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Dom w mieście – właściwości 
rzeczy architektonicznej

1. Dom, co to? Dom – „jaki jest, dom każdy widzi”. 
Fizyczność  domu  rozumiemy  jako  –  „budynek”. 
Zazwyczaj  jest  przeznaczony  do  „zamieszkiwania”. 
Określenie  –  dom  niesie  znaczenia  głębsze  i  bardziej 
rozległe  niż  –  budynek.  Dom  to  także  mieszkanie 
i  społeczność  zaludniająca  go:  mieszkańcy,  rodziny, 
domownicy,  i miejsce  gromadzenia  rzeczy;  i  związane 
z  tym  znaczenia,  także  sentymentalne  (wsparte 
osobistymi  wspomnieniami).  Dom  bywa  pomnikiem 
tożsamości. Dom to także firma, przedsiębiorstwo, dziś 
znaczenie  raczej  archaiczne.  Istnieją  także  domy 
metaforyczne: Dom Książki, Dom Chleba, i także „dom 
boga”.

2 Tworzywo.  Dom  to  także  materiał,  z  którego 
zbudowano  miasto:  domy  ułożone  w  ciągi  tworzące 
fenomen ulic i placów, materiał do budowania miejskiego 
ładu  (oczywisty  w  mieście  dawnym).  Można  by  rzec 
elementy  przestrzeni  pozytywowej  –  budynki  istniejące 
na osnowie przestrzeni negatywowej ulic i placów.

3. Fasada.  Domy  poznajemy  po  ich  zewnę
trzności. W mieście  tradycyjnym  ulice  ujawniają  jedną 
elewację lub fasadę budynku, pozostawiając w tajemnicy 
wnętrze domu (i wewnętrzny ogród, podwórko...) Domy 
wypełnione  są  prywatnością  i  strzegą  jej  z  całą 
bezwzględnością.  Mówiąc  inaczej,  taki  dom  istnieje 
pomiędzy  przestrzenią  publiczną  ulicy  a  prywatnym 
wnętrzem zabudowy. Bywa bramą między tymi dwoma 
światami; często bramą zamkniętą na zawsze.

4. Bez  pierzei.  Dom,  szczególna  forma  archite
ktoniczna – „dom wolnostojący” jest rozpowszechnioną 
formą  i modelem zamieszkiwania. Wywodzi się wprost 
z  archetypu  prostego  domu,  schronu,  poprzez 
marzenia o my castle, o dworze, o pałacu. To istnienie 
w przestrzeni miasta o ulicach pozbawionym pierzei. Tu 
odnajdujemy i Villa Rotonda i Villa Savoy.

5. Użyteczność.  Jednak  prawda  jest  taka,  że 
większość  ludzi  buduje  domy  dla  zwykłej  banalnej 

użyteczności:  architektura  należy  do  zbioru  rzeczy 
użytecznych.  Godzenie  użyteczności  i  potrzeby  estetyki 
przestrzeni jest trudne; większość budynków to potwierdza.

6. Oryginalność.  Domy  w  centrach  miast 
przybierają  formy  monumentalnych  budynków. 
Najchętniej  kontynuują  grę  w  drapacze  chmur.  Co 
oznacza,  że  skala  człowieka  została  pominięta, 
ciągłość  ulicy  zagubiona,  a  place  zabudowane. 
Zwracają  uwagę  obiekty  pełne  pychy,  współczesne 
katedry,  odgrywające  rolę  propagandowe.  Estetyka 
wydaje  się  tu  dodatkiem,  który  twórca  zazwyczaj 
oferuje  ekstra.  Obiór  architektury  przejmuje  widz 
anonimowy;  architektura  staje  się  rodzajem  środka 
masowego przekazu.

7. Piękno? Inna opinia głosi: brzydkie domy tworzą 
ładne  (piękne?)  miasta.  Większość  domów  pozostaje 
jednak niewidzialna; mieszkaniec też zazwyczaj ich nie 
dostrzega.  Dziś  „oryginalność”  zastąpiła  estetyczną 
kategorię piękna. Użytkownicy domów w to nie wierzą; 
pragną pięknych (co to jest?) domów. Między nowością 
oryginalności  a  konserwatyzmem  tradycji  nie  ma 
zrozumienia,  istnieją  obok  siebie.  Gdzieś  w  tej  strefie 
należy poszukiwać – sztuki.
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A House in a City – Properties 
of an Architectural Thing

1. House,  what  is  it?  “A  house  is  a  house  is 
a house”. One perceives the physicality of a house as – 
a  “building”.  It  is  usually  meant  for  “dwelling”.  The 
notion  of  –  house  carries  deeper  and more  extensive 
meaning  than  –  a  building.  The  house  also  denotes 
habitat and the community  that populates  it:  residents, 
families,  household  members,  and  a  place  to  collect 
things;  together  with  the  related  meanings,  including 
the sentimental ones (supported by personal memories). 
The house  can  sometimes  serve as  the monument  of 
identity. The  house  is  also  a  company,  enterprise,  the 
meaning which  is  rather archaic  today. There are also 
metaphorical houses: House of Books, House of Bread, 
and the “house of God”.

2. Material. The house is also the material the city 
was built with:  houses arranged  in  strings  forming  the 
phenomenon  of  streets  and  squares,  the  material  to 
build urban order (in ancient city).   One could say,  the 
elements  of  positive  space –  buildings  existing  on  the 
warp of the negative space of streets and squares.

3. Façade.  One  comes  to  know  houses  through 
their externality.  In a  traditional city, streets  reveal one 
elevation or façade, of the building, keeping the interior 
of the house (and the inner garden, backyard...) secret. 
Houses are filled with privacy and guard it ruthlessly. In 
other  words,  such  a  house  exists  between  the  public 
space of a street and the private interior of the building. 
It happens to be the gateway between the two worlds, 
often closed forever.

4. Without  frontage. A particular architectural  form 
–  “detached  house”  is  a  common  form  and  model  of 
residence.  It  derives  directly  from  the  archetype  of 
a  simple  home,  shelter,  through  the  dreams  of  my 
castle,  about  the  court,  about  the  palace.  It  is  the 
existence  within  the  space  of  the  city  with  streets 
devoid of frontage. Here one can find works of art: Villa 
Rotonda and Villa Savoye.

5. Utility.  Yet,  the  truth  is  that  most  people  build 
houses for ordinary banal utility: architecture belongs to 
the  set  of  useful  things.  Reconciling  utility  and  the 
needs of the aesthetics of space is difficult, which a majority 
of buildings seems to confirm.

6. Originality. Houses in city centres take the form 
of  monumental  buildings.  They  readily  continue  the 
game of skyscrapers. This means that the scale of man 
has  been  omitted,  the  continuity  of  a  street  lost  and 
squares built up. Prideful buildings, modern cathedrals, 
play a propagandist role.

7. Beauty?  Another  opinion  says:  ugly  houses 
create pretty  (beautiful?) cities. Most houses, however, 
remain  invisible;  even  the  resident  hardly  ever  notices 
them.  Today,  “originality”  replaced  the  aesthetic 
category of beauty. Residents do not believe it; wishing 
for  beautiful  (what  is  it?)  houses.  There  is  no 
understanding  between  the  novelty  of  originality  and 
conservatism of  tradition,  they exist beside each other. 
Buildings  always  remain  in  the  realm  of  economics. 
Aesthetics  seems  to  be  an  addition  that  developers 
usually offer as an extra. The selection of architecture is 
assumed  by  anonymous  audience;  architecture 
becomes  a  particular  means  of  mass  media. 
Somewhere in this area, one should seek – art.
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