rzeczywistość.
Nic takiego nie nastąpiło. Dobro ze złem się przemieszało. Nikt nie zdołał zadbać o rozdzielenie tych
światów. Nie wiadomo, czy udałoby się tego dokonać?
Solidarność bardziej była i jest naszym wyobrażeniem o niej, niż nią samą. Tak było i jest. W obowiązującym dziś obrazie, konstytuuje ją rodzaj propagandy. Młodzieniec ma obawy, że zrodzona wolność była
naznaczona empatią, tylko w jego wyobrażeniu.

U t o p i o

w r ó ć !

Znów coś – jakże ważnego – pozostało po stronie wyobrażenia. Może utopia jest koniecznym warunkiem naszego pojmowania przestrzeni?
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Given the sum total of such items of experience, it was difficult to come to terms with the vision of events
as a catalogue of facts locked up by scholars in archives. It was difficult for the Running Youth to see the
world as a row of lined up domains. Everything is a multi-coloured dust of things happening that freely
floats in the air. A mixture of time and space.

Wobec sumy powyższego kształtu doświadczeń, trudno było pogodzić się z wizją dziejących się wokół
zdarzeń, jako katalogu faktów zamkniętych przez naukowców w archiwach. Trudno było Biegnącemu
Młodzieńcowi postrzegać świat jako szpaler uszeregowanych dziedzin. Wszystko to jest wielobarwnym
pyłem dziania się, swobodnie unoszącym się w powietrzu. Mieszaniną czasu z przestrzenią.

Over the short span of the Youth’s lifetime, Christ had been degraded and not so much crucified as
surgically cut out of people’s minds time and again. He was destroyed (they called it progress), to rise
from the dead again. (A second resurrection was not considered progress.) I don’t know if after this
surgical procedure another resurrection is still possible for us. Does one still have a mind after such
surgeries – a Christlike mind? Someone wanted to explain to the Youth that it was especially on such
occasions one didn’t have this kind of a mind but there was such a tumult in those days that the Youth
couldn’t hear anything.

Na przestrzeni krótkiego dystansu, jaki żyjąc przebył Młodzieniec, Chrystus został upodlony i nie tyle
był ukrzyżowany, co po wielekroć chirurgicznie wycinany z umysłów. Został unicestwiony (nazwano to
postępem), by w końcu ponownie zmartwychwstać. (Ponowne zmartwychwstanie nie zostało uznane
za postęp.) Nie wiem, czy po tym chirurgicznym zabiegu, ponowna rezurekcja jest dla nas jeszcze
możliwa. Czy po tego rodzaju zabiegach ma się jeszcze mózg – Chrystusowy? Ktoś zechciał tłumaczyć
Młodzieńcowi, że wówczas właśnie szczególnie się go ma, ale w te dni był taki wielki zgiełk, że Młodzieniec tego nie słyszał.

On sunny days, when one looks into the light from the depths of shadow, one can sometimes see a
swarm of countless specks floating in the air. Noticing how dense the air is can sometimes make one
breathless. To the Running Youth, this sight seemed an image, a symbol of truth to express the space
around him. It was light and dust. The sort of dust that can get on one’s shoes when one walks along the
streets of an enthralling city to experience it, but not necessarily to get to know it. To get enraptured with
it. This dust is a coating on the borderline between excitement and weariness, and also – simply – city
dust. All it took was for the chiaroscuro contrast to disappear for a while and nothing was visible anymore.
Then – only seemingly, of course – one is left with a transparent, “favourite” and so very safe “nothing.”

W dni słoneczne, z głębi cienia patrząc pod światło, można czasem dostrzec nieprzebrane kłębowisko
drobin unoszonych przez powietrze. Dostrzeżenie owej gęstości powietrza może nieraz przyprawić
o duszności. To zjawisko wydało się Biegnącemu Młodzieńcowi obrazem, symbolem prawdy wrażającej
otaczającą go przestrzeń. To światło i pył. Ten, jaki można zebrać na buty, idąc ulicami pasjonującego nas
miasta, by go doznawać, a niekoniecznie je poznać. By się nim zachwycić. Ten pył, to nalot z pogranicza
ekscytacji i znużenia, a także – po prostu – pył z miasta. Wystarczy, by na chwilę zabrakło kontrastu światłocienia, by już nic nie było widoczne. Wówczas – oczywiście tylko pozornie – pozostaje przejrzyste,
„ulubione” i jakże bezpieczne – „nic”.

The Running Youth always wanted to declare that that “nothing” sickened or even disgusted him. Even
when he succumbed to its temptation, he wanted to oppose it.

Biegnący zawsze chciał deklarować, że owo „nic” go mierzi, a nawet brzydzi. Nawet wtedy chciałby się
mu sprzeciwić, gdy sam ulegał jego pokusie.

When his parents were on their way to eternity, the Running Youth completely despaired of what the past
was. Was it a frozen, arrested and permanently preserved substance, or did we constantly create it by
adding the everyday? Does anything ever pass? Or does this passing depend on our turning away – our
failure to notice something? That “something” we find discomforting because it spreads our horizon too
wide for us to manage.

Gdy do wieczności odchodzili rodzice, Biegnący już całkowicie zwątpił w to, czym jest przeszłość.
Czy jest zamarłą, zatrzymaną i utrwaloną już na zawsze substancją, czy też ciągle ją tworzymy, dodając do siebie codzienność? Czy w ogóle cokolwiek przemija? Czy też przemijanie zależy od naszego
odwrócenia się – niedostrzegania czegoś? Tego „czegoś”, co jest niewygodne dla nas, bo zbyt szeroko
rozpościera nasz horyzont, by mu sprostać.

“If I see the similarity of my fingers to my father’s, when I notice my mother’s look in my eyes, when I also
notice that I have taken on my parents’ inclinations – especially those I disliked – can I then pronounce
that they‘re gone?” thought the Youth.

„Jeżeli ujrzę podobieństwo moich palców do palców ojca, kiedy dostrzegę w swoich oczach spojrzenie
matki, kiedy także dostrzegę, że przejmuję skłonności moich rodziców – zwłaszcza te których nie lubiłem – to czy mogę wówczas stwierdzić, że oni odeszli? - Pomyślał Młodzieniec.”

And so we can see history as a kind of story that combines the past with the present and the future. Those
who passed away – are gone physically. At the same time – in particular when it comes to parents – one
feels especially clearly how much they are constantly here!

Zatem historię możemy ujrzeć jako rodzaj opowieści łączącej przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Tych co odeszli – fizycznie nie ma. Jednocześnie – zwłaszcza, gdy dotyczy to rodziców – to czuje
się szczególnie wyraźnie, jak bardzo i ciągle – oni są!

The face of the clock whirled, turning into a Möbius curve.

Tarcza zegara zawirowała, zmieniając się w krzywą Möbiusa.

***

***

When during his run the Youth neared the once-metalled road that he had passed as such, the world
began to change. The house was completely different. The road was paved with asphalt, but gravel still
crunched under the Youth’s feet. The Youth was now living in a modernist apartment – spacious and full of
light. (He made it so by imagining.) The asphalt had already begun to crack at the edges of the reinforced
concrete slabs which were its subsurface when these transformations ceased to be necessary because it
became apparent that the apartment block would never become home. Imagining was becoming home.
Was it his time and not his twilight? Only imagining-in could turn an apartment block into home.

Gdy w swoim biegu Młodzieniec zbliżał się do drogi, która kiedyś była szutrowa i taką ją wówczas mijał,
świat zaczął się odmieniać. Dom był już całkiem inny. Jezdnia była już asfaltowa, a jednak pod nogami
Młodzieńca ciągle jeszcze chrzęścił żwir. Młodzieniec mieszkał już w modernistycznym apartamencie
– rozległym i pełnym światła. (Przez wyobrażenie takim go uczynił.) Asfalt zaczął już pękać na składaniu żelbetowych płyt stanowiących jego podłoże, gdy odmiany te już przestawały być potrzebne, bo
okazało się, że blok nigdy nie stanie się domem. Wyobrażenie się nim stawało. To był jego czas, a nie
zmierzch? Tylko do-wyobrażenie mogło uczynić z bloków dom.

***

***

The Youth saw the similarity of his fingers to those of his father’s and noticed a look similar in temperature
and shade to that of his mother’s. This similarity became difficult, in fact because the Running Youth felt
less good than she was and less perfect. And so a record coming from beyond his will is running in him…

Młodzieniec widział podobieństwo swoich palców do palców ojca, a w lustrze dostrzegał spojrzenie
podobne w temperaturze i swym odcieniu do spojrzenia mamy. To podobieństwo stało się aż trudne,
bo Biegnący Młodzieniec czuł się mniej dobry od niej, i mniej doskonały. Biegnie więc w nim jakiś zapis
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It exists even when he would want to deny it. Its beginning stretches back to infinity.
Regardless of whether we are religious or live without faith, there remains the issue of Biblical time being
active as a beginning, as a dawn of the ideal? Holidays are a memento, a form of commemoration or an
experience of a real meeting with the absolute, with that (or rather this) situation which is taking place –
right now? This question is a turn to what we call the mysterious “here-and-now.” Does it exist? Is there
anything that can order the time of the memory of an existing ideal to be bonded with an ideal we look
for in our space – the ideal we seek especially when we design?
Architecture seems in a way to represent the non-homogenous nature of space the Youth perceived.
Having understood it, I do not perceive architecture and its interiors separately. I do not look at it in
isolation from the place, either. Interiors merge with architecture, just like it merges with the essence
of a place’s existence and its time. Looking at a place, it is difficult to separate the present from the
past and future, let alone its interior from its outside. The problem whether something was internal or
external seemed artificial to the Running Youth because this threshold practically did not exist. What is
architecture? What is interior design?
Noticing and experiencing questions is constructive and most of all very interesting. The sudden need to
get yes-no answers is not so much unnecessary as it is obtrusive and always so cruelly premature.

***
Broad glazing opened the interior of the house to a terrace drenched in the sun, rain, clement and
inclement weather. Near the entrance were stairs set into a rather tight circle. One could get vertigo
when running up or down them with youthful vigour. This sent the Youth to another dimension. The
stairs led to a music studio with guitars, a stereo tape recorder and two microphones. The studio’s
windows did not see the cemetery. Here the walls were covered in lyric sheets and in the rest of the
house – with frescoes. These paintings were made of the textures of aggregates, plasters and letters. No
cracks or textures were to be seen from behind these paintings. The interiors were spacious, bright and
almost devoid of objects. It could seem as if the furnishings spilled out of the walls. All that was around
them was a tangle of shapes and their colours. Things got lost in them. They were almost imperceptible.
This polyphony contradicted the modernist order, even though it originated from it. The shapes and
forms were as if rubbed into the surfaces of the walls. They grew out of them or faded away, or changed
– to fit the moment and the need.
This way imagining-in transformed an apartment block flat into a new reality. The place’s new image
existed only in the Youth’s imagination. A new space was truly created.

***
No one knows where from, something permeated this space of imagining-in, something that had one
and the same name but many meanings. It trickled very slowly, drop by drop. First it was the experience
of love. Mom’s love – her paintings… Love, in spite of the Youth’s young hot blood, promised something
more than a hollering Eros. This experience was broader and grew into “something” that the Youth could
neither describe nor name. It made one ask oneself questions which were broader than the ones that had
accompanied the Youth’s designs before.
Because when the pencil’s lead slowly drops to the paper to write the first creative concept (sketch,
drawing), then at the point where they meet the whole power of one’s life experience comes true. A sum
of sensations from the mother’s first cuddle and caress to the moment when one almost denies her. To
the moment when one impatiently spurns the mother to go off into a presumed but also already existing
adult world. That’s when an area presents itself: from “I don’t know,” through “I know,” to finally take
one to “I doubt it” – which is where one seeks and loses one’s way. This is the place where the world
and time open, while time manifests its unity. The past, present and future are a single instant. (There
are the fences, once avoided by the Boy, now by the Youth, fences that were and those that will be, and
all of them present in the same spatial dimension.) There’s mom, for her not to be there at the same
time. There’s her portrait. There is memory here, or rather the awareness of an ideal written in the urbeginning. There is “here – and – now.” It is anamnesis. This is anamnestic architecture!
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płynący spoza jego woli… Istnieje on nawet wówczas, gdy chciałoby się mu zaprzeczyć. Jego początek
sięga nieskończoności.
Bez względu na to, czy wierzymy, czy też pozostajemy poza wiarą, pozostaje kwestia aktywności czasu
biblijnego, jako początku, jako zarania ideału? Święta są pamiątką, formą upamiętnienia, czy też przeżyciem realnego spotkania z absolutem, z tamtą (czy też właśnie tą) sytuacją, która właśnie zachodzi – teraz? To pytanie jest zwróceniem się ku temu, co nazywamy tajemniczym: „tu-i-teraz”. Czy ono istnieje?
Czy jest coś, co potrafi nakazać zespolenie czasu pamięci ideału bytującego z ideałem poszukiwanym
w naszej przestrzeni – tym ideałem pożądanym przez nas szczególnie przy projektowaniu?
Architektura wydaje się być rodzajem odwzorowania, doznawanego przez Młodzieńca niehomogenicznego charakteru przestrzeni. Rozumiejąc ją, nie patrzę na architekturę i jej wnętrza odrębnie. Nie patrzę
też na nie w oderwaniu od miejsca. Wnętrza scalają się z architekturą, tak jak i ona scala się z istotą bycia
miejsca i jego czasem. Patrząc na miejsce, trudno rozdzielić teraźniejszość od przeszłości i przyszłości,
a co dopiero wnętrze od jego strony zewnętrznej. Problem, czy coś jest wewnętrzne, czy też zewnętrzne, wydał się Biegnącemu sztuczny, bo ta granica realnie nieomal nie istnieje. Czym jest architektura?
Czym jest architektura wnętrz?
Dostrzeżenie i przeżycie pytań jest czymś budującym, a przede wszystkim bardzo ciekawym. Gwałtowna potrzeba uzyskania rozstrzygających odpowiedzi jest nie tyle niepotrzebna, co natrętna i zawsze jakże
okrutnie przedwczesna.

***
Szerokie przeszklenia otwierały wnętrza domu na taras skąpany w słońcu, deszczu, pogodzie i niepogodzie. Niedaleko wejścia znajdowały się schody założone na planie dość ciasnego koła. Gdy się na nie
wpadało z młodzieńczym impetem, można było dostać zawrotu głowy. Ten efekt przenosił Młodzieńca
w inny wymiar. Schody prowadziły do muzycznego studia. Tu stały gitary, magnetofon, co nagrywał stereofonicznie, i dwa mikrofony. Okna studia nie widziały cmentarza. Tutaj ściany pokryte były tekstami,
a w pozostałej części mieszkania – freskami. Były to obrazy ze struktur kruszywa, tynków i liter. Spod powstałych obrazów, ani pęknięć, ani struktur nawet nie było już widać. Wnętrza były przestronne, jasne
i niemal pozbawione przedmiotów. Mogło się wydawać, że sprzęty zsypują się ze ścian. Wokół była tylko gęstwina kształtów i ich kolory. Pośród nich ginęły rzeczy. Były niemal niedostrzegalne. Ten wielogłos
przeczył modernistycznemu porządkowi mimo tego, że z niego się wywodził. Kształty i formy były jakby
wtarte w płaszczyzny ścian. Wyrastały z nich, to znów zanikały, bądź też się odmieniały – zależnie od
chwili i potrzeby.
W ten sposób do-wyobrażenie odmieniało mieszkanie w bloku, w nową rzeczywistość. Nowy obraz
miejsca zaistniał tylko w wyobraźni Młodzieńca. Realnie powstała nowa przestrzeń.

***
Nie wiadomo skąd, przenikało w tą przestrzeń do-wyobrażenia to, co miało jedno i to samo imię, ale
wiele znaczeń. Sączyło się bardzo powoli, kropla po kropli. Było to najpierw doznanie miłości. Miłość
mamy – jej obrazy… Miłość, mimo młodej, gorącej krwi Młodzieńca, zapowiadała coś więcej, niż krzyczący Eros. To doznanie było szersze i rozrosło cię w „coś”, czego Młodzieniec nie potrafił opisać, ani
nazwać. Ono nakazywało stawiać sobie pytania o szerszym zakresie niż te, które do tej pory towarzyszyły projektom Młodzieńca.
Bo, gdy grafit ołówka powoli opada na papier, by zapisać pierwszy zamysł twórczy (szkic, rysunek), to
w punkcie i momencie ich styku ziszcza się cała siła dotychczasowych doświadczeń. Suma doznań od
pierwszego przytulenia, ogarnięcia przez mamę, do momentu prawie jej zaprzeczenia. Do momentu niecierpliwego odepchnięcia matki, zamiaru odejściu w domniemany, ale także faktycznie istniejący
już świat dorosły. Jest wówczas obecny obszar: począwszy od „nie wiem”, wiodący poprzez „wiem”,
by zaprowadzić ku „wątpię” – czyli tam, gdzie poszukuje się i błądzi. W tym miejscu otwiera się świat
i czas, który manifestuje swoją jedność. W jednej chwili jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. (Są
omijane – kiedyś przez Chłopca, a dzisiaj Młodzieńca – płoty, które były i te, które będą, a wszystkie
są obecne w tym wymiarze przestrzeni.) Jest mama, by jednocześnie jej nie było. Jest jej portret. Jest
tutaj pamięć, a raczej świadomość ideału zapisanego prapoczątkiem. Jest „tu – i – teraz”. To anamneza.
To jest architektura anamnestyczna!
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And so we come across an event that seems to be derived from Plato’s Cave. We may discover “the
truth” (in inverted commas as it is only an image of truth), but the only one that is present here on Earth.
From beyond the shadow that this truth is, we may experience God. This shadow was cast by a light
never perceived. Here, God ceases to be an old man with a grey beard.

Napotykamy więc zdarzenie – jak się wydaje – zaczerpnięte z platońskiej jaskini. Oto możemy odkrywać „prawdę” (zamkniętą cudzysłowem, bo będącą tylko jej wyobrażeniem), ale tą jedyną, tu na Ziemi
obecną. Spoza cienia, którą ona jest, doznać możemy Boga. Cień ten został rzucony przez nigdy niedostrzegalne światło. W tym miejscu Bóg przestaje być starcem z siwą brodą.

Here was the Pagan Courtyard noticed by the Youth. A courtyard like the one in the pre-Christian Jewish
Temple. Here was the view of it and the view from it. The announcement of a search commenced,
a turn towards the truth, beginning amidst the tumult of the profane. The Pagan Courtyard is a beginning.
First and foremost a dawning of the road of creation, but also a dawning of the understanding of an
unpredictable world for someone who had only learnt homogenous space before. The Pagan Courtyard
was about creative anxiety and frenzied search. It was about space collapsing… It was the experience of
space’s irregularity and delight in its newly gained status. To the designing Youth that was the best moment
because everything was still possible at the time. An ideal that was still possible and achievable. The Pagan
Courtyard was a true gateway to paradise. Today, it has ceased to exist in our places of worship. Including
the metaphorical ones.

Oto dostrzeżony przez Młodzieńca Dziedziniec Pogan. Dziedziniec istniejący, jak ten – w przedchrystusowej świątyni żydowskiej. Oto widok nań i widok z niego. Zapowiedź początku poszukiwania, zwrotu
ku prawdzie, rozpoczynającego się pośród zgiełku profanum. Dziedziniec Pogan jest początkiem. Przede
wszystkim jest zaraniem drogi tworzenia, ale jest też zaraniem rozumienia świata nieprzewidywalnego
dla kogoś, kto dotąd uczył się przestrzeni wyłącznie homogenicznej. Dziedziniec Pogan to twórczy
niepokój i gorączkowe poszukiwania. To tąpnięcia przestrzeni… To doznanie zaskoczenia jej nieregularnością i zachwyt tym nowym jej stanem. Dla projektującego Młodzieńca, to najwspanialszy moment,
bo wtedy jeszcze wszystko jest możliwe. Wówczas jest jeszcze możliwy i osiągalny ideał. Dziedziniec
Pogan, to prawdziwa brama do nieba. Współcześnie przestał on istnieć w naszych świątyniach. Także
tych metaforycznych.

The cross the Youth saw suddenly outgrew the cemeteries. Its arms set the intersection of vitality and
death, beginning and end. The end that becomes a beginning in the recurring cycle. It is a point of infinity,
in which things impossible here on Earth come true. It is a resurrection, a Passover. To the Youth, the
world was becoming infinite, surprisingly unpredictable and finally at least somewhat in line with intuition.

Krzyż, widziany przez Młodzieńca, nagle przerósł cmentarze. Jego ramiona wyznaczyły punkt przecięcia
witalności ze śmiercią, początku i końca. Końca, który w powtarzalnym cyklu staje się początkiem. To
punkt nieskończoności, w którym stają się rzeczy tu na Ziemi niemożliwe. To odrodzenie, to pascha.
Dla Młodzieńca świat stawał się nieskończony, zaskakująco nieprzewidywalny i nareszcie choć trochę
zgodny z intuicją.

The manner of seeing the world progresses like a creative design – it is architecture. The imagined images
spill out of the Pagan Courtyard in an ever broader current, through the narthex, to the nave. They pass
some bowl of water, strange furniture with windows through which one whispers. But… this furniture
and these signs are already lost in space. No one knows whether the fact that they are lost is a curse or
a blessing. It’s just a fact. The images (experiences and imaginings) pass the furniture by, probably without
understanding it. Where can we take our imaginings? Where do we assemble our doubts and questions
so that we don’t lose them? These questions foretell chaos which leads to decisions. Therefore, they are
important. Now they are vital.

Sposób widzenia świata postępuje niczym projekt twórczy – to architektura. Coraz szerszym nurtem wyobrażane obrazy przelewają się z Dziedzińca Pogan, przez narteks, do nawy. Mijają jakąś misę
z wodą, dziwne sprzęty z okienkami, w które się szepce. Ale… sprzęty te i znaki już się pogubiły w przestrzeni. Nie wiadomo, czy fakt ich zagubienia to przekleństwo, czy też błogosławieństwo. To tylko fakt.
Obrazy (doznania i wyobrażenia), mijają te sprzęty, raczej bez ich zrozumienia. Dokąd możemy zanieść
swoje wyobrażenia? Gdzie zebrać wątpliwości i pytania, by ich nie utracić? Pytania te zapowiadają chaos,
prowadzący ku rozstrzygnięciom. Są zatem ważne. Teraz są najważniejsze.

The Youth may refer to intuition and experience, but also to memory – the ur-beginning. He can refer
to anamnesis.

Młodzieniec może odnieść się do intuicji i doznań, ale i do pamięci – prapoczątku. Może odnieść się do
anamnezy.

Eastern Orthodox churches have got a very special place inside them. It is a membrane between the
earthly and the Godly domain… It is a never built wall consisting of literally only all those images which
had not been tamed before. They burst in from the Pagan Courtyard through the narthex to the nave
and turned up here. (If you want to create something, you must try to bring chaos under control at some
point.) Here is the iconostasis. Here is your gateway to express the world in an earthly way. A gateway
to the ideal design.

Cerkwie mają w swoim wnętrzu miejsce zupełnie niezwykłe. To przepona pomiędzy tym, co ziemskie,
a domeną Boską… To nigdy niewymurowana ściana składająca się dosłownie tylko z tych właśnie wszystkich obrazów, które dotąd były nieopanowane. Z Dziedzińca Pogan wpadły przez narteks do nawy i tu
się odnalazły. (Jeżeli chcesz coś stworzyć, to w pewnym momencie musisz próbować opanować chaos.)
Oto ikonostas. Oto twoja brama do ziemskiego wyrażania świata. Brama do projektu idealnego.

The Youth’s experience led along a somewhat different path. A western church, although also Christian,
has its own distinct mystery. Its mystery is marked out by a cross which has outgrown cemeteries…
Outgrown death. In church it hangs in the place which can be called the “here – and – now.” This
place has order and chaos written at once in its form of search and aspiration. The vertical crosses the
horizontal. Life crosses death. It becomes apparent what death is, and what life is. It is also here that the
naves meet with the transept and the chancel. Here is hope and doubt. (“Lord, why have you forsaken
me?”) This point in chaos towards the truth to which we aspire through catharsis is the rainbow’s arc. It
is a kind of iconostasis containing all the images of the world and from the world. All of them because it
contains even those which have not materialised—those most of all in fact—and those which cannot be
materialised – the ideal ones. Our iconostasis fills up space. It never materialises. It expresses the mystery
and is its earthly form of fulfilment. It is space that is not expressed materially. It is an infinite search. It is
marked by only one thing – the crucifix placed in the passageway…
What did the Youth gain by this experience? It made him aware that anything was possible until the last
moment because there was hope that even what seemed to be impracticable and impossible could come
true. This hope is invisible and impalpable. However, it exists. It is there even though the facts seem to
deny it. It is not a single plane, or a space that can be delimited. Through its defined indeterminability it
is a priori, it is transcendent. It allows one to reach for the impossible. It allows one to exceed oneself,
exceed one’s capabilities, and demands it at the same time. It is a space to freely put chaos in order.
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Doznanie Młodzieńca wiodło trochę inną drogą. Świątynia zachodnia, choć również chrześcijańska, ma
swoją odrębną tajemnicę. Tajemnica jej jest wyznaczona krzyżem, co przerósł cmentarze… Przerósł
śmierć. On w świątyni wisi w tym miejscu, które można by nazwać „tu – i – teraz”. W tym miejscu
jednocześnie jest porządek i chaos zapisany w swojej formie poszukiwania i dążenia. Pion przecina się
z poziomem. Życie przecina się ze śmiercią. Wyjaśnia się, co śmiercią jest, a co życiem? Tu spotykają
się też nawy z transeptem i prezbiterium. Tu jest nadzieja i zwątpienie. („Boże czemuś mnie opuścił?”)
Ten punkt chaosu ku prawdzie, do której dążymy poprzez katharsis, to łuk tęczowy. Jest to swojego
rodzaju ikonostas zawierający wszystkie obrazy i wyobrażenia świata i ze świata. Wszystkie, bo nawet
i – przede wszystkim – te niezmaterializowane i także te, które są nie do zmaterializowania – te idealne. Nasz ikonostas wypełnia przestrzeń. Nigdy się nie materializuje. Wyraża tajemnicę i jest jej ziemską
formą ziszczenia się. Jest on niewyrażoną materialnie przestrzenią. Jest nieskończonością poszukiwań.
Wyznacza ją tylko jedno – krucyfiks umieszczony w przejściu…
Cóż przyniosło Młodzieńcowi to doznanie? Dało świadomość, że do ostatniej chwili wszystko jest możliwe, bo jest nadzieja na spełnienie się nawet tego, co wydaje się być niewykonalne i nie do spełnienia. Nadzieja ta jest niewidoczna i niedotykalna. Jednak jest. Jest mimo tego, że fakty wydają się jej
zaprzeczać. To nie jest jedna płaszczyzna, ani wyznaczalna przestrzeń. Ona przez swoją zdefiniowaną
niewyznaczalność jest a priori, jest transcendentna. Pozwala sięgnąć ku niemożliwemu. Pozwala i nakazuje przekraczać samego siebie, przekraczać swoje możliwości. Jest to przestrzeń swobodnego porządkowania chaosu. Jest oznaczona obecnością ideału, który pozostaje poza miarą własnego uznania.
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It is marked by the presence of the ideal, which remains beyond any measure of its own acknowledgement.
It is given. It is there to discover. It is transcendent. Therefore, surely, it is there.

On jest dany. Jest do odkrycia. Jest transcendentny. Zatem na pewno – jest.
Wobec doznania paschy i paschy architektury, niemal wszystko wokół Młodzieńca uległo zmianie.

In experiencing a Passover and the passover of architecture, almost everything around the Youth changed.

***

***

Whenever the Youth had a chance to run to the place and time to sit in the choir stalls of St Nicholas’
Church, he felt a breathing spell (which surprised him). This must have been a reason for the Youth’s
amazement because this breather came from a place where his childhood fears were born. Then he
asked himself: “Will this breath of fresh air win out or will the spooks force it to leave?”

Kiedykolwiek Młodzieniec miał okazję dobiec do miejsca i momentu, by zasiąść w stallach kościoła św.
Mikołaja, wówczas zaznawał (zaskakującego go) poczucia wytchnienia. Musiało się to stać dla Młodzieńca powodem zdumienia, bo wytchnienie to nadchodziło z miejsca rodzącego jego od-dziecięce lęki.
Wtedy zadawał sobie pytanie: „Czy to świeże tchnienie weźmie górę, czy też strachy nakażą mu stąd
wyjść?”.

The passing time made the space behind the chest of drawers so compelling that no fear could ever close
it anymore. Soon this space could perhaps even be reason for emotion, brought about by childhood
memories?

Mijający czas sprawił, że przestrzeń zza komody stała się na tyle frapująca, że żadna obawa nie mogła już
jej zamknąć. Niedługo przestrzeń ta mogłaby nawet przynieść wzruszenie, spowodowane wspomnieniami z dzieciństwa?

Every time he sat in the choir stalls, he felt something special. Walking along the seats, he found that he
was not moving – as usual – along a smooth but wavy floor surface. It wasn’t the intention of the craftsman
for the wooden floor of the choir stall to have oval depressions. Each depression matched one seat.

Zasiadając w stallach, za każdym razem doświadczał niezwykłego zjawiska. Idąc wzdłuż kolejnych miejsc,
musiał stwierdzić, że nie porusza się – jak to zwykle bywa – po gładkiej, lecz jednocześnie falistej powierzchni podłogi. Nie było to zamierzeniem rzemieślnika, artysty tworzącego to dzieło, by na powierzchni drewnianej posadzki pomostu stalli znalazły się te owalne wgłębienia. Każde z nich odpowiada
jednemu siedzisku.

Entering the narrow passage between the prie-dieu, which made for a barrier, and the consecutive seats
of the choir stall, the Youth could not see the unevenness of the floor. It was hidden in the shadow. He
found out about it only when he moved forward to take his chosen seat.
The depressions worn out in the floor were a testament to how often the monks came to this place. It
seems then that they prayed also with their bodies. Indeed these people wanted to pray with their entire
being. They did this against their fears.
At that moment, the Running Youth realised that he could use the experience from the choir stall in the
future. Straight afterwards, he saw with his mind’s eye a mature man (it was the Disorderly Guy) who
indeed would gladly use the Youth’s experience. Meanwhile, the Youth did not know whether this image,
concerning the future, applied to the area of his imagining-in, or was just subject to some kind of intuition?
Perhaps it was a vision? Later he thought that psychology would surely have a name for this conviction.
The Youth had once read about a certain condition which Socrates sometimes experienced. It is said
that Socrates would fall into a trance and stand motionless for long hours. Curious people who saw him
would say that if he came across a problem to ponder, he could freeze in thought for an entire night or
even longer, only to suddenly spring back to life. Socrates’ contemporaries used to say that he would
freeze or stand still in thought. They watched him hoping to understand his behaviour. Today, we call this
condition catalepsy. Today, we would call the supernatural voices Socrates heard auditory hallucinations.
Is there any point anymore to watch and listen to people whose behaviour differs from the mean, given
all these achievements in defining various conditions and afflictions? In our time, would we immediately
institutionalise Socrates and “kill him alive” by trying to help him? Therefore, in consequence, would we
destroy him even sooner than the Greeks did?
The Youth didn’t use to fall into a trance, but would fall into a kind of reverie or pensiveness. He liked
such moments of reflection. To an outsider, it must have looked as if he was being idle. Then, people
around him would expect him to perform some task, to do this or that because his idleness annoyed
people who watched him. The Running Boy would suffer the tasks he was assigned meekly. He would
try to continue his reflections while carrying out the work. But in such situations, the Youth sometimes
completely lost his temper, feeling helpless that his needs failed so completely to be understood. He
would remind the annoying people, who in such moments of reflection would absolutely want him to do
something because of his alleged idleness, about an event from the times of Martial Law. At the time, the
commissars who represented the military regime would inspect the college and write reports where they
would alarm their superiors of their suspicions that no one did any work there whatsoever. All everybody
did all day was read and read.
Adding to the surfeit of confusion in the Youth’s head was the Running Boy. He annoyingly demanded
attention. He would constantly tug his sleeve and repeat:
“Let’s get out of here, I’m scared!” he wanted to leave the choir stall and the church.
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Wchodząc w gardziel pomiędzy tworzący barierę klęcznik, a szereg następujących po sobie miejsc stalli,
Młodzieniec nie widział nierówności posadzki. Skrywa je cień. Dowiadywał się o nich dopiero wówczas,
gdy ruszył naprzód, by zająć miejsce przez siebie wybrane.
Wyżłobienia wytarte w posadzce świadczą o częstej bytności zakonników w tym miejscu. Wydaje się
więc, że modlili się również ciałem. Zapewne, faktycznie ludzie ci pragnęli się modlić całym swoim jestestwem. Przeciw lękom to czynili.
W tym momencie Biegnący Młodzieniec zdał sobie sprawę z faktu, że w przyszłości doznanie ze stalli
mogłoby być przez niego wykorzystane. Zaraz potem ujrzał oczyma wyobraźni dojrzałego już człowieka (to był Niepoukładany), który faktycznie chętnie by skorzystał z doznania Młodzieńca. Ten zaś nie
wiedział, czy to wyobrażenie, dotyczące przyszłości, sięga rejonu jego do-wyobrażania, czy też podlega
już tylko rodzajowi przeczucia? Może to wizja? Potem przyszło mu na myśl, że psychologia zapewne
nadałaby temu przeświadczeniu nazwę.
Młodzieniec kiedyś przeczytał relację o stanach, jakie zdarzały się Sokratesowi. Podobno Sokrates potrafił wpaść w trans i stać w bezruchu przez długie godziny. Zaciekawieni ludzie podpatrując go stwierdzili, że gdy napotkał on jakiś problem do rozważenia, potrafił zastygnąć w zamyśleniu nawet na całą
noc lub jeszcze dłuższy czas, by nagle ocknąć się znów do życia. Współcześni Sokratesowi mawiali, że
on zamierał lub zastygał w zamyśleniu. Obserwowali go, by zrozumieć jego zachowanie. Dziś ten stan
nazywamy katalepsją. Nadprzyrodzone głosy, słyszane przez Sokratesa, aktualnie nazwalibyśmy omamem słuchowym. Czy wobec tych osiągnięć wyrażających się definicją różnych stanów i przypadłości
jest sens jeszcze obserwować, wysłuchiwać ludzi, których zachowanie obiega od przeciętnej? Czy we
współczesnym nam czasie wobec Sokratesa od razu podjęto by leczenie, aby przez próbę udzielenia mu
pomocy, uśmiercić go za życia? Zatem, w efekcie unicestwić go jeszcze szybciej, niż uczynili to Grecy?
Młodzieniec nie miewał stanów transu, ale popadał w rodzaj zadumy, czy też zamyślenia. Lubił te chwile
przemyśleń. Z boku musiało to wyglądać, jakby nic nie robił. Wówczas otoczenie oczekiwało od niego
wykonania różnych zadań, by zrobił to lub tamto, ponieważ dla osób obserwujących go, denerwująca
stawała się jego bezczynność. Biegnący Chłopiec znosił te przydzielane mu zadania z pokorą. Starał się
kontynuować swoje rozważania podczas wykonywania powierzanych mu prac. Natomiast Młodzieniec
potrafił w takiej sytuacji już całkiem stracić cierpliwość, doznając poczucia bezradności wobec faktu absolutnego braku zrozumienia dla jego potrzeb. Natrętnym osobom, które w takich chwilach przemyśleń
koniecznie oczekiwały od niego działania z powodu jego domniemanej bezczynności, przypominał zdarzenie z czasu Stanu Wojennego. Wówczas to komisarze wojskowi reprezentujący WRON, w wyniku
kontroli – jakiej poddawali uczelnię – pisali raporty, w których alarmowali swoich przełożonych, że ich
zdaniem na uczelni nikt nie pracuje. Wszyscy, całymi dniami, tylko czytają i czytają.

47

However, it turned out that the Disorderly Guy really needed to use the experience of the choir stall.
He began to explain why. The most important reason was, supposedly, that because he had been
commissioned to design the interior of St John’s Church, he must refer to a more recent experience
concerning the worn-out floor of a choir stall in a certain church.
“This experience keeps coming back to me,” said the Disorderly Guy, “and it makes me wonder.
What is of essence and of more significance: hell on Earth or the awareness of hell for all eternity?
What scares us more: a burning building, a church, city and people turned into a living torch or the
awareness, repeatedly multiplied at prayer, of a humanly shared and timeless wait above the abyss
of eternity, in which – as we are all roaming astray – there may be nothing more than that fire which
consumed (literally and figuratively) the church and our entire city? Can this prayer come to our rescue
at this point? The awareness of this quandary seems to be written down by the monks’ feet in the
wooden floor of the choir stall…
“What sort of questions are these?” wondered the surprised Youth.
“I have no idea how prayer can help because I really don’t know what prayer is. What is eternity? Can
we really influence it? It must be just some flight of fancy,” mumbled the Youth and thought that maybe
he had better listen to the Boy and leave.
A monk sat next to the Youth.
“My name is Herb,” he introduced himself, “but you can call me Michael.”
After a short pause, seeing the Youth’s confusion, he added:
“Your dilemmas of searching, your yearning for love and struggles with your fears already are prayer.
Your meeting with the Running Boy, the Disorderly Guy, Gaudí, the Professor (there are and will be
more of them) is nothing but a threshold of eternity. In the same way you can meet Christ, the Person,
and not just a sculpture which represents an effigy. You will find that you will meet him just like the
others. You are the chosen one… All this is happening, as you very well know, for you to become a
better person. You want to better yourself for a reason…”
“I just want to be a good designer,” the Youth felt somewhat embarrassed that some of the reasons
for his search might be a bit more egocentric than the monk thought. “There is a certain difficulty to
my pursuit,” he added.
“What do you mean?” asked the monk.
“I’ve begun to suspect that in order to design sensibly, like Gaudí for instance (regardless of the
aesthetics and with reference to his level of self-awareness) one must sort oneself out somehow…
Sort oneself out inside. It seems to me that a mindful mastery of space is not just about design but also
about expressing one’s attitude towards space. Creating, designing is a record of how we comprehend
the reality of the world around us. One needs to know something about it in order to seize from
within oneself and articulate first a sensible thought and then a sensible thing. I think it’s not enough
just to talk about whatever catches your fancy. How should I know where to search for the essence
of the things going on around me?”
“Indeed, as you say, we should begin by sorting out what we can see and comprehend here and now,
from the point of view of our everyday lives. Our deeds will bear testimony to that,” said Michael,
“and prayer will help us in it. Look, that’s Joseph coming. He’s got a rosary hanging from his belt. It’s
a symbol of prayer. In fact, it is even part of our apparel.”
“How does one use it?… does one pray that?” asked the Youth.
The rosary is a contemplative prayer,” replied Joseph. He smiled and added: “Don’t be offended but
it’s not a prayer for whippersnappers. Whippersnappers from the religious point of view, that is.”
The Youth grew quiet because he was a little surprised. For some reason it seemed to him that there
were no contemplative prayers in our religion. Why did it seem so to him… He did not know.
At that moment all three noticed that the Disorderly Guy was still spinning his story about designing
a church.
“So, when still before the work began, I stood on the sand in the burnt-out interior of St John’s Church,
I was sure that an unusual and on-of-a-kind aesthetic experience had taken place. My impressions were
dominated by the aesthetics of the destruction of this place and the testimony to the past recorded in
it. I also had an almost metaphysical experience. The burnt-out, hole-ridden walls with twisted rods
sticking out of them, the remains of steel and timber structures were there as the physical presence
of the true and suffering body and, at the same time, an echo of the words spoken: “Corpus Christi.”
It was a typical city sight from the mad time that was almost the middle of the 20 th century. It was
a place where life mixed with eternity, which would seem normal as a frequent occurrence in a church.
But here, it was an especially compelling testimony: of suffering shared with His Body, symbolised by
the church that was mutilated much the way Christ was.”
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Nadmiaru zamętu w głowie Młodzieńca dopełniał Biegnący Chłopiec. Natrętnie domagał się uwagi.
Nieustannie szarpał go za rękaw i powtarzał:
− Chodźmy stąd, ja boję! – chciał już wyjść ze stalli i kościoła.
Okazało się jednak, że Niepoukładany faktycznie potrzebuje wykorzystania doznań dotyczących stalli.
Zaczął tłumaczyć kierujące nim przesłanki. Najważniejsze miało być to, że wobec zadania, jakim będzie
dla niego zaprojektowanie wnętrz kościoła św. Jana, musi się on odnieść do nie tak dawnego doznania,
dotyczącego wytartych pomostów stalli pewnego kościoła.
− Powraca do mnie to doznanie – mówi Niepoukładany – rodząc wątpliwość. Co jest istotowe i bardziej
doniosłe w swym znaczeniu: piekło na ziemi, czy też świadomość piekła wobec wieczności? Co jest dla nas
większą grozą: płonący budynek, żywa pochodnia uczyniona z kościoła, miasta i ludzi, czy też wielokrotnie multiplikowana podczas modlitwy świadomość człowieczego, wspólnego nam i ponadczasowego stania
nad otchłanią wieczności, w której – wobec naszego wspólnego zbłądzenia – może nie być nic więcej,
poza tym ogniem, jaki strawił (dosłownie i w przenośni) kościół i całe nasze miasto? A w takim przypadku,
czy ta modlitwa może być ratunkiem? Świadomość tej rozterki wydaje się być zapisana nogami zakonników w drewnianej posadzce stalli…
− Co za pytania? – zainteresował się, ale i zdziwił Młodzieniec.
− Nie mam pojęcia, co może dać modlitwa, bo tak naprawdę nie wiem, co to jest modlitwa. Co to jest
wieczność? Czy naprawdę można mieć na nią wpływ? To chyba jakieś mrzonki – wymamrotał jeszcze
Młodzieniec i pomyślał, że może lepiej posłuchać Chłopca i jak najszybciej się stąd zabierać.
Obok Młodzieńca usiadł zakonnik.
− Jestem Zioło – przedstawił się – ale mów mi Michał.
Po krótkiej pauzie, widząc zmieszanie młodzieńca, dodał:
− Twoje rozterki poszukiwania, pragnienie miłości i zmagania z lękami, to już jest modlitwa. Spotkanie
z Biegnącym Chłopcem, Niepoukładanym, Gaudím, Profesorem (jest i będzie tu więcej tych osób), to
nic innego jak przedproże wieczności. W ten sam sposób możesz spotkać Chrystusa, Osobę, a nie tylko
rzeźbę przedstawiającą postać. Przekonasz się, że spotykasz Go podobnie jak tamtych innych ludzi. Jesteś wybrany… Wszystko to dzieje się, jak dobrze wiesz, byś był lepszym. W jakimś celu pragniesz tego
dobra…
− Po prostu chcę dobrze projektować – Młodzieniec trochę się zawstydził, że być może przesłanki jego
poszukiwań są bardziej egocentryczne niż mogłoby się wydawać zakonnikowi. – W tym poszukiwaniu
jest pewna trudność – dodał.
− Jaka? – zapytał zakonnik.
− Nabrałem podejrzeń, że aby sensownie projektować – tak jak na przykład robił to Gaudí (pomijając estetykę i odnosząc się do poziomu jego samoświadomości) – to trzeba się jakoś poukładać… Poukładać wewnątrz siebie samego. Wydaje mi się, że świadome opanowanie przestrzeni, to nie tylko projektowanie,
ale wyrażenie swojego stosunku do przestrzeni. Tworzenie, projektowanie, to zapis rozumienia rzeczywistości, czyli otaczającego nas świata. Trzeba coś o nim wiedzieć, by wyrwać z siebie i wyartykułować sensowną myśl, a potem rzecz. Myślę, że nie wystarczy tylko opowiadać o swoich chwilowych upodobaniach.
Skąd wiedzieć, jak szukać istoty rzeczy dziejących się wokół mnie?
− My faktycznie, tak jak ty mówisz, najpierw powinniśmy zacząć od poukładania tego, co dostrzegamy
i możemy ogarnąć tutaj i teraz, z pozycji naszej codzienności. O tym będą świadczyć nasze czyny – powiedział Michał – A modlitwa nam w tym pomoże. Popatrz, nadchodzi Józef. U jego pasa wisi różaniec.
To symbol modlitwy. Ona jest nawet częścią naszego stroju.
− Jak się z tego korzysta… Jak się modlić za pomocą tego? – zapytał Młodzieniec.
− Różaniec to modlitwa kontemplacyjna – odpowiedział Józef. Uśmiechnął się i dodał – Nie obraź się, ale
to nie jest modlitwa dla smarkaczy. Oczywiście, smarkaczy z punktu widzenia wiary.
Młodzieniec przycichł, bo trochę się zdziwił. Nie wiadomo dlaczego wydało mu się, że modlitw kontemplacyjnych w naszej wierze nie ma. Dlaczego mu się tak wydało… Nie wiedział.
W tym momencie wszyscy trzej zwrócili uwagę, że Niepoukładany wciąż snuje opowieść o projektowaniu kościoła.
− Kiedy więc, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, stałem na piasku w wypalonym wnętrzu kościoła św. Jana,
byłem pewien zaistnienia niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju przeżycia estetycznego. Moje wrażenia zdominowała estetyka destrukcji tego miejsca i zapisane w niej świadectwo przeszłości. Towarzyszyło
mi również przeżycie o wymowie niemal metafizycznej. Wypalone, podziurawione mury ze sterczącymi
z nich zwichrowanymi prętami, resztkami stalowych i drewnianych konstrukcji, to jest fizyczna obecność ciała prawdziwego i cierpiącego, a jednocześnie echo wypowiadanych słów: „Corpus Christi”.
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Once, the Running Youth sneaked into this sorrowful interior, when the church still remained an unused
ruin. Then, unexpectedly, he thought of a story told by a nurse from the Warsaw Uprising.
“She spoke of a time when the insurgents were forced to surrender to the Nazis,” began the Youth.
“The situation was extreme, her battalion buddies were being killed by firing squads; she was standing
next to them and focused on what the chaplain looked like. She must have noticed him in between
salvoes and, in a way, in spite of them. Perhaps she thought it would be better to look in his direction…?
He stood on a spot – not chosen by him, one might imagine – at the foot of a partially bombed-out
wall, on a small mound of rubble. He spoke to his buddies dying next to him: “Only the chosen die so
young…” In a moment, he was dead. A German tried to tear a cross off the nurse’s neck. But for some
reason he failed. So the SS-man dug around the rubble with his boot and began to hum a melody.
Then the nurse said how, at that point, she started to walk very slowly away from the soldier – step by
step – she turned around and began to walk… She said that, time and again, a single thought would
cross her mind: “Just let it be in the head, just let it be in the head…”
“That’s right,” the Disorderly Guy took up the subject, “The Passover expressed by the space of the
church, this burnt-out witness to suffering, is not only Christ-like but in some special way, also human,
ours. Perhaps it was the Passover that connected the scene from the Uprising with the image of the
walls of the pillaged church in the Running Youth’s mind? Here, in a multi-ethnic city, the scenes from
that time surely didn’t even have a trace of the Warsaw heroism. (Provided that we may speak of
heroism in such cases at all.) In this city, even the barbaric invader didn’t pretend to be a liberator.
Isn’t this the inexplicable moment when the subconscious can connect different images?” continued the
Disorderly Guy after a pause. “One can connect images from the present, the past and perhaps even
from the future that is supposed or imagined. Surely conceived on the basis of bygone experiences.
Sometimes this combination of images can take us completely by surprise. The scene from the Warsaw
Uprising, which was mentally easier to grasp, helped the Running Youth to imagine the tragedy of the
city and St John’s Church. However then, at the beginning of my designing for St John’s Church,”
continued the Disorderly Guy, “I was thinking mainly of the Passover and what I had learnt from my
encounter with Antonio Gaudí’s Sagrada Familia.
The construction of Gaudí’s church was interrupted like an unfinished prayer. This interruption wasn’t
as dramatic as the scene from the Uprising or from St John’s Church.”
“But that scene from the Uprising,” interrupted the Youth, “as told by the woman who lived through
it, didn’t have a bit of pathos or a manifestation of heroics. It was as if she was talking about the
commonplace daily bread shortages of the time.
“But do tell me more, why the association with the Sagrada Familia?” asked the Youth.
“La Sagrada Familia is a very personal expression of Gaudí’s, but also deeply expressive in its social
dimension. However, I feel Gaudí’s multidimensional individualism does not allow us to finish its
architecture according to his intentions,” explained the Disorderly Guy. “Gaudí himself, in spite of his
determination and the awareness of his goal, was not completely sure of the result of his efforts. He
would sometimes demand that an already standing fragment of the building be torn down in order to
improve it, correct it. In the end, the construction of the Sagrada was ultimately interrupted by political
events and Gaudí’s death.
It is similar to St John’s insofar as the unusual and dramatic termination of its functions seems to have
opened up a new chapter in its history. From the time it was destroyed, the church began to function
in quite some different dimension. In a dimension of a special testament.”
“My dear sir,” interrupted Gaudí. “First of all it does not matter how I would want to finish the church.
It matters how you would finish it, or any other designer who would take up the task. Besides,
I don’t know whether anyone can really complete a church building at all. I assumed from the start
that the task will be continued by architects to come. As an excuse for their manifesto, I should think.
A statement on what a church should be. An expression of a view of what architecture should be
like. Please don’t think me naïve enough to imagine that I could finish this building in my lifetime. I just
uttered a sentence and someone else will finish it. So it would be hard to imagine me trying to limit
the modus operandi for its future creators. In fact, I’m quite curious what they will do with the work
I began.”
“It seems to me,” continued the Disorderly Guy, “that the Sagrada is a kind of open entity, just like
St John’s Church. (Surely, in our times such openness is a feature of good architecture as such.)
For various reasons, neither of these buildings should ever be finished, for their assumptions cannot
be fulfilled. This goal, the imperative to have some kind of closure, will never be fulfilled. They should
remain as open as possible, for no one can ever say: ‘It’s finished.’ Sure, one can close off these
buildings physically, but they will never be fully closed into a logical whole. That could only lead to
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Był to najzwyklejszy obraz miasta z tego obłąkanego czasu zbliżającej się połowy XX wieku. To było
miejsce, gdzie życie miesza się z wiecznością. Wydawałoby się, że to normalne zjawisko, bo ono często
występuje w kościele. Ale w tym miejscu było to szczególnie dobitne świadectwo; świadectwo wspólnoty
cierpienia z Jego Ciałem, którego symbolem jest kościół, podobnie okaleczony jak Chrystus.
Biegnący Młodzieniec kiedyś zakradł się do tego bolesnego wnętrza, gdy kościół był jeszcze nieużytkowaną ruiną. Wtedy niespodziewanie przyszła mu na myśl opowieść sanitariuszki z Powstania Warszawskiego.
− Opowiadała ona o momencie, gdy powstańcy zmuszeni byli poddać się hitlerowcom. – rozpoczął swoje
wspomnienie Młodzieniec – Sytuacja była ostateczna, ginęli rozstrzeliwani koledzy z jej batalionu,
a ona stojąc wówczas obok nich, skupiła się na wyglądzie kapelana. Dostrzeżony został przez nią zapewne pomiędzy kolejnymi wystrzałami i niejako przeciw nim. Może pomyślała, że lepiej patrzyć akurat
w jego stronę…? Stał on na wybranym – można się domyślać, że nie przez niego – miejscu, pod częściowo zburzonym murem, na niewielkim wzniesieniu z gruzów. Mówił do swoich kolegów ginących obok niego:
„Tylko wybrani umierają tak młodo…” Za chwilę już nie żył. Niemiec usiłował zerwać jej (sanitariuszce)
krzyżyk z szyi. Coś mu się jednak nie udawało. Esesman grzebał więc butem w gruzie i zaczął nucić jakąś
melodię. Sanitariuszka dalej opowiadała, jak w tym momencie zaczęła się powolutku oddalać od żołnierza
– krok, po kroku – odwróciła się i zaczęła iść… Mówi, że raz za razem przelatywała przez jej głowę tylko
jedną myśl: „Żeby tylko w głowę, żeby tylko w głowę…”.
− Właśnie – Niepoukładany podjął poruszony temat – Pascha wyrażona przestrzenią tego wypalonego
świadka cierpienia – kościoła, jest nie tylko chrystusowa, ale w sposób szczególny i nasza ludzka. Może
to właśnie ta pascha połączyła w świadomości Biegnącego Młodzieńca scenę powstańczą z obrazem
murów pogwałconego kościoła? Tu, w wielonarodowościowym mieście, sceny z tamtego czasu zapewne
nie miały w sobie ani cienia heroizmu warszawskiego. (O ile w ogóle można mówić w takich sytuacjach
o heroizmie.) W tym mieście barbarzyński zdobywca nie starał się nawet udawać wyzwoliciela.
Czy to nie jest właśnie ten niewytłumaczalny moment, kiedy podświadomość niespodziewanie może łączyć
różne obrazy? – kontynuował po pauzie Niepoukładany – Łączyć się mogą obrazy z teraźniejszości,
przeszłości, a może nawet z domniemanej przez nas i wyobrażonej przyszłości. Wyobrażonej, zapewne
na podstawie dotychczasowych doznań. Czasem nas to zestawienie obrazów zupełnie zaskakuje. Bardziej uchwytna mentalnie scena z Powstania Warszawskiego, w efekcie niekontrolowanego skojarzenia,
pomogła Biegnącemu Młodzieńcowi wyobrazić sobie dramat miasta i kościoła św. Jana. Jednak wówczas,
na początku drogi projektowej dotyczącej kościoła św. Jana – mówił dalej Niepoukładany – myślałem
przede wszystkim o wspomnianym zjawisku paschy, a także o tym, co wyniosłem z zetknięcia z Sagradą
Familią Antonia Gaudíego.
Budowa świątyni Gaudíego została przerwana, jak niedokończona modlitwa. W tym przerwaniu nie było
takiej dramaturgii, jak w powstańczej scenie i tej, jaka przypadła w udziale kościołowi św. Jana.
− Jednak ta scena powstańcza – przerwał mu Młodzieniec – w relacji jej uczestniczki, nie miała ani źdźbła
patosu, czy też manifestacji aktu bohaterstwa. Była przedstawiona jak codzienny wówczas brak chleba.
− Powiedz jednak dokładniej, dlaczego pojawia się to skojarzenie z Sagradą Familią? – zapytał Młodzieniec.
− Sagrada Familia to bardzo osobista wypowiedź Gaudíego, ale i głęboka w wyrazie społecznym. Jednak,
moim zdaniem, wielopłaszczyznowy indywidualizm Gaudíego nie pozwala teraz na jej architektoniczne
dokończenie według intencji jej autora – wyjaśniał Niepoukładany – Sam Gaudí, mimo swej determinacji
i świadomości celu, do którego dążył, nie był jednoznacznie pewien efektu swojego działania. Zdarzało
mu się żądać zburzenia fragmentu już postawionej budowli, by ją poprawić, skorygować. Na koniec, budowę Sagrady przerwały ostatecznie wydarzenia polityczne i śmierć Gaudíego.
Ze św. Janem jest o tyle podobnie, że niezwykłe i dramatyczne urwanie jego funkcjonowania zdaje się
otwierać jego nową historię. Od momentu zniszczenia kościół zaczął funkcjonować w jakimś zupełnie
innym wymiarze. W wymiarze szczególnego świadectwa.
− Mój drogi panie – przerwał mu Gaudí – po pierwsze nieważne jest, jak ja bym chciał tą świątynię ukończyć. Ważne jest, jak by ją ukończył pan lub którykolwiek z innych projektantów, którzy się wezmą za to
zadanie. Poza tym, nie wiem, czy w ogóle da się ukończyć budowę czegoś takiego jak świątynia. Z góry
zakładałem, że to zadanie będzie kontynuowane przez kolejnych architektów. Myślę, że to będzie pretekst do manifestacji z ich strony. Głosem na temat tego, czym ma być kościół. Wyrażeniem osądu, jaką
ma być architektura. Proszę mnie nie mieć za człowieka do tego stopnia naiwnego, bym wyobrażał sobie,
że ukończę tę budowę za swojego życia. Ja wypowiedziałem tylko jakieś zdanie, a ktoś inny je dokończy.
Trudno więc wyobrażać sobie, że mógłbym podjąć inicjatywę ograniczenia sposobu działania przyszłych
jego twórców. Nawet jestem ciekaw, co oni uczynią z rozpoczętą przeze mnie pracą.
− Zatem, wydaje mi się – kontynuuje Niepoukładany – że Sagrada tworzy rodzaj otwartego bytu, podobnie jak kościół św. Jana. (Zapewne w naszych czasach owa otwartość, w ogóle jest cechą dobrej
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average correctness. They can, and should, be continued, but in some special way, reserved for
them only because they deserve it. This intent to ‘leave things unfinished’ should connect the two: La
Sagrada Familia in Barcelona and St John’s Church.”
To that Jordi Faulí replied:
“My dear gentlemen! We are still convinced that Gaudí’s art is so valuable and one-of-a-kind that we
have the responsibility to finish the church according to his assumptions. We cannot conceive how
someone else could just take this construction over. To select such an authority seems an impossible
task. The church is now too important for the entire city, for Catalonia. This is not an ordinary building,
an ordinary church, like many others, anymore.”
“But Gaudí himself didn’t know how he was going to do it. He would often change his buildings as they
were being built. So is what you assume realistic?” asked the Youth.
“Yes,” said Jordi with utter conviction.
After which, with his usual charm and encouragement, he took everyone on a tour of the truly impressive
research laboratory that the construction site of La Sagrada Familia has become. The Youth found all this
admirable but it didn’t dispel his doubts. Because he was sure that no architectural or historical research,
no efforts whatsoever could get the builders any closer to Gaudí’s ideas… Perhaps this confidence in the
correct reading of the original intent of the Sagrada’s creator would even push them further away from
their stated goal than allow them to achieve it. Because at the end of the day, it is perhaps less important
what Gaudí thought than what is happening now. The important thing is the viewpoint that is now being
constructed by the architects. If it exists.
Regardless of what course of reasoning the Disorderly Guy took for the design of St John’s, it was
cemented and enhanced by various kinds of associations and experiences. The Disorderly Guy came to
the conclusion that St John’s Church required what the Disorderly Guy called imagining-in. It required
being contemplated rather than filled in with some contrived formula of how it should be finished. This
should be a complement that would be open to reaffirmation, to subsequent complementation. (Which
is why he wanted to visit the Running Youth to borrow a certain experience from him.)
“Listen,” he told everyone, “I imagined a platform on a steel structure suspended on the pillars of the
church, with only some raked sand below—a subsurface that has remained as the only trace of the
original floor, and against the backdrop of the extant burnt-out and mutilated walls. They wouldn’t
require any conservation, just preservation. The platforms could accommodate worshippers as well
as an audience. The same principle would be used with the two-storey western gallery. The plans
called for a scenario which would make it possible to dismantle to the steel structures, so that, in the
future, the interior could be restored, almost unchanged, to what it was before the redesign. This
continuous Passover, contained in the spatial expression of the burnt-out interior, should definitely
not be interrupted, for this is the very way it should rise from the dead. This particular church, in this
particular place with its extraordinary history. I’m sure of it.”
Having listened to this reasoning, the Running Youth decided to ease the Boy’s fears. He took him by the
hand and they went towards home. He thought that they looked a bit like Christopher Robin with Winnie
the Pooh from an illustration in the book, in which they walked against the background of a setting sun…
“The chest of drawers stood in the house near the cemetery,” thought the Youth, “and I found respite
in a space which conjures up as acute a type of fear as the cemetery. It’s all so strange…”
“No one knows where it’s safe, so it’s best to always be on one’s way,” he told the Running Boy.

***
The Running Youth awoke to find that he was still in the choir stall of St Nicholas’ Church. He stood
amidst the depressions worn out in the floor. The material worn out of the choir stall floor went from
wood to space and remains in its invisible realm, bearing testimony to a kind of resurrection. The physical
movement of people in prayer became a sign of the presence of the absolute, permanently recorded in
material, space and in this place.
The Youth would want to decipher what the choir stall means today. Today, what it expresses is surely
completely different from its creator’s original intention. This proposition about today’s transformed
meaning of the choir stall is confirmed by the fact that it was the depressions in the floor that inspired his
deliberation and the choir stall itself turned out to be a book in which he found the record he needed.
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architektury.) Z różnych przyczyn obydwu tych obiektów nie powinno się próbować kończyć, bo nie da się
wypełnić ich założenia. Ten cel, imperatyw jakiejś formy zakończenia, nigdy się nie dopełni. One powinny
pozostać jak najbardziej otwarte, bo nikt nie będzie w stanie powiedzieć: „Oto koniec”. Jest to pewne,
że obiekty te fizycznie można zamknąć, ale nigdy nie zamkną się one we w pełni logiczną całość. Co
najwyżej zakończą się tylko przeciętną poprawnością. Mogą, a także powinny być one kontynuowane, ale
w jakiś szczególny sposób, przewidziany tylko dla nich, bo zasługują na to. Ta intencja „niedokończenia”
powinna łączyć obydwie świątynie: Sagradę Familię w Barcelonie i kościół św. Jana.
Na to odzywa się Jordi Faulí:
− Szanowni państwo! Pozostajemy w przekonaniu, że twórczość Gaudíego jest na tyle wartościowa i jedyna
w swoim rodzaju, że jesteśmy zobowiązani dokończyć tę świątynię według jego założeń. Nie potrafimy
sobie wyobrazić, że ktoś inny tak po prostu przejmie tę budowę. Wyłonienie takiego autorytetu wydaje się
być niemożliwe. Ona teraz jest zbyt ważną sprawą dla całego miasta, dla Katalonii. To już nie jest zwykły
budynek, kościół, jak wiele innych.
− Przecież Gaudí sam nie wiedział, jak to zrobi. Często zmieniał swoje budynki już podczas ich realizacji.
Zatem, czy wasze założenie jest realne? – pyta Młodzieniec.
− Tak – z pełnym przekonaniem odpowiedział Jordi.
Po czym, z właściwym sobie urokiem i przychylnością, oprowadził wszystkich zebranych po faktycznie
imponującym laboratorium badawczym, jakim stała się budowa Sagrady Familii. Cały ten obraz wzbudzał
szacunek, ale nie rozwiał on wątpliwości Młodzieńca. Bowiem, dla niego było pewne, że żadne badania
architektoniczne ani historyczne, żadne starania nie przybliżą budowniczych do idei Gaudíego… Może
nawet to poczucie pewności prawidłowego odczytania pierwotnych założeń twórcy Sagrady bardziej
oddali ich od założonego celu, niźli pozwoli na jego realizację. Bo w końcu może nieważne jest, co myślał Gaudí, lecz to, co się dzieje teraz. Ważny jest pogląd aktualnie budowany przez architektów. Jeżeli
on istnieje.
Bez względu na to, jaki tok rozumowania dotyczącego projektu św. Jana został podjęty przez Niepoukładanego, to został ugruntowany i wzmocniony przez różnego rodzaju skojarzenia i doznania. Niepoukładany nabrał przekonania, że św. Jan wymaga tego, co Niepoukładany nazywa do-wyobrażeniem.
Domaga się dopełnienia go, a nie wypełnienia jakąś wymyśloną formułą jego dokończenia. Powinno to
być dopełnienie, które będzie otwarte na powtórną afirmację, czyli kolejne dopełnienia. (Z tego właśnie
powodu zapragnął odwiedzić Biegnącego Młodzieńca, by wypożyczyć od niego pewne doznanie.)
− Słuchajcie – mówi do obecnych – wyobraziłem sobie więc platformę, na stalowej konstrukcji, zawieszoną
na filarach kościoła, ponad tylko zagrabionym piaskiem, który jako podkład pozostał jedynym śladem po
oryginalnej posadzce, oraz wobec tła zachowanych, wypalonych i okaleczonych murów. One nie wymagałyby żadnej konserwacji, tylko utrwalenia. Projektowane platformy mogłyby przyjąć wiernych, jak również
widownię. Ta sama zasada miała być zastosowana w dwupoziomowej emporze zachodniej. W planach
znajdował się scenariusz zakładający możliwość demontażu stalowych konstrukcji, by w przyszłości móc
przywrócić wnętrze niemal bez zmian wobec stanu zastanego przed projektowaniem. Stanowczo, tego
dziania się nieustannej paschy, zawartej w przestrzennej wymowie wypalonego wnętrza, nie wolno było
przerywać, bo w taki właśnie sposób powinien powstawać z martwych. Ten konkretny kościół, w tym konkretnym miejscu i z jego niezwykłą historią. Jestem tego pewien.
Po wysłuchaniu tych argumentów Biegnący Młodzieniec postanowił jednak ulżyć Chłopcu w jego lękach.
Wziął go za rękę i ruszyli w kierunku domu. Pomyślał, że wyglądają trochę jak Krzyś z Kubusiem Puchatkiem z ilustracji w książce przedstawiającej ich sylwetki idące na tle zachodzącego słońca…
− „Komoda stała w domu opodal cmentarza – pomyślał Młodzieniec – a wytchnienie przyszło mu odnaleźć w przestrzeni przynoszącej równie dotkliwy rodzaj lęku, co cmentarz. Dziwne to wszystko…”
− Nie wiadomo gdzie jest bezpiecznie, zatem najlepiej ciągle pozostawać w drodze – powiedział do Biegnącego Chłopca.

***
Biegnący Młodzieniec ocknął się by stwierdzić, że nadal jest w stallach kościoła św. Mikołaja. Stoi tu wobec wytartych wgłębień w posadzce. Starta materia z posadzki stalli przeszła z drewna do przestrzeni
i pozostaje w jej niewidocznym obszarze, dając świadectwo zaistnienia swojego rodzaju rezurekcji.
Oto fizyczny ruch modlących się ludzi stał się znakiem obecności absolutu, trwale już zapisanym w materiale, przestrzeni i w tym miejscu.
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Therefore, is the testimony of this work contained in the technical skill and sculptural talent of the artist
who made the stall, or rather in the sign, the testimony of time, left on it by the monks?
“If it turns out that the latter is more powerful,” thought the Youth aloud, “then how fickle is art
compared to what is written in the very material by its use. That is when the artist’s message falls silent
in its meaning, even though it is very loquacious from the formal point of view. Such tumult ceases to
serve the work and can even seem to make it naïve.
Here art stands somewhat aside deferring to the power of the record of time. It seems to shyly
pause… The act of an artist’s search for the ideal creation appropriate for this place seems to be losing
out to ‘the monks’ feet.’”
“How come?” exclaimed Artistry (the maker of the stall), somewhat amazed, as if he had heard the
Youth’s thought. “The church stalls were supposed to be beautiful. This is what I had in mind making
them. They were to tell the entire story of Christ. Please note the carvings. They are not unlike those
on the door to the baptistery in Florence. The figures emerge out of the flat surfaces, to come alive
and testify in this way to the importance and reality of the events they depict.”
“The Modernists would do anything to predict the user’s trace (a kind of architectural interactivity) I
described, and perhaps even come to allow for it through decisions that were obvious to them: by
giving up decoration, by applying economy of form and content and an organic structure expressed by
the cohesion of function with visual simplicity – whereas you, the creator of the stall didn’t care about
it at all,” remarked the Youth.
“Why should I care? You talk of architecture… what do I care about architecture? I was just a stall
maker. I don’t understand. What do you mean? I just wanted to render how momentous Christ’s
entire being is. Isn’t that what’s the most important? Did you see the sculpted images and ornamental
finish of the seats? All this is beautifully done, just as it should be in such a place. How else would you
do it?… Rob it of ornaments? I beg your pardon, do you expect me to make a bench for an inn or a
choir stall?!”
“Exactly, you were definitely gazing in a completely different direction. You created a theatre
production, a kind of fiction expressed in a vision of utopia, as a search for truth, but in a theatrical
display nonetheless. What you expressed was piety rather than immersion in faith.”
“What’s wrong with piety?” asked Artistry.
“Piety makes sense when there is no faith or when there’s a crisis of faith.”
“I think I express my faith through piety…” argued Artistry.
“And this is where we differ,” interrupted the Youth. “I try to understand something and follow this
understanding; then faith can go almost without piety. Maybe sometimes even being at odds with it.
It’s important to me (and to you too, I think), insofar as it will tell me how to work, how to design.
That is probably how you knew how to make the choir stall.”
“What is there to understand in faith? One needs to convert and then there is only piety. What has that
got to do with—how did you call it – ’designing’?” asked Artistry.
“No, no, I disagree completely,” cried the Youth. “It is important to discover the meaning of things and
occurrences! This can be done in the mind, maybe in the heart or in the intuition, but what’s important
is to discover the meaning. Then we will know why we must create (make) things in a certain way,
not another. The idea is to combine impressions and experiences with creativity. One cannot perceive
the world separately, one cannot believe what one feels important and treat one’s art as a completely
different thing. I don’t ‘go to work for the working hours,’ this is what I live and breathe… I create,
therefore I find things out. It’s a kind of discovery,” added the Youth.
“One does things the way they should be done, one doesn’t dream them up… You say: ‘I discover.’
I learnt how to do it from my master. For pity’s sake, don’t tell me you want to improve on the
masters.”
“Maybe I do?” argued the Youth.
“You’re still too young,” muttered Artistry.
“Why should one preach to the converted and come up with things that have already been invented,”
Artistry was still confused because he could not understand why he should wonder how to do things
(perform tasks) differently each time he did something new.
“Be careful,” said the Disorderly Guy to Artistry. “The example where the preservation of the choir
stalls’ aesthetic expression is consciously accepted in the form it has today becomes a specific act
of manifestation also because the depth of their semantic and symbolic expression (resulting also
from the wear and tear—I’m thinking about the depressions) is sensed. It is more affirmation than
interference. However, it remains and becomes a conscious act. It is a kind of explosion of awareness
toward a new spatial dimension.”
“Sounds very clever, but I‘d rather do it intuitively,” the Youth threw in.
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Młodzieniec chciałby odczytać dzisiejsze znaczenie stalli. Dziś, ich wyraz jest zapewne zupełnie odmienny od pierwotnych założeń twórcy. Przedstawioną tezę o dzisiejszym, odmiennym znaczeniu stalli
potwierdza fakt, że do rozważań nakłoniły go wgłębienia w posadzce, a same stalle okazały się być
księgą, w której odnalazł interesujący go zapis. Zatem, czy świadectwo tego dzieła zwarte jest w samej
zręczności rzemieślniczej i talencie rzeźbiarskim twórcy stalli, czy też bardziej w znaku, świadectwie
czasu, pozostawionym na nich przez zakonników?
− Jeżeli okazałoby się, że silniejszy jest ten drugi wątek – głośno myślał Młodzieniec – to jakże płochą
wyda się nam sztuka, wobec treści zapisanej w tym samym materiale przez jego użytkowanie. Przekaz
twórcy staje się wówczas milczący w swym znaczeniu, choć formalnie jest bardzo rozgadany. Ten zgiełk
przestaje służyć dziełu, a nawet może się wydać, że czyni je naiwnym.
Tutaj sztuka jednak staje trochę z boku wobec siły zapisu czasu. Niejako, wstydliwie zawiesza głos…
Prowadzony przez twórcę akt poszukiwania ideału stworzenia właściwego dla tego miejsca wydaje się
przegrywać z „nogami zakonników”.
− Jak to? – odezwał się trochę zdumiony Kunszt (twórca stalli) jakby usłyszał myśl Młodzieńca – Stalle
dla kościoła miały być piękne. Z tą myślą je zrobiłem. Musiały opowiedzieć całą historię Chrystusa. Zwróć
proszę uwagę na rzeźbienia. Są jak te na drzwiach do baptysterium we Florencji. Postaci wychodzą
z płaszczyzn, by ożyć i w ten sposób zaświadczyć o doniosłości i realności przedstawianych przez
nie zdarzeń.
− O ile moderniści stanęliby na głowie, by przewidzieć opisywane przeze mnie zjawisko zaistnienia śladu
użytkowania (swojego rodzaju interaktywności architektury), a może nawet zbliżyliby się do jego uwzględnienia poprzez dla nich oczywiste decyzje: zaniechanie zdobienia, oszczędność formy i treści, oraz organiczną strukturę wyrażającą się spójnością funkcji z prostotą estetyczną – o tyle ciebie, twórcę stalli
zupełnie to nie interesowało – zauważył Młodzieniec.
− Co mnie miałoby interesować? Mówisz coś o architekturze… cóż mi do niej? Ja tylko robiłem stalle. Nie
rozumiem, co masz na myśli? Chciałem tylko oddać doniosłość całego dziania się Chrystusa. Czy nie to
jest najważniejsze? Widziałeś wyrzeźbione obrazy i dekoracyjne wykończenia siedzeń? Wszystko to jest
zrobione ładnie, tak jak to należy uczynić w takim miejscu. Jakże byś chciał to inaczej zrobić… Pozbawić
ornamentu? No, wybacz, ale oczekujesz ode mnie ławy do karczmy, czy stalli?!
− No właśnie, ty z pewnością byłeś zapatrzony w całkiem innym kierunku. Tworzyłeś spektakl, rodzaj fikcji
wyrażonej wizją utopii, jako poszukiwanie prawdy, ale ciągle demonstrowanej teatralnie. Wyrażałeś bardziej pobożność, niż zatopienie w wierze.
− Co jest złego w pobożności? – pyta Kunszt.
− Pobożność ma sens wtedy kiedy nie ma wiary, lub gdy pojawi się jej kryzys.
− Moim zdaniem, wyrażam wiarę poprzez pobożność… – argumentował Kunszt.
− No właśnie, tu się różnimy – przerwał mu Młodzieniec – ja staram się coś zrozumieć i iść za głosem
tego zrozumienia, a wówczas wiara prawie nie potrzebuje pobożności. Może nawet czasem się z nią
kłóci. O tyle jest to dla mnie ważne (myślę, że dla ciebie również), że stąd będę wiedział jak pracować,
jak projektować. Stąd zapewne i ty wiedziałeś, jak zrobić stalle.
− Cóż miałbym rozumieć w wierze? Trzeba ją przyjąć, a potem jest tylko pobożność. Jaki to ma związek –
z jak to nazwałeś – „projektowaniem”? – pyta Kunszt.
− Stanowczo nie, nie zgadzam się – przeczy Młodzieniec – ważne jest odkrywanie znaczenia rzeczy
i zjawisk! Może będzie to czynił rozum, może serce lub intuicja, ale ważne jest odkrycie znaczenia. Wtedy wiemy, dlaczego tworzyć (robić coś) w jakiś określony sposób, a nie jakoś inaczej. Istota jest w łączeniu
doznań i doświadczeń z tworzeniem. Nie da się osobno postrzegać świata, nie da się wyznawać tego, co
dla nas ważne, a jednocześnie swoją twórczość uważać za zupełnie odrębny rozdział. Ja nie „przychodzę
do pracy na jej czas”, ja tym żyję… Tworzę, czyli coś odnajduję. To rodzaj odkrycia – dodał Młodzieniec.
− Rzeczy się robi tak jak trzeba, a nie wymyśla… Mówisz: „Odkrywam”. Uczyłem się robić od mistrza.
No miej litość, nie powiesz, że będziesz poprawiał mistrzów.
− A może właśnie będę? – podjął wątpliwość Młodzieniec.
− Chyba jesteś zbyt młody… nadal jeszcze – mruknął Kunszt.
− Po co wyważać otwarte drzwi i wymyślać rzeczy już wymyślone – w dalszym ciągu dziwił się Kunszt, bo
nie mógł zrozumieć, w jakim celu, wykonując każdą nową czynność (zadanie) miałby zastanawiać się
nad tym, czy jednak nie można tego zrobić inaczej.
− Uważaj – rzekł do Kunszta Niepoukładany – przykład świadomej akceptacji faktu zachowania wyrazu
estetycznego stalli w zastanej dziś formie, i w wyniku odczucia ich głębi wymowy znaczeniowej oraz symbolicznej (wynikłej również ze stanu zużycia – myślę o tych wgłębieniach), staje się aktem szczególnej
manifestacji. Jest on bardziej afirmacją niż ingerencją. Jednak pozostaje on i staje się świadomym działaniem. Jest rodzajem eksplozji świadomości ku nowemu wymiarowi przestrzeni.
− Oj, bardzo mądrze to zabrzmiało, ja brałbym to na intuicję – wtrącił Młodzieniec.
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“But it does happen that one eventually has to say something about a piece and that’s when words
come in,” protested the Disorderly Guy, “so the gesture to consciously preserve the stall as it is
today can even be called a new spatial supplement by means of imagining, or some form of minimally
necessary materialisation of the idea. This act will become the acceptance of the experience, will
become the acceptance of the record of this place’s values.”
“You mean that to do nothing means to do ‘something?’” asked the surprised Youth.
“That’s right. Declining to act expresses action, too. However – since you ask – afterwards this act
of affirmation will perhaps be preserved by being interpreted. This interpretation will result in some
gesture recorded in space that will physically complement it in some selected fashion. Perhaps this will
take place only by leaving some sign to affirm the status quo. The sign would complement the space
that surrounds us without appropriating it at the same time, so as to become an architectural design by
the same token. Regardless of the scale of this interference (or perhaps just because of it – if assumed
to be minimal), the sign that is left and the whole event that has inspired it will become a work of art
again. It emerges as a work of art already in the event’s very interpretation. That’s what imagining-in
is all about,” explained the Disorderly Guy.
Upon hearing these words, an elegant man sitting alongside with an air of a diplomat spoke with a clearly
French accent. It was André Malraux.
“Excuse me, gentlemen, but I’ve been listening to this exchange and I’ve got something to say to you.
So: ‘Though Caesar’s bust and the equestrian Charles V remain for us Caesar and Charles V, Duke
Olivares has become pure Velasquez. What do we care about the identity of the man with the helmet,
the man with the glove? Their names are: Rembrandt and Titian. The portrait, especially, has ceased to
be someone’s portrait (…) Only in the painter’s eyes was painting painting; often, it was even poetry
as well. And the museum deprived almost all the portraits (…) , of almost all their models at the same
time that it stripped works of art of their function. It no longer knew palladium, saint, or Christ, or
object of veneration, likeness, imagination, décor, possession: but rather images of things, different
from the things themselves, which from this specific difference derived their raison d’être.’”3
Listening to these words, the Running Youth looked into the nave. Where it began, in the shadow of the
choir’s gallery, stood a young woman with a small child. She was tidying the pram with one hand and
saying something to her son who said nothing, his eyes big and round; his gaze fixed upon the wound
cut into Christ’s side. The Youth was sure the boy was looking in that direction. He was convinced that
nothing else could have seized the boy’s attention so much. The boy kept on looking at a single point on
the crucifix hanging in the rainbow arch. He kept on looking even when his mother took his sweatshirt off
over his head and tugged at him somewhat to smooth out the undershirt that had curled up on the boy’s
back when the sweatshirt was coming off.
The Running Youth wondered whether to take this image and put back it behind the chest of drawers,
wherever it was now, or whether to stay in the choir stall awhile longer. Perhaps he will find this sensation
again and take it to the “iconostasis.” (However, he wanted to hold the boy by the hand.) But Christ was
still shocking in his suffering and peace. It was his feet, torso and hands that were important… He couldn’t
see Christ’s face at all.
He drew Him for over a week without giving him any face at all. Over the next few days, the Christ
on the Youth’s drawings ceased to be the sculpture from the rainbow arch in St Nicholas’ Church; he
became Christ, only and exclusively. He moved further and further away from St Nicholas’ Church
and Marshland; just as the choir stall moved away from the church. Both the crucifix and the stall were
becoming events of independent existence. They were sensations that existed outside of beings that had
made them.
“It seems that it was these very sensations that I was only just talking about,” said André Malraux,
“provided that I would want to pin down my thoughts at all… I would rather develop them,” he
added. “To pin thoughts down is to kill their meaning.”
“Why do you speak of developing thoughts, as opposed to specifying or even defining them?” asked
the Youth.
“Can one specify a thought to a degree in which it would be clearly defined?” asked André Malraux,
addressing this question more to himself than to anyone else. “I don’t know,” he answered himself.
“Most of all, the possibility to interpret a thought, by gradually getting to know it, is about a continuous
interaction with the idea, the way we experience a work of art. At the end of the day, we remain
alone versus the artwork anyway. Without teleprompters, we must decipher its meaning ourselves.
3

André Malraux, The Imaginary Museum of World Sculpture V. XV, Warsaw 1978, p. 127.
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− Jednak zdarza się, że w końcu trzeba coś o rzeczy powiedzieć, a wtedy pojawiają się słowa – zaoponował
Niepoukładany – zatem gest świadomego zachowania stalli w zastanej formie można nazwać, kolejnym
uzupełnieniem przestrzeni przez wyobrażenie, czyli jakąś formę minimalnie koniecznej materializacji
wyobrażenia. Ten akt stanie się akceptacją doznania, stanie się akceptacją zapisu wartości tego miejsca.
− Jak to, zrobić nic, to oznacza zrobić „coś”? – zdziwił się Młodzieniec.
− Jak najbardziej. Zaniechanie też jest wyrazem działania. Jednak – skoro już pytasz – to następnie ten
akt afirmacji być może zostanie utrwalony przez zinterpretowanie. Efektem tejże interpretacji będzie
jakiś gest zapisany w przestrzeni. Stanie się on fizycznym jej uzupełnieniem dokonanym w jakiś wybrany
sposób. Może nastąpi to zaledwie poprzez pozostawienie tylko jakiegoś znaku afirmującego stan aktualny. On dopełniłby otaczającą nas przestrzeń jednocześnie jej nie zawłaszczając, by tym samym stać się
architektonicznym projektem. Bez względu na skalę tejże ingerencji (a może zwłaszcza – przy założeniu jej minimalizmu) pozostawiony znak i całe prowokujące go zdarzenie powtórnie stanie się dziełem.
On rodzi się jako dzieło już w samym interpretowaniu zdarzenia. To właśnie oznacza: do-wyobrażać –
wyjaśniał Niepoukładany.
Słysząc te słowa zabrał głos siedzący obok elegancki mężczyzna o aparycji dyplomaty. W jego mowie
wyczuwalny był francuski akcent. To André Malraux.
− Przepraszam panów, ale przysłuchuję się tej wymianie zdań i mam wam coś do powiedzenia. Otóż: „Jeżeli
popiersie Cezara, konny portret Karola V – są jeszcze Cezarem i Karolem V, to książę Olivares, jest już
tylko Velazquezem. Co nas obchodzi zidentyfikowanie ‘Człowieka w hełmie’, czy ‘Mężczyzny z rękawiczką’? Nazywają się oni: Rembrandt i Tycjan. Portret przestaje być przede wszystkim portretem. (…) Tylko
w oczach artysty malarstwo było malarstwem; bywało ono często również poezją. A muzeum unicestwia prawie wszystkie modele niemal wszystkich portretów (…), nadając tym ostatnim – funkcję sztuki:
przestaje już istnieć świętość, święty, Chrystus, to co jest czczone, odtwarzane, imaginowane, bądź to,
co jest deklaracją i czyjąś własnością; są tylko obrazy rzeczy, różne od rzeczy samych i wywodzące się
z tej specyficznej różnicy racje własnego istnienia.” 3
Biegnący słuchając tych słów spojrzał w głąb nawy. U jej początku, w cieniu empory chóru, stała młoda kobieta z małym dzieckiem. Jedną ręką poprawiała jeszcze wózek, a jednocześnie coś mówiła do
swojego synka, ale ten milczał, a oczy jego były okrągłe i wielkie; a wzrok utkwił w ranie wyciętej
w chrystusowym boku. Młodzieniec był przekonany, że chłopiec patrzy w tą stronę. Według Młodzieńca
nic innego nie mogło przykuć uwagi chłopca, aż do tego stopnia. Chłopiec patrzył ciągle w jeden punkt
krucyfiksu wiszącego w łuku tęczowym. Patrzył bez przerwy nawet wtedy, gdy przez jego głowę zdjęta
została bluza, a także wówczas gdy mama przesuwała go nieco tarmosząc, by poprawić koszulkę, która
się pozawijała na grzbiecie chłopca podczas zdejmowania bluzy.
Biegnący zastanawiał się, czy powtórnie zanieść ten obraz za komodę, gdziekolwiek ona teraz miałaby się znajdować, czy też pozostać jeszcze w stallach. Może odnajdzie to doznanie, by zanieść je na
„ikonostas”. (Chciał jednak trzymać chłopca za rękę.) Ale Chrystus nadal porażał swoim cierpieniem
i spokojem. Ważne były Jego nogi, tors i ręce… Zupełnie nie widział twarzy Chrystusa.
Przez ponad tydzień Go rysował i wcale nie nadał Mu twarzy. Przez kolejnych kilka dni Chrystus na rysunkach Młodzieńca przestał być rzeźbą z łuku tęczowego kościoła św. Mikołaja, stał się tylko i wyłącznie
Nim – Chrystusem. Coraz bardziej oddalał się od kościoła św. Mikołaja i od Bagniska; tak jak również
oddalały się od kościoła stalle. Zarówno krucyfiks, jaki i stalle stawały się niezależnie bytującymi zdarzeniami. Były to doznania istniejące poza bytami je ustanawiającymi.
− Wydaje mi się, że właśnie o tych doznaniach mówiłem przed chwilą – powiedział André Malraux –
o ile w ogóle chciałbym sprecyzować swoje myśli… Raczej wolałbym je rozwijać – dodał – Sprecyzowanie
zabije sens myśli.
− Dlaczego mówisz o rozwijaniu myśli, w zamian jej określenia, a nawet zdefiniowania? – zapytał Młodzieniec.
− Czy da się sprecyzować myśl do tego stopnia by ją jednoznacznie zdefiniować? – zapytał André Malraux,
kierując to pytanie jakby bardziej do samego siebie niż kogokolwiek innego. – Nie wiem – odpowiadał
sam sobie – Przede wszystkim jednak możliwość jej interpretowania na drodze stopniowego jej poznawania jest ciągłym obcowaniem z ideą, podobnie jak obcujemy z dziełem sztuki. Na koniec i tak pozostajemy
wobec dzieła osamotnieni. Nie mając suflerów sami musimy odczytać jego znaczenie. Ono stopniowo
buduje się w nas, by zaistnieć w sobie właściwy sposób.

3
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Gradually, it builds within us, to come into being in its own particular way.”
Holding the Boy by the hand, the Youth would explain to him that it didn’t matter what sort of face Christ
had. The Boy would reply that he had no problem with that, but that he knew from Michael that the
Youth’s confused thoughts and wanderings were, in fact, prayer. The Youth seemed not to hear what
the Boy was saying. He told the Boy that Christ should be drawn the way Grünewald drew him, for the
threshold of pain and fear to be found.

Młodzieniec, trzymając za rękę Chłopca, tłumaczył mu, że to nie jest ważne, jaką Chrystus ma twarz.
Chłopiec mu na to odpowiadał, że dla niego to żaden problem… Ale on wie od Michała, że pomieszane
myśli i błądzenia Młodzieńca, to tyle co modlitwa. Młodzieniec jakby nie słuchał słów Chłopca. Opowiadał Chłopcu o tym, że trzeba Chrystusa narysować, jak malował Go Grünewald, by sprawdzić, gdzie
jest granica bólu i lęków.

The Boy knew well that when the Youth drew, he was really designing, rather than drawing. Maybe he
was also saying a prayer, somehow. He did not know where these diverse efforts met but he knew they
had a common ground. Many people who don’t know, what prayer is, act this way. They get so scared
that they don’t want to call it by its name. Maybe some things should indeed not be called the same
way all the time so that future generations can give them their own names and use them to the full,
unencumbered? One can see both prayer and design this way.

Chłopiec dobrze wiedział, że Młodzieniec rysując, mniej rysował, a bardziej projektował. Może też czynił coś na kształt modlitwy. Nie wiedział, gdzie się te różne wysiłki spotykają ze sobą nawzajem, ale miał
świadomość, że mają swój wspólny obszar. W ten sposób zachowuje się wiele osób, które nie wiedzą,
czym jest modlitwa. Wtedy boją się do tego stopnia, że nie chcą jej nazwać imieniem. Może faktycznie
niektórych rzeczy nie powinno się ciągle nazywać w ten sam sposób, by kolejne pokolenia mogły je nazwać po swojemu i wówczas dopiero w pełni i bez obciążeń z nich korzystać? Z tego punktu widzenia
można postrzegać zarówno modlitwę, jak i projektowanie.

The Youth was convinced that when Antonio Gaudí designed his church, he had envisaged every crease
on Christ’s cheek. At the same time, he made not only Christ’s face invisible, but also his entire figure,
his body. But all the persons and all the signs were written into that building. The entire Holy Family,
the Apostles and angels where there. All was done in an order and manner appropriate to the artist’s
intentions. The saints were inscribed among abstract textures composed of realistic sculptures. They
were so small compared to the whole scene that one could claim they weren’t even there. (But they
were there – for sure.) They were in between the parabolas that revolved in almost every possible
direction and around every possible axis. They cut out the deep traceries of the windows which filtered
the light and diffused it inside. The revolving parabolas arched over galleries and naves, to finally thrust
the spires high into the sky. This is where the entire Holy Family was inscribed, along with the essence of
what surrounds us—the cosmos. Somehow, Gaudí knew how to portray it. How?
“Human beings cannot create anything and in fact do not create at all, only discover things from the
reality that surrounds them,” spoke Gaudí. “Humans make discoveries from nature, only then do they
turn them into art…”
“My Professor always told me the same thing. He said that, when one designs, one shouldn’t try to
invent anything, only to decipher the meaning coming from the place. Only then would one know
how to design. He also claimed that, probably, creativity did not exist. There was, however, an
understanding of place and human needs. But what shall I do with this knowledge? It seems to me that
everything is clear but this knowledge doesn’t help me at all. What should I do?” worried the Youth.
“Be patient and work. Awareness will come by itself. You know full well that this independent arrival of
awareness is a kind of metaphor. It will be caused by experience gained with each new project, each
new place that is comprehended and interpreted. (After all, it’s about constant analysis and synthesis.)
That requires time,” replied the Professor.

Młodzieniec był przekonany, że Antonio Gaudí projektując swój kościół przewidział każdą zmarszczką
na policzku chrystusowym. Jednocześnie uczynił niewidoczną, nie tylko twarz Chrystusa, ale również
całą jego postać, ciało. W tej budowli jednak wszystkie osoby i znaki były zapisane. Znajdowała się tam
cała Święta Rodzina z Apostołami i aniołami. Dokonane to zostało we właściwym dla zamierzeń twórcy
porządku i sposobie. Święci byli zapisani pomiędzy abstrakcyjnymi fakturami stworzonymi z realistycznych rzeźb. One były na tyle małe w stosunku do całości, że można twierdzić, jakoby ich nie było. (Ale
jednak – były.) Były pomiędzy parabolami kręcącymi się nieomal we wszystkich możliwych kierunkach
i na wszystkich możliwych osiach. One wycinały głębokie maswerki okien, które filtrowały światło i rozsiewały je do wnętrza. Obracające się parabole sklepiały empory i nawy, by wreszcie wystrzelić wieżami
wysoko w górę. W tym zapisana była cała Święta Rodzina, ale także istota tego, co nas otacza – kosmosu. Gaudí skądś wiedział, jak to przedstawić. Skąd?
− Człowiek nie jest w stanie czegokolwiek wymyślać i faktycznie nie tworzy, tylko odkrywa rzeczy z otaczającej go rzeczywistości – odezwał się Gaudí – człowiek czyni odkrycia z natury, dopiero potem przekształca je w twórczość…
− Profesor zawsze powtarzał mi coś podobnego. Twierdził, że projektując, nie należy czegoś wymyślać,
tylko odczytywać sens wynikający z miejsca. Wtedy dopiero będzie wiadomo, co projektować. On też
twierdził, że twórczość prawdopodobnie nie istnieje. Jest natomiast zrozumienie miejsca i potrzeby ludzi.
Ale cóż mi z tej wiedzy? Wydaje mi się że wszystko jest jasne, ale mi ta wiedza wcale nie pomaga.
Co robić? – niepokoił się Młodzieniec.
− Bądź cierpliwy i pracuj. Świadomość sama przyjdzie. Wiesz o tym dobrze, że to samodzielne przyjście
świadomości, to rodzaj metafory. Spowoduje je doświadczenie nabyte przy kolejnych projektach, kolejnych
zrozumianych i zinterpretowanych miejscach. (To w końcu nieustająca analiza i synteza.) Na to potrzeba
czasu – odpowiedział mu Profesor.

Gaudí merely nodded to confirm the Professor’s words. After a while, he decided to add something,
though:
“It seems that the individual interpretation of what we see and feel is important. The creative person
should voice their opinion on architecture through their work. Therefore, in this view of the problem,
I don’t know whether this act (the creative act) is as analytical as you claim, Professor. It is entitled to
be subject (perhaps) to intuition as well.”
“I feel that individual interpretation is part of the act I’ve described,” explained the Professor.
“I don’t know, but it seems to me that I would never have achieved what I had if I were to give in
mainly to analytical thinking,” replied Gaudí. “But then again I may be wrong…”
The Youth, in spite of this lesson, was just furious at his helplessness because he still couldn’t accept the
idea that he should create in this particular way that was right for him. Much like the way that allowed
Gaudí to create such an abundant narrative of forms and meanings that he used to apply. But that’s not
all! He achieved his goals with crushing effectiveness. Even though the Youth was aware that one should
look for the message of the place and that nature was the source of discovery, he could not achieve the
results he had expected and was very impatient with this fact.
“Space is not homogenous, it has interruptions, breaks in it, some parts of space are qualitatively
different from others. If the world is to be lived in, it must be founded – and no world can come to
birth in the ‘chaos’ of homogeneity and relativity of profane space,” said Mircea Eliade.4

Gaudí ograniczył się do kiwnięcia głową potwierdzającego słowa Profesora. Po chwili postanowił jednak
coś dodać:
− Wydaje się, że ważna jest indywidualna interpretacja tego, co widzimy i odczuwamy. Człowiek tworzący
powinien poprzez swoje dzieło wypowiedzieć swój osąd o architekturze. Zatem, w efekcie tego widzenia
problemu, nie wiem, czy to działanie (działanie twórcze) jest aż do tego stopnia analityczne, jak ty twierdzisz, Profesorze. Ono ma prawo poddać się także (być może) intuicji.
− Uważam, że indywidualna interpretacja zawiera się w działaniu, o którym mówiłem – wyjaśnił Profesor.
− Nie wiem, ale mnie się z kolei wydaje, że gdybym ulegał głównie analitycznemu myśleniu, to nie dokonałbym tego, co dokonałem – odparł Gaudí – Mogę się jednak mylić…

“I like my unanchored and disorderly world and I won’t let myself get drawn into talking about it,” said
the Youth.
4

Mircea Eliade, The Sacred and The Profane: The Nature of Religion. Trans. Willard R. Trask. Harvest Books.
Harcourt, Brace & World Inc. New York pp. 20, 22.
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Młodzieniec, mimo nauk, był po prostu wściekły z bezsilności, bo wciąż nie potrafił zaakceptować przekonania, by tworzyć w ten określony i dla siebie właściwy sposób. Sposób analogiczny do tego, który
pozwolił Gaudíemu, na do tego stopnia mnogą narrację form i znaczeń, jaką zwykł Katalończyk stosować. Mało tego! Osiągał swoje cele z miażdżącą skutecznością. Choć Młodzieniec miał świadomość, że
trzeba szukać przekazu miejsc, a źródłem odkryć jest natura, to nie osiągał spodziewanych przez siebie
efektów, a przy tym był już bardzo tym faktem zniecierpliwiony.
− Przestrzeń nie jest homogeniczna – wykazuje wyrwy i szczeliny, zawiera części jakościowo różne od
innych. Aby móc żyć w świecie trzeba go ustanowić – żaden świat nie powstanie zaś w „chaosie” homogeniczności i względności przestrzeni świeckiej.”4 – stwierdził Mircea Eliade
− Lubię swój niezakotwiczony i niepoukładany świat i nie dam się wciągnąć w prowadzenie rozmowy
4
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“What must be founded?” asked the Running Boy.
“Well, you know, values, priorities, what’s more important and has precedence over other important
things. You need to know what love is, what is good and what is evil…” explained Eliade.
“How should one know?” asked the Boy.
“Indeed: that is the question…” said Eliade.
“But I’m free and I like it. Are you suggesting that I should now make the centre of the world inside my
fear? That would probably be masochistic. Don’t you think so, my dear master?” protested the Youth.
“You’re beginning to understand something, after all,” remarked Eliade. “I’m sure that your homogenous
view of the world isn’t as good as you suggest…”
“What do you mean my view? Homogenous?” exclaimed the Youth indignantly. “It isn’t mine at all.
If it was able to be, I would probably be better off. But it’s impossible. It just can’t be done. You have
to believe me!”“Of course, I believe you. You seem to have experience in this matter, after all?” asked,
or rather affirmed, Eliade.
“Looks that way,” replied the Youth.
“Since you have asked yourself about the point in maintaining a uniform image of the world around
you, you’ve already made a big step forwards…”
“Forwards or backwards?” asked the Youth.
“Totally wrong question,” said Eliade, “because the important thing is to take a step towards the truth.
Towards understanding the gist of things. The direction you give it is immaterial. I can see that you are
a real child of modernity. You feel obliged to ask yourself what’s ahead and what’s already behind you.
Imagine that such a qualification doesn’t exist. Only the existing things and phenomena are there. What
does their sequence matter? All of them are within the space you use, the space you’re in.
“But that still doesn’t make the homogeneity mine!” protested the Youth.
“It’s yours enough for me to have had to teach us to turn away from various places and things,”
interrupted the Running Boy.
“Let me remind you,” said Eliade, “of what you wrote in your letter:

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−

“Letter One. From a Runner to a Runner.
−
Dear Running Boy,
It’s hard for me to write about experiences that – I feel – are too personal, but since you’re asking, then
considering the consequences of your efforts to get answers on this matter and all that we have in common,
I cannot refuse you this explanation. In spite of my sense of duty, I have become somewhat suspicious of you.
It seems to me that your inquisitiveness is somehow deliberate. I am worried about the goal you are pursuing
and the consequences that may result from your achieving it, but on the other hand…
Anyway, I will just set about answering the issues you have enquired about.
This penchant for imagining-in appeared much earlier than you might have thought. It was awakened by a
childish and youthful tendency to create an imagined world around oneself. It was also certainly helped by the
odium of the dominating Soviet totalitarianism that surrounded me from the beginning of my imagining-in. All
I wanted at the time was to imagine a separate “whole world” of my own so that I wouldn’t have to see the
real one.
I would learn the uniform space I grew up in by heart. I wasn’t good at this because I intuitively didn’t perceive
space as linear. Every day, it would collapse to unexpectedly reveal changes in its nature.
Therefore, I first began to use my imagination to obliterate all that I was afraid of. These would mainly be
cemeteries and churches which I associated with inexplicable death.
Near my home was a cemetery which became a big problem for me. First, I learnt not to see it. Just like I
stopped noticing (taking in) the ghastliness of some of what the communist system would do. For instance, I
would “travel” without travelling or I would try to notice the “non-informer” side in informers… And shortly,
the cemetery ceased to exist for me.
I learned – in my imagination – to put together structures, things, materials, colours to create new values, new
combinations and images of them, while still in my imagination all the while. Time preserved these decisions,
tying a material with its image and symbolism.
I would transform cracks in the walls and textures in materials into pictures and architectural details. They
were special because I never grew bored of them, as they would change every now and then to express
something different. They unfailingly enriched the place where I lived.
That is all I wanted to write to you about today.
Yours,
The Runner.”

na ten temat – stwierdził Młodzieniec.
Co trzeba ustanawiać? – pyta Biegnący Chłopiec.
No wiesz, wartości, priorytety, czyli to, co jest ważniejsze, ma pierwszeństwo przed innymi ważnymi
sprawami. Trzeba wiedzieć, co to jest miłość, co jest dobre, a co złe… – tłumaczy Eliade
Skąd to wiedzieć? – pyta Chłopiec
Ba, właśnie: oto pytanie… – stwierdził Eliade.
Przecież jestem wolny i dobrze mi z tym. Sugerujesz, że mam teraz uczynić centrum świata w środku
swojego lęku. To byłby chyba masochizm. Nie uważasz drogi mistrzu? – zaoponował Młodzieniec
Jednak coś zaczynasz rozumieć – zauważył Eliade – jestem też pewien, że twoja homogeniczna wizja
obrazu świata nie jest aż taka dobra, jak sugerujesz…
Jaka moja? Homogeniczność? – oburzył się Młodzieniec – Ona wcale nie jest moja. Jeżeli miałaby szansę taką być, to może byłoby to dla mnie nawet lepiej. To jednak jest niemożliwe. W żaden sposób nie jest
to wykonalne. Uwierz mi!
Oczywiście, ja w to wierzę. Jednak, okazuje się, że masz doświadczenia w tej kwestii…? – spytał, czy
może raczej stwierdził Eliade.
Tak to wygląda – odpowiedział Młodzieniec.
Skoro już zadałeś sobie to pytanie o sens zachowania jednolitości obrazu otaczającego cię świata, to jest
już duży krok naprzód…
Naprzód, czy też wstecz? – zapytał Młodzieniec.
To zupełnie błędne pytanie – stwierdził Eliade – ponieważ ważne jest postawienie kroku w kierunku prawdy. W kierunku zrozumienia istoty rzeczy. Obojętne jest jaki mu nadasz zwrot.
Widzę, że jesteś nieodrodnym dzieckiem nowoczesności. Musisz zadawać sobie pytanie, co jest z przodu, a co pozostaje już za tobą. Wyobraź sobie, że tego rodzaju kwalifikacja nie istnieje. Są tylko rzeczy
i zjawiska bytujące. Jakież może mieć znaczenie ich kolejność? One wszystkie są w przestrzeni, z której
korzystasz, w której jesteś.
Nie zmienia to faktu, że homogeniczność nie jest moja! – oponował Młodzieniec.
Ona jest na tyle twoja, że ja musiałem nauczyć nas odwracać się od różnych miejsc i rzeczy – wtrącił
Biegnący Chłopiec.
Przypomnę ci, mój drogi – mówi Eliade – słowa z napisanego przez ciebie listu:
„List pierwszy. Biegnący do Biegnącego.

Biegnący Chłopcze!
Trudno mi pisać o – jak myślę – zbyt osobistych przeżyciach, ale skoro o to mnie pytasz, to biorąc pod uwagę
konsekwencje podejmowanych przez ciebie starań o wyjaśnienia w tej sprawie, a także wszystko to, co nas łączy,
nie jestem w stanie ci odmówić tych wyjaśnień. Mimo wspomnianego poczucia obowiązku powziąłem wobec ciebie
pewne podejrzenia. Wydaje mi się, że za twoją dociekliwością kryje się jakaś premedytacja. Obawiam się celu, do
którego dążysz i konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z jego osiągnięcia, ale patrząc na to z drugiej strony…
Cóż, po prostu przystępuję do wyjaśnienia interesujących ciebie kwestii.
Sama skłonność do do-wyobrażania pojawiła się znacznie wcześniej, niż może ci się wydawać. Obudziła ją dziecięca
i młodzieńcza skłonność do tworzenia wokół siebie świata wyobrażonego. Na pewno sprzyjało mu również otaczające mnie u zarania do-wyobrażenia odium dominacji sowieckiego totalitaryzmu. Wówczas zapragnąłem wyobrazić
sobie odrębny i tylko mój własny „cały świat”, by tego realnego nie widzieć.
Uczyłem się na pamięć jednolitej przestrzeni, w której przyszło mi wzrastać. Nauka ta szła mi słabo, bo intuicyjnie
przestrzeni nie odbierałem jako liniowej w swym przebiegu. Każdego dnia wykazywała ona tąpnięcia i nieoczekiwane
odkrycia zmian swojego charakteru.
Zatem najpierw zacząłem likwidować wyobrażeniem wszystko, co mnie przerażało. Głównie były to cmentarze
i kościoły, które kojarzyły mi się z niewytłumaczalną dla mnie śmiercią.
Niedaleko mojego domu był cmentarz, który stał się dla mnie ogromnym problemem. Najpierw nauczyłem się go
nie widzieć. Uczyniłem to podobnie, jak przestałem dostrzegać (przyjmować) upiorność niektórych zdarzeń systemowych. Na przykład „podróżowałem”, nie podróżując lub starałem się dostrzegać „niedonoszącą” część natury
donosicieli… Niedługo więc cmentarz przestał dla mnie istnieć.
Uczyłem się – w wyobraźni – składać struktury, rzeczy, materiały, kolory, by nadal pozostając w wyobraźni, tworzyć
nowe wartości, nowe ich zestawienia i obrazy. Decyzje te utrwalał czas, wiążąc materiał z wyobrażeniem i symboliką.
Spękania na ścianach i faktury dostrzegane w materiałach przerabiałem w obrazy i detale architektoniczne.
Były one niezwykłe, bo nigdy się nie nudziły, gdyż co chwilę były inne i co innego wyrażały. One niezmiennie wzbogacały miejsce, w którym mieszkałem.
To jest już wszystko o czym chciałem ci dzisiaj napisać.
Twój, Biegnący.”
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“That’s right, you never answered my other doubts in any convincing way,” complained the Running
Boy.
“What doubts?”
“I’ve always wanted to know what sort of changes you used to make, since no one could see them.
What did you change and into what? Was it some kind of conceptualism?”
“In the beginning, imagining-in concerned only the area where art began to consciously contradict
reality…”
“You know what, my dear Boy?” the Youth suddenly changed his tone of voice. “You’re beginning to
irritate me with these questions. After all, it was I who took it all (these images) from you, not you from
me. Tell me what you mean? What do you want?” said the Youth already annoyed.
“Is that so?” said the Running Boy, “Keep talking, it’s helping me fall asleep…”
“Helping you fall asleep…”the Youth was bewildered by this answer and added immediately: “Your
ignorance is a bit irritating, but I will continue what I have to say regardless. So then, my imagining was
mainly about an externally provoked form of helplessness against the existing condition of both place
and space. I first conceived imagining-in as an assumed but fully conscious transformation of a place,
made only in my imagination. It could not be materialised but it completely changed my reception
as well as my experience of place and space. These experiences were exclusively my own. But the
transformation of a place was fully conscious and important to me and largely permanent. Performed
in such a way, the transformation of a place was not about creating some imagined luxury, but only
about adjusting an existing place to accommodate my minimum visual and functional requirements.
Given the situation at the time (I am referring to the decline of the pro-Soviet dictatorship), to expect
luxury seemed unethical.”
“What are you saying? Honestly, don’t you know what your problem was? You just lived in such
confinement (such a backwater) that you couldn’t even imagine anything better. Your imaginings were
only as big as your reality allowed them to be,” protested the Boy.
“Now you’ve gone too far! You have no idea about the scale of my imaginings—” said the Youth in
outrage.
“Admit what you know and what you don’t remember. Are you suffering from some kind of amnesia
or are you putting me on?” the Youth asked the Boy.
“Maybe I want to help you…” said the Boy and added, “but I want to help myself, too. So, go on.
A moment of silence fell, after which the Youth decided to make an effort to meet the Boy’s expectations.
“I’ve got to admit that a trace of this feeling remains with me today. I’m still at odds with luxury to a
certain degree or perhaps it’s more about not seeing any value that could come with it. Therefore,
to maintain a detachment from standards and socially-conceived norms of meeting some average
expectations was an interesting value worth looking after.
As I understood it, the problem of the quality of space came down mainly to aesthetics. Being in
places over whose shape I had no control, I discovered that an aesthetic discomfort was possible
and able to completely devoid a place of its functional value. It is relatively easy to adapt to a purely
functional error by learning how the place is configured. Being at odds with the aesthetic dimension
can, by contrast, make it impossible for us, certainly for me, to stay in a particular place. So I had to
change something. If it was impossible to reverse the undesired actions and objects, I would do it
by imagining. This was a conscious consent to ignore certain elements, to the degree of not noticing
them. Then I acted through a conscious and premeditated imagining, or imagining-in.
The idea was to get my imagination going. Once inside it, I would freely subtract or add something to
the place. This would happen on many levels. Much like what happens in design: it can be compared
to evoking the memory of a new object, which is worn out today, but the sheen of its newness still
exists in me through memory. Only that, in the case of imagining-in, one uses the imagination rather
than memory, which means that I used my imagination to change individual fragments of a place, an
interior, until it came to look and feel different in my imagination than in reality.”
After another short spell of silence, the Youth decided he must add something to what he had said.
“Textures played a big role in the imagining. Plaster, with its natural roughness, and the textures of other
materials would unravel, play out before me. I was raised surrounded by modernist architecture so
textural detail had accompanied me since childhood. I travelled across its, only seemingly inaccessible,
internal space like the Little Prince. Any cracks in the plaster, any unevenness, holes, textures on the
terrazzo floors, were the reason why I noticed images that inspired me to create, or rather imagine,
details.
Textures led to shapes and in these shapes a dramatic tension of forms appeared to include the
relationships between them. They would become the content of the imagining. That was the first
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− No właśnie, nigdy przekonywająco mi nie odpowiedziałeś na moje dalsze wątpliwości – skarżył się Biegnący Chłopiec.
− Jakie to były wątpliwości?
− Interesowało mnie i interesuje nadal, co to za zmiany wprowadzałeś, skoro ich nie było widać? Co i na cóż
znów innego zmieniałeś? To rodzaj konceptualizmu?
− U swego zarania do-wyobrażenie dotyczyło tylko obszaru, w którym twórczość zaczynała świadomie
przeczyć rzeczywistości…
− Wiesz co, mój miły Chłopcze – Młodzieniec nagle zmienił ton wypowiedzi – ty zaczynasz mnie denerwować tymi pytaniami. W końcu ja to wszystko (te wyobrażenia) od ciebie przejmowałem, a nie ty ode
mnie. Mów, co masz na myśli? O co ci chodzi? – zaczął się już denerwować Młodzieniec.
− Czyżby? – zdziwił się Biegnący Chłopiec – To ty mów dalej, bo dobrze mi się przy tym zasypia…
− Dobrze zasypiasz… – ponownie zdziwił się tą odpowiedzią Młodzieniec i zaraz dodał – Trochę denerwujesz mnie swoją ignorancją, ale mimo to będę kontynuował swoją wypowiedź. Zatem, moje wyobrażanie głównie dotyczyło zewnętrznie prowokowanej formy bezradności wobec zastanego stanu miejsca
i przestrzeni. Najpierw do-wyobrażenie rozumiałam jako założoną, ale w pełni świadomą zmianę miejsca, przeprowadzoną wyłącznie w wyobraźni. Ona nie podlegała materializacji, ale całkowicie odmieniała
mój odbiór, a także moje doznanie miejsca i przestrzeni. Było to doświadczenie wyłącznie moje. Jednak
zachodząca zmiana miejsca była w pełni świadoma i dla mnie istotna oraz w dużym stopniu trwała
w swych skutkach. Zmiana miejsca, przeprowadzana w powyżej przedstawiony sposób, nie polegała
na tworzeniu wyobrażonego luksusu, tylko na korekcji zastanego miejsca do założonego przeze mnie
minimum wymogów estetycznych i funkcjonalnych. Wobec zaistniałej wówczas sytuacji (odnoszę się do
schyłku prosowieckiej dyktatury) oczekiwanie luksusu wydawało się być czymś nieetycznym.
− Co takiego mówisz? No wiesz, co za problem miałeś? Po prostu żyłeś w takim zamknięciu (zaścianku),
że nie potrafiłeś nawet wyobrazić sobie czegoś lepszego. Twoje wyobrażania były takie, na jakie rzeczywistość ci pozwalała – zaoponował Chłopiec.
− Teraz, to już trochę przesadziłeś! Nawet nie masz pojęcia o skali moich wyobrażeń… – Oburzył się
Młodzieniec.
− Przyznaj się, co wiesz, a czego nie pamiętasz. Jakaś amnezja cię dotknęła, czy też coś udajesz? – odpytuje Chłopca Młodzieniec.
− Może chcę ci pomóc… – stwierdził Chłopiec i zaraz dodał – Ale, sobie też. Więc, mów dalej.
Zapanowała chwila ciszy, po czym Młodzieniec postanowił wyjść naprzeciw oczekiwań Chłopca.
− Muszę się przyznać, że odcień tego poczucia pozostał we mnie do dzisiaj. Nadal istnieje we mnie pewien
poziom niezgody na luksus lub może bardziej jest to brak poczucia jakiejkolwiek wartości, która mogłaby
z niego płynąć. Zatem, interesującą i wartą pielęgnacji wartością, był fakt zachowania dystansu wobec
standardów i społecznie tworzonych norm sprostania jakiejś średniej oczekiwań.
W moim rozumieniu problem jakości przestrzeni głównie dotyczył estetyki. Przebywając w miejscach, na
których kształt nie miałem wpływu, przekonałem się o możliwym zaistnieniu dyskomfortu estetycznego,
całkowicie odbierającego miejscu jego walor funkcjonalny. Do błędu czysto funkcjonalnego można się dość
łatwo przystosować. Następuje to poprzez nauczenie się konfiguracji miejsca. Natomiast niezgoda na
walor estetyczny, może całkowicie pozbawić nas, a na pewno mnie, możliwości przebywania w określonym miejscu. Wówczas trzeba było coś zmienić. Jeżeli się nie dało cofnąć niepożądanych gestów i przedmiotów, to wówczas właśnie czyniłem to przez wyobrażenie. Była to świadoma zgoda na zignorowanie
określonych elementów, prowadzona aż do stopnia ich niedostrzegania. Dalej działałem świadomym
i planowanym wyobrażeniem, czyli do-wyobrażeniem.
Poległo to na uruchomieniu wyobraźni. Wewnątrz niej swobodnie coś ujmowałem lub dodawałem do tego
miejsca. To działanie odbywało się na wielu płaszczyznach. Podobnie jak ma to miejsce przy projektowaniu. Można by je porównać do zjawiska przywołania w pamięci obrazu nowości jakiegoś przedmiotu,
który dziś już się zużył, a blask jego nowości wciąż jest dla mnie obecny poprzez pamięć. Tylko że
w do-wyobrażeniu nie posługuję się pamięcią lecz wyobraźnią. Czyli wyobraźnią zmieniałem poszczególne fragmenty miejsca – wnętrza, aż w efekcie, w moim wyobrażeniu przybierało ono inny wygląd i nastrój
niż faktycznie istniejący.
Po kolejnej, krótkiej chwili milczenia Młodzieniec stwierdził, że musi uzupełnić swoją wypowiedź.
− W wyobrażaniu duże znaczenia miały struktury. Tynk, jego naturalne nierównomierności, oraz struktury innych użytych materiałów działy się, rozgrywały się wokół mnie. Wychowałem się w otoczeniu
architektury modernistycznej, zatem struktury to były detale, które mi towarzyszyły od dzieciństwa.
Przemierzałem ich – tyko pozornie niedostępne – przestrzenie wewnętrzne, niczym Mały Książę. Wszelkie pęknięcia na tynku, nierówności, dziury, faktury lastrico na posadzkach, były źródłem dostrzeżenia
obrazów prowokujących mnie do tworzenia, a raczej wyobrażenia detali.
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theatre of space I had discovered and did so completely on my own. Based on these sensations, I was
able to redesign various fragments of places and details. So I felt the desire to fill these places in with
the images that appeared to me. These designs changed over time. They were able to transform, be
corrected and develop within my imagination. This way, I actually changed my way of perceiving both
the place and space.
Later, I observed so much of this world in the Barcelona district of Eixample. Even though Antonio
Gaudí used aesthetics different from my own and one which I found, in fact, initially repulsive, I was
always able to keep up with him. I kept up with the logic of his course of design. That all this (Gaudí’s
work) took place against the backdrop of a super-modern layout also seemed completely obvious and
natural to me. I was sure we were actors in the same theatre. I later comprehended that there was
no acting in these relationships. Gaudí was truly honest. Perhaps even painfully so.
It was he who, together with André Malraux and Mircea Eliade, taught me to be honest. They pointed
out that I should remain on the outside of theories, methods and formulas and taught me not to fear
subjectivity. Objectivity is worth the effort and the wait but it really is merely, and as much as, an idea.
The Professor, my master, strongly recommended a similar attitude towards reality and architecture.
My Professor told me not to act, not to dazzle, not to have ideas. I should only discover and identify
the essence of a place. He also turned me on to André Malraux, when he heard that I was developing
a notion of imagining-in inside me.
Here is a Non-praise of modernism. Because it was modernism that made it possible for me to
experience the sensation of the structures of imagining-in I have described. This non-praise is for the
“invisible beauty.” With time, modernist architecture grew more and more silent. The beauty of form
and proportion and an intricately built organism, understood as an organically structured work – such
features became secondary, until they faded out completely. What remained were the ever fading
harmony and the beauty of the materials, until vacuum set in. Here is a Non-praise of modernism!
Here was the now disappearing “invisible beauty!” Nature abhors a vacuum so the void was filled in,
unfortunately, by modernism’s most durable but least valuable feature: a penchant for diktat – the total
design. Without its original finesse, proportion of form and organic structure, it became insufferable.”
By the time the Youth had finished, the Boy was already asleep.
“We return to the conclusion that one has to ask the question, why act, why create something in this
very way?” spoke the Running Man.
“Of course!” exclaimed the Youth, only to ask: “But how?”
“Space is invisible. Visible images may enthral, disgust or even offend us. However, they cannot tell us
much about space but – they can generally lead us astray” said the Disorderly Guy.
“But who wouldn’t want to be lead astray, at least once?” asked the Youth.
“It is because of this tendency to succumb to mirages that the images we see and make become so
very important to us. Perhaps too important?” the Running Man asked the Youth.
“Excuse me, does this mean I should have my eyes closed all the time? Please spare me such absurdities.”
“The deceptive nature of the images that surround us doesn’t mean that we are to live with our eyes
closed. For its sake – to notice space – we must experience. Which means one should see images, but
looking at them, one has to look for the essence that’s beyond or in between them… One can do this
the way it is done at the theatre or the cinema, when we see a show,” said the Runner.
“Yes, but this way every one of us will see something else.”
“One cannot or should not expect that the perceived image of space should be different from what
it is, but one cannot expect either that it will always be unchanging and permanent for everyone, as
well as an always objective image – or realisation – to boot. That just doesn’t happen,” explained the
Running Man.
“Excuse me… What are you talking about?” asked the Youth.
“When we look at our hands, it’s difficult for us to imagine any other fingers than the ones we’ve got.
Because we are used to them but also because of the logic behind their form and operation, it’s hard
for us to even begin to imagine them in another form.
“I disagree. It would be possible for me to correct what a hand looks like, in fact, it would be hard for
me not to…” cut in the Running Boy.
“Well, I don’t know,” interrupted the Youth. “You’d want to mess around with the hands, but it might
not make sense to do so. You know, it might not work out… What could you do with them? Improve
their form? You can do that, but what for?”
“Allow me to add something,” said the Professor. “At the connections, you can see round protrusions
which tell us of the joint’s flexibility. From them run straight lines which disappear under the bulge of
the muscle. They tell us that we’re dealing with a straight, stiff rod that won’t bend no matter what.
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Faktury tworzyły kształty, a w nich rodziła się dramaturgia form i relacji zachodzących pomiędzy nimi.
One stawały się treścią wyobrażenia. To był pierwszy i w całości odkryty przeze mnie teatr przestrzeni.
Na podstawie tych doznań mogłem przeprojektować jakieś fragmenty miejsc i detali. Zapragnąłem więc
uzupełnić te miejsca pojawiającymi się wyobrażeniami. Te projekty miały swoją dynamikę w czasie. Mogły
się przekształcać, korygować i rozwijać wewnątrz wyobraźni. W ten sposób faktycznie zmieniałem swoje
postrzeganie miejsca i odbiór przestrzeni.
Jakże wiele z tego świata dostrzegłem później w barcelońskim Eixample. Mimo że Antonio Gaudí poruszał się po obcej dla mnie i początkowo wręcz odpychającej estetyce, to całkowicie za nim nadążałem.
Nadążałem za jego logiką prowadzenia projektu. Także fakt, że to wszystko (twórczość Gaudíego), wydarzało się na tle supernowoczesnego założenia przestrzennego, również wydawało mi się całkowicie oczywiste i normalne. Byłem przekonany, że jesteśmy aktorami z jednego teatru. Później zrozumiałem, że
w tych relacjach nie ma nic z aktorstwa. Gaudí był prawdziwie szczery. Może nawet szczery aż do bólu.
To on oraz André Malraux i Mircea Eliade uczyli mnie szczerości. Wskazywali na to, by pozostać na zewnątrz teorii, metod i schematów, a także uczyli mnie braku obaw przed subiektywnością. Obiektywność
jest warta zabiegów i oczekiwania, ale naprawdę jest tylko… i aż – ideą.
Podobny stosunek do rzeczywistości i architektury bardzo polecał mojej uwadze Profesor – mój mistrz.
Profesor twierdził, że nie mam niczego grać, nie mam olśniewać, nie mam mieć pomysłów. Mam tylko
odkrywać i rozpoznawać istotę miejsca. Także on wskazał mi na André Malraux, gdy usłyszał o kształtującym się we mnie pojęciu do-wyobrażenia.
Oto Nie-pochwała modernizmu. Bo to on właśnie pozwolił mi przeżyć opisane powyżej zjawisko doznania
struktur do-wyobrażenia. Ta nie-pochwała jest dla „niewidocznego piękna”. Architektura modernizmu
z upływem czasu coraz bardziej stawała się niema. Piękno form i proporcji oraz misternie budowany organizm, rozumiany jako organiczne skonstruowanie utworu – te cechy wycofywały się na drugi plan, aż do
całkowitego zaniknięcia. Pozostały gasnące: harmonia i piękno materiałów, aż wreszcie nastąpiła pustka.
Oto: Nie-pochwała modernizmu! Oto było odchodzące już „niewidoczne piękno”! Natura nie znosi próżni, więc pustkę wypełniła, niestety, najbardziej trwała, choć najmniej wartościowa cecha modernistyczna: skłonność do dyktatu – projektu totalnego. On, pozbawiony swojej pierwotnej finezji, proporcji form
i organicznej struktury, stał się nie do zniesienia.
Gdy Młodzieniec skończył, Chłopiec już spał.
− Powracamy do wniosku, że trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego działać, dlaczego należy tworzyć coś
w taki właśnie sposób? – zabrał głos Biegnący Mężczyzna.
− Oczywiście! – wykrzyknął Młodzieniec, by zaraz zapytać – Ale jak to uczynić?
− Przestrzeń jest niewidoczna. Widoczne obrazy mogą nas zachwycić, zniesmaczyć, a może nawet oburzyć. One jednak mało powiedzą nam o przestrzeni, lecz… głównie mogą nas zwieść – powiedział
Niepoukładany.
− Któż by jednak nie chciał choć raz zostać uwiedziony? – pyta Młodzieniec.
− Z powodu tej skłonności do poddawania się mirażom, obserwowane i tworzone przez nas obrazy stają się
dla nas tak bardzo ważne. Może zbyt ważne? – zapytał Młodzieńca Biegnący Mężczyzna.
− No wybacz, to oznaczałoby, że miałbym ciągle mieć zamknięte oczy? Proszę cię, nie opowiadaj mi takich
niedorzeczności.
− Zwodnicza natura otaczających nas obrazów nie oznacza, że mamy żyć z zamkniętymi oczami. Dla
niej – dla dostrzeżenia przestrzeni – musimy doznawać. Czyli należy widzieć obrazy, ale patrząc na nie,
trzeba wyłonić ich istotę spoza, czy też spomiędzy nich… Można to czynić podobnie, jak to się dzieje
w teatrze lub w kinie, gdy oglądamy przedstawienia – stwierdził Biegnący.
− No tak, ale tą drogą każdy z nas zobaczy coś innego.
− Nie można lub nie powinno się oczekiwać, że postrzegany obraz przestrzeni będzie czymś innym niż jest,
ale też nie można oczekiwać, że będzie zawsze i dla wszystkich, tym samym niezmiennym i trwałym,
i jeszcze w dodatku zawsze obiektywnym obrazem – czyli urzeczywistnieniem. Bo coś takiego nie istnieje
– wyjaśniał Biegnący Mężczyzna.
− Słucham… O czym ty mówisz? – pyta Młodzieniec.
− Gdy spojrzymy na swoje dłonie, to trudno nam będzie sobie wyobrazić na nich inne palce, niż te, które
mamy. Z powodu przyzwyczajenia, ale też dla logiczności ich formy i działania, nawet trudno nam będzie
podjąć wyobrażenia o innej ich formie.
− Ja się nie zgadzam. Dla mnie byłby możliwe korygowanie wyglądu dłoni, a nawet trudne do pominięcia…
– wtrącił Biegnący Chłopiec.
− No, nie wiem – przerwał mu Młodzieniec – chciałoby się majstrować przy tych dłoniach, ale to może nie
mieć sensu. Wiesz – to może wyjść kiepsko… Co można by z nimi zrobić? Poprawiać ich formę? Można
by, ale po co to robić?
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Next – you can feel rather than see – how the muscles work under the skin, along with the arteries
that run there. Their internal structure is also more palpable than visible. Noticing this world is the way
to art, to planning space, to architecture.”
“True experience of space begins at the very moment that one envisages and imagines the whole
which clasps together the observed images with what’s been imagined and experienced. The space
which also includes the area beyond the one true image. The space which contains the visible and
the invisible. Then experience will accept what is both imagined and imagined-in. It is likely that such
a view encapsulates the essence of what is to be deciphered beyond or in between images. That is
where the essence of the world around us is,” said the Running Man.
“I would be careful with this imagining,” warned the Professor. “One should rely on what one sees.
That image provides enough information. What do you need this imagining for?”
“The experience which triggered the possibility of recording the image of the hand required motion
in real and visible space, as well as in imagined and correlated, space. Imagining-in will enable an
individual perception of reality to be triggered, liberated. The question is: how does one record the
essence of this act?” the Running Man was thinking aloud.
“Individualism – sure, but I would strive for knowledge rather than invest experience with such
importance,” the Professor completed his train of thought.
“It seems to me that there is no such thing as cognition. We acquaint ourselves with something, but
only in an imperfective form. Perfective, accomplished cognition is only a form of utopia. It’s got a
name. We strive to acquaint ourselves with something but we never arrive at that state. For this
reason, I assume that experience is decisive,” the Running Man explained his view.
“I’m a bit lost,” said the Youth.
“You will find yourself when you eliminate the word ‘I’ from your vocabulary,” said the Professor.
“You speak of individualism and yet you blame me for the pronoun ‘I.’ How can there be any
individualism without it?”
“You use your own eyes to see the world around you. You are but a pane of glass through which you
see the world. There is nothing more important in ‘I.’ This attitude, manifested in the limited meaning
of ‘I,’ is mandatory in design – and probably in general as well,” explained the Professor.
“It seems to me that if your creative plans are convincing and consistent then your ‘I’ may, so to speak,
transcend the external world, without dominating it,” added the Running Man.
“Oh, dear!” groaned the Professor and whispered right away to the Running Man. “Don’t tell that to
the kids,” (he gestured his head towards the youngsters). “They might take it the wrong way…”
“I’d rather take the risk. I’ve had enough of this safe correctness. It bores me…” whispered the
Running Man.
“Be careful!” warned the Professor. “You can get into real trouble.”
“Risk. Without it there can be no result. Safe correctness is something like a multiplication table. There
is no point in getting excited that you’ve achieved it. One has to go further,” objected the Running
Man.
“All right then, what do you think about methodology?” asked the Professor.
“I’m afraid of methodology. I don’t think it exists. Everyone must work out their own method of work.
That’s the idea behind studying and doing in general. I mean designing.”
“All right, but what’s the point in your story about the hands?” asked the Youth. “I still feel unsatisfied
with the matter.”
“What you see is in fact tied to your imagining. From this connection flows experience. A kind of
memory, anamnesis – images that have been with you forever (joys and fears, beauty and ugliness,
everything you’ve got) complete the meaning of this experience. When you put it all together, you can
imagine-in,” explained the Running Man.
“Don’t try to answer every question!” protested the Professor firmly. “It’s enough to say that the hand
is a pattern, a blueprint for design.”
“At the end of the day, can different fingers be imagined at all?” asked the Running Boy.
“One can imagine that they can but they will just be more or less suitable surrogates, hybrids. However,
why shouldn’t one try to imagine the world ‘anew.’ I think every artist would be excited at this kind
of speculation.
I’m fascinated by the cosmos as an unlimited area of discovery contained in between the skin, the
muscles, the arteries and infinity? That is the world! It is mine!” replied the Running Man.
“Perhaps you are to find your own?” he asked after a little while.
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− Pozwólcie mi coś dodać – powiedział Profesor – Tam, gdzie są złącza, widać krągłe zgrubienia, które
dają nam znać o mobilności stawu. Z nich biegną proste kreski zanikające pod wybrzuszeniem mięśni.
One świadczą o tym, że mamy do czynienia z prostym, sztywnym prętem, który nie ma prawa się ugiąć.
Następnie – już bardziej można odczuć, niż zobaczyć – jak mięśnie pracują pod skórą, a także przenikające tamtędy arterie. Bardziej wyczuwalna niż widoczna jest również wewnętrzna ich struktura. Dostrzeżenie tego świata, to właśnie jest droga do tworzenia, także do planowania przestrzeni, do architektury.
− W tym właśnie momencie przewidywania i wyobrażania sobie całości, która spina klamrą dostrzeżone
obrazy z wyobrażeniami i doznaniami, tam zaczyna się prawdziwe doznanie przestrzeni. Przestrzeni
zawierającej również obszar będący poza jednym, rzeczywistym obrazem. Przestrzeni zawierającej to,
co widoczne i to, co niewidoczne. Wówczas doznanie zaakceptuje to, co wyobrażone i do-wyobarażane.
Prawdopodobnie w takim spojrzeniu właśnie mieści się istota tego, co jest do oczytania poza, czy też
pomiędzy obrazami. Tam jest to, co jest istotą otaczającego nas świata. – powiedział Biegnący Mężczyzna.
− Zalecałbym ostrożność z tym, wyobrażaniem sobie – przestrzegł Profesor – należałoby oprzeć się na
tym, co widać. Ten obraz dostarczy dość informacji. Po co to wyobrażenie?
− Doznanie uruchamiające możliwość zapisu obrazu dłoni wymagało ruchu w przestrzeni realnej i widocznej, ale także w tej wyobrażonej, kojarzonej. Do-wyobrażenie pozwoli na uruchomienie, uwolnienie
indywidualnego spojrzenia na rzeczywistość. Pytanie brzmi: jak dokonać zapisu istoty tego działania? –
głośno zastanawia się Biegnący Mężczyzna.
− Indywidualizm – owszem, ale dążyłbym do poznania, a nie nadawałbym aż takiego znaczenia doznaniu
– uzupełnił swoją myśl Profesor.
− Wydaje mi się, że poznania nie ma. Poznajemy coś, ale tylko w formie niedokonanej. Dokonane poznanie
jest tylko formą utopii. Ma ona swoją nazwę. Dążymy do poznania czegoś, ale nigdy nie osiągniemy tego
stanu. Stąd wnoszę, że doznanie jest decydujące –wykładał swój pogląd Biegnący Mężczyzna.
− Ja, trochę się pogubiłem – stwierdził Młodzieniec.
− Odnajdziesz się kiedy wyeliminujesz ze swojego słownictwa słowo: „ja” - powiedział Profesor.
− Mówicie o indywidualizmie, a macie do mnie pretensję o ten zaimek „ja”. Jak bez niego będzie możliwy
indywidualizm?
− Patrzysz swoimi oczyma na świat, który jest wokół ciebie. Ty jesteś tylko szybą, przez którą oglądasz
świat. Nic więcej nie ma istotnego w „ja”. Ta postawa, przejawiająca się w ograniczeniu znaczenia „ja”,
obowiązuje wobec działań projektowych… I chyba również w ogóle – wyjaśnił Profesor.
− Wydaje mi się, że jeżeli twoje zamierzenia twórcze będą przekonujące, oraz konsekwentne, to może się
wydarzyć się, że „ja” będzie mogło niejako przerosnąć świat zewnętrzny – uzupełnił Biegnący Mężczyzna – jednocześnie go nie dominując.
− Oj! – stęknął Profesor, po czym zaraz szepnął w kierunku Biegnącego Mężczyzny – Nie mów takich
rzeczy tym dzieciom (wskazując gestem głowy na młodych ludzi) – oni są gotowi to opacznie zrozumieć…
− Wolę zaryzykować. Mam dość tej bezpiecznej poprawności. Ona mnie nudzi… – szepnął Biegnący
Mężczyzna.
− Uważaj! – ostrzegał go Profesor – Możesz napytać sobie niezłej biedy.
− Ryzyko. Bez niego nie ma efektu. Bezpieczna poprawność, to coś na wzór tabliczki mnożenia. Nie ma co
się podniecać, że się to uzyskało. Trzeba pójść dalej – oponował Biegnący Mężczyzna.
− No dobrze, a co sądzisz o metodyce? – pyta Profesor.
− Boję się metodyki. Coś takiego chyba nie istnieje. Każdy musi pracować nad swoją metodą działania.
To chyba jest sens studiowania i w ogóle – działania. Myślę tu o projektowaniu.
− No dobrze, ale czy można zamknąć puentą to przesłanie o dłoniach? – pyta Młodzieniec – Nadal czuję
niedosyt w tej kwestii.
− To co dostrzeżesz, w rzeczywistości łączy się z wyobrażeniem. Z tego zetknięcia płynie doznanie. Rodzaj
pamięci, anamneza – obrazy, jakie niesiesz ze sobą od zawsze (radości lęki, piękno i brzydotę, wszystko
co masz), domykają znaczenie tego doznania. Kiedy pozbierasz to razem w całość, możesz do-wyobrażać – tłumaczy Biegnący Mężczyzna.
− Nie chciej odpowiadać na każde pytanie! – stanowczo zaoponował Profesor – Wystarczy stwierdzić,
że dłoń jest wzorem, modelem do projektowania.
− W końcu, czy da się wymyślać inne palce? – zapytał Biegnący Chłopiec.
− Można sobie wyobrazić taką sytuację, ale zawsze będą to mniej lub bardziej zgrabne protezy, hybrydy.
Jednak czemuż nie próbować wyobrażać sobie świata „na nowo”. Chyba każdego twórcę ekscytuje tego
rodzaju spekulacja.
Mnie fascynuje kosmos, jako nieograniczone pole odkryć zawierających się pomiędzy skórą, mięśniami,
arteriami, a nieskończonością? To jest świat! On jest mój! – odpowiedział Biegnący Mężczyzna.
− Może ty miałbyś odnaleźć swój? – zapytał po krótkiej chwili.
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***

***

The Runner was in the room he knew, at the top of the tower, among the gathered people. He had
gone a little grey now and was wearing glasses… (It was a good thing he couldn’t see himself in a mirror.)
At the sight of the assembled people, the Professor smiled with compassion, yawned discreetly and began
to leave.
“I would like the postdoctoral candidate to say, whether he has tried to use his method of imaginingin in teaching. Did he test its premises in his work with his students?” asked someone from the
auditorium.
“Sure, sure he could,” remarked the Professor ironically, disappearing behind the door and waving his
hand as if he was chasing flies away.

Biegnący znalazł się w znanej mu sali, u szczytu baszty, pośród zebranych osób. On sam już trochę posiwiał i nosił okulary… (Dobrze, że nie zobaczył się w lustrze.) Profesor, na widok zebranych uśmiechnął
się ze współczuciem, dyskretnie ziewnął i zaczął się oddalać.
− Proszę habilitanta, by powiedział, czy próbował swoją metodę do-wyobrażenia stosować w dydaktyce.
Czy testował jej założenia w pracy ze studentami? – padło pytanie z sali.
− Mógłby, mógłby i to z pewnością – ironizował Profesor, znikając w drzwiach. Przy tym machał ręką,
jakby oganiał się od much.

The Runner replied:
“In a sense I tried. But, if you were to put the question that way, I would have to say no… In fact I
would have to firmly deny it!” A pause fell…
“Everyone has their own baggage of experience,” the Runner continued. “It’s just like when we go on
a trip. Every one of us has something different in their suitcase and packs it a different way. Imagining-in
begins when the suitcase is unexpectedly dropped. Its lock breaks open and suddenly everything falls
out. Usually this occurrence surprises the luggage owner. It often even makes them angry. Suddenly,
our experiences, our “innards” become apparent to us. Often including those we don’t want to
remember. These are images, important or less important, from our childhood until today. They have
opened up because an event – a project – is taking place. Every subject we take up, every creative
task, opens the suitcase anew – but this opening concerns only my own baggage. Even though the
suitcase is always mine, it’s difficult to foresee what’s in it at any given moment. So how does one
foresee and interpret its content?”
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Biegnący odpowiedział:
− W pewnym sensie próbowałem. Jednak, na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć przecząco…
Nawet stanowczo należałoby zaprzeczyć! – tu nastąpiła pauza…
− Każdy ma swój bagaż doświadczeń. – kontynuował Biegnący – To jest dokładnie tak, jak wówczas, gdy
wybieramy się w podróż. Każdy z nas ma coś innego w swojej walizie i inaczej ją pakuje. Do-wyobrażanie
rozpoczyna się od tego momentu, gdy waliza niespodziewanie upada. Zamek puszcza i nagle wszystko się wysypuje. Z reguły to zdarzenie zaskakuje właściciela sakwojażu. Często nawet wyprowadza go
z równowagi. Oto ukazują się nam nasze doznania, „wnętrzności”. Często są wśród nich i te, których nie
chcemy pamiętać. Są to wszelkie ważne i mniej ważne obrazy, począwszy od dzieciństwa, do dzisiaj.
One otwarły się w związku z zachodzącym zdarzeniem – projektem. Każdy podejmowany temat, zadanie
twórcze, to nowe otwarcie tej walizy – ale to otwarcie dotyczy tylko mojego bagażu. Mimo że waliza
jest zawsze moja, trudno przewidzieć jej zawartość, właściwą dla określonej chwili. Jak więc przewidzieć
i zinterpretować zawartość?
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Image. The Running Man

Obraz. Biegnący Mężczyzna

Imagining-in

Do-wyobrażenie

Imagine two people who do not know each other. Both are going on a long trip. One of them is efficient
and acts according to a previously planned itinerary. It seems that nothing can surprise him. The other
is constantly brooding and busy. Many things and occurrences he meets force him to constantly ponder
them. His constant musings seem to make him absent-minded. At least that is the feeling one gets when
seeing him. Every now and then he remembers something and freezes for a while, wondering about
what he should do next. Sometimes he loses his patience because every decision seems wrong. As a
result, he often turns back from the road he’s chosen to correct himself. However, the closer the time of
his departure or of another important date, the greater the effort he makes to control his quivering. Then
he can be more trusted in his efforts.

Wyobraźmy sobie dwóch wzajemnie nieznających się ludzi. Obydwaj wybierają się w daleką podróż.
Jeden z nich działa sprawnie, według wcześniej ustalonego planu. Wydaje się, że nigdy nic nie jest
w stanie go zaskoczyć. Drugi jest ciągle zamyślony i zapracowany. Wiele rzeczy i zjawisk, napotykanych
przez niego, zmusza go do stałego zastanawiania się nad nimi. Ciągłe przemyślenia wydają się czynić
go człowiekiem roztargnionym. Przynajmniej takiego doznaje się wrażenia, obserwując go. Co chwilę
coś sobie przypomina i wtedy chwilowo zastyga bez ruchu, zastanawiając się nad kolejnością podjęcia
następnych czynności. Czasami traci cierpliwość, bo każda decyzja wydaje się być zła. W efekcie często
zawraca z raz obranej drogi, aby sam siebie skorygować. Jednak, im bardziej zbliża się czas jego wyjazdu
lub ważny termin, tym większe wykazuje starania, by zapanować nad swoim rozedrganiem. Wówczas
można nabrać większego zaufania dla jego starań.

The first traveller is spiritually organised as well. He is also financially well-off because it seems that he
peacefully and seamlessly fits into the status quo around him. This does not mean that he is reconciled
with the reality. He doesn’t fight it, but manages to influence it in his own way. He has a clearly defined
worldview. Useless doubts or fears do not haunt him. He seems to have been taught everything there is
and believed in the lessons.
The other one has a problem with practically everything. And yet, it would seem that he shouldn’t have
any dilemmas. His world is modern, free of religious problems and apparently open. It’s supposed to
be homogeneous and simple, but something’s not right, as if he himself expected it because his human
nature turned out to be completely different than the image which stuck to him. Indeed, his world is not
uniform at all. The reality he sees is prone to fluctuation. When he tried to look into the reasons behind
his modern upbringing, he heard about his parents’ different worldviews. He decided that his modern
style of living, above worldviews, rightfully led him to a peculiar conclusion which could be expressed
by asking whether liberalism was an uber-worldview, or just one of many equal worldviews? He did not
know whether he wanted to be considered a liberal, either. Everything seemed to indicate that he was a
liberal but he didn’t want to be pigeon-holed, even though life began to expect this of him. He just knew
that he was at a certain stage… But a stage of what? Actually… it didn’t matter. Today his life’s map had
certain co-ordinates that might change completely by tomorrow.
In the middle of his way, the first of our heroes encountered inclement weather. One of his many flights
was getting seriously delayed, in spite of how perfectly his trip had been planned. The other counted
his blessings that because of the inclement weather, he managed to catch his flight in spite of his own
tardiness. He promised himself that this would be the last time something like that happened to him.
(I don’t think this was the first time he had made that promise.) And so, both of them were surprised
by this unexpected situation. At that moment, completely by chance, they sit down next to each other,
trapped in an airport waiting area. And here they are, waiting for the same plane.
For some trivial reason, a conversation ensued between them. First, it ran in unimportant directions
prompted by observations of the goings on in the waiting lounge. However, as time went by, it turned to
other, rather unexpected paths. For a while, the Disorderly Guy even suspected that his interlocutor was
quite deliberately leading the conversation in the direction of his own choice. He even grew afraid that
the converser would discreetly, but very decidedly try to convert him to the other’s point of view. He
stiffened somewhat because he disliked such conversations very much. The Orderly Guy soon became
aware of the problem. He correctly interpreted the situation and modified the tone of the conversation
accordingly. His travelling companion noticed the efforts. The Orderly Guy’s gesture made a good
impression on him. So he made an effort to meet him halfway. The conversation continued.
The Disorderly Guy will remember it for a long time. Its memory will always remain a pleasant one for
him. Although just as often, he will have his doubts whether that dialogue ever happened at all.
In their conversation, they addressed practically all the problems, especially the most urgent ones: the
reasons for the Disorderly Guy’s anxieties. But they didn’t address any of them directly. An area opened
up before the Disorderly Guy where he could meet the Running Man, the Youth and the Boy, but also
– to a much greater extent – allowed him to combine times and events into a whole. The Disorderly
Guy felt something akin to becoming aware of space-time unity. He liked the feeling because earlier he
had already made a similar discovery on the unity of the categories describing the world around him.
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Pierwszy z podróżnych jest uporządkowany również duchowo. Materialnie też ma się dobrze, bo wydaje się, że bezkonfliktowo i gładko wpisuje się w otaczający go stan rzeczy. Nie oznacza to, że pozostaje
on w zgodzie z otaczającą go realnością. Nie walczy z nią, ale na swój sposób potrafi na nią wpływać.
Ma jasno określony światopogląd. Nie dręczą go zbędne wątpliwości, ani lęki. Chyba wszystkiego został
nauczony i uwierzył w nauki.
Drugi ma problem praktycznie ze wszystkim. Jednocześnie wydawałoby się, że nie powinien mieć dylematów. Jego świat jest nowoczesny, wolny od problemów wyznaniowych i wydaje się być otwarty. Niby
jest homogeniczny i prosty, lecz coś jest nie tak, jakby on sam tego oczekiwał, bo jego ludzka natura
okazywała się być zupełnie inna, niż wizerunek, jaki do niego przylgnął. Faktycznie, jego świat wcale nie
jest jednolity. Rzeczywistość postrzegana przez niego ma tendencję do zachwiań. Kiedy dociekał, co
legło u podstaw wyboru nowoczesnej drogi jego wychowania, usłyszał o różnicach światopoglądowych
między rodzicami. Doszedł do wniosku, że jego nowoczesny styl życia ponad światopoglądami, słusznie
prowadzi go do specyficznej konstatacji, którą można by wyrazić pytaniem o to, czy liberalizm jest nadświatopoglądem, czy też tylko jednym z wielu równorzędnych? Nie wiedział też, czy chce się godzić
na ulokowanie siebie w rejonie liberalizmu. Z pozoru wszystko na to wskazywało, że wyznaje poglądy
liberalne, ale to nie on potrzebował tego zaszeregowania, lecz życie zaczęło tego od niego wymagać.
On odczytywał tylko to, że jest na jakimś etapie… Etapie czego? W sumie… nieważne. Dziś na mapie
życia miał określone współrzędne, które jutro mogłyby być zupełnie inne.
Pierwszy z naszych bohaterów w połowie obranej drogi natrafił na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Jego kolejny wylot znacznie się opóźniał, mimo idealnej organizacji podróży. Drugi dziękował losowi, że
z powodu złej pogody zdążył na wykupiony lot, mimo własnego spóźnienia. Obiecywał sobie przy tym,
że coś takiego zdarzyło mu się po raz ostatni. (Myślę, że nie czynił tego po raz pierwszy.) Obydwaj więc
byli zaskoczeni nieoczekiwaną sytuacją. W tym momencie, całkowicie przypadkowo, zasiadają obok
siebie uwięzieni w poczekalni portu lotniczego. Tu oczekują na ten sam samolot.
Z jakiejś błahej przyczyny nawiązała się pomiędzy nimi rozmowa. Najpierw biegła ona nieistotnymi
ścieżkami sprowokowanymi obserwacją zdarzeń dziejących się w poczekalni. Jednak, w miarę upływu
czasu skierowała się na inne, trochę nieoczekiwane tory. Niepoukładany Człowiek przez chwilę podjął
nawet podejrzenie, że jego rozmówca z całkowitą premedytacją prowadzi rozmowę w wybranym
przez siebie kierunku. Zaczął się nawet obawiać, że ten zechce go dyskretnie, ale przy tym całkiem zdecydowanie, nawracać na swój punkt widzenia. Usztywnił się nieco, bo bardzo nie lubił takich rozmów.
Poukładany szybko rozpoznał pojawiający się kłopot. Prawidłowo zinterpretował sytuację, zmieniając
ton rozmowy. Jego towarzysz podróży dostrzegł te wysiłki. Gest Poukładanego zrobił na nim dobre
wrażenie. Postanowił więc wyjść mu naprzeciw. Rozmowa potoczyła się dalej.
Niepoukładany będzie ją długo pamiętał. Wspomnienie jej będzie dla niego już zawsze przyjemne.
Choć równie często będzie wątpił, czy dialog ten w ogóle kiedykolwiek miał miejsce.
W rozmowie poruszyli niemal wszystkich problemy, zwłaszcza te najbardziej palące. Powody lęków
Niepoukładanego. Przy tym nie dotknęli żadnego z nich bezpośrednio. Przed Niepoukładanym otworzył
się obszar pozwalający mu spotykać się z Biegnącym Mężczyzną, Młodzieńcem i Chłopcem, ale też –
w o wiele szerszym zakresie – udostępnił możliwość łączenia czasów i zdarzeń w całość. Niepoukładany doznał czegoś w rodzaju uświadomienia sobie jedności czasoprzestrzennej. Odpowiadało mu to
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For a while, reality seemed as clear and simple as when he was in the mountains. (Yes, there was indeed
a breath of the mountains in what the Orderly Guy brought with him. The mountains, which are especially
beautiful in the winter because of how genuine they are. The truth the mountains bring is not mawkish.
Inasmuch as it is beautiful and charming, it will ruthlessly demand anything that follows from it. It will
enforce the consequences. And so it is, in its own way, fatherly in how it expresses truth and the love it
seems to radiate.) It turned out that the order of the world which the Orderly Guy laid out before the
Disorderly Guy was not achieved by limiting freedom at all. It opened a completely new, unlimited space.
Unlimited in its possible creative and interpretative combinations. Space ceased to be expressed in lines
and planes. It broke free from figures, solids and forms. It ceased to be just geometrical.
When the heat of the discussion between the travellers reached its peak, the Orderly Guy paused…
After a bit he decided that it made no sense for him to wait for the plane any longer. Which is when they
both got up. The Orderly Guy gave his interlocutor a firm handshake, somehow attaching some great
significance to this moment. (The Disorderly Guy got the impression that this was something more than
just a handshake. That thought made his mind wander for a while.) When he had come to, the Orderly
Guy was gone.
Before the Disorderly Guy managed to sort out his thoughts, he came to the conclusion that perhaps this
entire conversation was just the result of his reverie or an internal dialogue which he would often have.
“It was an illusion or maybe the result of exhaustion,” he thought.

***
The Disorderly Running Man left the airport waiting area. He was tired of the long wait. The just-finished
conversation still held him in thrall. It was a euphoria of sorts. The dialogue had brought him closer
to the real world than anything that had happened to him in the past, even though its content largely
contradicted a purely rational treatment of reality.
Slowly, he walked out of the airport terminal. He passed by rows of chairs in the waiting lounge to finally
turn to the airbridge, the bottleneck leading to the plane. With every other step he took, something
scraped along the hard floor. He stopped to pull out a bit of gravel stuck in the sole of his shoe. The
pebble wouldn’t come out. Irritated, the traveller began to struggle with his own shoe sole and the piece
of aggregate. (“Why do I always have to have some kind of problem?” he asked himself.) They were
waiting for him at the gate. The airport staff looked at the passenger’s strange behaviour with alarm. At an
airport everything that isn’t regular and average is definitely alarming and unwanted. The Runner realised
what was happening. (He smiled rather coyly at the officers watching him in order to ease the ambiguity
of the situation.) So he left the pebble in the shoe and went in the direction of the gate. He scraped the
floor with every move. “I hate places where you have to act in a stereotypical way,” he thought.
But before he got to the gate, he stopped worrying because he suddenly found himself on the gravel road
he often crossed as a boy. Surely that was the reason why the annoying pebble stuck to his shoe. The
rises and hills he used to run across have long been cut through by so-called residential blocks. (“What in
the world does ‘residential block’ mean, anyway?” he wondered. The Orderly Guy, who he was talking to
just a moment ago, sitting in the airport waiting room, didn’t have such doubts. He would have just said:
“A block is a block.”) The Disorderly Guy, and the Runner as well, found such a simplified commonness of
feeling difficult to accept. The Orderly Guy would say that his interlocutor could not tell which problems
were important. “You’re wasting your time!” he’d say. “Focus on what’s important.”
Indeed, the Runner would run into questions and problems time and again. They would overlap to
heap up like a pyramid. He didn’t mind. His tendency to stack problems into pyramids made the world
intriguing and far more interesting than it had been a moment ago… (That observation reminded him of
a conversation he had with a college friend: “You know,” he said, “the thing with Kazik is that all you have
to do is give him a problem and he’ll fall for it hook, line and sinker. Then you’ve got him out of the way.
He’ll take up anything you throw at him, regardless of whether it’s important or not. Try it and he won’t
be bothering you for a while… At least until he solves it.” The Disorderly Guy thought: “Am I not like
Kazik? I need to be careful or else they’ll start to give me problems to solve as well.”) The world of the
Runner and the world of the Disorderly Guy have had no place for definitions. Defining a notion seemed
like murdering it. There have always been transcendent things, it’s true. They have existed, but have not
been defined. They have been speculative in their meaning. They have been subject to all the freedom
of speculation, in spite of their transcendent existence.
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doznanie, ponieważ już wcześniej poczynił podobne odkrycie dotyczące jedności dziedzin opisujących
otaczający go świat. Przez chwilę rzeczywistość wydała mu się podobnie jasna i prosta, jaką czyniły ją
góry. (Tak, faktycznie, w tym, co przyniósł ze sobą Poukładany, było tchnienie gór. Gór, które zwłaszcza
zimą są piękne poprzez swą prawdziwość. Prawda niesiona przez góry nie jest ckliwa. O ile jest piękna
i urzekająca, o tyle bezwzględnie będzie się domagać tego, co z niej wyniknie. Będzie egzekwować
konsekwencje. Jest więc ona, na swój sposób, ojcowska w wyrazie prawdy i miłości, którą zdaje się
emanować.) Okazało się, że poukładanie świata, które zostało Niepoukładanemu wyłożone przez rozmówcę, wcale nie jest porządkiem osiągniętym przez ograniczenie wolności. Otworzyło ono zupełnie
nową, nieograniczoną przestrzeń. Nieskończoną w możliwych do podjęcia kombinacjach twórczych
i interpretacyjnych. Przestrzeń przestała się wyrażać w liniach, płaszczyznach. Uwolniła się od figur, brył
i form. Nie była więc tylko geometryczna.
Kiedy temperatura dyskusji pomiędzy podróżnymi osiągnęła maksimum, Poukładany Człowiek zrobił
pauzę… Po chwili stwierdził, że dłuższe oczekiwanie na samolot w jego przypadku, nie ma sensu.
Po czym obydwaj wstali. Poukładany mocno i przywiązując jakąś szczególną wagę do tego momentu,
ścisnął dłoń swojego rozmówcy. (Niepokładany odniósł wrażenie, że ten uścisk był czymś więcej, niż
tylko podaniem dłoni. Ta myśl na chwilę wyrwała go z rzeczywistości.) Kiedy się ocknął, Poukładanego
już nie było.
Nim Niepoukładany zdążył uporządkować swoje myśli, doszedł do wniosku, że być może cała ta rozmowa, to tylko efekt jego zadumy, czy też często zdarzającego mu się dialogu wewnętrznego. „To złudzenie, a może efekt przemęczenia.” – pomyślał.

***
Niepoukładany Biegnący Mężczyzna, wychodzi z poczekalni hallu lotniska. Jest już zmęczony długim
oczekiwaniem. Dopiero co zakończona rozmowa jeszcze utrzymywała go w stanie zdumienia. Był to
rodzaj euforii. Dialog ten bardziej go przybliżył do świata realnego niż jakiekolwiek inne wydarzenie
w przeszłości, mimo to, że jego treść w dużej mierze przeczyła czysto racjonalnemu traktowaniu
rzeczywistości.
Powolnym krokiem opuszczał terminal. Mijał rzędy krzeseł poczekalni, by ostatecznie skierować się do
rękawa, wąskiego gardła, prowadzącego do samolotu. Przy co drugim jego kroku rozlegał się zgrzyt
czegoś o twardą posadzkę. Zatrzymał się, by wydłubać kawałek żwiru uwięziony w bruździe podeszwy
buta. Kamień opiera się. Zdenerwowany podróżny zaczyna się szarpać z podeszwą własnego buta
i ziarnem kruszywa. („Czy ja zawsze muszę mieć jakiś problem?” – pyta sam siebie.) Na bramce terminalu czekają już na niego. Pracownicy lotniska z zaniepokojeniem przyglądają się dziwnemu zachowaniu
pasażera. Na lotnisku wszystko, co nie jest zwyczajne, przeciętne, zdecydowanie jest niepokojące i niepożądane. Biegnący zorientował się w zaistniałej sytuacji. (Uśmiechnął się trochę zawstydzony w kierunku obserwujących go funkcjonariuszy, aby załagodzić niejasność zaistniałej sytuacji.) Pozostawia więc żwir
w bucie i rusza w kierunku bramki. Każdemu jego ruchowi towarzyszy zgrzytanie. „Nie lubię takich
miejsc, w których koniecznie trzeba mieć stereotypowe zachowania…” – pomyślał.
Nim doszedł do bramki portalu, przestał się niepokoić, bo nagle odnalazł się na żwirowej drodze, którą
nieraz przekraczał jako chłopiec. Zapewne stąd pojawił się ten natrętny kamień w bucie. Wzniesienia
terenu i pagórki, po których niegdyś biegał, już dawno przecięły tak zwane bloki mieszkalne. („Na dobrą
sprawę, co oznacza nazwa „blok mieszkalny”? – zastanawiał się. – Człowiek Poukładany, z którym jeszcze przed chwilą rozmawiał, siedząc w poczekalni hallu portu lotniczego, nie miewał tego rodzaju wątpliwości. Stwierdziłby po prostu: „Blok, to blok.”) Niepoukładanemu, a także Biegnącemu trudno było
pogodzić się z tak uproszczoną powszechnością odczuć. Poukładany stwierdziłby, że jego rozmówca nie
potrafi rozróżnić wagi problemów na skali ich ważności. „Marnujesz swój czas! – stwierdziłby – Skup się
na rzeczach ważnych”.
Faktycznie, Biegnącemu co chwilę nasuwały się jakieś pytania i problemy. Jedne nakładały się na drugie,
tworząc coś na kształt piramidy. Nie przeszkadzało mu to zjawisko. Dzięki skłonności do piramidowania
napotykanych problemów, świat był frapujący i znacznie ciekawszy niż ten znany z poprzedniej chwili…
(To spostrzeżenie przypomniało mu rozmowę z kolegą na uczelni: „Wiesz – mówił on – z Kazikiem to
jest tak, że wystarczy mu poddać problem, a on już go połknie. Wtedy masz go z głowy. On podejmie
każdą sprawę którą mu zadasz, bez względu na jej wagę. Spróbuj, to będziesz miał z nim spokój na czas
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The sudden transferral into the Boy’s world was caused by the conversation in the waiting lounge.
It brought old fears back to the Disorderly Guy’s mind. Fears which had remained in him since childhood.
They had lain dormant for some time, but that was just due to the barrier of adulthood. It doesn’t become
a grown-up to be afraid “out loud.” But the fear was there no matter how much the Runner or the
Disorderly Guy wanted to hide it.
The man he had met had many features which could have made a big impression on the Disorderly Guy.
Most of all these were: certainty of his own convictions and goals, and consistency in their implementation.
Along with an awareness that the world was an orderly place. It seemed that this did not limit the broadness
of his horizon of perceiving reality. Admittedly, the Disorderly Guy felt that sometimes boredom seemed
to drift from his interlocutor’s world, in spite of all the logic which it absolutely maintained. Perhaps it was
this logic that created the impression of boredom.
He was intrigued most deeply by the fact that that the Orderly Guy had no anxieties. This bright and clear
image of the consequences of an orderly world which in fact, due to its harmony, enjoyed a special kind of
space of freedom, made a deep impression on the listener. This world had its order, but at the same time
lost its pretence to uniformity. It wasn’t homogenous because it gave spirituality an active role. It was free
in a completely different sense than that to which the Disorderly Guy was used to. In the Orderly Guy’s
view, freedom extinguished anxieties. It didn’t multiply them. It turned out that certain premises for an
ordered world might open the door to infinity. This was a space that – in its scope – had been completely
inaccessible to both the Runner and the Disorderly Guy before. It (the space) turned out to have many
more dimensions (levels) than the three obvious ones.
Suddenly, the Disorderly Guy became aware that he now wanted to interpret this discussion in a far more
rational way than before. He did this as if he was running away from his feelings of just a moment ago.
He wondered why he wanted to flee?
The conversation he had and the figure he had met reminded the Disorderly Guy of Don Quixote.
Cervantes’ hero also believed in some unreal world. There was, however, a clear difference between Don
Quixote and what the Orderly Guy stood for. Perhaps the Runner was mistaken, perhaps this difference
wasn’t so important? (The Runner himself doubted what he had heard and thought that day.) After all, in
spite of his rational argumentation, the Orderly Guy showed the Runner a completely irrational world.
Such a world could have been created by Cervantes’ protagonist. However, this world – seemingly
devoid of rationality – effectively brought the Disorderly Running Man closer to the real world by taking
away the anxieties that had tormented him.
Don Quixote was probably more like the Runner than the Orderly Guy. However, it was the Orderly
Guy that endorsed (in the Runner’s eyes) the figure of Don Quixote, by transporting it right into the
centre of modern times. Again, the Runner felt admiration for Cervantes (for the umpteenth time).
And so, in the sensation coming from the meeting with the Orderly Guy there was something more than
a madness of imaginings to throw one outside the real world. Because inasmuch as it moved away from
plausibility, it brought the Disorderly Guy closer to reality. (“Why didn’t anyone ask me insistently enough
about the reasons why Don Quixote ran away from reality. Hard enough for me to have been forced to
clearly articulate them?” he asked himself.) The Runner had already lived through some strange, shall we
say, turbulences. They (here one should use a verb) changed something inside him… However, it’s hard
to find the right word to describe this state.) The sensation from the meeting with the Orderly Guy was
so personal that it was difficult to write about in a “direct” statement.
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jakiś… Przynajmniej do momentu, gdy się z nią nie upora.” Niepoukładany pomyślał: „Czy przypadkiem
ze mną nie jest tak, jak z Kazikiem? Muszę się pilnować, bo mi też zaczną dawać problemy do rozwiązania.”) Nie było, ani nie ma w świecie Biegnącego, ani w świecie Niepoukładanego miejsca na definiowanie. Zdefiniowanie wydawało się być uśmierceniem pojęcia. Były i są rzeczy transcendentne, to fakt.
One bytowały, ale nie były zdefiniowane. Były domyślne w swoim znaczeniu. Podlegały całej swobodzie
związanej z domysłem, mimo faktu, że bytowały jako transcendentne.
Nagłe przeniesienie się w świat chłopięcy spowodowane było rozmową w poczekalni. Ona przywiodła
na myśl Niepoukładanego stare lęki. Były to obawy trwające w nim od dzieciństwa. Od pewnego czasu
pozostawały uśpione, ale stało się to tylko dzięki barierze dojrzałości. Nie wypada dorosłemu lękać się
„głośno”. Jednakże lęk istniał nadal i bez względu na to, jak bardzo Biegnący, czy też Niepoukładany,
chcieliby go ukryć.
Napotkany człowiek miał wiele cech mogących wywrzeć duże wrażenia na Niepoukładanym. Przede
wszystkim były to: pewność własnych przekonań i celów, oraz konsekwencja w ich realizacji. Tym walorom towarzyszyła świadomość uporządkowania świata. Wydawało się, że ona nie ograniczała szerokości horyzontu postrzegania rzeczywistości. Należy przyznać, że według odczucia Niepoukładanego,
chwilami ze świata jego rozmówcy mogło wiać nudą, mimo wszelkiej logiki jaka w nim bezwzględnie
pozostawała. Może to właśnie owa logika tworzyła wrażenie znudzenia.
Najgłębsze zainteresowanie budził brak lęków charakteryzujący Poukładanego. Jasny i klarowny obraz
konsekwencji uporządkowania świata, który tak naprawdę – dzięki swojej harmonii – zaznawał szczególnego rodzaju przestrzeni swobody, wywierał ogromne wrażenie na słuchaczu. Świat ten miał swój porządek, ale jednocześnie tracił pretensje do jednolitości. Nie był homogeniczny ze względu na dopuszczenie do czynnego udziału w nim duchowości. Był wolny zupełnie w innym sensie niż ten, do którego
Niepoukładany był przyzwyczajony. Wolność w pojęciu Poukładanego gasiła lęki. Nie multiplikowała
ich. Okazało się, że pewne podstawy do poukładania świata mogą otwierać nieskończoność. Była to
przestrzeń – w swoim zakresie – dotąd zupełnie niedostępna dla Biegnącego, ale także dla Niepoukładanego. Otóż ona (przestrzeń) miała mieć o wiele więcej wymiarów (poziomów), niźli te trzy, oczywiste.
Nagle Niepoukładany zdał sobie sprawę z faktu, że teraz pragnie odczytywać sens tej dyskusji w tonie
o wiele bardziej racjonalnym, niż przedtem. Czynił to, jakby uciekał od swoich odczuć sprzed zaledwie
chwili. Zastanawiał się, dlaczego pragnie tej ucieczki?
Odbyta rozmowa i napotkana postać przywodziła Niepoukładanemu na myśl Don Kichota. Bohater
Cervantesa też uwierzył w jakiś nierealny świat. Była jednak zdecydowana różnica pomiędzy Don Kichotem, a tym, co reprezentował sobą Poukładany. Może Biegnący był w błędzie, może ta różnica nie
była aż tak znacząca? (Biegnący sam zwątpił w to, co dziś usłyszał i myślał.) Przecież Poukładany – mimo
racjonalnej argumentacji – przedstawił Biegnącemu zupełnie nieracjonalny świat. O konstruowanie takiego świata można by podejrzewać bohatera powieści Cervantesa. Jednak ten świat – wydawałoby się
pozbawiony racjonalności – w efekcie przybliżał Niepoukładanego Biegnącego Człowieka do realnego
świata, oddalając od niego prześladujące go lęki.
Don Kichot chyba bardziej podobny był do Biegnącego niż do Poukładanego. Jednak to Poukładany promował (w oczach Biegnącego) postać Don Kichota, przenosząc ją aż w samo centrum nowoczesności.
Biegnący ponownie (nie wiem, który już raz) poczuł podziw dla Cervantesa.
Zatem, w doznaniu płynącym ze spotkania z Poukładanym było coś znacznie więcej, niż szaleństwo
wyobrażeń wyrzucające poza realny świat. Bo na ile oddalało się od realności, na tyle też przybliżało
Niepoukładanego do rzeczywistości. („Dlaczego nikt nie pytał mnie wystarczająco natarczywie o powody ucieczki Don Kichota od rzeczywistości. Na tyle mocno, abym był przymuszony je wyraźnie wyartykułować? – pytał sam siebie.) Biegnący przeżywał już chwile dziwnych – nazwijmy to – zawirowań. One
(tu należałoby użyć czasownika) coś w nim – odmieniały… Jednak trudno znaleźć właściwe słowo dla
tego stanu.) To doznanie, wynikłe ze spotkania z Poukładanym, było na tyle osobiste, że trudno o nim
pisać metodą wypowiedzi uczynionej „wprost”.
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***

***

I’m chopping firewood. In one of the logs lived a red beetle. When I split the log, it fell out, but immediately
started to go back. I brush it aside, but it comes back again. It comes back because it’s its home. I brush
it away again and there it comes… Back again. Pushed away time and again, time and again it returns. Its
stubbornness discourages me from helping it any longer. “Tough. Be with it as it may,” I think to myself and
go on chopping the firewood. However, in a moment I try to save it again. I can see that the beetle isn’t in
very good shape. I don’t know why I don’t throw it away somewhere farther. But I think, it’s from this place,
after all. It lived in that piece of wood. But its home is gone now. And yet, I am subconsciously sanctioning
this place, as if it still existed. So why should I be surprised at the beetle? In spite of its determination, the
beetle shows is visibly terrified. When I lean over him, it freezes. I suppose it’s playing dead.

Rąbię drewno na opał. W jednej ze szczap zamieszkał czerwony żuk. Gdy ją rozszczepiłem, wypadł,
ale zaraz rusza z powrotem. Odsuwam go i znów uderzam w drewno, a ten wraca. Wraca bo jest stąd.
Znów go odsuwam, a ten to samo… Wraca. Odpychany jeszcze po wielekroć, ponownie powraca.
Jego upór zniechęca mnie do dalszej pomocy. „Trudno. Będzie z nim, co ma być.” – myślę i dalej rąbię drwa. Po chwili jednak ponownie podejmuję próbę ratunku. Dostrzegam, że żuk jest już trochę
w kiepskim stanie. Nie wiem, dlaczego nie odrzucam go gdzieś dalej. Myślę jednak, że przecież jest
stąd. Mieszkał w tym kawałku drewna. Ale tego miejsca już nie ma. Jednak ja podświadomie to miejsce
sankcjonuję, jakby ono jeszcze istniało. Czemu się więc jemu dziwić? Żuk, mimo determinacji, okazuje
przerażenie. Gdy się pochylam nad nim, zastyga w bezruchu. Chyba udaje trupa.

The world begins to spin. Something’s happening that I just can’t go on. Fear pushes me forward, but at the
same time it restrains me. “What should I do?” I’m thinking, “I’m a little beetle among beetles.” Suddenly
I realise that there are two, maybe three million of us. Someone’s giving a speech because he was chosen
from among the chosen. He can move the world. He calls upon me not to be afraid, to let go my fears.
Behind him stands the cosmos, all our existence. It’s something more than someone who can pick up an
axe and make it move. For a while, I can’t hear him call because the axe has fallen once again. I go deaf.

Świat zawirował. Coś się dzieje, że aż nie da się żyć. Strach mnie popycha, a jednocześnie hamuje. „Co
robić? – myślę – Jestem żuczkiem wśród żuków. Nagle orientuję się, że jest nas dwa, a może trzy miliony. Ktoś przemawia, bo wybrali go z wybranych. On jest w stanie poruszyć świat. Nawołuje, żeby się nie
bać, by porzucić swe lęki. Za nim stoi kosmos, całe nasze bycie. To coś więcej, niż ten, co zdoła unieść
siekierę i wprawić ją w ruch. Przez chwilę nie słyszę wołającego, bo siekiera znów opada. Głuchnę.

Suddenly, my hearing returns. I’ve understood. It is not Don Quixote that’s calling. Someone is holding
out his hand to him. He is holding out his hand to me as well. Not as if I were an idiot. He reaches out
his hand as if to someone who is searching. Perhaps it is those who see Don Quixote as a misfit that are
the weird ones, not he. Are we all so “different?” Who has the right to feel any better than the rest? What
lets me think about myself any different than about Don Quixote – the loony?
I felt “something” extraordinary from the person that was calling me. “Something” even better than what
mom could do with the world when it gave me a hard time when I was a child. That “something” really
happened. Even though it doesn’t seem possible, I think I am Don Quixote after all. And now, I don’t mind
in the slightest. For a moment, I’m even proud of it. “Yes, I’m definitely him,” I say to myself.
Then, I get a call from a friend from far away. He had emigrated a long time ago. He defected by fleeing
abroad. He says to me on the phone: “How good it is to feel like Don Quixote these days!”
I didn’t reply. “The Caller is interested in me? But he doesn’t know me,” was the only thought that kept
running through my head.
When I woke up the next morning, I had little of this good left in me. Only the memory remained…
I couldn’t even keep believing in it anymore.

Nagle, powraca słuch. Zrozumiałem. To nie Don Kichot woła. To ktoś wyciąga dłoń do niego. Także do
mnie ją wyciąga. Nie tak, jak do idioty. Podaje ją, jak szukającemu. Może to właśnie ci, którzy widzą w
Don Kichocie odmieńca, są dziwni, a nie on sam. Czy wszyscy jesteśmy tacy „inni”? Kto ma prawo czuć
się lepszym? Co pozwala mi myśleć o sobie inaczej, niż o Don Kichocie – pomyleńcu?
Poczułem „coś” niezwykłego ze strony tej nawołującej osoby. „Coś” jeszcze bardziej dobrego niż mama
potrafiła uczynić ze światem, gdy ten zbyt mocno dał znać o sobie, kiedy byłem dzieckiem. To „coś” zaistniało. Choć to – z pozoru – nie jest możliwe, to chyba jednak ja jestem Don Kichotem. Teraz, wcale
mi to nie przeszkadza. Przez chwilę jestem z tego dumny. „Tak, na pewno nim jestem.” – stwierdzam
sam do siebie.
Wtedy dzwoni do mnie znajomy z daleka. On dawno już wyemigrował. Wybrał wolność, uciekając za
granicę. Mówi do mnie przez telefon: „Jak to dobrze się dziś czuć Don Kichotem!”.
Nic nie odpowiedziałem. „Nawołujący mną się interesuje? Przecież mnie nie zna.” – tylko ta myśl ciągle
chodziła mi po głowie.
Gdy obudziłem się następnego ranka, mało już było we mnie tego dobra. Tylko wspomnienie pozostało… Nie potrafiłem w nie już nawet dłużej wierzyć.
Nie pamiętałem, o co chodziło w tym wydarzeniu…

I didn’t remember what this event had been about…

***
Even such a real and pragmatic field as descriptive geometry defines an imaginary space. Which is
something that eludes the really palpable world. It wasn’t foreign to the Runner, but what the Orderly
Guy had shown him was totally extraordinary because it reached out to a value which the Runner
intuitively felt was the most important. It was love. He couldn’t find it in geometry.
He discovered love once when writing songs. At the time, his brother would complain, “Aren’t you
overdoing this love thing…? Love and love!” Whereas Jarek, a more patient listener to the Runner’s
songs, seemed to understand a little more. Jarek too wrote and wrote. Maybe that was the reason for
his deeper sensitivity. At least the Runner construed it as deeper. It is also possible that both of them, the
Runner and Jarek, stuck to a shared error. Jarek easily discovered – or so the Runner thought – that there
was definitely something more to the feeling of love expressed by the Runner. Something like a way of
survival, or maybe more a way of life. It was – a goal?
Regardless of how it was accomplished, it was definitely a goal.
“How can it differ from the goal of designing, if it was the most important thing at the time?” the
Runner asked the Youth.
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***
Nawet tak dalece realna i pragmatyczna dziedzina, jak geometria wykreślna, określa przestrzeń urojoną. Czyli coś wymykającego się poza realnie dotykalny świat. Nie była ona obca Biegnącemu, ale to,
co przedstawiał Poukładany, było czymś zupełnie niezwykłym, ponieważ sięgało do wartości intuicyjnie
odbieranej przez Biegnącego, jako najważniejsza. To była miłość. Jej, w geometrii nie potrafił odnaleźć.
Miłość odkrywał kiedyś, pisząc pieśni. Brat narzekał wówczas na niego: „Nie przesadzasz z tą miłością…? Miłość i miłość!”. Natomiast Jarek, bardziej cierpliwy słuchacz pieśni Biegnącego, wydawał się
coś więcej rozumieć. Jarek też pisał i grał. Może stąd pochodziła jego głębsza wrażliwość. Przynajmniej
Biegnący odczytywał ją jako głębszą. Możliwe też, że oni obydwaj, zarówno Biegnący jak i Jarek, trwali
w jakimś wspólnie podzielanym błędzie. Jarek bez większego trudu odkrył – jak myślał Biegnący – że
w doznaniu miłości wyrażanym przez Biegnącego było niezawodnie coś więcej. Było coś w rodzaju
sposobu na przeżycie, czy też może bardziej na życie. Był to – cel?
Bez względu na to, jak był on zrealizowany, bezwzględnie był to cel.
− Co go może różnić od celu projektowania, skoro wówczas był on najważniejszy? – zapytał Młodzieńca
Biegnący.
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***

***

It followed from the conversation in the waiting lounge that there was a world and an understanding
thereof through a peculiar epidemic of love.

Z rozmowy w poczekalni wynikło, że istnieje świat, jego rozumienie, będące swojego rodzaju epidemią
miłości.

That was that very “something” which the Runner could only dream of. He probably hadn’t realised
before that he had no power over it. He also did not know how it could impact design.

Było to właśnie to „coś”, o czym Biegnący mógł tylko marzyć. Chyba dotąd nie zdawał sobie sprawy z tego,
że ona nie podlega jego zdolności sprawczej. Nie wiedział też jaki może ona mieć wpływ na projektowanie.

A human being cannot invent, or create, or induce love. And the Runner had probably hoped that it could
be induced.

Człowiek nie jest w stanie miłości wymyślić, ani stworzyć, ani sprowokować. Zaś Biegnący chyba miał
nadzieję, że jest ona możliwa do sprowokowania.

There is a rising love. A love that rises, runs up to embrace the ideal. It concerns spaces, places and
people, when one desires something good for places and people alike.

Jest miłość wznosząca. Miłość, która się wznosi, biegnie w górę, by ogarnąć ideał. Dotyczy przestrzeni,
miejsc i ludzi wówczas, gdy pragnie się dla miejsc i ludzi czegoś dobrego.

Some philosophers, unlabelled ones, claim that it has a mainly, or even exclusively, an ethical aspect to
it. As a result they find it hard to accept this condition as love. Others do not necessarily agree. These,
however, are labelled and pigeonholed. There is also the other kind of love – which heads to a point, to
its only object. This love has a decidedly erotic tint. No one – for some reason – associates it with ethics.

Niektórzy filozofowie, ci bez etykietek, uważają, że ona ma aspekt głównie, a może nawet wyłącznie
etyczny. W efekcie tego trudno im ten stan zaakceptować jako miłość. Inni niekoniecznie potwierdzają tę
tezę. Tych jednak opatruje się etykietą i zamyka w szufladce. Jest też ta inna miłość – dążąca do punktu,
jej jedynego obiektu. Ona ma zabarwienie zdecydowanie erotyczne. Jej – z jakiegoś powodu – nie łączą
z etyką.

What would this knowledge offer the Runner, he could not say.
Co ta wiedza miałaby przynieść Biegnącemu, on nie potrafił stwierdzić.

***

***

The changes that took place in the Disorderly Guy’s way of thinking were indeed comparable to flying.
Zmiany, jakie zaszły w sposobie myślenia Niepoukładanego, faktycznie można by porównać do lotu.
The Disorderly Guy’s Jet landed in the Pagan Courtyard. The engines’ fireballs heated up the stone floor,
reactivating it. They blew the dust around, into the colonnades. They must have surprised the old stones
and the people that were gathering there. Or rather would have amazed them had they been able to
see them.

Jet Niepoukładanego wylądował na Dziedzińcu Pogan. Ogniste kule silników rozgrzały kamienne podłoże, czyniąc je ponownie aktywnym. Zawiały pyłem wokół, w kolumnady. Zdziwić musiały stare kamienie
i zbierających się tam ludzi. Z tym, że zadziwiłyby ich faktycznie, gdyby były dla nich widoczne.

Most of all, the Runner’s Jet opened levels of space by linking the place where he was—not only with its
needs and direct environment, but also with the ideal of imagination. With what was visible, but also with
what was there, but remained invisible. Architecture ceased to be a visual art. The Disorderly Guy was
sure that it had never been.

Przede wszystkim Jet Biegnącego otworzył poziomy przestrzeni łącząc miejsce w którym był, nie tylko
z jego potrzebami i najbliższym otoczeniem, ale z ideałem wyobrażenia. Tym, co jest widoczne, ale
również z tym co jest, a jest niewidoczne. Architektura przestała być sztuką wizualną. Niepoukładany
był pewien, że nigdy taką nie była.

***

***

Letter Two. Runner to Runner.

List drugi. Biegnący do Biegnącego.

My Dear Runner,

Mój drogi Biegnący,

I’m writing because of the pestering nature of your repeated requests for further explanations which refer
to previous explanations referring to previous explanations… Therefore, I hasten to expand the notion of
the imagining-in of place and space with a new and important innovation. After all, everything changes with
time… Or perhaps it is we that change?

Piszę ze względu na dręczący charakter ponawianych przez ciebie próśb o kolejne wyjaśnienia, które dotyczą
poprzednich wyjaśnień, dotyczących je poprzedzających… Zatem śpieszę rozwinąć pojęcie do-wyobrażenia miejsca i przestrzeni o nową i znaczącą innowację. Wszystko przecież ulega zmianom w czasie…
A może to my się zmieniamy?

Today, I relate “imagining-in” to a broader sphere which enables one to work on design that is materialising
physically.

Dzisiaj odnoszę „do-wyobrażenie” już do szerszego obszaru, pozwalającego pracować nad fizycznie ziszczającym się projektowaniem.

Through the design and its realisation, “imagining-in” is to complement a place and space. So I assume that
the “imagining-in” and the place it concerns will be complemented with further “imaginings-in” by other
artists. Therefore, I can see a difference between “complementing” a space and “filling it up.” The latter would
entail the space being dominated by some kind of design diktat.

„Do-wyobrażenie” – poprzez projekt i jego realizację – ma dopełniać miejsce i przestrzeń. Czyli zakładam,
że „do-wyobrażenie”, jak i również miejsce, którego ono dotyczy, uzupełniane będzie w przyszłości przez
kolejne „do-wyobrażenia” poczynione przez innych twórców. Stąd też dostrzegam różnicę pomiędzy „dopełnieniem” przestrzeni, a jej „wypełnieniem”. W tym drugim przypadku oznaczałoby ono zdominowanie
przestrzeni rodzajem dyktatu projektowego.

For this reason, I see place and space as a sum of complementary acts performed by a series of people.
Therefore, “imagining-in” must allow spatial development to continue. My design is but a stage in the life of
a place. It should be a surprise in terms of the spatial solution and the way the place is understood, through
creative individualism. It should also receive some kind of acceptance. This acceptance means that it will
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Z powyższego powodu miejsce i przestrzeń postrzegam jako sumę dopełnień tworzonych przez kolejne
osoby. „Do-wyobrażenie” musi więc wyrażać zgodę na kontynuację działań przestrzennych. Mój projekt jest
tylko etapem bytowania określonego miejsca. On powinien zaskakiwać swoim rozwiązaniem przestrzennym
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be further complemented by another designer who might or might not take my idea into consideration.
A complementation often takes the form of a conspicuous physical intervention and sometimes it is but
a reinterpretation or consolidation of earlier decisions.

i sposobem rozumienia miejsca, poprzez indywidualizm twórczy. Powinien też uzyskać formę akceptacji.
Tą akceptacją będzie kolejne dopełnienie poczynione przez innego projektanta, które uwzględni moje założenie lub mu zaprzeczy. Ono często następuje przez dostrzegalną fizyczną ingerencję, a czasem będzie tylko
reinterpretacją wcześniejszych decyzji czy też ich utrwaleniem.

Perhaps this will dispel your doubts which run in the direction of how imagining-in can be put to practical use.
Może to rozwieje twoje wątpliwości biegnące w kierunku praktycznego zastosowania do-wyobrażenia.
Personally, I am less pleased with this variation as a symptom of practicality that has gone too far, of something
that is still mainly an impression. Imagining-in is a kind of baggage which provides us with something that may,
however, not be feasible in practice.

Mnie osobiście mniej cieszy ta odmiana, jako objaw zbyt daleko posuniętej praktyczności tego, co głównie
i ciągle jest doznaniem. Do-wyobrażenie jest formą bagażu, który coś nam daje, ale nie musi być możliwe
jego praktyczne zastosowanie.

Yours forever (although sometimes I’m beginning to regret it),
The Runner

Twój, na zawsze (choć czasami zaczynam już tego żałować),
Biegnący

PS
Ps
I also have my doubts as to how clear the separation between the imagined and the real is. To a degree,
reality is also my projection of my idea of it.
The PS caused the Professor, the Youth and the Boy to appear at once in the doorway. The Boy
immediately sat on the Runner’s lap with a very content expression. His face seemed to silently call out:
“I’m proud of you!” The Youth seemed to be totally surprised. He most likely was envious of the Runner,
that it was the Runner who came up with that idea. What is more, he had the courage to say this out loud.
“Explain to me briefly what you had in mind when you wrote: ‘... doubts as to how clear the separation
between the imagined and the real is,’” asked the Professor.
“I see rationality as a kind of individual imagining-in of space. I can consider its relativity at the same
level as that of other conscious imaginings,” said the Running Man.
“In a sense, one might say that you’ve put forward an interesting theory… But please, tell me, once
we undermine the rational, what can we rely on?” worried the Professor.
“At the end of the day, rationality assumes the name that each one of us wants to give it,” explained
the Runner, and added at once: “The second stage of “imagining-in” differs from its previous phase in
that it concerns mainly adding to or complementing a place, and space as well, with imagining-in.
Let’s begin by saying that doubts whether sensing is rational come from the very nature of sensation.
Even if this concerns an actual change to a place and not just its image.”
“Someone had already mentioned my view on works of art and now, gentlemen, we are arriving at a
time when the Runner, I think, wants to get me caught up in the discussion…” spoke André Malraux.
A moment of silence fell because the other discussants were caught by surprise, so André Malraux
continued:
“In a word, the language of the forms by Fidias or of the pediment of the temple at Olympus, was
as specific as that of the masters of Sumer or Chartres because it was a language of discovery. In its
history, just as in the history of Italian sculpture and painting, the history of how the technique of
illusion was mastered intertwines with a march towards the unknown.”5
“That’s right. Art is based on discoveries made in the reality that surrounds us, in other words
discoveries made by – let’s call them – ‘live’ sensations. The important thing for me is that it should
be an image of reality deciphered from space rather than from books or theoretical studies. From
theoretical studies I rather expect manifestations of perceptual sensitivity than recipes and definitions
to say: ‘The world is such and such so you should design the way I showed and prescribed to you!’ In
fact, in my opinion, this should take a completely different trajectory: ‘Discover the world and realise
that you need to find your own way in it. Then you’ll become an artist.’ This direction seems to be
the road to important and creative discoveries. Only that road will take you to your own style and
your own method. The times of imposed styles are over. Today’s art is about individualism, first and
foremost,” added the Running Man.
“I find it difficult to fully agree. It is true that individualism has a decisive role in contemporary art. But,
at the end of the day, the legitimacy of any proposed thesis will depend on how favourably the accents
are placed within its assumptions,” said the Professor.
“It would be rather inconsistent of me to decline my support for the risk of searching and for the
way of discovery in art. The way of discovery should get the better of conservatism and rote-learnt
responses. Most of all, you shouldn’t pretend anything. Art, in fact, cannot stand pretence, even
5

André Malraux, The Imaginary Museum of World Sculpture, V. XV, Warsaw 1978, p. 132.
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Ogarnęła mnie też wątpliwość co do jednoznaczności podziału pomiędzy tym, co wyobrażone, a rzeczywistym. Rzeczywistość, do pewnego stopnia, jest też moją projekcją wyobrażenia o niej.
Z powodu postscriptum zaraz stanęli w drzwiach: Profesor, Młodzieniec i Chłopiec. Chłopiec natychmiast znalazł się na kolanach Biegnącego, demonstrując bardzo zadowoloną minę. Zdawała się ona
wołać niemym przekazem: „Jestem z ciebie dumny!”. Młodzieniec robił wrażenie całkowicie zaskoczonego. On chyba jednak zazdrościł Biegnącemu, że to Biegnący wpadł na ten pomysł. I jakby mało było,
że wpadł, to w dodatku miał jeszcze odwagę głośno go wyartykułować.
− Wytłumacz się szybko, co miałeś na myśli, pisząc te słowa: „…wątpliwość co do jednoznaczności podziału pomiędzy tym, co wyobrażone, a rzeczywistym.” – odezwał się Profesor.
− Racjonalność postrzegam jako rodzaj indywidualnego do-wyobrażenia przestrzeni. Jestem w stanie rozważać jej relatywność na tym samym poziomie, co innych, świadomych wyobrażeń – oznajmił Biegnący
Mężczyzna.
− Poniekąd można by stwierdzić, że przedstawiłeś interesującą teorię… Ale proszę cię, powiedz mi, jeżeli
podważymy to, co jest racjonalne, to na czym będziemy się mogli oprzeć? – niepokoił się Profesor.
− Ostatecznie racjonalność przyjmuje takie imię, jakie zechce jej nadać każdy z nas. – wyjaśniał Biegnący,
po czym zaraz dodał jeszcze – Drugi etap „do-wyobrażenia” różni się tym od jego poprzedniej fazy, że
dotyczy głównie dodawania, uzupełniania miejsca, a także przestrzeni do-wyobrażaniem.
Zacznijmy więc od tego, że wątpliwość co do racjonalnego doznawania buduje sam charakter doznania.
Nawet wówczas, gdy dotyczy ono rzeczywistej zmiany miejsca, a nie tylko samego jego wyobrażenia.
− Ktoś wcześniej już tu wspominał mój pogląd na dzieła sztuki, a teraz, panowie, zbliżamy się do czasu,
w którym Biegnący, jak myślę, zechce mnie uwikłać w tę dyskusję… – odezwał się André Malraux.
Zapadła chwila milczenia spowodowana zaskoczeniem obecnych dyskutantów, zatem André Malraux
kontynuował:
− Słowem, język form Fidiasza czy frontonu świątyni w Olimpie był równie specyficzny, co język mistrzów
sumeryjskich czy mistrzów z Chartres, ponieważ był jak on językiem odkryć. W jego dziejach podobnie
jak w dziejach rzeźby i malarstwa włoskiego, przeplata się historia opanowania techniki iluzji z historią
marszu ku temu, co nieznane.5
− Otóż właśnie. Twórczość opiera się na odkryciach poczynionych z otaczającej nas rzeczywistości. Czyli
tworzonych przez – nazwijmy je – „żywe” doznania. Ważne dla mnie jest to, by był to obraz rzeczywistości bardziej odczytany z przestrzeni, niźli z książek i opracowań teoretycznych. Od opracowań teoretycznych oczekuję bardziej manifestacji wrażliwości w postrzeganiu, niż recept i definicji stwierdzających:
„Oto świat jest taki a taki, zatem powinieneś projektować we wskazany i podany przeze mnie sposób!”.
Otóż, moim zdaniem, powinno to przebiegać zupełnie innym torem: „Odkryj świat i zobacz, że musisz
odnaleźć w nim swoją drogę. Wówczas będziesz twórcą.” Ten, wskazany przeze mnie, kierunek wydaje
się być drogą istotnych i twórczych odkryć. Tylko tą drogą dojdzie się do własnego stylu i własnej metody.
Czas narzuconego stylu już minął. Dzisiejsza twórczość, to przede wszystkim indywidualizm – dodał
Biegnący Mężczyzna.
− Trudno mi się z tym w pełni zgodzić. Prawdą jest, że indywidualizm dla współczesnej sztuki jest decydujący. Ale w końcu zasadność treści stawianych tez będzie zależała od szczęśliwego ulokowania akcentów
wewnątrz jej założeń – stwierdził Profesor.
5

André Malraux, Muzeum wyobraźni, Studia Estetyczne T. XV, Warszawa 1978, str. 132.
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though it often succumbed to it and surely will in the future. That is why I think that the suggestion to
deepen individualism seems legitimate,” added André Malraux and continued: “‘It (art) demanded the
painting of not so much beautiful objects, as imagined ones. Once they became real, they turned out
to be beautiful. That is where ideal beauty comes from. Should we call it rational beauty?’”6
“Regardless of whether contemporary art understands and can tell beauty apart from ugliness, I can
see that we are getting closer to the essence of the issue we have recently raised,” interrupted the
Runner. “This is the real question: ‘Can one expect art to be motivated in a fully rational way if it is
largely based on completely irrational premises?’”
“Whyever not?” asked the Youth. “Art has rational premises and irrational ones, too. How do you
know the irrational ones will get the upper hand?”
“Since the irrational ones have appeared, can we speak of any rationality at all?” asked the Boy.
“No! I think it’s simple. The rational is subject to the mind and, consequently, to discussion. The
irrational remains only and exclusively a personal sensation,” said the Youth.
“That’s a very convenient statement,” noted the Running Man and went on to ask: “But what about
love, which you are aware of and consider a determining factor in your life? Can what you feel decisive
and meaningful to life be put on the sidelines of matters to be discussed and not treated as a universally
active part of the reality that surrounds us?”
“Love was important in songs, in music…”remarked the Youth.
“Isn’t music art?”
“However you would want to argue this, love is a very personal experience. Usually it concerns two
people and who else?” contended the Youth.
“First of all, this emotion concerns many potential couples similar to the one you’ve imagined. Perhaps
it would be easier if people would form couples straight away, but it would certainly be a lot more
boring. Therefore, isn’t love a more universal and a more structurally complex ‘plague’ than you think,
my dear Youth?”
“Nevertheless, I still can’t imagine talking about something that’s just an emotion… Besides, it is always
subject to very individual reception,” thought the Youth aloud.
“Besides, there is something about love that we haven’t mentioned here yet,” said the Runner. “It is
not only related to Eros. It has a deeper dimension. At least we should treat it as such. It is caritas,
agape. Then it also covers an area that’s – say – ethical… Can these dimensions of love exist without
each other?”
“Since the times of Ancient Greece, agape has been ascribed to the gods. Therefore, it is a divine, not
a human attribute,” said the Professor.
“All right, but who tasted the Forbidden Fruit and built the Tower of Babel? Is the need for the common
good and the good of an individual, which transcends eroticism, something foreign to us people?
Should we consider all those who strive for the common good to be crazy eccentrics? Don’t you
think they experience something really important?” asked the Runner stubbornly. “After all, even the
love between two people, which may be considered erotic, triggers a different attitude to the world
around them.”
“Here we are, reaching for domains which the mind cannot fathom,” said the Youth.
“But they exist and fill up most of the world around us, so either we accept their dominant importance
or we will turn our lives into a materialist fiction,” said the Runner. “Without the content to fill it with,
reason, the mind (the brain) is but a machine. Where do you get this content?”
“What does it matter,” asked the Youth.
“It is crucial. Imagine that a brain has been developed. Today, scientists can grow individual human
organs. They experiment with kidneys, the heart, the lungs. Some of these experiments are successful.
They are also working on generating brain cells. I heard a question asked by bioethicists. It went:
‘What content will fill up the brain scientists have grown and where will this content come from?’…
Do you think that this content is and will be rational? It is, most of all, about a great mystery of the
origin, the rise – the dawn and the genesis of thought. What has been taught may have traces of
rationality. We can see it only from the perspective of all the rest – which is an unfathomable mystery.”
“Allow me to say something…”
“Who’s that?” asked the Boy.
“It’s Peter Zumthor,” answered the Youth.
“All of us in some way deal with art (directly or indirectly),” said Peter Zumthor, “so I will remark on
creativity. Have you ever got to like the place which you were designing so much that you felt an
emotional connection with it that caused you to love it and the people living there? Can you share
such a feeling with me or imagine it? Perhaps you already know it well?”7
6
7
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− Chyba nie byłbym konsekwentny, gdybym odmówił poparcia dla ryzyka poszukiwania i drogi odkryć
w twórczości. Powinna ona wziąć górę nad zachowawczością i wyuczeniem odruchów. Przede wszystkim
nie wolno niczego udawać. Sztuka w gruncie rzeczy nie znosi udawania, mimo faktu, że często mu ulegała i zapewne ulegać jeszcze będzie. Stąd wnoszę, że propozycja pogłębienia indywidualizmu wydaje
się być zasadna – dodał André Malraux i kontynuował swoją myśl – „Domagała się ona (sztuka) nie tyle
namalowania przedmiotów pięknych, ile przedmiotów wyobrażonych. Te, z chwilą, gdy stawały się realne,
okazywały się piękne. Stąd piękno idealne. Czy powinniśmy nazwać je pięknem racjonalnym?”6
− Bez względu na to, czy sztuka nam współczesna rozumie i potrafi odróżniać piękno od brzydoty, dostrzegam, że zbliżamy się do istoty ostatnio poruszonego przez nas problemu – wtrącił Biegnący – Oto jest
właściwe pytanie: „Czy można oczekiwać, że sztuka może być motywowana w pełni racjonalnie, mimo że
w ogromnej mierze jest oparta na zupełnie irracjonalnych przesłankach?”.
− A cóż miałoby stanąć temu na przeszkodzie? – zapytał Młodzieniec – W sztuce są przesłanki racjonalne
i te nieracjonalne również. Skąd więc wnioskować, że górę wezmą te nieracjonalne?
− Skoro pojawiły się te nieracjonalne, to czy można mówić o jakiejkolwiek racjonalności? – zapytał Chłopiec.
− Nie! Wydaje mi się, że sprawa jest prosta. To co racjonalne, podlega rozumowi i – co za tym idzie –
dyskusji. To co nie jest racjonalne, to pozostaje tylko i wyłącznie osobistym odczuciem – stwierdził Młodzieniec.
− Bardzo to wygodne stwierdzenie – zauważył Biegnący Mężczyzna, po czym zapytał – Powiedz jednak,
co będzie z miłością, którą dostrzegasz i uważasz za czynnik determinujący twoje życie? Czy to, co
jest decydujące dla ciebie i stanowi według ciebie sens życia, może być wyrzucone poza nawias spraw
podlegających dyskusji i wyłączone z traktowania jako powszechnie aktywna część otaczającej nas rzeczywistości?
− Miłość ważna była w pieśniach, muzyce… – zauważył Młodzieniec.
− Muzyka nie jest sztuką?
− Jakkolwiek byś tego nie argumentował, miłość jest jednak bardo osobistym przeżyciem. Na ogół dotyczy
dwojga ludzi i kogóż więcej? – polemizował Młodzieniec.
− Po pierwsze, uczucie to dotyczy wielu potencjalnych par podobnych do tej, którą sobie wyobraziłeś.
Gdyby ludzie od razu tworzyli pary, to być może byłoby o wiele prościej niż faktycznie jest, ale na pewno
byłoby znacznie nudniej. Zatem czyż miłość nie jest powszechniejszą, a jednocześnie bardziej złożoną
w swej strukturze „zarazą”, niźli ci się wydaje, mój drogi Młodzieńcze?
− Mimo wszystko, nie potrafię sobie wyobrazić dyskusji o czymś, co jest tylko emocją… Dodatkowo, cały
czas podlega ona bardzo indywidualnemu odbiorowi – głośno zastanawia się Młodzieniec.
− Poza tym, dzieje się coś jeszcze z miłością, o czym dotąd tu nie mówiliśmy. – stwierdził Biegnący – Ona
nie tylko związana jest z Erosem. Ma też swój głębszy wymiar. Przynajmniej za taki należałby go uznać.
To caritas, agape. Obejmuje ona wówczas również obszar, nazwijmy to – etyczny… Czy te wymiary miłości mogą istnieć bez siebie nawzajem?
− Agape, już od czasów starożytnej Gracji przypisywana jest bogom. Zatem jest przymiotem boskim, a nie
ludzkim – stwierdził Profesor.
− No tak, ale kto popróbował owocu rajskiego drzewa i zbudował Wieżę Babel? Czy uczucie potrzeby dobra
ogółu i konkretnych ludzi, wybiegające poza erotyzm, jest obce nam, ludziom? Czyż należy uznać tych
wszystkich, poszukujących dobra wspólnego, za szalonych odmieńców? Nie sądzicie, że oni doznają czegoś faktycznie istotnego? – z uporem pyta Biegnący – przecież nawet miłość dwojga ludzi, którą można
uznać za erotyczną, wyzwala również jakiś odmienny ich stosunek do otoczenia.
− Oto właśnie sięgamy w rejony wymykające się spod kontroli rozumu – stwierdził Młodzieniec.
− One jednak są i wypełniają większość świata nas otaczającego, zatem musimy uznać ich dominujące
znaczenie, albo uczynimy z naszego życia materialistyczną fikcję – powiedział Biegnący – Rozum, umysł
(mózg), bez wypełniającej go treści, będzie tylko maszyną. Skąd bierze się ta treść?
− Jakie to ma znaczenie – zapytał Młodzieniec.
− Kluczowe. Wyobraź sobie, że stworzony został mózg. Dzisiaj naukowcy potrafią wyhodować poszczególne
organy ludzkie. Eksperymentują z nerkami, sercem, płucami. Niektóre z tych eksperymentów się udają.
Pracuje się również nad generowaniem komórek mózgu. Usłyszałem pytanie postawione przez bioetyków.
Brzmiało ono tak: „Skąd wzięta i jaka treść wypełni ten wyhodowany przez naukowców mózg?”…
Uważasz, że ta treść jest i będzie racjonalna? Jest nią, przede wszystkim, jedna wielka tajemnica, dotycząca pochodzenia, powstania – zarania i genezy myśli. To, co wyuczone, może mieć ślad racjonalności.
Dostrzeżemy to tylko przez pryzmat całej reszty – którą jest tajemnica nie do ogarnięcia.
− Pozwólcie i mnie zabrać głos…
− Kto to jest? – zapytał Chłopiec.
− To Peter Zumthor – odpowiedział Młodzieniec.
6
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The Youth still wasn’t convinced by the arguments he’d heard. Only one thing puzzled him. How was it
that people older than him had more energy, rebellion and need to experiment than he – a person still
young. That made him very upset.
“Gentlemen, picture, if you will, Aristotle,” Joseph Heller joined in the conversation, “announcing that
he has a beetle with an oval shell and eight legs in one hand and in his other hand another beetle, with
a somewhat lighter tone of colour, with twelve legs and a much longer shell, divided into segments.
Finally, Aristotle asks a question, demanding an explanation why they are different in these ways. To
this Plato replies with pithy conviction that he can explain it. What does Plato reply to Aristotle?” asks
Heller, to immediately answer: “He claims that there is no such thing as a beetle in any of Aristotle’s
hands. What is more, he adds that there is no such thing as a hand. He claims that there are only
ideas which existed before these specimens came into being. “How could they have come into being
otherwise?” argued Plato through his question.8
“That’s right! What is rationality in the age of notional relativism? It might turn out to be the purest
form of subjectivity,” remarked the Running Man.
“Sometimes, art would change into a kind of opera which could be perceived as a quintessence of
consciously assumed falsehood,” remarked André Malraux. “‘Giotto painted for the faithful folk as he
had painted for Saint Francis of Assisi; the new (18th century) painting did not address the saints and
was more concerned with charm than bearing testimony. This is the reason for the radically pagan
nature of the art which considered itself pious. Its saints were not fully saints, nor were they fully
women. They became actresses. If the Late Gothic was the personification of great mystery, then this
painting became a grand opera which aspired to elevated theatre (...) Besides, the aesthetics of 18th
century beauty went hand in hand with the aesthetics of reason; it was the intellect one should appeal
to…”9
“That’s right! What I mean is that, today, architecture also seems to favour a desire to take part in
parades with banners – which is easy to rationalise – over a quest for discovery. Discoveries should
give us, architects, the ability to imbue architecture with thought… With a coherent statement about
what we expect from our attitude to our environment – a kind of manifestation of our spatial vision.
Do we have a contemporary version of it?” ranted the Runner with machine gun-like speed.
“Perhaps it would be better if we didn’t…?” asked the Professor.
“Then someone else will in our stead! Life abhors a vacuum.”
“But if it weren’t for Aristotle’s rationality and flair for science, then perhaps we wouldn’t have science
as we know it? Perhaps there would be no universities?” said the Youth.
“No universities… Maybe that wouldn’t be such a big deal?” said the Professor and smiled to himself
at the thought.
“What is more important in our life, what is its goal: live longer (go further) and learn more or—first
and foremost – better yourself?” asked the Runner. “Perhaps be happy?”
“What are you driving at?” asked the Professor.
“In the end we become hostage to the sellers of sofas and façade systems or wonder drugs…” said
the Runner and added: “Socrates chose to better himself. He chose the very essence of happiness.
He made that choice instead of lengthening his road. Whose hostage would we rather be?”
“A hostage to our imagining-in,” replied the Youth. “An attempt to experience reality which leads to an
ideal hidden in this very reality may be an antidote for chaos in aesthetics. This ideal may then remain
universally comprehensible, as opposed to an act understood only by a single artist.”
The Boy sat on the side together with the Youth and the Running Man to look out of the window. They
wanted to see something more important than just a reinterpretation of words that had already been
written or said.
The Runner noticed groups of trees growing along the field borders. He noticed the architecture in their
rows spread out along the horizons.
They kept looking, in order to experience…

− W zasadzie wszyscy zajmujemy się – stwierdził Peter Zumthor – w jakimś sensie tworzeniem (pośrednio, albo bezpośrednio), zatem odniosę się do twórczości. Czy zdarzyło wam się tak bardzo polubić miejsce, które przyszło wam projektować, że poczuliście z nim związek emocjonalny nakazujący pokochać je
i ludzi tam żyjących? Potraficie podzielić ze mną takie uczucie lub sobie je wyobrazić? Może już je dobrze
znacie?7
Młodzieniec nadal nie uznał, aby przedstawione argumenty go przekonywały. Jedno tylko go zastanawiało. Jak to się stało, że starsi od niego ludzie mają w sobie więcej energii, buntu i potrzeby poszukiwania,
niż on – młody jeszcze człowiek. Był z tego powodu bardzo niezadowolony.
− Wyobraźcie sobie panowie Arystotelesa – dołączył do rozmówców Joseph Heller – oznajmiającego,
że w jednej ręce ma chrząszcza o owalnym pancerzu oraz ośmiu nogach, w drugiej ręce trzyma innego
żuka, o jaśniejszym odcieniu, który ma dwanaście nóżek i pancerz znacznie dłuższy, podzielony na segmenty. W końcu Arystoteles stawia pytanie, domagając się wyjaśnienia powodu tych różnic. Na to Platon
zdecydowanie, krótko stwierdza, że on potrafi to wyjaśnić. Cóż odpowiada Platon Arystotelesowi? – pyta
Heller, by zaraz udzielić odpowiedzi – Otóż twierdzi on, że nie ma takiej rzeczy jak żuk w żadnej z dłoni
Arystotelesa. Jakby było mało tego stwierdzenia, zaraz dodaje jeszcze, że nie ma takiej rzeczy, jak dłoń.
Twierdzi, że istnieją tylko idee, które już egzystowały, zanim okazy te powstały. „Jakby one mogły inaczej
powstać?” – argumentował Platon poprzez postawione pytanie.8
− Ano właśnie! Czymże jest racjonalność w dobie relatywizmu pojęciowego? Może się ona okazać najczystszą z form subiektywności – zauważył Biegnący Mężczyzna.
− Bywało, że twórczość zmieniała się nawet w rodzaj opery, którą można postrzegać jako kwintesencję
świadomego założenia fałszu – zauważył André Malraux – „Giotto malował dla wiernego ludu, jak malował dla Świętego Franciszka z Asyżu; nowe malarstwo (chodzi o XVIII wiek) nie zwracało się do świętych
i mniej zależało mu na dawaniu świadectwa niż na czarowaniu. Stąd gwałtownie pogański charakter
sztuki, która uważała się za pobożną. Jej święte nie były ani w pełni świętymi, ani w pełni kobietami. Stały
się aktorkami. Jeżeli późny gotyk był uosobieniem wielkiej tajemnicy, to owo malarstwo stało się wielką
operą, która chciała być teatrem wzniosłym (…) Również estetyka uczucia w końcu XVIII wieku stanowiła
zgodną parę z estetyką rozumu; należało się podobać jedynie intelektowi…”9
− Właśnie! Chodzi mi o to, że dziś, architektura również wydaje się stawiać – łatwą do racjonalnego
uzasadnienia – wolę uczestnictwa w paradach z chorągwiami, ponad poszukiwanie odkryć. Odkrycia te
powinny dać nam, architektom zdolność do tchnięcia w architekturę myśli… Jakiejś zbornej wypowiedzi
na temat tego, czego oczekujemy od naszego stosunku do otoczenia – rodzaju zamanifestowania naszej
wizji przestrzeni. Czy mamy jej wizję współczesną nam? – wystrzelił, jak z automatu, Biegnący.
− Może lepiej, żebyśmy jej nie mieli…? – zapytał Profesor.
− Wówczas ktoś inny będzie miał ją za nas! Życie nie znosi próżni.
− Jednak, gdyby nie racjonalność i naukowe zacięcie Arystotelesa, to być może nie byłoby nauki takiej, jaką
znamy? Może nie byłoby uczelni? – stwierdził Młodzieniec.
− Brak uczelni… Może nie byłby to znów taki dramat? – powiedział Profesor i sam uśmiechnął się do
swojej myśli.
− Co ważniejsze jest w naszym życiu, co jest jego celem: dłużej żyć (dalej zajść) i więcej się nauczyć, czy
też – przede wszystkim – być lepszym? – spytał Biegnący – Może szczęśliwym?
− Do czego dążysz? – dopytywał się Profesor.
− W końcu stajemy się zakładnikami sprzedawców kanap i systemów elewacyjnych, albo leków… – powiedział Biegnący, po czym dodał jeszcze – Sokrates wybrał bycie lepszym. Wybrał szczęście w jego samej
istocie. Dokonał tego wyboru w zamian wydłużenia swojej drogi. Czyimże zakładnikiem jest lepiej być?
− Swojego do-wyobrażenia. – odpowiedział Młodzieniec – Antidotum na chaos w estetyce może stać się
próba doznania rzeczywistości, prowadząca do ideału ukrytego w tejże rzeczywistości. Ideał ten wówczas
może być nadal powszechnie czytelny, w opozycji do aktu zrozumiałego tylko dla jednego twórcy.
Chłopiec wspólnie z Młodzieńcem i Biegnącym Człowiekiem usiedli razem z boku, by wyjrzeć przez
okno. Chcieli widzieć coś ważniejszego, niż reinterpretację słów, już wcześniej zapisanych lub wypowiedzianych.
Biegnący dostrzegł grupy drzew stojących na miedzach pól. Dojrzał architekturę, w ich szpalerach rozsypanych wzdłuż horyzontów.
Patrzyli nadal, by doznawać…
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***

I am watching you, as you undress to wash. Nothing is prepared or ready to watch in here. Perhaps this
image is somehow unseemly, ill-considered and maybe even surprising because it hasn’t been intended
to be recorded or watched. It may seem to openly strip one naked, in a way. That said, this image
contains a peculiar charm of everyday occurrence. When it, this beauty, begins to spill out on the existing
situation through its meaning – the softness of the morning light and the act of readiness for another day
and through the readiness for an act of courage to deal with the matters of everyday life – then the event
described here becomes beautiful. It is real. And then not everything has to necessarily be so immediately
systemic and thought-out… It is just an act.
In this event, the Boy saw his mom. The Youth saw a lover… and something more, but he did not yet
know what it was, and the Runner saw a bit of all of these figures. Only that he had already touched that
“something more.”

Oto patrzę na ciebie, gdy rozbierasz się do mycia. Nic tu nie jest przygotowane, ani gotowe do oglądania. Może jest to nawet obraz w pewien sposób nieestetyczny, nieprzemyślany i może także zaskakujący, bo nie miał on służyć zapisaniu i oglądaniu. Może on wydać się rodzajem eksponowania obnażenia.
Jednak obraz ten zawiera sobie właściwą urodę codziennego dziania się rzeczy. Gdy ona, ta uroda,
zaczyna się rozlewać na zaistniałą sytuację poprzez jej znaczenie: miękkość światła poranka i akt gotowości na kolejny dzień, oraz poprzez gotowość na akt odwagi do zmagania się z materią codzienności,
to wówczas opisywane tu zdarzenie zaczyna być piękne. Jest ono prawdziwe. Wówczas też, chyba nie
wszystko i nie od razu musi być takie systemowe, i przemyślane… To jest po prostu akt.
Chłopiec, w tym zdarzeniu, widział mamę. Młodzieniec kochankę… i coś więcej, lecz nie wiedział jeszcze, czym to jest, a Biegnący wszystkie te postaci po trochu. Tyle, że on już dotknął tego, co jest tym
„czymś więcej”.

***

***

Letter Three. Runner to Runner
List trzeci. Biegnący do Biegnącego
My Dear Runner,
Mój drogi Biegnący,
I shall entitle my thought for today: The Axis of Imagining-in. This is what I would call the problem I wish to
bring up in order to bring it to your attention.
The axis of an imagining’s mobility, i.e. its functioning in space – also as a commonly noticeable “imaginingin” – is a reference to the absolute, not to rationality as a value in itself. The point of reference remains
transcendent. It is love, truth and good. Therefore, these values have an absolute existence (beyond our
measure of acknowledgement) and they, not rationality, are the axis of functioning. As one of the imaginingsin, rationality may only supplement the place and space in some way.
Today, rationalism has an individual name. Therefore, if we live in an age which attempts to prove that the
transcendent is a purely individual sensation, then we should acknowledge that rationalism, especially in its
creative variety, is totally dependent on individual reception. Therefore, it has nothing to do with objectivity. It
has the name that each of us gives to it. Does it have a common ground for us all? Is this area more important
than other notions?
It is extraordinary that today we are arriving again at a level where the intellectual grounds for art take on
exceptional importance. Especially when concerning space. While this seems obvious because it refers to
an experience-established care for quality and safety, it is lethal to aesthetics and the resultant humanist
complementation of space. This is an alarming trend, insofar as being the manifestation of our lack of trust in
ourselves. Because this “lack of mutual trust” restricts us with dictate after dictate to maintain “something,”
for instance a specific form of a work, so that it is justifiable through rational evidence. Contrary to our
intentions, these dictates build insurmountable artistic and intellectual barriers. The lack of trust sends us
into a spiral of making clichés and the regulations that consolidate them. Imagine if Antonio Gaudí or the
Modernists (who revolutionised aesthetics and the way the world was construed) had to work under the public
procurement law, as set forth and construed today. Their ideas would have been completely unfeasible.

Swojej dzisiejszej myśli nadam tytuł: „Oś do-wyobrażenia.” Tak nazwałbym ten problem, który pragnę poruszyć, by polecić go Twojej uwadze.
Osią mobilności wyobrażenia, czyli jego działania w przestrzeni – jako również powszechnie dostrzegalnego
„do-wyobrażenia” – jest odniesienie do absolutu, a nie do racjonalności, jako wartości samej w sobie. Punkt
odniesienia pozostaje transcendentny. To miłość prawda i dobro. Zatem są to wartości bezwzględnie istniejące (poza naszą miarą uznania) i one stanowią oś działania, nie zaś racjonalność. Ta ostatnia, jako jedno
z do-wyobrażeń, może tylko stanowić rodzaj dopełnienia miejsca i przestrzeni.
Racjonalizm dziś ma imię indywidualne. Jeżeli więc żyjemy w czasach próby dowodzenia, że to, co transcendentne, jest odczuciem tylko indywidualnym, to wówczas należy stwierdzić, że racjonalizm, zwłaszcza ten
twórczy, jest całkowicie uwarunkowany indywidualnym jego odbiorem. Zatem nie ma w nim nic z obiektywizmu. On ma takie imię, jakie jest mu nada każdy z nas. Czy on ma pole wspólne dla nas wszystkich. Czy jest
to obszar bardziej znaczący od innych pojęć?

It is surprising that the belief in objective rationality seems to lead to a certain kind of neoacademic thinking,
whereby a utopia is built for the logic of the art of creation.

Niezwykłym zjawiskiem jest to, że dziś dochodzimy znów do poziomu, w którym intelektualne uzasadnienie
tworzonych dzieł nabiera szczególnego znaczenia. Nabiera go zwłaszcza, gdy dotyczą one przestrzeni.
O ile wydaje się to być zjawiskiem oczywistym, bo odwołuje się do utrwalonej przez doświadczenie dbałości
o poziom dokonań oraz bezpieczeństwo, o tyle jest zabójcze dla estetyki i za nią idącego humanistycznego
dopełnienia przestrzeni. O tyle też jest to niepokojące zjawisko, o ile taką właśnie jest nasza manifestacja
braku zaufania wobec samych siebie. Bo to on, „brak wzajemnego zaufania”, krępuje nas kolejnymi nakazami utrzymania „czegoś”, na przykład określonej formy dzieła, by było ono możliwe do obronienia na drodze
racjonalnego dowodu. Nakazy te – wbrew naszym intencjom – budują nieprzekraczalne już twórcze oraz
intelektualne bariery. Brak ufności nakręca sprężynę tworzenia schematów i utrwalających je przepisów.
Wyobraź sobie, że Antonio Gaudí, albo moderniści (dokonujący przewrotu w estetyce i rozumieniu świata)
tworzą w dobie ustawy o zmówieniach publicznych, w dzisiejszym jej brzmieniu i interpretacji. Ich zamierzenia byłyby wówczas całkowicie niewykonalne.

Yours,
The Runner

Zaskakujące jest to, że wiara w obiektywność racjonalności wydaje się prowadzić do powstawania swego
rodzaju neoakademizmu. Polega on na budowaniu utopii dotyczącej logiki sztuki tworzenia.
Twój,
Biegnący
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Letter Four. Runner to Runner

List czwarty. Biegnący do Biegnącego.

Dear Runner,
(Whichever Runner you happen to be right now!)

Drogi Biegnący!
(Którymkolwiek z Biegnących odnajdę cię w tej chwili!)

In reply to your most recent letter I would like to say that, in spite of your suspicions that I can see only what
my sight can notice, I hasten to complement your reflections.

W odpowiedzi na Twój ostatni list twierdzę, że mimo podejrzeń z Twojej strony, że dostrzegam tylko to, co
dostrzec może wzrok, spieszę uzupełnić Twoje przemyślenia.

I now extend “imagining-in” mostly to what is there but remains invisible. I draw, but derive less satisfaction
from the form than from the meaning of what I do. I’m especially happy when, what comes out of my efforts,
starts to exist as something good (the way I see good), not only because it is compatible with me, with my
body and my experience and with that of other people, but also with my ideas about that particular place.

„Do-wyobrażeniem” obejmuję teraz przede wszystkim to, co jest, ale jest niewidoczne. Rysuję, ale mniej
cieszą mnie formy, niźli znaczenie tego, co robię. Szczególnie cieszę się, gdy to, co pojawia się z tytułu moich
starań, zaczyna bytować jako rzecz dobra (w moim odbiorze dobra), nie tylko ze względu na to, że przystaje
do mnie, do mojego ciała i moich doznań, jak również do ciał innych ludzi, ale także do moich przekonań na
temat tego określonego miejsca.

When I talked with young people about this, they didn’t fully understand, even though they very much wanted
to. They got their notions mixed up. They would ask me whether the aesthetics of architecture shouldn’t be
clearly and chiefly tied to its purpose. On the other hand, a colleague of mine suggested that I was following
the Modernists in maintaining that beauty follows function. Perhaps this discrepancy of what people expect of
me means that I am on the right track, somewhere in between some rather radical views?
Perhaps having distinctive and clearly defined opinions is about agreeing with some clear and more distinctive
opinion than “middle of the road?”
So I explain to my colleague that he is mistaken because I am concerned with the good of the place and
the people and with my remaining true to my idea of architecture. To which he replied that I didn’t know I
was “speaking in prose.” Finally, I thought that facing the need to pigeonhole people into contrived notions, I
couldn’t help it. It just has to be that way, I suppose.
For me the important thing is that beauty can (can, but doesn’t have to) also be invisible. For someone, this
may mean invisible textures, for someone else, this may be the acoustics. Someone else might look at the
material, only to immediately notice the acoustics in its very structure, just like another still may set their
sight on the texture, which seems more obvious than the intuition of the acoustics. Someone else may deem
function to be architecture’s visual realm, even though that person will never survey it fully… In the same
way one may notice feelings, images related to the place and space, in order to record them in architecture.
You may ask me: “How should one achieve this?” My answer is that one should be bold and able to answer
in an individual manner. You must be bold enough to write your ideas about space, into space. Today, we are
afraid to be bold when we design places and spaces. It is frowned upon because then we go beyond what is
intellectually justifiable, beyond what is rational and therefore clear, lucid and good…

Kiedy rozmawiałem z młodymi ludźmi – mimo że bardzo chcieli, nie całkiem mnie rozumieli. Mieszały im się
znaczenia. Pytali mnie o to, czy estetyka architektury nie powinna jednoznacznie i głównie łączyć się z jej
przeznaczeniem. Natomiast z drugiej strony, pewien mój kolega sugerował mi, że twierdzę za modernistami
o pięknie tego co jest funkcjonalne. Może ta rozbieżność oczekiwań wobec mnie oznacza, że pozostaję na
dobrej drodze, bo gdzieś pośrodku dystansu pomiędzy dość skrajnymi poglądami?
Może jednak być wyrazistym i jasno określonym w swoich poglądach oznacza pozostawać w zgodzie z jakimś
czytelnym i bardziej wyrazistym stanowiskiem, niż „środek”?
Zatem tłumaczę mojemu koledze, że jest w błędzie, bo mnie interesuje dobro miejsca, ludzi i pozostanie
w zgodzie z moim poglądem na architekturę. On mi na to, że ja nie wiem, że „mówię prozą”. W końcu
pomyślałem, że wobec konieczności szufladkowania ludzi do wymyślonych pojęć, nic na to nie poradzę. Widocznie tak musi być.
Dla mnie ważne jest, że piękno może (może, a nie musi) być również niewidzialne. Dla kogoś mogą być niewidzialne faktury, a dla kogoś innego akustyka. Ktoś inny spojrzy na materiał, by od razu dostrzegać akustykę
w samej budowie jego struktury, tak jak jeszcze inny dostrzeże wzrokiem fakturę, co wydaje się być bardziej
oczywiste niż intuicja dotycząca akustyki. Ktoś inny uzna funkcję za wizualną sferę architektury, choć nigdy
w pełni jej nie obejmie wzrokiem… W ten sam sposób można także dostrzegać odczucia, wyobrażenia
związane z miejscem i przestrzenią, by zapisać je w architekturze. Zapytasz mnie: „Jak to uzyskać?”. Odpowiem, że trzeba mieć śmiałość i zdolność do opowiadania w indywidualny sposób. Trzeba mieć śmiałość do
notowania swoich wyobrażeń o przestrzeni, w przestrzeni. Aktualnie obawiamy się tej śmiałości, projektując
miejsca i przestrzeń. Nie jest ona mile widziana. Ponieważ wychodzimy wówczas poza to, co jest intelektualnie do uzasadnienia, poza to co racjonalne, zatem klarowne, jasne i dobre…

Yours,
The Runner
“The most powerful enemy of the new museum and new art is not some theory or school; it is the
fiction which all admired works belong to,”10 said André Malraux. He was answered with silence. “Can
anybody hear me? Is anyone listening to me at all?!— It is the fiction which all admired works belong to!”

Twój,
Biegnący
− „Najpotężniejszym wrogiem nowego muzeum i nowej sztuki nie jest taka czy inna teoria czy szkoła; jest to
ta fikcja, do której należą wszystkie dzieła podziwiane.”10 – powiedział André Malraux. Odpowiedziała
mu cisza. – Czy ktoś mnie słyszy? Czy ktoś mnie w ogóle słucha?! …Jest to ta fikcja, do której należą
wszystkie dzieła podziwiane!

10

Ibid., p. 135.
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10

Ibid., str. 135.

89

Postscript

Postscriptum

To fully create is to search for and experience the essence of creation. To arrange your perception of
reality in such a way as not to structure it too much. The only thing that matters is to get closer to the
answer to the question: “Why?” Why do I work (design) in such a way?

W pełni tworzyć, oznacza poszukiwać i doznać istoty stworzenia. Poukładać swój odbiór rzeczywistości
w ten sposób, by zbytnio go nie uporządkować. Ciągle chodzi tylko o to, by potrafić zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego tworzę (projektuję) w taki właśnie sposób?

That “something,” that ability to arrange without excess, probably belongs to the Running Boy. Although
no one knows where he got that skill from. Therefore, there can be no certainty as to his mastery of the
art necessary to imagine-in because there has never been any opportunity to verify it… He alone could
know about it because his imagining-in remains unrealised. The Running Youth is desperately looking
for that “something.” However, he does it too impatiently. It seems to me that this impatience would
sometimes get almost hysterical.

To „coś”, tę zdolność poukładania bez nadmiaru, prawdopodobnie ma Biegnący Chłopiec. Choć nie
wiadomo, skąd miałby nabyć tę umiejętność. Nie ma więc pewności co do opanowania przez niego kunsztu właściwego do-wyobrażania, bo nigdy nie było szansy tego zweryfikować… Tyko on sam
mógłby o tym wiedzieć, ponieważ jego do-wyobrażenie pozostaje niezmaterializowane. Tego „czegoś”
gwałtownie poszukuje Biegnący Młodzieniec. Czyni to jednak ze zbyt dużą niecierpliwością. Wydaje mi
się, że czasami ta niecierpliwość była niemal histeryczna.

In a way, the Youth’s reaction is no wonder because, in a sense, the older one gets, the harder it is to
imagine-in. Perhaps it is harder to put your trust in imagining-in. On the other hand, one would have to
say that with age imagining-in has a better chance of getting realised, if one knows how to maintain it.
Besides, it seems to inspire thought to what is artistically convincing. Therefore, we should understand
the Youth who is afraid of the imminent loss of the skill that gives him wings. It is, at the same time,
frivolous, childish and vital to creating art. And so we don’t know what to do with this imagining-in. To
remain naïve like a child or to become a boring stiff? There also remains the doubt whether this truly is
the only alternative? At last, this elusive “something” gets probably found by the Running Man, to be later
somewhat lost by the Disorderly Guy. However, all of this might be just an illusion…

Poniekąd, nie ma nic dziwnego w tej reakcji Młodzieńca. Bowiem, w pewnym sensie, im więcej się
ma lat, tym trudniej do-wyobrażać. Może raczej trudniej zawierzyć do-wyobrażaniu. Z innego punktu widzenia należałoby stwierdzić, że z wiekiem do-wyobrażenia nabywają większej zdolności do ich
materializacji, jeżeli potrafi się zachować zdolność ich utrzymania. Poza tym one wydają się uskrzydlać
myśli ku temu, co jest przekonywające twórczo. Zatem, trzeba zrozumieć Młodzieńca, który czuje lęk
spowodowany nadchodzącą utratą uskrzydlającej go zdolności. Ona, jednocześnie jest niepoważna,
dziecinna, a także niezbędna jest, by tworzyć. Zatem nie wiadomo, co uczynić z tym do-wyobrażaniem.
Pozostać naiwnym jak dziecko, czy stać się trochę nudnawym sztywniakiem? Pozostaje także wątpliwość, czy jest to rzeczywiście jedyna alternatywa? Wreszcie to poszukiwane „coś” odnajduje chyba
Biegnący Mężczyzna, by później trochę zagubił tę zdolność Niepoukładany. Jednak to wszystko razem
może być tylko złudzeniem…

Much like what I’m looking at, gazing outside my window right now might be just an illusion.
“Hi!” the Running Boy calls to me from down there. “Will you come out to run with me home down
the hills?”
“How did you get here?” I ask him. “These aren’t your hills, are they?”
“Come on! Let’s run!” he calls.
“Why should I run with you?” I ask.
“You’ll experience something you didn’t know or you’ll confirm what you do know… Maybe you
won’t even have the time to hear the wind blowing because it is drowned out by the things happening
around you? (But you’ll surely hear up close when Jarek shouts so loud that his voice echoes back off
the blocks of Zaspa. You will see the cabin of the Indians of Wrzeszcz, of Partyzantów Street. Do you
know them? You built it together with Jarek and your brother. Do you know, do you remember the
meaning of that cabin: to protect pride, honour and righteousness? That is why it was so inaccessible
that even the Indians had trouble finding it. Do you have the eye to see that meaning of architecture?)
Maybe you’ll just be moved by the sights you’ll see? Maybe you’ll be amazed or disgusted…
‘It’s the questions that are important, after all. Let’s not rush with every answer. This haste can
sometimes be obscenely intrusive, nagging and overzealous, and maybe even stupid.’ Isn’t that what
you told me?”
“Yes, but what I said concerned – how shall I put it – more difficult questions…”
“You think you’ve asked an easy one!” said the outraged Running Boy. “‘Why should I run?’ Is that
supposed to be an easy question? Maybe – everyone’s got another reason?”
“Do you often answer questions with a question?” I ask.
“Not more often than you do. Actually, ever since I began to listen to your advice!” replied the Boy and
added: “Fear is chasing me, and imaginings are running ahead of me. Guess what’s more important.”
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Podobnie, jak może nim być to, co widzę, wyglądając w tej chwili przez moje okno.
− Cześć! – woła do mnie stamtąd Biegnący Chłopiec – Czy wyjdziesz, by zbiec ze mną, ze wzgórz do
domu?
− Jak to zrobiłeś, że jesteś tutaj? – pytam go – Przecież to nie twoje wzgórza.
− Choć biegnijmy! – woła.
− Po co miałbym biec z tobą? – pytam.
− Doznasz czegoś, czego nie znasz, albo utwierdzisz się w tym, co jest ci już znane… Może nie będziesz miał czasu nawet na to, by usłyszeć szum wiatru, bo zagłuszą go dziejące się wokół rzeczy?
(Ale, na pewno usłyszysz z bliska jak Jarek wrzaśnie, by echo jego głosu odbiło się od bloków Zaspy.
Zobaczysz szałas Indian, tych z Wrzeszcza, z ulicy Partyzantów. Znasz ich? Budowałeś go wspólnie
z Jarkiem i bratem. Czy znasz, czy pamiętasz znaczenie tego szałasu, co miał chronić dumę, honor
i prawość? Miał być więc na tyle trudno dostępny, by sami Indianie mieli kłopot, by go odnaleźć.
Czy masz takie oko, by zobaczyć to znaczenie architektury?) Może tylko się wzruszysz na widok obrazów,
które zobaczysz? Może się zachwycisz lub zniesmaczysz…
„W końcu ważne są pytania. Nie spieszmy się z każdą odpowiedzią. Ten pośpiech czasem może być aż
obrzydliwie nachalny, dręczący i nadgorliwy, a może nawet głupi.” Czy nie tak mi mówiłeś?
− Tak, ale to stwierdzenie dotyczyło – jakby to ci powiedzieć – trudniejszych pytań…
− Myślisz, że ty zadałeś łatwe! – oburzył się Biegnący Chłopiec – „Po co biec?” – To ma być łatwe pytanie? Może – każdy ma inny powód?
− Często odpowiadasz pytaniem, na pytanie? – pytam.
− Nie częściej niż ty. A, tak w ogóle, to od chwili, kiedy zacząłem słuchać twoich rad! – odpowiada mi
Chłopiec i zaraz dodaje – Goni mnie lęk, a wyprzedzają wyobrażenia. Zgadnij, co jest ważniejsze?
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