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I  show  only  two  relevant  examples  I  hope  will 
be meaningful, in which the theme of the residence was 
and  is  protagonist  in  the  building  of  the  twentieth 
century  city.  Le  Corbusier’s  Petite  Maison,  the  most 
modest of its houses, but I think the most loved and the 
most  redesigned  by  the  author,  and Gardella’s House 
in the Park, which has been and still  for many of us  is 
a valid reference in building urban architecture, are two 
examples I would say almost poor in their consistency, 
if  compared to the plethora of aesthetic construction of 
these last few decades.

But  it  is  the  contemporary  condition  that  should 
lead us to see, starting from works like these, the research 
opportunities  for  a  different  project  and  a  different 
sensitivity  approach,  that  can  deal with  the  contemporary 
reality of the places.

Ten mały dom będzie niczym starożytna 
świątynia…
(Le Corbusier 1924)

Nie ma wątpliwości co do wartości domu, domu 
człowieka, domu dla człowieka.

Dom jest środkiem dla każdej ludzkiej przygody, 
jest jej odbiciem.

Od samego początku człowiek szukał schronie
nia  i  miejsca  do  życia  oraz  społecznego,  kulturowego 
i duchowego rozwoju.

Mimo to, postrzeganie domu wciąż jeszcze jako 
schronienia  jako  wyrazu  tożsamości,  coraz  mocniej 
utrwalanej w  czasie  i  coraz  bardziej  poszukiwanej  na
wet dzisiaj, może się wydawać banalne.

Współczesność, a przede wszystkim współcze
sna kultura, zdecydowanie przyczyniła się do stworze
nia  burżuazyjnej  myśli  o  domu  jako  symbolu  statusu, 
jako warunku przynależności do określonej grupy spo

łecznej  lub gospodarczej.  Jednakże dążenie do nowo
czesności w odniesieniu do tematu domu doprowadziło 
niektórych  do  przemyśleń  w  kategoriach  roli  społecz
nej, ekspresji obywatelskiej i jakości przestrzeni.

Mistrzowie  nowoczesnej  architektury  zostali 
przyciągnięci,  w  niektórych  przypadkach  uwiedzeni, 
przez testowanie i eksperymentowanie z poszczególny
mi aspektami  innego sposobu życia  i postrzegania do
mowej przestrzeni życiowej.

Jednak ci, którzy, moim zdaniem, doszli do nie
zwykłych  osiągnięć,  to  w  szczególności  ci,  którzy  po
przez  przemyślaną  interpretację  funkcji  życiowych 
szukali  minimalnych  warunków  dla  ekspresji  życia  – 
osiągania maksymalnych wyników za pomocą minimal
nych  gestów  –  oraz  całkowitego  powtórnego  przemy
ślenia  architektury  domu  w  stosunku  do  miejsca, 
w którym miał być zbudowany.

Nie posiadam systemu historycznego do wska
zywania poszczególnych zmian tego sposobu myślenia 
na  temat  domu.  To,  co  mogę  zrobić,  to  ponownie 
w  skrócie  zaproponować  kilka  fragmentów  tego,  czym 
była rzeczywistość nowoczesnej tradycji, będąca w sta
nie połączyć przyczyny i sposoby życia za pomocą wie
lu  przykładów,  z  których  niektóre  są  naprawdę 
znaczące.

Jako kontrast wymienić można wiele, zbyt wie
le,  zniechęcających  rezultatów współczesnego miasta, 
które wyrażają i wskazują na brak jakości w formalnych 
rozwiązaniach  mieszkaniowych  oraz,  coraz  częściej, 
nieudolność  w  ukształtowaniu  przestrzeni  miejskich, 
które wydają się być zawsze  jak najbardziej niechlujne 
i  spiętrzone; niewiele znaczący  rezultat budynków bez 
jakiejkolwiek  miejskiej  wartości.  Zagadnienie  w  tym 
przypadku wydaje się nieskończone.

Aby  poczynić  lepsze  spostrzeżenia  dotyczące 
tej kwestii, trzymam się więc moich szczególnych i oso
bistych  zainteresowań,  które  towarzysząc  mi  od  za
wsze, z biegiem czasu stały się przekonaniami, a dziś 
mogą mieć wyjątkowe znaczenie  i pozytywne zastoso
wanie w wielu współczesnych realiach.

Zamknięcie w granicach, trawnik na dachu, po
kój do zamieszkania.

Na poparcie moich rozważań na temat elemen
tarnej  architektury w  trakcie Międzynarodowego Semi
narium  Architektury  Krakowskiej  przedstawiłem 
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Dom wewnątrz pokoju
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przykład Petite Maison Le Corbusiera: jest to mały dom 
zbudowany dla matki architekta nad Jeziorem Genew
skim w latach 1923–1924.

Przy  tej  okazji  napisałem:  „Petite  Maison  Le 
Corbusiera  to  architektoniczny  aksjomat. Ten  niewielki 
dom został  zbudowany dla matki architekta na brzegu 
Jeziora Genewskiego pomiędzy 1923 a 1924. W swej 
prostocie  wznawia  on  poetykę  Le  Corbusiera.  Przed
stawia on rację bytu architektury poprzez kilka minimal
nych znaków. Prymitywne piękno, które  jest stworzone 
z  architektonicznych  archetypów:  murowanego  ogro
dzenia, okna w murze, które stanowi  ramę dla widoku 
natury  na  zewnątrz,  bryła  delikatnie  oparta  na  ziemi 
i  przeszyta  przez  długie  poziome  cięcie,  dwa  cienkie 
stalowe słupy podtrzymujące dach, przenikający krajo
braz. Oto jest un objet à réaction poétique: dom, archi
tektura,  symfonia  dźwięków,  kolorów,  form 
i przestrzeni” (A. Dal Fabbro, 2004).

Le Corbusier porównuje ten dom do starożytnej 
świątyni znajdującej się na brzegu wody; i tak jak staro
żytna świątynia budynek prezentuje wyraźne elementy, 
które  cechują  wieloskalowy  proces.  Projekt  ma  trzy 
skale  interwencyjne  odpowiadające  takiej  samej  ilości 
tematów architektonicznych.

Skala  krajobrazu  jest  kontrapunktem  do  ze
wnętrznego  ogrodzenia  obejmującego  ścianę  o  róż
nych wysokościach; otwarte okno w murze ogrodzenia 
obramowuje  jezioro  i  jest  łącznikiem  pomiędzy  wnę
trzem a zewnętrzem krajobrazu ogrodowego. 

Tak  zaprojektowane  ogrodzenie  przyjmuje 
kształt dużego pokoju na otwartej przestrzeni. Aby zre
kompensować małą powierzchnię ogrodu, który biegnie 
wzdłuż  wąskiej  parceli  leżącej  między  drogą  a  jezio
rem,  Le  Corbusier  proponuje  trawnik  na  dachu  domu 
jako  rodzaj  dodatku  –  oraz  ciągłości  –  do  ogrodu  na 
ziemi. Ogród na dachu  jest połączony z ziemią za po
mocą drabinki umieszczonej na zewnątrz domu. 

Wreszcie  dom  jest  zaprojektowany  jako  jeden 
duży pokój. Maleńki dom o rzeczywistej całkowitej we
wnętrznej  powierzchni  użytkowej  nie  przekraczającej 
56 m2, którą można zobaczyć z zewnątrz poprzez pa
smowe okna o 11metrowej długości, oferujące szeroki 
widok  perspektywiczny.  Od  wewnątrz można  dostrzec 
ponad  14metrową  teleskopową  perspektywę,  przeci
nającą cały dom aż do odkrytej loggii.

Nowy dom
W  styczniu  1946  roku,  po  zakończeniu  drugiej 

wojny światowej, na  łamach nowo narodzonego pisma 
Domus,  E.N.  Rogers  wyrażał  nadzieję  na  stworzenie 
nowej  idei  domu.  „Chcę mieć  dom,  który  wygląda  tak 
jak ja (ale [jest] piękniejszy)”, pisał Rogers, „dom, który 
jest podobny do mojej  ludzkości”. W tym otwierającym 
artykule, położył podwaliny pod nową erę powojennego 
budownictwa (E.N. Rogers, 1946).

W tym samym roku, Ignazio Gardella, wspania
ły mediolański architekt, jeden z najbardziej reprezenta
tywnych  głosicieli  włoskiego  racjonalizmu,  rozpoczął 
projektowanie  Casa  Tognella,  powszechniej  znanego 
jako Dom w Parku  (Casa al Parco). W ślad  za  powo
jenną  odbudową,  nowym  klimatem  i  nową  społeczną 
i polityczną percepcją, która kształtowała się w tamtych 
latach, była to głęboka refleksja nad charakterem domu 
mieszczańskiego.

Oprócz  perypetii  związanych  z  opóźnieniami 
w budowie budynku (projekt wykonawczy rozpoczął się 
w 1947 roku, a budynek został ukończony w 1954 roku) 
i złożonej relacji z klientem, interesuje mnie tu również 
podkreślenie  charakteru  domu  oparte  na  silnym  gra
ficznym  uproszczeniu  planu  i  elewacji.  Począwszy  od 
wyborów  dotyczących  rozmieszczenia  wewnątrz  bu
dynku, poprzez relację z miejscem, Parkiem Sempione 
w  tym  przypadku,  do  motywu  widoku  domu  od  we
wnątrz, Gardella powraca myślami do pradawnej natury 
rzeczy i współczesnego zamiłowania do życia w nowej 
perspektywie miejskiego krajobrazu (Monestiroli 2009).

To  doświadczenie  zyska  wartość  exemplum 
w odniesieniu do roli architektury mieszkaniowej w od
budowie  miasta  po  doświadczeniach  Milano  Verde 
(Zielony Mediolan) i A.R. Plan (S. Guidarini 2002).

W tym idealnym rozwiązaniu projektowym, roz
powszechnianym  i  szeroko  publikowanym  w  latach 
pięćdziesiątych, plan budynku jest trzyczęściowy z bry
łami  umiejscowionymi  równolegle  względem  długości 
zgodnie z bardzo rozpoznawalnym funkcjonalnym połą
czeniem: część mieszkalna; schody, windy  i korytarze; 
pokoje sypialne.

Głęboka wymowa części sypialnej stanowi kon
trapunkt  do  dużego  pomieszczenia  dziennego  zapro
jektowanego  jako pojedyncza przegroda, która biegnie 
przez cały budynek, od jednej strony do drugiej.
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Tematem ponownie podejmowanym przez Gar

dellę  –  do  którego  odniesie  się  jeszcze  raz,  stosując 
różne formalne rozwiązania, w projekcie domu w Alek
sandrii  dla  pracowników  Borsalino  oraz  nieco  później, 
w  bardziej  elegancki  sposób,  w  domu  przy  Via  Mar
chiondi w Mediolanie – jest poszukiwanie niepodzielnej 
przestrzeni, która  jest całkowicie wolna wewnątrz  i wy
rażona  na  fasadzie  z  prostymi  szklanymi  wybrzusze
niami na zewnątrz.

Jako  okna  wykuszowe,  osadzone  w  konstruk
cyjnej  ramie  elewacji,  te  przestronne,  panoramiczne 
panele szklane przerywają przestrzeń między  jadalnią, 
pokojem dziennym i gabinetem; w opublikowanej wersji 
tylko  ten  ostatni  jest  oddzielony  od  pokoju  dziennego 
poprzez proste ściany szczelinowe.

W metodologicznej  surowości  projektu  planu  – 
i w obramowanej wymowie fasady – będącej echem ra
cjonalistycznych  motywów  zastosowania  ramy  piętno
wanego  w  fasadzie  jako  detal  stylu  kompozycyjnego, 
ale,  co  bardziej  prawdopodobne,  choćby  pośrednio, 
niemal  ante  litteram, możemy odnaleźć  zwiastuny  idei 
zamieszkanej, szerokiej i głębokiej fasady jako unikato
wej architektury: najlepszym tego przykładem jest dom 
doktora Curutchet w La Plata w Argentynie, zaprojekto
wany i zbudowany w tych samych latach przez Le Cor
busiera.  Co  jednoczy  i  wyróżnia  te  dwa  dzieła,  to 
właśnie  relacja,  którą  oba  z  nich  nawiążą  z  parkiem. 
Dla  Gardella  widok  na  Park  Sempione  narzuci  wybór 
domu z trójpodziałem, podczas gdy miejska scena Do
mu  Curutcheta  Le  Corbusiera  pośredniczy  w  relacji 
z Parkiem Rivadavia.

Dom w postaci miasta
To, co wynika z tych przykładów, tych wyborów 

projektowych, które staną się zwiastunem sposobu my
ślenia, pełnego formalnych rozwiązań i ważnych badań 
teoretycznych w zakresie mieszkania, do których musi
my  teraz powrócić,  to przede wszystkim wartość prze
strzenna, która jest przypisana domowi jako miejscu.

Jest to wartość, która wyraża się, z tego, co wi
dzę,  nie  tylko  w  kształtowaniu  elewacji,  w  bogactwie 
układu  wnętrza  albo  w  technicznych  wyborach,  ale 
w zdolności do interpretowania znaczenia rezydowania 
i zamieszkiwania jakości przestrzeni, przestrzeni domu, 
przestrzeni miasta. 

Odnosząc  się  do  powyższego, Alberti  porusza 
kwestię podziału całego budynku na jego poszczególne 
składniki w księdze  I w  rozdziale  IX De Re Aedificato
ria:  „A  jeśli prawdą  jest powiedzenie  filozofów, że mia
sto jest jak wielki dom, a sam dom jest małym miastem, 
nie pomylisz się mówiąc, że części domu same są ma
łymi domami (…)”.

Ta  filozoficzna  koncepcja miasta w  postaci  bu
dynku  zaproponowana  przez Albertiego  prowadzi  nas 
do zrozumienia, o ile nie jest to jeszcze oczywiste, roli, 
jaką architektura odgrywa w budowie miasta: otóż, ar
chitektura buduje miasto w detalach.

Formy i przyczyny zamieszkiwania mogą odnaj
dować  swoje  znaczenie w  stale wykonywanym  “ruchu 
Charona”,  w  przemieszczaniu  się  po  starożytnych 
i współczesnych  światach  i  sposobach  życia, w  bada
niu  konstytutywnych  zasad,  które  określiły  ideę  archi
tektoniczną i powody potrzebne do jej definicji, a także 
podejmując  krytyczną  refleksję nad  rzeczywistym zna
czeniem  budowania  dla  zamieszkiwania  w  czasie  te
raźniejszym.

Do  tematu  domu  powinniśmy  również  podcho
dzić poprzez relację tego, co stare z tym, co nowe. Je
go  nowy  fundament.  Badany,  studiowany  jako  dom–
miejsce,  realny  i  idealny  jednocześnie,  sugeruje waru
nek ograniczenia projektu architektonicznego w odnie
sieniu  do  tradycji  i  zwyczajów  budowlanych 
(dystrybucyjnych  i  przestrzennych)  zakorzenionych 
w danych miejscach i ich miejskiej i obywatelskiej histo
rii.

„Zachowywanie  i budowanie są momentami  ta
kiego  samego  aktu  świadomości”,  pisze  E.N.  Rogers 
w  Esperienza  dell'architettura  w  1958,  „ponieważ  za
równo pierwsze,  jak  i drugie poddawane  jest  tej samej 
metodzie: zachowywanie nie ma sensu, jeśli nie jest ro
zumiane w znaczeniu pomijania przeszłości, a budowa
nie  nie  ma  sensu,  jeśli  nie  jest  pomyślane  jako 
kontynuacja procesu historycznego: ma służyć sprecy
zowaniu w nas samych znaczenia historii”.

Chciałem przytoczyć w sposób nawet prowoka
cyjny tylko dwa przykłady z długiej, wciąż postępującej 
historii, w której  temat zamieszkiwania pozostaje  inau
gurujący w budowie XXwiecznego miasta.

Petite  Maison  Le  Corbusiera,  najskromniejszy 
z jego domów, ale myślę, że jednocześnie najukochań
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szy  i  najczęściej  przeprojektowywany,  a  także  dom 
w parku Gardelli,  który  był  i  nadal  pozostaje  dla wielu 
z  nas ważnym odniesieniem w kształtowaniu miejskiej 
architektury,  to  dwa  przykłady,  które  określiłbym  jako 
prawie ubogie w swojej spójności w porównaniu do ob
fitości estetycznego budownictwa ostatnich dekad.

Jednak to właśnie współczesne warunki powin
ny  sprawić,  że  ujrzymy,  począwszy  od  prac  takich  jak 
te,  możliwości  badawcze  dla  innego  projektu  i  inną 
wrażliwość  podejścia,  które  mogą  sprostać  współcze
snej  rzeczywistości.  Przypisywanie  wartości  tematyce 
architektury mieszkaniowej, idei domu – domu człowie
ka  –  oznacza  ponadto  docenienie  jej  roli  w  budowie 
i transformacji współczesnego miasta, znaczenia, które 
ma kulturalne i obywatelskie prawa.
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1. Ignazio Gardella, Dom w parku 1947–1954. Widok z Parku Sempione, Mediolan, 2. Ignazio Gardella, Dom w parku 1947–
1954. Plan parteru i rodzaj planu, 3. Le Corbusier, Petite Maison 1923, Jezioro Genewskie.


