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TRWANIE I PRZEMIJANIE WZORCÓW W ARCHITEKTURZE
PRYWATNYCH DOMÓW REZYDENCJALNYCH – DYSKURS
POMIĘDZY ARCHITEKTURĄ FORMALNIE LANSOWANĄ
A ŻYCZENIAMI PRYWATNEGO UŻYTKOWNIKA
W architekturze domu mieszkalnego, budowanego przez prywatnego inwestora na koszt i życzenie użytkownika, najpełniej chyba odwzorowują się życzenia i preferencje estetyczne społeczeństwa. Często architektura jest odbiciem tendencji i wzorów, które istnieją w określonym czasie i na określonym terytorium. Pytanie
o owe wzorce jest przedmiotem niniejszego artykułu oraz przedmiotem projektu badawczego na temat preferencji estetycznych współcześnie funkcjonujących w polskim społeczeństwie.
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The deepest problem of human life flow from the
attempt of the individual to maintain the independence
and the individuality of the existence against the weight
of the historical heritage and the external culture and
technique of life… Georg Simmel [1].
Dom mieszkalny jest formą architektoniczną,
w której chyba najpełniej odwzorowują się życzenia
i gusty społeczeństwa. Jest odbiciem kultury i stylu
życia, miejsca i czasu, w którym powstaje. Tzw. dom
rezydencjalny – willa – będąc wyższą/droższą formą
jednorodzinnego domu mieszkalnego pozwala architektowi na realizację swoich marzeń o formie doskonałej, ale równocześnie w swoich zmaganiach z architekturą nie jest całkowicie samodzielny – musi myśleć o spełnieniu pragnień i życzeń przyszłego użytkownika. Formalnie współczesne wzorce architektoniczne wywodzą się z okresu modernizmu wcze-

snych lat dwudziestych ubiegłego wieku. Architektura ta nadal posiada markę dobrej jakości. Często staje się inspiracją dla domów budowanych współcześnie. Równocześnie powstają domy tworzone według
kodu własnego – użytkownika – inwestora. Okres po
modernizmie przynosi nową i coraz bardziej zróżnicowaną interpretację formy. Język zapisu architektonicznego zmienił klasyczny kod architektury. Nowe
tendencje tworzą nowy zapis formalny. Równocześnie nawet pobieżna podróż po polskim krajobrazie
architektonicznym ukazuje niezmienne przywiązanie
do wzorów wyniesionych z historii oraz budzi pytanie, jakie wzorce są główną inspiracją prywatnego inwestora? Pytanie o prawdziwość a także o przyczynę tego zjawiska stał się inspiracją do podjęcia badań na temat tendencji i wzorców funkcjonujących
w polskim społeczeństwie.
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W poszukiwaniu wzorca
Poszukiwania wzorców współczesnej architektury domów rezydencjalnych ukazały trudność jednoznacznego ich sformułowania. Tendencje, trendy i idee przenikają się wzajemnie a przykłady
\wyłonione z pośród obiektów zrealizowanych często znajdują się na granicy dwóch a nawet większej
liczby nurtów literaturowych [2]. Podjęte w tym kierunku studia, nie zakończyły się sukcesem – odstąpiono od poszukiwań, których rezultatem mogłaby stać się próba kolejnej/nowej klasyfikacji typologicznej formy. Prawdziwym wydaje się stwierdzenie (zadane dość intuicyjnie) o istnieniu dwu
generalnych tendencji:
– domy wywodzące się z nurtu architektury historycznej,
– domy wywodzące się z zasad wczesnego modernizmu.
Te dwie postawy twórcze różnią się stosunkiem do definiowania przestrzeni, która najpełniej
widoczna jest w domach – wzorach. W pierwszej
przestrzeń mieszkalna powstaje „dośrodkowo”, we
wnętrzu zamkniętej bryły – pierwowzór Willa Rotonda Palladia. W drugiej przestrzeń mieszkalna tworzona jest „odśrodkowo”- Dom z Cegły Miesa Van
der Rohre.
Badania literaturowe wskazują na dwa dalsze
ważne nurty:
– domy wywodzące się z poszukiwań zgodności
z naturą,
– domy wywodzące się z szerokiego strumienia wzorów, ukształtowanych przez postmodernizm.
Wyodrębnienie domów, odpowiadających wyróżnionym nurtom projektowym pozwoliły na wprowadzenie do badan czterech wzorów. Stały się
one podstawą badań, prowadzonych wśród przyszłych, potencjalnych użytkowników. Cztery tendencje ukazane przez cztery różne budynki są następujące.

Nurt historyczny – kontynuacja tradycji
Willa palladiańska była wzorcem kształtowania rezydencji najpierw dworskiej, a następnie stała się wzorem zamożnego mieszczaństwa prawie w całej Europie.
Centralny układ wnętrza, antyczny portyk kolumnowy
stały się wyznacznikiem zamożności i dobrej tradycji.
W polskiej architekturze historycznej, wzór ten
posiadał lokalną interpretację materiałową i formalną, a współcześnie stał się tendencją, która jakby nadal nie utraciła swej aktualności, posiada natomiast
długą tradycję historycznie odnawianą. Dla powstania i trwałości tego nurtu ważna była zarówno uzyskana w 1920 roku niepodległość Polski oraz ówczesne poszukiwania stylu narodowego, jak i ponowne,
po drugiej wojnie światowej (1945–1980) zniewolenie tożsamości narodowej. Współczesne poszukiwanie wzorców historycznych, w dworskiej architekturze prywatnych domów mieszkalnych, pozwala dziś
mieszkańcom skromnych mieszkań epoki socjalizmu
na nową nobilitację.
Patrząc na współczesne realizacje „dworu polskiego”, widzimy zarówno wpływ nurtu historycznego – stylu narodowego, jak i wpływ postmodernizmu. Zauważony przez Ch. Jenksa podwójny kod
[3] architektury postmodernistycznej, zredukowany
tu został do zapożyczania elementów formy historycznej. Portyki kolumnowe, narożne wieżyczki i alkierze a nawet elementy obronne stają się niezbędnym elementem rezydencji, są świadectwem nie tyle
gustu ile zamożności właściciela domu. Forma budynku jest najczęściej wynikiem życzeń inwestora, których realizatorem jest architekt. Nawiązanie
do lokalnych form historycznych stawia obiekty te
w rzędzie tendencji tzw architektury wernakularnej,
a także tendencji postmodernistycznej. Powszechność akceptacji tzw. stylu dworkowego lub stylu narodowego w architekturze polskiej jest najprawdopodobniej wyrazem życzeń inwestorów prywatnych
domów mieszkalnych.
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Estetyka młodych współczesnych architektów –
nurt modernistyczny
Willa Savoy Le Corbusiera w Poissy (1923–31)
ustawiona na filarach wyrasta z krajobrazu i tworzy zamkniętą geometryczną całość. Jednak to forma budynku tworzy tu kontekst miejsca. Wg Collina Rowe [4] istnieje bezpośredni związek między
obu obiektami: willą Paladia a domem Corbusiera. Choć różni je ideologia, to obie postawy są tak
samo dogmatyczne. Potrzeba oddzielenia wnętrza
domu od zewnętrza występuje w tych obiektach
bardzo wyraźnie poprzez ideę ogrodzenia – stworzenia przestrzeni chronionej prywatnej. Także Mies
swoje proste, funkcjonalne domy buduje w ramach
ogrodzenia.
Czysta jasna forma willi Savoy, na wiele lat
ukształtowała definicję modernizmu. Architektoniczna geometria obiektu ukształtowała jasną definicję
standardów modernizmu, który postrzega architekturę nie jako zlepek dekoracji i materiałów, ale
jako ukształtowanie funkcji o czystej, abstrakcyjnej
formie. Architektura Corbusiera wywarła wpływ na
twórczość wielu architektów i dała początek wielu
nurtom estetycznym architektury. Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych także promują formy powstałe z geometrycznej prostoty, ale współgrając z naturalnym
krajobrazem często dążą do tworzenia architektury bardziej związanej z miejscem aniżeli zorientowanej na technikę (Medusa Group). Widoczne to
jest w wielu domach Miesa. Także architekt bardzo
nam współczesny, Tadao Ando, nawiązuje do estetyki proponowanej przez Corbusiera [5], pomimo, że kreuje ideę odmienną. Jego domy odwróciły niejako ideę wzorca, kreując prawdziwy świat
mieszkania, skupiony wokół dziedzińca wewnętrznego. Architektura domu nawiązuje bardziej do estetyki aniżeli do funkcji, pozostając wierna zasadom prostoty geometrycznej. Podobne kształtowa-

ny jest świat mieszkania prezentowany w domach
młodego polskiego architekta Roberta Koniecznego. Jego dom A-atrialny stał się w naszych badaniach typem wzorca.
Nurt krajobrazowy – w jedności z przyrodą
Frank Lloyd Wright, choć zaliczany do grona modernistów, jak sam mówił projektował w duchu gotyku. Nawoływał do odnalezienia własnego stylu przez
społeczeństwo amerykańskie – US-onian house [6].
Styl ten powstać miał nie tylko z potrzeb mieszkańców, ale także, miał wynikać z naturalnego ukształtowania krajobrazu, dom i otoczenia miały tworzyć
jedność. Dominacja linii horyzontalnej miała potęgować wrażenie złączenia budynku z terenem otaczającym (tzw. dom prerii). Stosowanie naturalnych
materiałów było odwołaniem do tradycji japońskiej.
Integralnym elementem architektury domów Wrighta był detal, który sprawiał, że dom z daleka zyskiwał na atrakcyjności formy, a z bliska na atrakcyjności rozwiązań materiałowych, kolorystycznych,
jakości elementów formalnych. Sztandarowy projekt Robbie House prezentuje założenie, w którym
wyraźna jest dominacja zasady kształtowania przestrzeni mieszkalnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Pieter Oud, podkreślając znaczenie Wrighta w procesie niszczenia idei architektonicznego pudełka,
mówił, że: rozrzucił bryły, dzięki czemu rozwój nowoczesnej architektury będzie polegał na jej redukcji do odpowiednich proporcji [7]. Idea podkreślania horyzontalnej linii w architekturze stale okazuje
się skuteczna w tworzeniu domów harmonijnie kontestujących otoczenie. W polskiej architekturze wymienić można wiele przykładów, w których architektoniczna forma akceptuje krajobraz, a nawet stawia
go na pierwszym planie a zarazem doskonale bawi
się materiałem, jak śląskie domy z pracowni Meduza Group czy willa w Komorowie Doroty i Wojciecha Bagińskich.
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W badaniach za dom – wzór posłużył Fallingwater House, który pomimo geometrycznej, prostoty
formy, wydawał się najbardziej wyrazistym wzorem
myślenia o domu, romantycznym, o domu zespolonym z krajobrazem.

i technologicznych. Umieścić tam można także dom
mieszkalny pt Dom – Ślimak, już wcześniej wymienianego polskiego architekta R. Koniecznego. Zamieszczając dom wzorzec nazwaliśmy go – Domem
dla Odważnych.

Nurt postmodernizmu – dom dla odważnych
W 1972 roku ogłoszono „śmierć” modernizmu.
Nowy styl stał się wyrazem nostalgii za przeszłością, ale również odzwierciedleniem coraz szybszych
przemian technicznych, nowego myślenia w sztuce,
w literaturze i w malarstwie, rzeźbie, grafice, fotografii, kinie. Słowa Miesa less is more, zaczynają oznaczać less is bore. Dla Roberta Venturiego architektura jest środkiem przekazu, który wyraża się dwu
formach: budynku o nieistotnej formie, reklama informuje o jego funkcji – udekorowana buda, oraz
budynku o funkcji dominującej nad formą – kaczka.
Budynek staje się ikoną – geometria jego nie jest już
związana z funkcją, na pierwsze miejsce wysuwa się
symboliczne znaczenie budynku. Architektura niejednokrotnie staje się zabawą, która jednakże wykorzystuje wszystkie możliwości techniki.
Współczesny nam Frank Gehry rozwija wiele zasad F. L. Wrighta, ale bardziej kojarzy się z postmodernizmem i jego dążeniem do obalenia tradycyjnego oglądu świata. Dąży do rozczłonkowania formy,
którą Wright scalał, różnicując materiałem. W nurcie
tym powstało i nadal powstaje wiele obiektów, które burzą istniejący świat form architektonicznych, nawiązując bardziej do architektury znaczeń aniżeli do
architektonicznej geometrii. Idea rozbicia widoczna
w domach Franka Gehry’ego, np. dom Wintonów,
w którym rozbicie planu na 6 brył, z których każda
ma inną geometrie i wykończona jest innym materiałem oznacza liberalizację życia rodzinnego, rozpad
tradycyjnej kultury mieszkania. W tym nurcie mieści
się wielka różnorodność koncepcji formalnych a także, wielość współczesnych możliwości technicznych

Podsumowanie – wyniki badań
Badania przeprowadzono na próbce ponad
200 osób, potencjalnych inwestorów własnego domu
marzeń. Ankieta ukazywała cztery typy domów, cztery wzory dla osób ankietowanych, ponadto zawierała pytania bardziej szczegółowe dotyczące rozwiązań wnętrza, koncepcji dachu, wejścia do budynku
itp. Dla niniejszego opracowania istotne wydają się
odpowiedzi ogólne, dotyczące formy i estetyki, czyli
ogólnych wyobrażeń przyszłego/potencjalnego użytkownika o architekturze własnego domu.
Odpowiedzi są potwierdzeniem tego, co widzimy
wokół nas. 60% respondentów opowiedziało się za
domem bardzo tradycyjnym, ponad 20% za domem
krajobrazowym. Reszta podzieliła się pomiędzy nurt
modernistyczny i postmodernistyczny lub nie miała
określonego zdania.
Architektura nieustannie czerpie z historii i z tradycji. Jeśli nawet wydaje się, że jakiś nurt gaśnie,
w jego miejsce zjawia się kolejny, a u jego początku
gdzieś tli się historia.
Przegląd literatury ukazuje, że podobnie jak pierwszej połowie XX wieku, dziś także wielu architektów
powraca do architektury prywatnych domów mieszkalnych, jako ważnego przekaźnika idei architektonicznej. W poszukiwaniu domów – wzorców, widać
wyraźne zróżnicowanie postaw, zarówno architektów
twórców, jak i odbiorców architektury, mieszkańców.
Wyrazem jest architektoniczna różnorodność architektury. Motywacją tej różnorodności jest zawsze kontekst znaczeń, który istnieje w społeczeństwie, jakby
powstawał poza samą architekturą.
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