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Architektura powinna milczeć i pozwolic, by przyroda 
przemawiała językiem słonecznego światła i powiewu 
wiatru1

Tadao Ando

Tendencji osiedlania się Europejczyków w miastach towarzyszy zjawisko przenoszenia się mieszkań-
ców miast na obrzeża, gdzie wartością najbardziej pożądaną jest kontekst naturalnego krajobrazu. Marze-
nie o domu w krajobrazie otwartym może tłumaczyć atawistyczna potrzeba kontaktu z przyrodą, ale także 
deficyt zieleni w przestrzeni miasta. Równocześnie mieszkając blisko natury, współczesny człowiek chce 
być blisko miasta – pracować w nim i korzystać z jego oferty kulturalnej i komercyjnej. 

Idea Miasta oszczędnego wiąże się między innymi z wyważoną gospodarką terenem oraz udoskona-
laniem koegzystencji człowieka z naturą na zasadzie symbiozy2. Rozrost miast, dokonujący się poprzez 
wchłanianie obszarów położonych na obrzeżach, na styku z naturalnym krajobrazem, może być jedynie do 
pewnego stopnia powstrzymywany poprzez odpowiednie działania legislacyjne, głównie zapisy w Planach 
Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego. 

Tym istotniejsze jest potraktowanie kontekstu natury jako źródła inspiracji i punktu odniesienia dla 
powstającej architektury – rozwoju miasta policentrycznego3. Antonio Monestiroli mówi: „Fakt, że miasto, 
w którym jest obecna natura, że wszystkie jego fragmenty są w ciągłej z nią relacji, jest potwierdzeniem 
chęci przyjęcia natury jako kontekstu architektonicznego, stałej dekoracji, na której poprzez architekturę 
– zostają przedstawione losy człowieka. Ta idea miasta nie opiera się zatem tylko na wyborze środowisko-
wym, lecz kładzie silniejszy nacisk na pragnienie uczynienia oczywistą – konfrontację natury i historii, 
dwóch biegunów naszej egzystencji. Z tej konfrontacji wyniknie pejzaż nowego miasta, antycznego w za-
łożeniu, lecz mającego dopiero powstać”4. 

Świadome, a zarazem twórcze wprowadzanie zabudowy w krajobraz naturalny ma znaczenie dla rozra-
stających się metropolii, ale także dla mniejszych miast, zwłaszcza położonych w unikalnym krajobrazie, 
miast o wartościach kulturowych, o potencjale turystycznym i klimatycznym. Na kształt nowopowstają-
cych dzielnic składają się poszczególne realizacje. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje dom jednoro-
dzinny. Jego wyważona, oszczędna forma wydaje się mieć istotne znaczenie dla harmonii przestrzennej 
obrzeży miasta. 

Nurt nowoczesnej architektury zainspirowany został przez Adolfa Loosa – opowiadającego się za po-
zbawioną ornamentu formą wyrazistą – formą reprezentacji tożsamości i przeznaczenia5. Kontynuatorami 
tego wątku w architekturze XX wieku byli Mies van der Rohe oraz Le Corbusier, którzy za cel obrali czy-
telność form6. Istotę architektury powściągliwej w formie zawarł Mies van der Rohe w stwierdzeniu ,,less 
is more”.

Współcześnie także można dostrzec kontynuację nurtu architektury formy zredukowanej7. Znajduje ona 
zwolenników wśród współczesnych architektów i wśród części użytkowników i odbiorców architektury. 
źródła tego uznania można doszukiwać się w potrzebie reakcji na konsumpcję i w potrzebie obrony przed 
chaosem estetycznym. Potwierdzeniem są słowa Marii Misiągiewicz: „w panującym pluralizmie stylistycz-

1 Irving M, 1001 budynków, które musisz zobaczyć, Chiny 2007, s. 600.
2 Tezy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Miasto oszczędne.
3 Monestiroli A., Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze, Kraków 2009, s. 67-69.
4 Monestiroli A., op. cit., s. 68.
5 Monestiroli A., op. cit., s. 37-38.
6 Monestiroli A., op. cit., s. 17.
7 Misiągiewicz M., Architektoniczna geometria, Kraków 2005, s. 103-106.
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nym architektura minimum wydaje się być efektem tęsknoty za architekturą prostą będącą synonimem 
stylu intelektualnego i eleganckiego. Tę ideę można też odbierać jako protest przed nadmiarem kształtów 
nierzadko wymuszonych presją komercji”8.

Oszczędna forma w architekturze może być przyjmowana jako współczesna reprezentacja piękna, jako 
„architektura ukrywająca się, kontemplacyjna o trwałych, wysublimowanych wartościach”9. 

Można podjąć próbę wyodrębnienia cech charakteryzujących architekturę oszczędną w formie. Jednym 
z najistotniejszych elementów jest klarowna kompozycja z prostych brył10. Oddziaływanie elementarnych 
brył geometrycznych potęgowane bywa poprzez ostre krawędzie i gładkie płaszczyzny ścian. W formie 
oszczędnej redukcji podlega także detal architektoniczny. Oszczędność w architekturze wiąże się z proce-
sem eliminacji, której celem jest dążenie do ideału11. 

Elementem współtworzącym oszczędną formę architektoniczną jest materiał. Postrzega się go jako bu-
dulec stanowiący o konstrukcji, ale zarazem jako środek plastyczny, pełniący niejednokrotnie rolę dekora-
cji. Fakt ten nie stoi w sprzeczności z ideą oszczędnej formy domu, gdyż jak twierdzi Antonio Monestiroli 
„proste formy nowoczesnej architektury nie wynikają z wyeliminowania dekoracji, jeśli to z wyeliminowa-
nia ornamentu” fałszującego i zacierającego kształt budowli12. 

Także kolor wpływa w sposób istotny na odbiór oszczędnej formy architektonicznej. Le Corbusier uka-
zuje wpływ koloru na odbiór formy w słowach: „kolor ma zaskakujące właściwości o charakterze zmy-
słowym: wyprzedza optyczne zaskoczenie wywołane formą (...) jedne barwy są świetliste i promieniujące 
ku przodowi, inne uciekają w głąb, jeszcze inne stałe i utrzymujące się w rzeczywistej płaszczyźnie”13. 
Stosowne, powściągliwe operowanie barwą ma duże znaczenie dla formy architektonicznej, ale także dla 
harmonijnej relacji domu z krajobrazem14.

Poszukiwanie właściwej relacji pomiędzy dziełem architektury, a miejscem jest jednym z głównych 
wyzwań stojących przed twórcą domu. Charakter otaczającego krajobrazu, klimat, topografia, roślinność, 
nasłonecznienie, stanowią potencjalne źródło inspiracji dla architekta, element dopełniający, wzbogacający 
jego ideę projektową poprzez poszukiwanie związków formy architektonicznej domu i miejsca15.

Dzisiaj oszczędność w odniesieniu do miejsca, naturalnego krajobrazu, wiąże się przede wszystkim 
z poszanowaniem terenu – poprzez wybór stosownego miejsca, racjonalne usytuowanie domu na działce 
oraz z ochroną biotopu – flory i fauny. Wzorcowe przykłady odnajdujemy zwłaszcza w krajach skandynaw-
skich, gdzie zjawiskiem powszechnym jest wpasowywanie zabudowy pomiędzy istniejące drzewa, a nawet 
zachowywanie skupisk mniejszych roślin rosnących na danej działce. Podobnie ukształtowanie terenu na 
ogół pozostawiane jest w stanie pierwotnym, a niektóre jego elementy, np. głazy czy fragmenty skał, wpa-
sowywane są w kompozycję architektoniczną domu. 
  8 Misiągiewicz M., Architektoniczne znaki w naturalnym krajobrazie, Środowisko Mieszkaniowe KKŚM WA PK 

7/2009, s. 130-131.
  9 Cielątkowska R., Minimalizm jako aktualny nośnik piękna – „Uderzenie w duszę”, Kozłowski D., Misiągiewicz M. 

(red.), Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Co z tym pięknem architektury współczesnej? Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa, IPA WA PK, Kraków 2007, s. 24-27.

10 Misiągiewicz M., Architektoniczna geometria, s. 103-106.
11 Cielątkowska R., op. cit., s. 103-106.
12 Monestiroli A., op. cit., s. 37.
13 Le Corbusier, Puryzm, [za:] Grabska E., Morawska H., Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1969, 

s. 248.
14 Włodarczyk J.A., Kolor i ślepcy, Kozłowski D., Misiągiewicz M. (red.), Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 

– Co z tym pięknem architektury współczesnej? Międzynarodowa Konferencja Naukowa, IPA WA PK, Kraków 2007, 
s. 158-161.

15 Włodarczyk J.A, Żyć znaczy mieszkać. Dom naszych pragnień i możliwości, Warszawa–Kraków 1997, s. 59.
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Fot. 1. Dom O, Peter Ebner, Franziska Ullmann, Bergheim, Austria 2002–2003 (fot. M. Gała-Walczowska)

Photo 1. O single – family house, Peter Ebner, Franziska Ullmann, Bergheim, Austria 2002–2003 
(photo M. Gała-Walczowska)

Jednym z osiągnięć cywilizacyjnych jest dostrzeżenie problemów związanych z ochroną środowi-
ska i ekologią, których wypadkową jest idea zrównoważonego, trwałego rozwoju. Znajduje ona odbicie 
w „procesie odbudowy zagubionych od kilku stuleci wartości: intuicyjnego związku z naturą oraz szacunku 
dla niej”16. 

Zmiana paradygmatu w sferze kultury dotyczy także architektury. Dom zrównoważony to dom przy-
jazny człowiekowi – jego zdrowiu, ale także środowisku przyrodniczemu. „Po latach fascynacji techniką 
i technologią, zdominowaniem ziemi i kosmosu człowiek zdał sobie sprawę z tego, że tylko w symbiozie 
z naturą jest w stanie być człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu”17. Cel ten wymaga holistycznego 
podejścia do zagadnień bezpośrednio i pośrednio związanych z projektowaniem – współpracy specjalistów 
z wielu dziedzin. Istotna jest oszczędna pod względem estetycznym forma, wykorzystująca ekologiczne 
– naturalne, lokalnie dostępne materiały. Ważna jest oszczędność energii, dążenie do wykorzystania jej 
odnawialnych źródeł przy zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych. 

Tematyka Konferencji Miasto oszczędne skłania do refleksji nad doświadczeniami ostatnich dziesię-
cioleci, kierując uwagę ku potrzebie powstrzymania dewastacji krajobrazu na styku miasta i natury – de-
wastacji związanej z odejściem od wypracowanych zasad planowania przestrzennego. W tym kontekście 

16 Wehle-Strzelecka S., Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym, Kraków 2004, s. 26.
17 Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Kraków 2004,  

s. 40.
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rozważania dotyczące domu oszczędnego na obrzeżach miasta, wiążą się z poszukiwaniem stosownej – 
umiarkowanej, oszczędnej, a zarazem współczesnej formy architektonicznej, formy reprezentującej „ducha 
naszych czasów” jak mawiał Mies van der Rohe18. 

Oszczędna forma domu, świadomie wkomponowana w miejsce, uwzględniająca zasady projektowania 
w myśl idei trwałego rozwoju, jawi się jako ważny element podnoszenia jakości zawodu architekta.
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