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Raimund Fein

Dom chce być domem
A House Wants To Be A House

People expect houses to feature recognisable
and familiar formal elements. During Modernism, the
design of houses has often turned into an exercise of
abstract formative art. This is why modern architecture
has largely lost the understanding and acceptance of
the general public. The emotional needs and
expectations of the users should no longer be abused
as testbeds for abstract formal experiments.
Kiedy prosisz dziecko o narysowanie domu, od
razu wiesz, jak taki rysunek będzie wyglądał: solidna
bryła ze stromym dwuspadowym dachem, drzwi, okna,
prawdopodobnie z poprzeczkami, i komin wystający
z dachu. Rysunek będzie kompozycją tych formalnych
elementów, które czynią dom rozpoznawalnym jako ta
ki. To właśnie takie elementy jak dwuspadowy dach,
okna i komin mówią nam: „To jest dom!”
Tak jak małe dzieci rozpoznają te elementy od
razu, tak większość dorosłych zachowuje te konotacje.
Oni również rozpoznają dom po tych elementach i dla
tego oczekują, że dom będzie je posiadał, obwieszcza
jąc wszystkim: „Jestem domem!”
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych
rzeczy, które nas otaczają, oczekujemy, że budynek
powie nam, czym jest. Chcemy uznać go za to, czym
jest, za pomocą pewnych formalnych elementów, które
budynki zwykle posiadają i które znamy z doświadcze
nia. Nie ma większego znaczenia, czy w rzeczywistości
elementy te są tam ze względów funkcjonalnych czy
technicznych: to rozpoznawalne formy udzielają nam
informacji, które są niezbędne dla identyfikacji i zazna
jomienia się z obiektem budowlanym nazywanym „do
mem”.
W rzeczywistości, aby udowodnić tę teorię, mu
simy przyznać, że zdecydowana większość domów jed
norodzinnych, które są budowane, przynajmniej

w naszej części świata, wciąż odpowiada temu podsta
wowemu formalnemu wzorcowi, i z pewnością nie tylko
z przyczyn funkcjonalnych, technicznych czy ekono
micznych – gdyby decydowały o tym tylko te względy,
inne formy byłaby równie, jeśli nie bardziej, korzystne.
Ludzie zwyczajnie oczekują, że dom będzie wyglądał
w ten sposób: bryła przeciętnej wielkości, drzwi wej
ściowe, okna i dwuspadowy dach. Wydaje się, że tylko
w ten sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować budy
nek jako dom i czuć się z nim i w nim jak w domu.
Oczywiście nie ma w tym nic złego. Każdy ma
prawo, a nawet potrzebę, aby rozpoznawać przedmioty
świata realnego po ich aspektach. To sprawia, że jeste
śmy zaznajomieni z rzeczami, które nas otaczają, a to
z kolei daje nam poczucie bezpieczeństwa i orientacji.
Za instynktownym poszukiwaniem orientacji w znajo
mych formach kryje się komponent emocjonalny.
Jak dobrze wiemy, architekci spędzili większą
część ostatnich stu lat, starając się zerwać z tymi for
malnymi wzorcami, które pozostawały przyjęte i uznane
za prawdziwe od setek lat. Nagle dom mógł wyglądać
jak dziwna maszyna, jak dziwaczna rzeźba albo przed
miot z innej planety. Początkowo zrodziło się to z po
szukiwań rozwiązań, które zmieniłyby relacje ludzi z ich
zabudowanymi środowiskami życia w coś mniej emo
cjonalnego i sentymentalnego, a bardziej racjonalnego
i praktycznego. Było to działanie edukacyjne architek
tów, którzy poprzez swoje domy i sposoby ich zamiesz
kiwania, chcieli uformować nowego człowieka tak
zwanego współczesnego, technologicznego wieku.
Wartości emocjonalne uchodziły za podejrzane jako
sentymentalny element słabości z czasu, który należało
opanować, a więc szkodliwe dla kształtowania nowego
społecznego, praktycznego i mechanicznego świata.
Rozpaczliwie próbując uniknąć tradycyjnych
form, ale wciąż kierowani artystyczną chwilą, architekci
coraz bardziej przesuwali się w stronę abstrakcyjnego,
całkowicie koncepcyjnego projektu swoich obiektów.
Rzeźbiarska jakość sama w sobie stała się najważniej
sza, a formy coraz bardziej oderwane od ich treści,
a przynajmniej od tego, czego można by się po tych
formach spodziewać pod względem funkcjonalnej
i emocjonalnej treści. „Wykształcona” architektura co
raz bardziej przemieniała się w abstrakcyjną, figuratyw
ną sztukę. Abstrakcja, wyobcowanie między formą
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i treścią, a przynajmniej treścią, która kojarzona jest
z formą, jest z pewnością jednym z głównych przeja
wów i problemów współczesnej architektury.
Możemy dziś potwierdzić, że właśnie to wyob
cowało ogromną część populacji z tzw. „współczesnej
architektury”. Współczesna, „wyedukowana” architektu
ra w większości straciła kontakt ze światem rzeczywi
stym. To nie podlega już nawet dyskusji: ludzie z niej
zrezygnowali, protestując przeciwko „dziwnym obiek
tom budowlanym”, z którymi nie mogą się oswoić i od
bierają jedynie jako symbole nieudanego świata.
Zaawansowana architektura stała się czymś, co tylko
eksperci mogą zrozumieć i lubić. To tak, jakby architek
ci próbowali zyskać uznanie jedynie wykształconych elit
i swoich kolegów po fachu. Wielu architektów jest zado
wolonych, mając jako oklaskująca publiczność swoich
kolegów i ekspertów.
Ci architekci, których nie satysfakcjonuje życie
w wieży z kości słoniowej, ci którzy uważają się za sku
teczną część ogólnej kultury swojego miejsca i czasu,
boleśnie odczuwają ten rozdźwięk pomiędzy architektu
rą jako wykształconą formą sztuki a ogółem społeczeń
stwa, który jej nie rozumie. Można się zastanawiać, czy
da się jeszcze coś zrobić, aby wypełnić lukę między ty
mi, którzy pracują na froncie kulturalnym i artystycznym
architektury i tymi, którzy powinni korzystać z niej w ży
ciu codziennym.
Jakim więc cudem późniejsze domy zaprojekto
wane przez Franka Lloyda Wrighta, by wymienić tylko
jeden przykład, wciąż mówią: „Jestem domem”, choć
wyglądają bez wątpienia nowocześnie, należą do dwu
dziestego wieku, i bynajmniej nie naśladują tradycyjne
go formalnego wzorca? Musi istnieć zrozumiała
nowoczesność bez abstrakcji.
W rzeczywistości bliższa analiza projektów do
mów Franka Lloyda Wrighta pokazuje, że nadal odpo
wiadają one emocjonalnym oczekiwaniom, które
słusznie ma „architektonicznie niewykształcony” użyt
kownik. W ogromnej większości domy Wrighta nie mają
dwuspadowych dachów, a jeśli już, to nie strome. Dla
przeciętnej osoby dach dwuspadowy symbolizuje i za
pewnia ochronę przed wszystkim, co może być nie
przyjemne i pochodzi z góry: światło słoneczne, woda
deszczowa lub cokolwiek, co spada z nieba. Z tego po
wodu domy Franka Lloyda Wrighta oferują silnie zaak

centowane elementy rozległego schronienia przed nie
bem, co spełnia dokładnie tę potrzebę i oczekiwanie,
że będą one nie tylko praktyczne, ale również bardzo
emocjonalne. Aby to osiągnąć, wcale nie musi on po
krywać swoich domów stromymi dwuspadowymi da
chami. Silnie podkreślone zamknięcie wobec tego, co
znajduje się powyżej, wystarcza, aby spełnić instynk
towną, emocjonalną ludzką potrzebę posiadania bez
piecznego schronienia.
Po drugie, domy Franka Lloyda Wrighta poszu
kują i znajdują bardzo delikatną równowagę pomiędzy
zamknięciem i otwartością, które jednocześnie stano
wią emocjonalne oczekiwanie, które stawiamy wobec
domu. Na rysunku dziecka okna wyrażające zamknię
cie wciąż pozostają w kontakcie ze światem zewnętrz
nym. Jest to bardzo podstawowa emocjonalna
potrzeba, która również określa nasze własne ogólne
relacje ze światem zewnętrznym. Frankowi Lloydowi
Wrightowi udaje się zaspokoić tę potrzebę bez koniecz
ności powrotu do klasycznego okna, będącego dziurą
w ścianie. Architekt uzyskuje to przez wprowadzenie
dużych otworów, które są jednocześnie wyszczególnio
ne jako głębokie filtry pomiędzy wnętrzem a zewnę
trzem.
Po trzecie, domy Wrighta mają dobrze dobrane
miary albo raczej skalę, która sprawia, że łatwo się do
nich odnosić: wszystkie miary wydają się raczej nie
wielkie, mimo że w rzeczywistości dom może być bar
dzo duży. Wszystkie długie linie są podzielone na rytm
mniejszych detali. Szczególnie wysokości są bardzo
zredukowane. To zwiększa poczucie intymności
i ochrony każdej przestrzeni. Najczęściej używane są
naturalne materiały. Pomyślmy tutaj o kominku: stanowi
on centrum domu, jego „serce”, źródło ciepła i miejsce
spotkań. Dlaczego dziecko rysuje dom z dymiącym ko
minem? Symbolizuje on ciepło i przytulność, więź i ak
tywność w środku. W domach Franka Lloyda Wrighta,
wszystkie te elementy stanowią rodzaj „przytulności”,
które czyni je „znośnymi” i akceptowalnymi nie tylko dla
architektów. Tego z pewnością nie można powiedzieć
o wszystkich domach Le Corbusiera i Miesa van der
Rohe. Z całą ich finezją i radykalnością, nie troszczą
się, prawdopodobnie nawet tego nie chcą, o oczekiwa
nia zwykłej osoby. To samo odnosi się do wielu „futury
stycznych” lub „minimalistycznych” domów, które są
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projektowane w dzisiejszych czasach przez wysoko
wykształconych architektów dla głównie nieświadomych
klientów. Czy jest coś bardziej kłopotliwego niż obser
wowanie kogoś, kto usiłuje żyć normalnie w domu, któ
ry normalne zamieszkiwanie czyni niemożliwym?
Myślę, że problem nie tkwi jedynie w architekto
nicznych lub formalnych eksperymentach przeprowa
dzanych przez niektórych mistrzów architektury. To jest
w porządku; ktoś w końcu musi przesuwać granice.
Problem zaczyna się wtedy, kiedy te niezwykłe, rewolu
cyjne eksperymenty są przenoszone, zanim jeszcze
zostaną zrozumiane, do normalnej „produkcji” architek
tury.
Architektura nie powinna być projektowana jako
autoreferencyjne akademickie i abstrakcyjne ćwiczenie,
ale w odniesieniu do jej przyszłego codziennego wyko
rzystania i dobra użytkowników. Nowoczesne formy nie
stanowią problemu dla ogółu społeczeństwa. Nowocze
sny wygląd nie wydaje się być problemem w projekto
waniu produktów, takich jak samochody czy ubrania;
dlaczego miałby nim być w przypadku domów?
Ludzie nienawidzą, i słusznie, czuć, że ich do
my nie zostały przystosowane do potrzeb emocjonal
nych i praktycznych, ale zaprojektowane jako
egoistyczne eksperymenty lub autoprezentację niektó
rych architektów.
Jako architekci powinniśmy nauczyć się rozróż
niać pomiędzy fundamentalnymi konceptualnymi eks
perymentami, które są niezbędne dla rozwoju naszej
dyscypliny sztuki, ale mogą być przeprowadzane tylko
przez prawdziwych mistrzów, a dobrą typową produk
cją, która może brać przykład z tych eksperymentów
lub nie, ale musi mieć na uwadze to, co najlepsze dla
użytkownika – konkretną, realistyczną i bezinteresowną
architekturę, która nie chce pouczać lub się popisywać,
chce być po prostu dobra, skuteczna i emocjonalnie
satysfakcjonująca w użyciu. Osobiście sto razy bardziej
wolę wdzięczność szczęśliwego użytkownika niż po
chwałę jakiegoś „eksperta” architektury.
Jako nauczyciele musimy przygotować młodych
architektów do skupienia się na ludzkim aspekcie
i skutkach tego, co tworzą, a nie zagubić się w nauko
wych, abstrakcyjnych bardziej (lub mniej) estetycznych
gierkach. Eksperymenty możemy zostawić dla tych nie
wielu mistrzów, którzy potrafią je przeprowadzać; oni

zapewnią innowację i popchną rzeczy naprzód. Wszy
scy pozostali powinni być po prostu solidnymi robotni
kami, służącymi ludzkim potrzebom, nie tylko
praktycznym lecz także emocjonalnym. Nie jest to kwe
stia stylu i wyglądu; jest to kwestia bliskości wobec rze
czywistych potrzeb i oczekiwań. Przypomina to trochę
modę: jest haute couture i jest pretaporter. Obie są
potrzebne, ale tylko ta druga powinna być proponowa
na normalnemu użytkownikowi.
Potrzebujemy nowej, dobrej architektury, która
jest pretaporter lub raczej, jak powinniśmy ją nazwać,
pretahabiter. Jestem pewien, że kiedy nowoczesna
architektura wreszcie powróci do rozumienia potrzeb
„niewykształconych”, zostanie to w pełni zrozumiane
i zaakceptowane; różnica między tymi dwoma światami
zniknie, a architektura odzyska dobrą reputację w opinii
społeczeństwa.

