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Dom Ogrodnika. Dom jako
laboratorium i wyraz nowej
architektury
The Gardener's House. The House
as Laboratory and Expression of
a New Architecture.
Having as reference "la maison du gardien
jardinier" of the Villa Savoye, we propose a project for
the gardener's house, in some of the most significant
"manifesthouses" of modernity. A construction of small
dimensions that allow the autonomous life of a couple,
that ensures the maintenance of the first house, with all
the elements necessary for an independent life
subordinate to the original project. A reissue of modern
architectural laboratory that produced the "manifest
houses", which will come into play both compared to
the most unique architectural preexisting twentieth
century and contemporary architecture, the 21st
century, a minimum habitat. Houses and landscapes
designed by Aalto, Mies, Neutra, Gray, Bo Bardi,
Scharoun, Smithson, da Rocha, Coderch... will
constitute the material basis. An essay that integrates
research, heritage intervention and contemporary
creativity.
W XX wieku, wieku postępu i iluzji, architektura
była właściwym środkiem, aby uwierzyć w lepszą przy
szłość. Kiedy specjalistyczne kongresy i wystawy mię
dzynarodowe umieszczały tę ideę w niedalekiej
przyszłości i wzywały europejskich architektów do wy
kraczania poza funkcje i pospolite materiały, najbardziej
znani architekci indywidualnie narzucili swoje pomysły
poprzez budowę pojedynczych domów, próbujących
ucieleśniać swoje teorie. Nowoczesna architektura zo
stała rozdarta między podporzadkowaniem się wymia
rowi społecznemu, zobowiązaniem do poprawy jakości
życia obywateli poprzez rozwój mieszkalnictwa zbioro
wego, „minimum” mieszkaniowego i standardowego
a formalną definicją innej architektury, która powinna
ustalić własne zasady i standardy wykraczające poza
ciągłość narzuconą przez historię.

Logiczne jest to, że debata na temat przyszłości
mieszkalnictwa zbiorowego odbywa się w Europie,
gdzie istnieją rzeczywiste modele, począwszy od bu
dynku Narkomfin Ginzburga, przez holenderski Berg
polder, a na szerzej znanych modelach Unité
d’Habitation Corbuisera kończąc. Podczas gdy budow
nictwo zbiorowe starało się wypracować standardowy
model, dom w Europie był zawsze rezydencją wyjątko
wą, powiązaną z lokalną tradycją i bliższą miejscu dru
giego albo wakacyjnego zamieszkania. Postęp
i dyskusja na temat architektury mieszkaniowej przy
szłości zostały rozwinięte na bryłach budynków zbioro
wego zamieszkania.
Tradycyjna siedziba zbiorowa w postaci zagród
została przeszczepione na grunt nowoczesnej architek
tury poprzez blok mieszkalny. W latach 1928–1932
Ginzburg zaprojektował Narkomfin (skrót od Ludowego
Komisariatu Finansów), chcąc osiągnąć równowagę
pomiędzy wspólnotą a prywatnością. Jego konstrukcja
stała się prototypem współczesnego bloku mieszkalne
go. Podwieszona ulica czy korytarz pozwoliły utworzyć
pomosty i połączenia pomiędzy budynkami, nakładając
inne poziomy relacji na płaszczyznę miasta. Narkomfin
rozpoczyna typologiczną spekulację jednostek po
mieszczeń, które podlegają głównej idei budowania
drogi w pionie jako miejsca spotkań społeczności.
Na początku XX wieku rozwój przemysłu i urba
nizacja zastąpiły arystokrację przez mieszczaństwo
w elicie społecznej; wydawało się, że konieczne jest
przystosowanie przedmiotów użytku domowego do se
ryjnej produkcji przemysłowej. Ten konwulsyjny okres,
który wymieszał wojnę z dużymi, specjalistycznymi wy
stawami, próbował informować i kształtować nową za
budowę mieszkaniową dla nowego człowieka poprzez
pedagogikę publiczną. Wielkie wydarzenie, jakim było
spotkanie pomiędzy stale rozwijającym się przemysłem
i sztukami dekoracyjnymi, które kontrolowały obiekty
przestrzeni domowych w XIX wieku, Exposition Interna
tionale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes
w Paryżu w 1925 r., musiało zostać opóźnione z powo
du wybuchu wojny w 1914 r. To na tej wystawie wystą
piła gwałtowna konfrontacja XIXwiecznej mentalności
z nowoczesnym światem. Upadek stylów był w Paryżu
bogato reprezentowany przez Art Nouveau i Art Decó,
z udziałem wyrafinowanych projektantów luksusowych,
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takich jak te jubilera, René Lalique’a, projektanta mebli,
Paul Follota i francuskiej wytworności, EmileJacquesa
Ruhlmanna, który zorganizował dom bogatego Colec
cionista, będący pewnego rodzaju muzeum przedmio
tów współczesnych, które domagały się wnętrza XIX
wiecznego domu: mieszkania jako dużego magazynu
przedmiotów na wystawie. Byli wielcy i znani architekci,
na przykład autorzy dekadenckich okolicznych prze
strzeni tacy jak Henri Sauvage (1873–1932) i jego Pa
villon Primavera du Printemps czy zapadający
w pamięć budynek zaprojektowany przez Pierre’a Cha
reau (1883–1959).
Wokół wyrafinowanych obiektów Art Decó po
wstała aura, która w pełni obejmuje przestrzeń domo
wą; najskromniejsze domy, które powstały na
peryferiach przemysłowych wielkich miast, były pełne
nieudolnych imitacji. Kształt tych przedmiotów wymaga
autonomicznego wystawienia, nawet meble przezna
czone do opierania się o ścianę były pozbawione statu
su, co widać w herbaciarni Henri’ego Sauvage’a.
Komfort i nagromadzenie wydawały się terminami za
leżnymi między sobą. Kolekcjonerzy, którzy urodzili się
w XIX wieku, opierając się na szacunku przedmiotów
archeologicznych z przeszłości, unikatowych przedmio
tów, świadków wspólnej historii, zostali włączeni do do
mu poprzez kolekcje obiektów przemysłowych, bez
wartości artystycznej lub historycznej. Aby być świad
kami historii, domowe kolekcje reprezentowały osobiste
wspomnienia mieszkańców. W pewnym sensie szczę
ście i sukces zostały zredukowane do posiadania, do
gromadzenia przedmiotów.
Podczas wystawy paryskiej z 1925 roku społe
czeństwo nie było przygotowane na doświadczenia
proponowane przez trzech wielkich architektów z bar
dzo różnych miejsc i stanowisk. Friedrich Kiesler eks
centrycznie
opracował
metalową
strukturę
z podwieszonymi płaszczyznami z podstawowych kolo
rów, które przenikały ciężkie granice architektonicznego
pojemnika. Ekspozycja Kieslera, „Przestrzeń miejska”,
zaprezentowana przez Austrię, opierała się na jego do
świadczeniu teatralnym w tworzeniu innowacyjnych
scenografii, scen stereoskopowych, w wyniku czego
była jedną z pierwszych i najbardziej genialnych kon
strukcji neoplastycznych. Pawilon sowiecki Konstantina
Mielnikowa (1890–1974) jest dostatecznie dobrze zna

ny; należy jedynie zaznaczyć, że jego wstawienie
w grupę wykorzystało wyzwoloną drogę cenzury, którą
promotorzy stosowali w celu zachowania czystości Arts
Décoratifs: pawilon zaproszonego narodu, który został
wybrany po konkursie. Technologiczny i strukturalny
wkład tego budynku jest zaskakujący nawet dla samej
twórczości autora. Nowo utworzony Związek Radziecki
przyjął ten budynek jako tymczasowe przeniesienie do
międzynarodowego stylu. Mielnikow złamał klasyczną
statyczną kompozycję i zaproponował sugestywną nie
stabilność niespodziewanych perspektyw przestrzen
nych. Poza oficjalną częścią ekspozycji, z powodu
cenzury organizatorów, odbyła się budowa Pawilonu
„Nouveau Sprit”, prawdziwego modelu nowoczesnego
domu, który powstał na dwóch kondygnacjach i był wy
posażony w duży taras na świeżym powietrzu, starając
się nakładać na siebie cechy mieszkalnictwa zbiorowe
go i odizolowanego domu.
Po wystawie paryskiej z 1925 roku odbył się
Salon d’Automne, gdzie Le Corbusier przedstawił nową
wersję eksperymentalnej zabudowy mieszkaniowej.
Jednak dopiero gdy w roku 1927 zaprezentowano osie
dle Weissenhof – projekt, którym kierował ówczesny
dyrektor organizacji Werkbund, Mies van der Rohe, wy
raźnie stwierdzono, że gromadzenie przeszłości nie
jest wartością, jak utrzymywali organizatorzy wystawy
paryskiej z 1925 roku. Ekspozycja Weissenhof w Stutt
garcie pozwoliła wybranym architektom nie tylko na
projektowanie modeli mieszkalnych różnego typu, ale
także na ich budowę.
W roku 1929, w trakcie długiej podróży służącej
rozpowszechnianiu jego pracy, Le Corbusier wykorzy
stał okazję do budowy w wielu miastach amerykańskich
liniowego budynku, który wspierał jego eksperymental
ny dom i podwieszoną ulicę wewnętrzną, uwalniając
duże obszary terenu miejskiego dla ogrodów. Ich szkic,
w stylu XIXwiecznych utopijnych alternatywnych miast,
zaspokajał radykalnie peryferyjny wzrost miast takich
jak Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires i Rio de Ja
neiro. W latach 1930–1942 architekt opracował miejski
plan dla Algieru, bardziej przemyślany, ale oparty na tej
samej podstawie teoretycznej. Plan, który dodał do
podwieszonej ulicy autostradę, wykorzystując wysoko
ści Algieru, dwieście metrów ponad miastem. Propozy
cja została jednogłośnie odrzucona przez Radę Miejską
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w Algierze. Rozwinięto również modele o mniejszych
rozmiarach, które miały odniesienie do ulicy–galerii
i mieszkań opierających się na usługach zbiorowych.
Bardziej atrakcyjny, ze względu na swoją metalową
strukturę, sklasyfikowany jako najlżejszy budynek na
świecie, był Bergpolder, zbudowany w Rotterdamie
w latach 1933–1934. Model ten po raz pierwszy prze
widuje znaczenie technologii w tworzeniu „minimum
mieszkalnego”. W 1935 roku José Luis Sert i grupa
GATEPAC, również wykorzystując konstrukcję stalową,
zaprojektowali i zbudowali „Casa Bloc”, budynek RE
DENTS, łączący doświadczenia Le Corbusiera z Pla
nem Algieru i Plan Voisin de Paris (1925). W latach
1947 i 1952 Le Corbusier skonstruował budynek Unité
d’habitation z siedzibą w Marsylii, który pozostanie uni
wersalnym wzorcem peryferyjnego bloku mieszkalne
go, nowego, bardziej dopracowanego formalnie wydania
Narkomfina. Ten model jest tak ważny, że utrudnia wybór
innego później. Piękno zostało zacytowane przez Co
pan w Sao Paulo, zaprojektowany przez Oscara Nie
meyera w latach 1951–1966. Krytyk Reyner Banham
jako propagator brutalizmu podkreśla konstrukcję Park
Hill w Sheffield, najprawdopodobniej najpopularniejszą,
propozycję podwieszonej ulicy–galerii.
Jak już wspomnieliśmy, ewolucji awangardy se
ryjnej zabudowy mieszkaniowej towarzyszył, w różnych
celach, tak zwany „casas–manifesto”, obszernie bada
ny i rozpowszechniony przez krytykę architektoniczną.
Odwołujemy się tu do willi Savoye (Le Corbusiera), do
mu Mairea (Alvara Aalto), domu Farnsworth (Miesa van
der Rohe) czy Robie House (Franka Lloyda Wrighta),
narzucających przestrzeń architektoniczną bardziej for
malną niż teoretyczną, kamienic odwracających się ty
łem na potrzeby społeczne, niewiele zajmujących się
bliską przyszłością dotkniętą poważnymi problemami
spowodowanymi przez dwa wojny światowe.
Media architektoniczne XX wieku zamieszczały
publikacje zarówno pojedynczych, wyraźnie burżuazyj
nych domów, jak i zbiorowych bloków na peryferiach,
które spełniały oczekiwania społeczne wynikające
z funkcjonalnego wymiaru równości i służby nowej ar
chitektury w celu uzyskania alternatywnej architektura,
lepszej dla każdego. Stąd Le Corbusier zaplanował do
mowe przestrzenie inaczej – głęboki rdzeń mieszkaniowy
z „Unité d’habitation” w zestawieniu z podwieszonymi sa
lami willi Savoye, za pomocą pojedynczego gestu ar

chitektonicznego.
Niezależnie od jego zastosowania jako schro
nienia w samotnym krajobrazie, dom Farnswortha za
kończył
badanie
przestrzeni
i
abstrakcyjnych
elementów domowych, które autor zaczął wiele lat
wcześniej w domu Tugendhat, bez względu na funkcjo
nalne dostosowanie domu stojącego przed włączeniem
go do formalnej debaty o nowoczesności w wyglądzie.
Dom 1027 Eileen Grey zbudowany dla niej sa
mej w RoquebruneCapMartin w 1926 r. dowodzi
słuszności puryzmu śródziemnomorskiej tradycyjnej ar
chitektury wraz z elementami zaczerpniętymi z żeglar
skiej techniki. Głównym wkładem tej konstrukcji jest
swoboda jej pozycjonowania na skalistym kopcu i wy
korzystanie mobilnych elementów, w tym tekstyliów,
które są wbudowane w główną fasadę domu, na tarasie
nad morzem.
Oscar Niemeyer wytwarza bardzo specyficzną
interpretację ekologicznej architektury współczesności
w House Canoe w Rio de Janeiro, w której płaskie
kształty, pokrycie i tafla wody basenu zamykają pozor
nie losowe krzywizny oddzielające się od terenu. Istnie
nie skał i ukrycie pomieszczeń wykopanych w terenie
przyczyniają się do potężnego wizerunku i oferują no
wą architekturę bez ograniczeń.
Inne nowe interpretacje organiczne stworzył Jo
sé Antonio Coderch w Domu Ugalde z roku 1951 i Aalto
w najbardziej znanej willi Mairea z roku 1939. Jak wi
dać na tych dwóch przykładach, domy stały się nie tyl
ko nowymi strukturami formalnymi dla laboratoriów
badawczych, ale także umożliwiły ich autorom ustale
nie wyraźnych różnic, niuansów architektonicznych, na
które nie pozwalała zbiorowa zabudowa. Mairea łączy
trudną, obiektywną równowagę między tradycyjną bu
dową nordycką a przestrzeniami i formami nowej archi
tektury, co znajduje odzwierciedlenie w różnorodności
użytych materiałów. Program funkcjonalny, który zakła
da studio i galerię sztuki, przyczynia się również do
końcowego wyniku tego odizolowanego domu umiesz
czonego w środku lasu i z dala od wersji nowego domu
amerykańskiego, który lata później zaprojektował Mies
van der Rohe.
W Stanach Zjednoczonych mieszkalne do
świadczenia międzywojenne nie były tak istotne jak
w Europie. Sposób zamieszkiwania był znacznie bar
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Pawilon Ogrodnika, Willa „Savoye”
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dziej rozsiany i rolniczy, skupiając tym samym większą
uwagę na odizolowanych domach, ale, poza tym, był
tożsamy z teoretyczną debatą, której poddana została
zabudowa mieszkaniowa w Europie. W tym kontekście
wyłania się doświadczenie elitarne „Case Study Ho
uses”. Redaktor magazynu Arts & Architecture, John
Entenza, w styczniowym wydaniu z 1945 r. publikuje
program domów eksperymentalnych, które przyniosły
by większe i bardziej jednolite doświadczenie nowocze
sności.
Los Angeles i Kalifornia miały twórczą kulturę,
nieobciążoną ograniczeniami czy przytłaczającą trady
cją, gdzie powszechną tendencją było poleganie na na
turze i jej jednoczesna integracja. Po niedoborach
mieszkaniowych powstałych w wyniku wojny, było to
dobre miejsce i czas, aby rozwinąć to doświadczenie,
oparte na pomieszczeniach w stylu międzynarodowym,
rozprzestrzeniającym się w Europie, chociaż wyniki for
malne odpowiadały bardziej amerykańskiemu stylowi
życia. W Los Angeles powstały dzieła Europejczyków,
architektów emigracyjnych takich jak R.M. Schindler
i R. Neutra.
Podczas mojej pierwszej wizyty w willi Savoye
wiele lat temu byłem zaskoczony małym i dziwnym,
nieproporcjonalnym domem unoszącym się za drzwia
mi wejściowymi do ogrodu willi, jakby to była kamera
monitorująca. Po zwiedzeniu słynnego domu Le Corbu
siera i rozważaniu praktycznego zastosowania pięciu
zasad nowej architektury XX wieku, zrozumiałem tę
marginalną konstrukcję, zarówno pod względem jej nie
woli w stosunku do domu głównego, jak i drugorzędną
obecność, jakim był dom ogrodnika („maison du gar
dienjardinier”). To brzydka, ale użyteczna interpretacja
pięciu punktów Le Corbusiera, oddalona od oczywiste
go wyrafinowania domu górującego nad działką.
Dom marginalny okazał się jedynym egzempla
rzem minimalnego domu zgłoszonego przez Le Corbu
siera do CIAM (Międzynarodowego Kongresu
Architektury Nowoczesnej), który odbył się we Frank
furcie w 1929 roku. Bezpośrednia transkrypcja typologii
spekulacyjnej i teoretycznej międzywojennej minimalnej
zabudowy mieszkaniowej; nowa konfrontacja między
dwoma modelami zamieszkania, które awangarda ar
chitektoniczna wykorzystywała do rozpowszechniania
swojej architektury. Wszyscy goście w willi Savoye byli

zaskoczeni bezpośrednią konfrontacją burżuazyjnego
luksusu domu–manifestu z racjonalnością bez ustępstw
ze strony społecznego zakwaterowania badanego
przez nowoczesny ruch; dwa awangardowe aspekty te
go samego domu–manifestu, który górował nad dział
ką.
Dom Poissy odtwarza mały raj dla „dobrego ży
cia”. Rezydencje tego typów zawsze wymagały budyn
ków pomocniczych, aby zakwaterować w nich osoby
tam pracujące, a które w skrajnym przypadku królew
skich rezydencji epoki barokowej stawały się miastami:
Aranjuez, Versailles, Poczdam... W XX wieku, dzięki
autonomii spowodowanej ogromnym wykorzystaniem
samochodu jako środka transportu, najzamożniejsze
rodziny budowały swoje domy w dzielnicach mieszka
niowych miejskich peryferii na dużych działkach, któ
rych niewielką część zajmowało mieszkanie, a resztę
poświęcano na drogi dojazdowe, ogrody, boiska sporto
we, basen i miejsca parkingowe. Te „zamożne” domy,
które w wielu przypadkach stanowią drugie domy na
weekendy i wakacje, wymagają pomieszczeń pomocni
czych, w których będzie mieszkał strażnik majątku,
zwykle wykonujący inne funkcje, np. ogrodnika, szofe
ra, służby domowej itd.
Niewielka część tej miejskiej burżuazji, z pew
nością najlepiej zilustrowana i interesująca w kulturze
we wszystkich jej przejawach, zlecała budowę swoich
domów uznanym architektom, którzy widzieli w nich
okazję do ujawniania i budowania swoich pomysłów,
które później mogliby zastosować w swoich głównych
projektach; jej dyfuzja i głęboka treść ideologicznego
i krytycznego myślenia stosuje do określenia tych do
mów nazwę rodzajową domu–manifestu. Willa Savoye,
gdzie Le Corbusier urzeczywistnił swoje 5 punktów no
wej architektury, sformułowanych w roku 1927, jest jed
nym z najważniejszych przykładów z tej grupy
awangardowych budynków XX wieku.
Doświadczenie edukacyjne, które przeprowadzili
śmy w ubiegłym roku na uniwersytetach w Sewilli i Wene
cji, polegało na rzutowaniu domu ogrodnika na niektóre
domy–manifesty ważniejsze niż nowoczesność. Przyłą
czony budynek o niewielkich wymiarach umożliwia parze
mieszkańców niezależne zamieszkiwanie ze wszystkimi
elementami wymaganymi do prowadzenia samodzielnego
życia, będąc jednocześnie podporządkowanym.
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Podobnie jak w panelach porównawczych szkół
architektury XVIII i XIX w., Recueil et Parallèle des édi
fices de genem, anciens de JNL Durand, wprowadzili
śmy pełną refleksję na temat współczesnego
dziedzictwa i koncepcji modelu i rodzaju. Dom ogrodni
ka tworzy nowy związek z domemmanifestem, rodzaj
zmodyfikowanego krajobrazu, który wynika z nierównej
konfrontacji między dwoma domami i dwoma okresami.
W jakiejkolwiek dziedzicznej interwencji istnieć będzie
dialog pomiędzy „nową a starą rzeczą”, debata, w któ
rej będzie uczestniczyć każdy projekt. Wznowienie la
boratorium nowoczesnego budownictwa tworzącego
oryginały domów–manifestów, które będą porównaniem
zarówno do najbardziej wyjątkowych preegzystencji XX
w., jak i współczesnej mikro architektury XXI wieku.
Innym aspektem rozważań w tym projekcie jest
kontynuowane doświadczenie mikro architektury, które
miało miejsce w drugiej połowie XX wieku i na początku
XXI wieku. Zgodnie z terminami użytymi przez Richar
da Hordena (czasopismo Detail 20051), koncepcja mi
kro architektury znajduje się w obiektach znanych
wszystkim, takich jak: wiszące hamaki, chaty, namioty,
kabiny lub skrzynki telefoniczne. Architektura mikro to
coś więcej niż wytwarzanie artefaktów. Mikro architek
tura otwiera nowe ścieżki edukacyjne i pozwala stwo
rzyć oazę wolności. Ważny jest tu nie czar
ascetycznego życia przez wycofanie, ale interkomowe
multimedia w ograniczonej przestrzeni. Mała skala
zwiększa możliwości osiągnięcia. Łatwo jest otworzyć
szeroką gamę odniesienia do tych „domów ogrodni
ków” na podstawie Cabanon (Roquebrune, 1951–52)
Le Corbusiera i kończąc na najnowszych modelach
opartych na wysokiej technologii, takich jak budynek
„Microcompact House” zaprojektowany przez Richarda
Hordena.
Pojęcia tak odmienne jak uprzednie występo
wanie, patrymonialne modele, typy, minimalna zabudo
wa mieszkaniowa i prefabrykacja stanowią część tego
doświadczenia projektowego, którego głównym celem
jest przestrzeń domowa, podstawowe pole badań nad
architekturą wszystkich epok.

