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Przemysław Bigaj

Alchemia Domu Mieszczanina
The Alchemy of the Urbanite’s
House
Alchemy is “the art of creating something that
has a mysterious character”. In the case of
architecture, it can refer to the creator’s use of
aesthetic means of expression in such a way as to
create a work evoking a specific mood and emotions
that intrigue the viewer, stimulate their imagination and
curiosity, and can sometimes cause anxiety shrouded
in the mystery of the house’s form. Providing things
with a shape is the domain of architectural art. One can
perceive the alchemy of the urban house’s architecture
as the ability to evoke specific emotions through the
compositional means and appropriately selected
material. The aesthetic success depends primarily on
the architect’s talent. The house belongs to a set of
personal belongings, despite the externalisation of its
form in the urban space. Every house is said to hide
some secrets – these may be secrets confided to the
building by its inhabitants – collections and family
mementoes, stories, tales, traditions; they may also be
the arcana of professions and crafts practised there.
1. Ezoteryka Architektury Domu Mieszczanina
Steen Eiler Rasmussen w książce Odczuwanie
architektury stwierdził, że „nawet takim rzeczom, które
w żaden sposób nie kojarzą się z formami organiczny
mi, przypisuje się ludzkie cechy”. Przywołując twór
czość Charlesa Dickensa, pisze, iż: „budynki i wnętrza
zyskują duszę, w jakiś demoniczny sposób odpowiada
jącą duszy ich mieszkańców”1. „Dla Dickensa ulica
obrzeżona domami stanowiła teatr, miejsce spotkań
oryginalnych postaci, a każdy dom mówił własnym gło
sem”2. Spostrzeżenie Rasmussena oddaje w istotnym
stopniu charakter zjawiska, które można określić mia
nem alchemii domów mieszczańskich. Polega ono na
umiejętności tworzenia wyjątkowej atmosfery towarzy
szącej obcowaniu z oryginalną formą i estetyką domu,

a także jej wpływ na specyficzny klimat miejskiej prze
strzeni. Twórcy architektury często wykorzystywali zja
wisko podświadomego przypisywania budowlom
pewnego rodzaju ezoterycznej siły oddziałującej na wy
obraźnię przybysza. Podstawą tego zjawiska bywa pro
jekcja pewnych skojarzeń form architektonicznych
z formami organicznymi, nawet wtedy, gdy odnoszą się
do abstrakcyjnej estetyki. Istotną determinantą dla
kształtu budowli jest zazwyczaj jej miejsce w strukturze
miasta. Umiejętność wykorzystania przez twórcę walo
rów kontekstu miejsca w celu nadania formie indywidu
alnego wyrazu ma znaczenie dla uzyskania efektu
rozpoznawalnej tożsamości dzieła. Nie bez wpływu po
zostaje także odpowiednie zastosowanie użytecznych
estetycznie materiałów, które nadają budowli specyficz
ny rodzaj materialności. Umiejętne ich połączenie może
tyleż wzmocnić, co osłabić wrażenie wyjątkowości bu
dowli. Widoczne jest to zwłaszcza w zabudowie fasad
kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Ich kompozycyjną
harmonię odwzorowywano zazwyczaj w kamiennej, ce
glanej czy żeliwnej materii, stając się jednocześnie
emanacją spuścizny kulturowej architektonicznego
dziedzictwa poprzednich epok.
Ezoteryczność architektury domu mieszczań
skiego określają pewne niemierzalne wartości – archi
tektoniczne imponderabilia – mające wpływ na
współtworzenie tajemniczej atmosfery i aury miejsko
ści. Należy do nich pewien całościowy, współistniejący
zestaw czynników i uwarunkowań nie tylko estetyczno
materiałowych i kompozycyjnych, ale przede wszystkim
kulturowoobyczajowych, wynikających z tradycji i hi
storii miejsca. Pozwalają one na zaistnienie poczucia
wyjątkowości danego wnętrza i nadają rozpoznawalny
charakter budowli, współtworząc w ten sposób zjawisko
niepowtarzalnego klimatu takiego miejsca, które w mi
tologii rzymskiej określano mianem genius loci – ducha
miejsca, czyli rodzaju przekonania o istnieniu pewnej
opiekuńczej siły czuwającej nad danym miejscem.
Domy mieszczańskie wydają się dziś reliktami
przeszłości, jednak to za ich sprawą odnajdujemy
esencję miejskości historycznych centrów miast. Patry
cjuszowskie fasady domów odzwierciedlały status spo
łeczny swych właścicieli. Każdy z takich domów
skrywał jakieś tajemnice – mogły to być tajemnice po
wierzone budowli przez mieszkańców – zbiory i pamiąt
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ki rodzinne, historie, opowieści, tradycje; mogły być ni
mi także arkana uprawianych tu zawodów i rzemiosł.
Dom mieszczański, zanim stał się w toku typologicznej
ewolucji zabudowy mieszkaniowej kamienicą czynszo
wą i w końcu współczesnym budynkiem wielorodzin
nym, stanowił emanację zjawiska miejskości, tworząc
materialne ramy dla życia w mieszczańskiej społeczno
ści. Twórcy architektury takich domów realizowali zle
cenia z myślą o konkretnych osobach i ich rodzinach,
uwzględniając ich status społeczny, uprawiany zawód
czy rzemiosło i to stawało się punktem zwrotnym alche
mii projektowej, nadającej budowli ów niepowtarzalny
wyraz personalizacji formy. Był to impuls twórczy do
poszukiwania rozwiązań oryginalnych, dbających o de
tal, często o indywidualnym charakterze, mówiący coś
o mieszkających i żyjących tu ludziach, którzy wyznali
określone wartości i mieli konkretne umiejętności. Tak
ukształtowany tygiel kulturowy historycznych miast,
kształtowany przez ich podstawowy element – dom
mieszczański – budował pełną kolorytu ezoteryczną at
mosferę życia w miejskiej społeczności. Współcze
sność, niepozbawiona anonimowości, uniformizacji czy
standaryzacji rozwiązań znanych z wielorodzinnej za
budowy mieszkaniowej, wydaje się wciąż poszukiwać
wzorców z przeszłości dla dzisiejszego domu miesz
czańskiego, będących wyrazem pewnej nostalgii za
utraconą ideą miejskiego modelu życia.
2. „My Home Is My Castle"
Niezależnie od czynników determinujących es
tetyczne doznania i emocje towarzyszące postrzeganiu
architektury domów w mieście, należy uznać, że ich al
chemia – „to jest sztuka tworzenia czegoś, mająca ta
jemniczy charakter”3 – jest domeną twórców
architektury, a właściwie kryje się za arkanami ich za
wodu, jak też zdobytymi umiejętnościami i doświadcze
niem. Uzyskanie intrygującego efektu tajemniczości
budowli związane jest z kolei z talentem, intuicją pro
jektową czy pewnym impulsem twórczym, który pozwa
la odnaleźć w wyobraźni właściwe i oryginalne
rozwiązanie dla bryły i ukrytej w niej przestrzeni. Prze
strzeń ta w naturalny sposób jest utożsamiana z pry
watnością właściciela i przynależy do zbioru rzeczy
osobistych. Podstawową cechą estetyki domu miejskie
go staje się forma, która jest uzewnętrzniana na prze

strzeń miasta. Jej nośnikiem coraz rzadziej bywa spe
cjalnie ukształtowana do tego celu fasada budowli. Pre
zentuje ona wykreowany obraz statusu społecznego jej
mieszkańców. Zawartą w bryle domu przestrzeń można
z kolei określić jako: schronienie, terytorium, królestwo.
Bywa zazwyczaj emanacją anglosaskiej dewizy „my
home is my castle”. Zjawisko to jest szczególnie wi
doczne w historycznej zabudowie, gdzie dom w mie
ście dawał poczucie trwałości i ciągłości istnienia
substancji miejskiej, zakotwiczonej w lokalnej kulturze
materialnej. Adolf Loos należał do twórców architektury,
którzy widzieli potrzebę rozdzielania kwestii zewnętrz
nego wizerunku domu od intymności jego wnętrza –
które daje moment wytchnienia, odpoczynku i ochroni
przed presją życia społecznego. Ta równowaga, pomię
dzy zewnętrznym obrazem domu a sposobem ukształ
towania przestrzennej specyfiki wnętrz uzależnionej od
ich przeznaczenia, stała się dla Loosa główną doktryną
i jednocześnie receptą na udany projekt domu.
„Podstawowym celem architekta jest stworzenie
ciepłej mieszkalnej przestrzeni”4 – pisał Adolf Loos na
łamach gazety Neue Freie Presse u schyłku XIX wieku.
Ten twórca Raumplanu5 nie postrzegał działalności ar
chitektonicznej jako rodzaj sztuki artystycznej, poza
dwoma jej przypadkami – grobowcem i pomnikiem. Być
może dlatego jego myślenie o „przestrzeni mieszkalnej”
pozostaje na tyle uniwersalne, że opiera się kolejnym
rewolucjom w mieszkalnictwie i następującym po sobie
transformacjom ideologicznym w architekturze. W 1910
roku, w eseju Architektura, pisał: „Dom ma się podobać
wszystkim. W odróżnieniu od dzieła sztuki, które nie
musi się nikomu podobać. Dzieło sztuki to prywatna
sprawa artysty. A dom nie. Dzieło sztuki powstaje nie
dlatego, że jest na nie zapotrzebowanie. Dom powsta
je, aby spełniać potrzeby. Dzieło sztuki nie ponosi
przed nikim żadnej odpowiedzialności, a dom przed
każdym. Dzieło sztuki chce wyrwać człowieka z jego
wygodnej pozycji. Dom ma służyć wygodzie. Dzieło
sztuki jest rewolucyjne, dom zaś konserwatywny. Dzie
ło sztuki wskazuje ludzkości nowe drogi i zwraca się ku
przyszłości. Dom zaś osadzony być musi w teraźniej
szości. Ludzie uwielbiają wszystko, co służy ich wygo
dzie. Nie cierpią zaś wszystkiego, co przeszkadza
i próbuje wyrwać z wypracowanej i wygodnej pozycji.
Dlatego też kochamy domy i nienawidzimy sztuki”6.
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Przytoczone słowa zyskują szczególnego znaczenia
zwłaszcza po zapoznaniu się z jego wcześniejszym –
pochodzącym z 1900 roku – opowiadaniem zatytułowa
nym Biedny bogaty człowiek7. Mowa w nim o szczęśli
wym i spełnionym życiowo człowieku, który zapragną
mieć „dom wypełniony sztuką”. Zatrudnił on wybitnego
architekta, który uczynił z domu rzecz nieomal dosko
nałą w każdym calu i skończoną w swym zamyśle, obfi
tującą w liczne przedmioty będące dziełami sztuki.
Wymarzony dom stał się wkrótce przekleństwem swe
go właściciela, bo tłumił wszelakie przejawy rodzinnego
życia i radość z mieszkania. Doskonałość stworzonego
przez architekta wnętrza domu, urządzonego na miarę
kompletnego i ukończonego dzieła sztuki oraz określe
nie panujących w nim zasad, uczyniła ze szczęśliwego
człowieka zakładnika własnych marzeń. Nie czuł on już
radości z mieszkania, bo wszystko było już ukończone.
W tym krótkim opowiadaniu Loos rysuje także nieco
despotyczną postać architekta, niejako w cieniu głów
nych zdarzeń, której powierzono to zacne zadanie –
sprowadzenie do domu sztuki. Architekt – powiernik
marzeń o domu idealnym – który konsekwentnie wy
musza realizację panujących w domu zasad i nie po
zwala
na
naruszanie
ładu
przestrzennego
zaprojektowanych tam rzeczy, staje się ostatecznie
głównym sprawcą nieszczęścia bogatego i spełnionego
życiowo człowieka. Ta moralizatorska opowieść niesie
również przesłanie dla samych architektów, aby w reali
zowaniu swoich twórczych ambicji nie zapominali
o ludzkim wymiarze architektury domu.
3. Kult Archetypicznej Formy Domu
Dwudziestowieczne ruchy modernistyczne za
chwiały na trwałe pojęciem tradycyjnego domu w mie
ście na rzecz upowszechnienia się nowego modelu
zabudowy wielorodzinnej, uwolnionej od ciężaru histo
rycznych uwarunkowań miejskich. Ów nowy model
mieszkalnictwa projektowano na podstawie corbusie
rowskich tzw. trzech radościach urbanisty, tj. dostępu
do światła słonecznego, wolnej przestrzeni i zieleni8.
Estetyka tak powstającej architektury mieszkaniowej,
czyli nowego rodzaju domu wielorodzinnego w mieście,
została podporządkowana racjonalizmowi rozwiązań
funkcjonalnych i dyktatowi ekonomicznemu. Standary
zację i uniformizację masowej architektury mieszkanio

wej przeciwstawiono tradycyjnemu modelowi domu
miejskiego, którego estetyka i rozwiązania przestrzen
ne miały stosowną skalę i indywidualny, wywodzący się
z kontekstu miejsca wyraz. Dzisiejszy obraz architektu
ry wielorodzinnej wydaje się zgoła odmienny – pozba
wiony
tej
wyjątkowej
atmosfery
architektury,
sprzyjającej poczuciu kontynuacji historycznej ciągłości
struktury miasta. To, co budowało pozycję przestrzenną
tradycyjnie rozumianego domu mieszczańskiego
w kwartale zabudowy miejskiej – to jest miejski kon
tekst ulicy, placu, skweru – odchodzić stopniowo w za
pomnienie. Tym bardziej, że współczesne miasto
przestaje się rozwijać na bazie wypracowanych przez
wieki wzorców urbanistycznych. Rem Koolhaas twierdzi
nawet, że „W tej chwili żyjemy bez urbanistyki. Jest tyl
ko architektura, coraz więcej architektury”9. Wydaje
się, że współczesny dom w mieście podąża za tymi
tendencjami planistycznymi i staje się elementem – jak
to określił Koolhaas – „śmieciowej przestrzeni”10, a nie
„prawdziwego” miasta. Mieszczańskie domy, wille, ka
mienice, zostały zastąpione coraz częściej architekturą
wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nawet gdy
jest on reinterpretacją, naśladownictwem czy imitacją
tradycyjnego kwartału zabudowy miejskiej, plomby uzu
pełniającej pierzeję ulicy czy wieży mieszkalnej, to utra
cił on witruwiańską autentyczność, którą wyrażano
w jedności trzech cech: trwałości, celowości (użytecz
ności) i piękna11. Postępująca dziś komercjalizacja za
budowy miejskiej, w tym przede wszystkim
mieszkaniowej, doprowadziła ostatecznie do zacierania
się obrazu tzw. „krajobrazu miejskiego”, o przywrócenie
którego już w latach 50. i 60. XX wieku postulowały
konserwatywne środowiska architektów i urbanistów,
jak choćby Gordon Cullen w publikacjach Townscape
czy The Concise Townscape12. Dziś za jednego z orę
downików powrotu do tradycyjnych sposobów budowy
miast i domów w mieście uznaje się Leona Kriera, zna
nego z krytyki modernistycznej ideologii konserwatystę,
którego publikacje niejednokrotnie piętnują zasadność
estetyczną, moralną czy ekonomiczną współczesnych
rozwiązań architektonicznych i planistycznych.
Domy są podstawowym tworzywem miasta. Bu
dują jego przestrzeń, ład i różnorodność estetyczną na
wet wtedy, gdy ich architektura bywa skromna
i niepozorna. Mówi się, że „brzydkie domy potrafią
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stworzyć piękne miasta”, patrząc na niewyrafinowaną
zabudowę domów tworzących pierzeje Piazza del
Campo w Sienie czy skromne, aczkolwiek barwne do
my tworzące zabudowę wyspy Burano, można uznać,
że stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w urbani
stycznej rzeczywistości. Dlatego też wiele z postulatów
prezentowanych przez Leona Kriera nawołujących do
powrotu do tradycyjnie pojmowanej architektury i urba
nistyki według koncepcji Nowego urbanizmu znajduje
wielu zwolenników i odzwierciedlenie między innymi
w takich realizacjach, jak Poundbury w Dorchester (An
glia) czy Cayala w Gwatemali. Zagadnienie domu
w mieście wydaje się w teoriach Kriera polem walki
o ducha autentyzmu w tradycyjnie rozumianym pojęciu
architektury, stając się nośnikiem pewnej kultury mate
rialnej, będącej świadectwem istnienia różnorodności
cywilizacyjnej w epoce postępującej globalizacji.
W swej krytycznej postawie, dokonania modernizmu
w kwestiach mieszkalnictwa Krier traktuje jako chwilo
we odrzucenie formy archetypu domu13. Wśród współ
czesnych twórców architektury wskazuje na rodzaj
twórczej hipokryzji pomiędzy tym, jakimi zasadami kie
rują się przy projektowaniu cudzych domów, a tym,
w jakich warunkach sami wolą żyć i wypoczywać. Jak
pisze Krier: „Po pięćdziesięciu latach prania mózgu, lu
dzie zobojętnieli już na banalność modernistycznych
budynków, lecz gdy mają wybór, większość (nie wyłą
czając modernistycznych architektów) woli mieszkać,
pracować, spędzać urlop czy lata starości w domach
tradycyjnych (np. François Mitterand, Ieoh Ming Pei,
Mick Jagger, Pier Boulez czy Norman Foster). Jest to
jaskrawy przykład »prywatnej cnoty« przeciwstawiony
„publicznej niecnocie”14. Może to świadczyć o tym, że
kwestia domu pozostaje wciąż elementem pewnego ro
dzaju kultu, silnie zakorzenionego w społecznej świa
domości i tradycji materialnej, który opiera się
eksperymentowaniu z jego ikonicznym wyrazem formy,
pozostając stale w twórczej konfrontacji z jego archety
picznym wizerunkiem – wzorcem.
Aspekt nowoczesnego domu był nie tylko kwestią two
rzenia zdrowej, przyjaznej, wygodnej i ergonomicznej
przestrzeni, stanowiącej bezpośrednie środowisko ży
cia dla człowieka, ale także stał się polem walki ideolo
gicznej o ducha współczesności i nowej świadomości

społecznej, wykorzystywanym przez ruchy moderni
styczne. Le Corbusier w swym dziele Urbanistyka pisał:
„Dom każe na nowo postawić problem architektury, sta
wia problem zupełnie nowych środków produkcji, zupeł
nie nowego planu, dostosowanego do nowego trybu
życia, a także estetyki wynikającej z nowego stanu du
cha”15. Z kolei w publikacji W stronę architektury Cor
busier pisze o prawdziwym kulcie domu i związanym
z nim językiem symboli: „Ludzie żyją jednak w starych
domach i nie pomyśleli jeszcze o tym, żeby budować
nowe. Schronienie jest od zawsze bliskie ich sercu. Tak
bliskie, że stworzyli prawdziwy kult domu. Dach! I in
nych domowych bożków. (…) Domy się nie zmieniły.
Religia domów pozostaje od wieków taka sama. Zbu
twiały dom runie”16. Ostatecznie corbusierowska idea
domu, rozumianego jako „maszyna do mieszkania”,
choć silnie zaistniała w świadomości twórców architek
tury i w oficjalnym nurcie architektury mieszkaniowej
osiedli miejskich, to nie znalazła wystarczającej akcep
tacji społecznej, zwłaszcza w działaniach budowlanych
opierających się na prywatnej inicjatywie – a więc
w największym stopniu dotykała kwestii idei własnego
domu w mieście. Być może stąd wzięła się popularność
suburbiów, jako przestrzeni niejako wolnej od oficjalnej
doktryny architektonicznej. W książce pod tytułem
Uczyć się od Las Vegas, architekci Robert Venturi, De
nise Scott Brown i Steven Izenour poruszają na przy
kładzie Levittown kwestię, jak to określili „architektury
milczącej białej większości” – ludzi o średniozamożnym
statusie społecznym, czyli uosobienie dawnych miesz
czan, którzy z przekonania wybrali życie na przedmie
ściach, odrzucając dominujące wzorce mieszkalnictwa
i życia społecznego w mieście, wykreowane w znaczą
cym stopniu przez działania architektów modernizmu.
„Większość mieszkańców przedmieść” – jak stwierdza
ją autorzy książki Uczyć się od Las Vegas – „odrzuca
ograniczone katalogi form zgodne z systemem wartości
promowanym przez architektów albo przyjmuje je
z dwudziestoletnim poślizgiem po modyfikacjach wpro
wadzonych przez przedsiębiorcę budowlanego: i tak
dom usoński staje się domem w stylu rancho. Tylko ci
najbiedniejsi, skazani na publiczne budownictwo miesz
kaniowe, muszą zaakceptować wartości narzucone
przez architekta. Deweloperzy budują raczej na potrze
by rynku niż na potrzeby Człowieka i czynią przy tym
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prawdopodobnie mniejszą szkodę niż wyrządziliby au
torytarni architekci, gdyby mieli tylko taką władzę”17.
4. Dwa Oblicza Architektury Domu
Dom przynależy do zbioru rzeczy osobistych,
pomimo uzewnętrznienia jego formy na przestrzeń mia
sta. Od kiedy przestał być wykonywany rękami konkret
nych rzemieślników – mistrzów w swoim fachu –
architekta, rzeźbiarza, kamieniarza, murarza, cieśli,
stolarza, etc., to utracił on swoje tradycyjne oblicze rę
kodzieła. Już na etapie wznoszenia budowli zaczyna
się opowieść o narodzeniu domu – czyli przestrzennym
wydarzeniu, ważnym dla jego przyszłych mieszkańców.
Alchemia, rozumiana tu jako „rzemieślnicza sztuka bu
dowania, skrywająca się za arkanami tajemniczej wie
dzy zawodu” została dziś w znacznym stopniu
zdewaluowana technologicznym imperatywem przemy
słu budowlanego. Rysujące się różnice pomiędzy rze
mieślniczym sposobem wznoszenia budowli, posiadającym
pewną magiczną, sprawczą aure procesu kreacji a ma
sowością produkcji przemysłowej wydaje się mieć tu
kluczowy wpływ na charakter, estetykę i jakość uzyski
wanej architektury.
Stworzenie reguł dla komponowania architektu
ry minionych wieków zostało utrwalone w społecznej
świadomości za sprawą rozpoznawalnego języka – ko
du form, detali, ornamentyki czy rzeźby. Niejednokrot
nie język tych historycznych wzorców wzbudza
poczucie nostalgii za dziedzictwem przeszłości. Dlate
go archetypiczny obraz formy domu miejskiego zyskał
status kulturowej ikony, która wydaje się wciąż obowią
zywać pomimo rewolucji estetycznej rozpoczętej przez
ruchy modernistyczne. Środki kompozycyjne stanowią
ce przetworzenia i cytaty z historycznego dorobku ar
chitektury, jak też secesyjne inspiracje czy odniesienia
do organicznych form znanych z natury, stały się czę
ścią kultury materialnej budującej tożsamość domu
mieszczańskiego. Potwierdzają to wciąż historyczne
centra miast, przyciągające swą ezoteryczną siłą prze
szłości przybyszów współczesności.
Jak zauważa Leon Krier: „W rzeczywistości ist
nieją dziś dwa rodzaje nowoczesnej architektury. Ofi
cjalna, standardowa, zgodna ze stylem między
narodowym architektura dla architektów, która może
być odbierana jako arogancka czy wręcz prowokacyj

na, oraz architektura prywatna, często oparta na wzor
cach lokalnych, dążąca do tego, by naturalnie i harmo
nijnie wtopić się w architekturę zastanego krajobrazu
lub miasta”18. Do tej pierwszej Krier zaliczył osiedla
mieszkaniowe, realizowane według oficjalnych dogma
tów i standardów architektonicznych, rozumiane jako
produkt masowy, skierowanych zazwyczaj do tzw. „sta
tystycznego” tj. anonimowego mieszkańca i jego rodzi
ny. Drugi rodzaj architektury obejmuje przede wszystkim
domy prywatne, będące zazwyczaj rezultatem indywi
dualnej inicjatywy, których charakter i estetyka odzwier
ciedla partykularne potrzeby konkretnych ludzi. Te dwa
jakże odmienne oblicza architektury pokazują, że kwe
stia formy domu nadal pozostaje polem otwartej ideolo
gicznie walki pomiędzy twórcami architektury a jej
użytkownikami.
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