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ciszka Muellerów, zbudował dla nich dom. Okolica była 
i jest piękna, nie przeszkadza jej nawet rozrastająca się 
ulica,  osoba wytrwała może na  piechotę  dojść  od willi 
Muellerów  do  praskiego  zamku.  Franciszek  Meuller 
musiał  być  osobą  odważną,  skoro  zdecydował  się  na 
współpracę z Loosem, ale być może poglądy Loosa po 
prostu zachęcały do współpracy z nim, powiada się też, 
że  do  tej współpracy  namówił Muellera  bliższy mu ar
chitekt – Karel Lhota. Dodajmy, że Mueller był doświad
czonym  przedsiębiorcą  budowlanym  (firma  Kapsa–
Mueller), a więc w razie czego umiałby sobie poradzić 
z architektonicznymi pomysłami, które mu nie odpowia
dały. W sumie dzięki tandemowi architekt–inwestor po
wstało  jedno  z  lepszych  przedstawień  teorii 
projektowania  nazywanej  Raumplan.  Ta  „planoprze
strzeń”  pojawiła  się  w  tym  samym  czasie  co  „wolny 
plan”  Corbusiera,  ale  chyba  była  od  niego  bogatsza 
ideowo:  przenosiła  projektowanie  i  w  ogóle  myślenie 
o budynku z,  jak byśmy to dziś powiedzieli, 2D do 3D. 
Willa Muellerów  składa  się  jakby  z  pudełek,  jakimi  są 
poszczególne  pomieszczenia,  we  fragmentach  przeni
kających się, zahaczających o siebie,  łączących się ze 
sobą  dlatego,  że  usunięte  są  kawałki  ścian.  Do  tego 
dochodzi klatka schodowa, prawie bez ścian, swobod
nie  przechodząca  przez  kondygnacje,  z  podłogami 
i stropami w dolnych partiach budynku równie swobod
nie  ułożonymi  w  przestrzeni.  Tej  huśtawce  poziomów 
pomaga  fakt  położenia  domu  na  skarpie.  Obrazu  do
pełniały  drogie  materiały  wykończeniowe  ścian  i  pod
łóg, meble wbudowane i wolnostojące, dywany i dzieła 
sztuki, ogród i widoki z tarasów. 

Willa należała do Muellerów do 1948 r., kiedy to 
państwo zrobiło z kapitalistami porządek. W willi  insta
luje się  instytut marksizmu –  leninizmu  i muzeum, Mu
ellerom  pozostają  dwa  pokoje.  W  1951  r.  Franciszek 
zmarł  (w  czasie  operacji  przy  kotle  CO  –  tlenek  wę
gla?), w  roku 1968 odeszła Milada. Rok 1989 –  zwrot 
willi córce Muellerów, która w 1995 roku sprzedaje dom 
miastu. Trzy  lata później  remont  i otwarcie willi dla pu
bliczności w 2000  r.,  jako  części muzeum Pragi. Czyli 
budynek  przetrwał,  jest  w  stanie  znakomitym,  ale 
w  czasie  dziewięćdziesięcioletniej  historii  przez  lat  50 
właścicielom nie  służył. Czy  uważali  się  za  szczęścia
rzy?  Czy  odchodząc  w  trudnych  czasach,  wierzyli 
w powrót domu w ręce rodziny? Nie dowiemy się tego. 

The  text  describes  the  fate  of  four  houses 
designed  and  constructed  for  the  Muellers  (Prague), 
the  Lemkes  (Berlin),  the  Tugendhats  (Brno)  and  the 
Wittgensteins  (Vienna).  Each  of  these  houses  is  an 
architectural  work  of  art,  but  their  fates  were  as 
dramatic as the fate of their owners, as was the epoch. 
Does this mean that the great buildings and their proud 
owners  were  lucky?  It  is  best  that  we  do  not  try  to 
answer  this  question,  leaving  the  reader  with  a 
description of the events and their own thoughts.

1.  W  zasadzie  można  by  ten  tekst,  który  ma 
mówić  o  właścicielach  –  inwestorach  domów  jednoro
dzinnych  i architektach wynajętych do zaprojektowania 
i wybudowania domu, skomponować w sposób dowol
ny,  jako że przykładów godnych pokazania są  tysiące, 
jeśli  nie  miliony.  Tak  więc  zawężenie  tematu  jest  ko
nieczne  i  korzystając  z  przywileju  autora,  mogącego 
napisać, o czym zechce, skupiam się na losach obiek
tów i ludzi, które bardziej mnie zajęły niż inne.

2. Kim są  tytułowi  szczęściarze  i  czemu wyraz 
ten opatrzony jest znakiem zapytania? Po pierwsze, za 
szczęściarzy mam tych, którym udało się namówić wy
bitne  postaci  życia  architektonicznego  do  zaprojekto
wania domu, wybitne już w czasie gdy zamówienie było 
składane. Po drugie, szczęściarzem jest sam budynek, 
który nie dość, że przybił na nim swą pieczęć ktoś zna
ny,  to  jeszcze  budynek  ten  nie  skończył  jako  ruina. 
W  obu  wypadkach  szczęście  okazywało  się  niepełne 
i ludzie i budynki przeżyły mniej dobre chwile – stąd py
tajnik  w  tytule.  W  takich  bowiem  czasach  budowano 
wybrane  obiekty,  że  i  one,  i  ludzie,  bywało,  nie  mogli 
być pewni ocalenia życia.

3. W Pradze,  w  latach  1928–1930 Adolf  Loos, 
propagator hasła o  tym, że zdobienie budynków orna
mentami to czyn kryminalny, na zlecenie Milady i Fran
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1. Müllers villa, Praga, arch. Adolf Loos, foto. SG
2. Müllers villa, Praga, arch. Adolf Loos, model, foto. SG
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Willa  jest dziś oblegana przez  turystów  i bada

czy historii architektury. Do najciekawszych prac na  jej 
temat należy esej Beatriz Colominy The Split Wall: Do
mestic Voyerizm1. Autorka nazywa otwarte, przenikają
ce  się  wnętrza  willi,  sceną  i  jednocześnie  widownią 
domowego  teatru,  odseparowanego matowymi  szyba
mi okien od zewnętrznego świata. Mieszkańcy i goście 
byli  więc  jednocześnie  aktorami  i  widzami,  przestrzeń 
prywatna stawała się publiczną i odwrotnie. Jest to być 
może  sugestia,  że  życie  jest  grą,  a  więc  i  upadek 
i  szczęście nic  nie  znaczą,  bo po  zapadnięciu  kurtyny 
i poszkodowany i szczęściarz przebiorą się w codzien
ny strój  i wrócą do realności. Gdzie ona jest, skoro nie 
ma  jej we własnym domu,  który  jest  tylko sceną? Być 
może  realizacja  teorii  Raumplan  zapowiadała  bardzo 
wcześnie baumanowską płynną rzeczywistość, a może 
realizacja ta była zapowiedzią lansowanej przez Tschu
miego koncepcji miast – zdarzeń, umieszczającej miej
skie  aktywności  pomiędzy  działaniami  rozumnymi 
i przypadkowymi? 

4. Teraz dwa domy projektu Miesa van der Ro
he,  różniące  się  wielkością,  może  raczej  rozmachem 
w projektowaniu, ale nie pomysłem. Pierwszy z nich to 
powszechnie  znana  willa  Grety  i  Fritza  Tugendhatów, 
zbudowana w latach 1929–1930 w Brnie, drugi to dom 
Marthy  i  Karla  Lemke  z  1933  r.,  stojący  nad  jeziorem 
Obersee w  północnej  części  Berlina. Nikt  nie  ukrywał, 
że o ile pierwszy z domów miał być pokazem siły finan
sowej rodziny Tugendhatów, o tyle drugi, w czasie pro
jektowania, ze względów finansowych ewoluował ku jak 
najprostszej  formie  w  kształcie  litery  L.  W  pierwszym 
zastosowano  trzypiętrową stalową konstrukcję szkiele
tową,  w  drugim  ograniczono  się  do  wymurowanego 
z  cegły  parteru.  Jeśli  chodzi  o  wnętrza  (współautor
stwo: Lily Reich) to co prawda w pierwszym pojawił się 
onyks,  mahoń,  wielkie,  ruchome  tafle  szkła  i  coś  na 
kształt klimatyzacji, ale w drugim też spotykało się me
ble z hebanu i kryte skórą – meble te są dziś do oglą
dania w berlińskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego.

Właściciele  obu  domów  nie  mieszkali  w  nich 
długo. Tugendhatowie zaraz po zajęciu Czechosłowacji 
przez  Niemców  w  1938  roku  przezornie  wyjechali  do 
Szwajcarii,  potem  do  Wenezueli  i  do  Brna  nigdy  nie 
wrócili. Lemke mieszkali nad Obersee do 1945 r. 

Po  Tugendhatach  do  willi  wprowadziło  się  ge

stapo,  potem  wojsko  rosyjskie,  sanatorium,  nawet 
szkoła tańca – nikt domu nie oszczędzał. Na szczęście 
remont  w  latach  2010–2012  udał  się  znakomicie, 
a dom trafił na listę zabytków UNESCO. 

Po  państwu  Lemke  do  domu  wprowadziła  się 
także Armia Czerwona, urządzając w nim garaż. W la
tach  60.  w  domu  pojawia  się  nowy  gospodarz,  Stasi, 
przerabiając go co jakiś czas w zależności od tego, co 
się tam miało znajdować: pralnia, kuchnia, mieszkanie. 
Od  końca  lat  80.  domem  opiekowało  się  miasto, 
a obecnie specjalnie powołana fundacja, która budynek 
odrestaurowała. 

Tak  więc  obydwa  domy  Miesa  van  der  Rohe 
przetrwały  najgorsze  czasy,  w  których  pozbawiono  je 
prawdziwego  gospodarza.  Miały  szczęście,  nazwisko 
autora w połączeniu z architektoniczną jakością budyn
ków zrobiło swoje. Zatriumfowała umiejętność stosowa
nia  minimalnych  w  formie  sposobów  wprowadzania 
zmian  przestrzeni,  tak,  żeby  i  to,  co  jest  ograniczane 
i  to,  od  czego  się  odgradzamy,  stawało  się  dziełem 
sztuki  architektonicznej.  Mamy  płaszczyzny  podłogi 
i sufitu, ale już ścian w tradycyjnym rozumieniu jest nie
wiele, zastępują  je ściany szklane, umożliwiające płyn
ne łączenie domu z ogrodem i z dalszym krajobrazem, 
którego widoki mogą  z  kolei  zastępować wieszane  na 
ścianach obrazy. Przez szklane ściany wpada do wnę
trza  słońce  i  przesuwając  się  po  znajdujących  się we
wnątrz  meblach  i  przedmiotach,  tworzy  wewnętrzne 
krajobrazy na podłodze  i ścianach z  ich sylwetek bądź 
cieni. Nawet taki detal, jak drzwi mające wysokość kon
dygnacji, wpływa na odbiór wnętrza,  staje  się  bardziej 
monumentalne i pozbawione niechcianych przez archi
tekta podziałów poziomych. 

Historia  obu  domów  kończąca  się,  póki  co  tak 
dobrze,  w  roli  szczęściarzy  ustawia  nas,  odwiedzają
cych budynki dla  ich podziwiania  i studiowania. Można 
je  fotografować,  rysować, dotykać, może głaskać  i ob
wąchiwać. Wzbudzają  szacunek  i  sympatię. Niech  tak 
trwa. I w przypadku obu budynków nie musimy pamię
tać o zręcznej zamianie modernistycznego „less is mo
re” na „less is bore”, bo nie jest.

5.  W  tym  samym  mniej  więcej  czasie  jedynie 
kilka  lat wcześnie, bo między 1926 a 1928 rokiem, ar
chitekt  Paul  Engelman,  uczeń  Adolfa  Loosa,  buduje 
w Wiedniu  dom dla Margarethe Stoneborough,  siostry 
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3. Lemkes house, arch. Mies van der Rohe, widok od wejścia, 4. Lemkes house, widok od ogrodu, 5. Lemkes house, ogród, 
6. Wittgenstein House, arch. Paul Engelman, 7. Wittgenstein House, rzut parteru, 8. Wittgenstein House, elewacja, foto. SG
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9. Tugendhats villa, Brno, arch. Mies van der Rohe,  widok od strony wejścia,
z10. Tugendhats villa, Brno, arch. Mies van der Rohe,  widok od strony ogrodu, foto. SG
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mieszkał zresztą daleko, w Cambridge. W 1968 r. poja
wił  się  zamiar  rozebrania  domu  po  sprzedaży,  ale  zo
stał  uratowany  przez  wiedeńską  komisję  do  spraw 
zabytków i w roku 1971 wpisany na ich listę. W 1975 r. 
został  ośrodkiem  kultury  bułgarskiej,  dzięki  czemu, 
zwiedzając  budynek,  możemy  oglądać  wystawy  ludo
wych  malarzy  bułgarskich,  uczestniczyć  w  imprezach 
na podobnym poziomie i przysiąść na meblach z domu 
towarowego.

Historia Domu Wittgensteina, jak nazywa się go 
w Wiedniu,  jest więc  dość  przygnębiająca. Odnosi  się 
wrażenie, że dla autorów i właścicieli ważny było samo 
projektowanie  domu,  że  dom  był  rodzajem  zabawki 
a  jego  budowanie  rodzajem  zabawy.  Zamieszkiwanie, 
które  jest  przecież  sensem  budowanie  za  bardzo  ich 
nie  obchodziło. Wittgensteinowie  byli  trochę  jak  dzieci 
obdarowane przez  los wielkimi klockami  lego  i składali 
je, odrzucając wszelkie instrukcje jak się z klockami ob
chodzić.  Zaryzykowali,  udało  się  zbudować  to,  co 
chcieli, ale wtedy przyszło rozczarowanie. Trudno więc 
ich nazwać  szczęściarzami – przynajmniej  jeśli  chodzi 
o tę sprawę. 

6. Na czterech opisanych historiach nie należy 
tworzyć żadnych uogólnień, to mówi ostrożność nauko
wa. Ale spróbować można wyciągać wnioski o statusie 
publicystyki. A więc wszystkie trzy domy wyróżniają się 
w  architektonicznym  krajobrazie  XX  w.  Kiedy  powsta
wały,  były  bez  wątpienia  dziełami  sztuki,  a  mimo  to 
w czasie swojego istnienia nie cieszyły się permanent
nie szacunkiem.  Nie stały się także lokatą kapitału, za 
to mianowano je wreszcie, po dramatycznych perturba
cjach,  pomnikami  myśli  architektonicznej.  Właściciele 
mieli mniej szczęścia, nikt z nich nie doczekał tej chwili. 
Czy zostawiali swoje domy z uczuciem przegranej? Te
go  się  nie  dowiemy.  Czy  więc  nie mieli  się  za  szczę
ściarzy?  To  też  pozostanie  tajemnicą  Wittgensteinów, 
Lemke, Meullerów i Tugendhatów.

1. B. Colominy, The Split Wall: Domestic Voyerizm,  [w:] Sexuality & Space, 
Princeton Architectural Press, New York 1992.

Ludwiga  Wittgensteina.  Nie  trzeba  przypominać,  kim 
była  cała  czwórka osób  zainteresowanych budynkiem, 
możemy sobie za to wyobrażać owe dyskusje o tym, co 
i jakie ma być w budynku, echa tych dyskusji dotarły do 
nas  zresztą.  Wystarczy  wspomnieć,  że  projekt  zamó
wiono w roku 1925, Engelman narysował trzy przenika
jące  się  bloki,  Ludwig  Wittgenstein  skoncentrował  się 
na detalach jak drzwi, klamki, kaloryfery, okna, a także 
metalowe zasłony do nich (150 kg. każda), podnoszone 
i  opuszczane  pod  podłogę  za  pomocą  specjalnie  wy
myślonego mechanizmu,  i nie ustępował w dyskusjach 
ani na krok, aż do zupełnego wyczerpania rozmawiają
cych. Pilnował  też właściwych według niego związków 
pomiędzy wszystkimi elementami budynku. Stąd np. ta
kie, a nie inne rozstawy okien czy proporcja ilości i wiel
kości  otworów  okiennych  do  pełnej  ściany.  Być  może 
chciał  zobaczyć,  jak w przestrzeni wygląda  jego myśl, 
że  ideałem  jest  pewien  chłód,  że  budynek  powinien 
tworzyć  jedynie  tło  dla  namiętności  ale  nie  ingerować 
w nie, co mogłoby się zdarzyć, gdyby jeden z elemen
tów domu dominował nad innym, będąc zbyt zauważal
ny.  Problematykę  zwykłości,  o  jakiej  pisywał 
w  traktatach  filozoficznych  i  filologicznych,  w  budynku 
realizował przez wykrywanie nonsensów i doprowadza
nie wszystkiego do porządku. Z aforyzmu, aby „nie py
tać  o  znaczenie,  ale  o  użycie”,  zrodził  się  być  może 
generalny pomysł na układ wnętrz w postaci architekto
nicznej  promenady.  Wszystko  było  wspaniałe  (choć 
drogie nawet dla tak zamożnej rodziny,  jak Wittgenste
inowie). Wszystko  było  tak  wspaniałe,  że  gdy  rodzina 
celebrowała  ukończenie  domu,  najstarsza  siostra  Lu
dwiga  stwierdziła,  iż  jest  to  raczej mieszkanie  dla  bo
gów, nie dla kogoś tak nieznaczącego jak ona. Reszta 
rodzeństwa (Ludwig miał siędmioro sióstr i braci, z któ
rych dwóch popełniło samobójstwo) także domu nie po
lubiła. Ludwig (po zastanowieniu?) znajdował dom zbyt 
surowy, mimo że  tak dobrze „dobrze ułożony”. Ale  taki 
wynik własnej aktywności architektonicznej, czyli  ideal
nie  chłodny  budynek,  dzięki  któremu  mógł  sprawdzić 
prawdziwość  tezy  o  konieczności  istnienia  obojętnego 
tła dla namiętności życia,   nie zmienił jego poglądów fi
lozoficznych. 

Po wojnie dom zajęli Rosjanie na koszary i staj
nie, co od razu mówi o stanie, w jakim się znalazł. Wyj
ścia  Rosjan  z  Austrii  Wittgenstein  nie  doczekał, 


