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KAŻDY, KTO BUDUJE DOM, CHCE BY BYŁ ON FUN KCJO NAL NY, NIE DRO GI I JED NO CZEŚ NIE
ATRAKCYJNY. CZY TO REALNE? CZY IST NIE JE PRZE PIS, KTÓ RY PO MÓGŁ TO ZROBIĆ NIE JED NE MU 
AR CHI TEK TO WI I IN WE STO RO WI. JEŻELI TAK, TO MOŻE I MY MOGLI BYŚ MY Z NIE GO SKO RZY STAĆ? 

TEKST ARCHITEKT PAWEŁ WŁAD KOWALSKI

P
onad dwa ty sią ce lat te mu, w trak -

ta cie „O ar chi tek tu rze ksiąg dzie -

sięć” Wi tru miusz, rzym ski ar chi tekt

i in ży nier twier dził, że bu du jąc dom, na le -

ży kie ro wać się trze ma za sa da mi: trwa ło -

ści, ce lo wo ści i pięk na. 

Jak je osią gnąć? „Trwa łość osią gnie się

wte dy, gdy spoś ród wie lu ma te ria łów bu -

do wla nych prze pro wa dzi się wy bór 

sta ran nie, nie kie ru jąc się skąp stwem; 

ce lo wość – przez bez błęd ne roz pla no wa nie

prze strze ni, nie o gra ni cza ją ce moż li wo ści

użyt ko wa nia i uwzględ nia ją ce stro ny

świa ta od po wied nie do prze zna cze nia bu -

dyn ków; nato miast pięk no bę dzie za pew -

nio ne, je śli wy gląd bu do wli bę dzie mi ły

i wy kwin tny, a wy mia ry po szcze gól nych

je go czę ści opar te na za sa dach pro por cji”.

Czy to nie jest szo ku ją co ak tu al ne? 

W mo im prze ko na niu, każ dy, kto za sta -

na wia się, ja ki po wi nien być je go przy szły

dom po wi nien od wo łać się do roz wa żań

Wi tru wiu sza. 

Dla cze go do dziś war to słu chać czło -

wie ka, któ ry żył po nad dwa ty sią ce lat 

te mu? Bo pa trzył on na ar chi tek tu rę 

z per spek ty wy ludz kie go do świad cze nia,

z pun ktu wi dze nia zwy kłe go czło wie ka,

je go po trzeb i od czuć, a nie pod ką tem 

ab strak cyj nych za ło żeń twór czych i au tor -

skich idei. W ten sam spo sób do brze jest

pa trzeć na ar chi tek tu rę rów nież teraz,

zwłasz cza w kon tek ście bu dyn ku jed no ro -

dzin ne go. 

Gdy by prze ko na nie, że bu dy nek jest ca -

ło ścią zło żo ną z wie lu ele men tów, któ rych

nie moż na roz pa try wać osob no, czę ściej

to wa rzy szy ło na szym roz wa ża niom o do -

mu, ota cza ją ca nas za bu do wa zna czą co

by na tym zyskała. Nie moż na bowiem do -

mu two rzyć tak, jak by skła dał się z od ręb -

nych ele men tów, z któ rych jed ne peł nią

wy łącz nie ro lę kon struk cyj ną, inne fun -

kcjonal ną, a jesz cze in ne stworzono wy -

łącz nie ku ozdo bie. 
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Sto so wa ny do wznie sie nia do mu ma te riał po wi nien wy glą dać

sto sow nie do ro li, ja ką w niej peł ni, i na da wać bu dyn ko wi for mę

zgod ną ze swo i mi na tu ral ny mi wła ści wo ścia mi. Jak to osią gnąć?

1� Niech ka mień nie wi si nad gło wą. W od bio rze ar chi tek tu ry

waż ne jest do świad cze nie i tak zwa ny „zdro wy ro zum”. Cho dzi

o to, by przy kła do wo z cięż kie go ka mie nia – na tu ral nie prze cież

po wią za ne go z pod ło żem – ukła dać pod wa li ny, mu ry i gru be fi la -

ry i zre zy gno wać z trak to wa nia go ja ko przy kle ja ne go gdzie po -

pad nie ozdob ni ka. Do ozda bia nia i wy koń cze nia gór nych par tii

ele wa cji le piej sto so wać ma te ria ły lżej sze, na przy kład drew no.

Zwy kle prze cież nie lu bi my, gdy gła zy wi szą nam nad gło wą! 

2� Niech wo da ła two zsu wa się z da chu. Je śli przyj mie my, że

głów nym za da niem da chu w na szym kli ma cie jest ochro na wnę -

trza przed opa da mi, war to za pew nić mu od po wied nie na chy le -

nie, tak by deszcz łatwo i szyb ko ście kał z je go po ła ci. 

Przed kro pla mi wo dy po win niś my zresz tą do brze chro nić tak -

że ścia ny – stąd po trze ba oka pu, a tak że opa ski żwi ro wej, bez

któ rych dom wy glą da na nie skoń czo ny. 

3� Niech słup wy glą da so lid nie. Współ czes ne ma te ria ły kon -

struk cyj ne poz wa la ją na za stą pie nie gru be go fi la ra cien kim słup -

kiem sta lo wym Pa trząc na cięż ką bry łę pod par tą cien kim słu pem

pod świa do mie bo i my się, że nie wy trzy ma nie sio ne go cię ża ru. 

Podobnie z zastępowaniem spa dzi ste go da chu pła skim, z od -

pro wa dze niem wo dy do środ ka, tak, by na ele wa cji nie po ja wi -

ły się ru ry ry nien i rur spu sto wych. Two rzy to dy so nans po mię -

dzy in styn ktow ną wie dzą ob ser wa to ra na te mat wy trzy ma ło ści

i funkcji po szcze gól nych ma te ria łów, a tym co wi dzi. 

Ma my bo wiem w so bie za ko do wa ne do świad cze nia mi po ko -

leń od czu wa nie for my ar chi tek to nicz nej, z któ rej po tra fi my od -

czy tać, do cze go słu ży, czy jest trwa ła, ja kie wy ni ka ją z niej kon -

sek wen cje użyt ko we i eks plo a ta cyj ne.

4� Niech bu du lec wy glą da na ta ki, ja kim jest. Kie dy ma te riał,

z któ re go wy ko na no po szcze gól ne ele men ty do mu, nie bę dzie

od po wia dał wy o bra że niom czło wie ka na te mat je go wy trzy ma -

ło ści i prze zna cze nia, pod świa do mie po czu je on nie chęć do ta -

kiej ar chi tek tu ry, choć by za pew nia no, że jest ona no wo czes na

i bez piecz na. 

Ar chi tek tu ra, któ ra nie da je po czu cia bez pie czeń stwa i trwa -

ło ści – ni gdy w po wszech nym od bio rze nie bę dzie pięk na.

Je śli ca ły bu dy nek ufor mu je my z ma te ria łów, któ re za sto so -

wa ne są zgod nie ze swo i mi wła ści wo ścia mi, nie tyl ko nad a dzą

mu one od po wied ni kształt i wy gląd, ale też spra wią, że oso ba

pa trzą ca na dom bę dzie mia ła po czu cie je go trwa ło ści i so lid no -

ści, co szyb ko prze ło ży się na ak cep ta cję je go for my. 

Dla te go, choć kon struk cyj nie nie ma to zna cze nia, dziś wciąż

le piej zro bić jest grub szy słu pek za miast cien kie go, a cięż ko

wy glą da ją cych bal ko nów z ka mien ny mi ba lu stra da mi zbyt nio

nie wy su wać po za bu dy nek. 

5� Niech ma te riał dyk tu je for mę. Do bu do wy do mów sto su je

się wie le roz ma i tych ma te ria łów bu do wla nych: be ton, drew no,

stal, szkło, two rzy wo sztucz ne; po win niś my jed nak, sza nu jąc

róż no rod ność for my wy ko ny wa nych z nich ele men tów do mu do -

sto so wać się do ich na tu ral nych cech. I na wet wte dy, gdy

współ czes ne tech no lo gie poz wa la ją igno ro wać pew ne wła ści -

wo ści kon kret nych ma te ria łów (na przy kład kru chość szkła eli -

mi nu je się na kle ja niem na nie spe cjal nych fo lii), to war to tych

tech no lo gicz nych udo god nie ń nad mier nie nie wy ko rzy sty wać

i oprzeć się ra czej na „od wiecz nej”, miej sco wej tra dy cji. 

Zwróć my uwa gę, że kla sycz ny dom z drew na ma swój cha -

rak te ry stycz ny kształt, zu peł nie in ny niż dom ce gla ny czy ka -

mien ny. Po dob nie jest z de ta la mi. W za leż no ści od ma te ria łu,

z któ re go po wsta ją, ma ją zu peł nie in ne kształ ty i cha rak ter. Nie

po win no się ich mie szać ze so bą, gdyż każ dy z nich swą for mą

prze ka zu je in ne emo cje, opo wia da in ną hi sto rię wy ni ka ją cą

z od mien nych wa run ków użyt ko wa nia i wzno sze nia do mu. Jed -

ne są wła ści we dla kli ma tu ciep łe go, in ne dla mroź ne go, in ne

dla ob sza ru pu styn ne go, a jeszcze in ne dla dżun gli. Bu dy nek

„zmon to wa ny” z ele men tów z „róż nych pa ra fii”, od bie ra się ja -

ko za ba ła ga nio ny i cha o tycz ny – jak po wieść, w któ rej każ dy

wy raz na pi sa no w in nym ję zy ku. Nie twórz my ta kich do mów! 

Ry nek bu do wla ny ofe ru je dziś tak sze ro ką ga mę go to wych

roz wią zań róż nych ele men tów do mu, że nie ma dziś prob le mu

z do bra niem ma te ria łów i de ta li w ten spo sób, by sty li stycz nie

pa so wa ły do sie bie. 

ZA SA DY TRWA ŁO ŚCI, CZYLI OD PO WIED NI DOBÓR MA TE RIAŁÓW I KON STRUK CJI

Pa weł Wład Ko wal ski

Ar chi tekt, wła ści ciel biu ra ar chi tek to nicz ne go WM Pra cow nia Pro jek to wa nia Mia sta, w któ rej po wsta ją

wie lo bran żo we pro jek ty ar chi tek to nicz no-bu do wla ne, pla ny za gos po da ro wa nia te re nu, ani ma cje i wi -

zu a li za cje kom pu te ro we. 

Waż nym po lem dzia łal no ści ar chi tek ta są pro jek ty do mów: wolno stojących, bliź nia czych, sze re go -

wych, atrial nych. Co najważniejsze – zawsze funkcjonalnych. W je go pra cow ni po wsta ją za rów no do -

my skrom ne, jak i oka za łe, ta nie w eks plo a ta cji i z bo ga tym wy po sa że niem; ta kie opra co wy wa ne

z my ślą o ka ta lo gach pro jek tów, jak i pro jek ty in dy wi du al ne. 

–Na szym ce lem jest pięk no i har mo nia, peł na sa tys fak cja z ar chi tek tu ry. Na sze kon cep cje ar chi tek -
to nicz ne poz wa la ją na bu do wę z lo kal nych ma te ria łów i tech no lo gii. Nasze do my moż na róż no rod nie
urzą dzać we wnątrz, zawsze speł nią róż no rod ne wy ma ga nia użyt ko we – de kla ru je ar chi tekt.
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Nie ma chyba inwestora ani architekta, którzy nie marzyliby

o stworzeniu pięknego budynku. Dla cze go więc wokół nas

jest tyle brzydoty? Stawiam tezę, że głównie z po wo du za chwia -

nia zasad trwałości materiału i celowości rozwiązań. Co zro bić, by

się uda ło? Mo że war to za cząć od przy pom nie nia so bie te go, o

czym te o re tycz nie wie my, ale w prak ty ce czę sto za po mi na my. Że

wszel kie udziw nie nia zwy kle do mom nie słu żą. Niech po niż sze

zdję cia bę dą do brym ostrze że niem. 

TO CO NIETRWAŁE I NIEFUNKCJONALNE JEST BRZYDKIE

�3 Dom zbudowany z materiałów niskiej jakości szybko robi się brzydki �4 Czemu służą barierki pod  oknami? Rozwiązania zbędne nie dodają urody

�5 Szklana, niemal płaska konstrukcja zamiast dachu. Aż strach patrzeć! �6 Dach w nieludzkiej skali może tylko oszpecić budynek i otoczenie

�7 Pod takim dachem, może być poddasze, ale drzwi wejściowe ? �8 Kra ta w zwy kłym ok nie jest do przy ję cia, ale klat ka przy po ła cio wym – już nie!
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ZA SA DY CE LO WOŚCI, CZYLI DOM FUN KCJO NAL NY

Z uchwy ce niem isto ty pięk na wciąż są prob le my, zwłasz cza, że

dziś przy ję ło się uwa żać, że na te mat gu stu się nie dys ku tu je. 

Jak więc okre ślić pięk no ja ko ka te go rię ar chi tek to nicz ną? Czy

wszyst ko, co jest zbu do wa ne z po rząd nych, trwa łych ma te ria -

łów, cze muś słu ży i jest fun kcjo nal ne, jest au to ma tycz nie rów nież

pięk ne? Nie ko niecz nie. Na pew no jed nak sta ra nie o za cho wa nie

„ludz kiej” per spek ty wy, któ rą po słu gi wał się Wi tru wiusz, mo że

po móc w stwo rze niu do bre go bu dyn ku. 

Wie my, że rze czy pięk ne to te, któ re ma ją har mo nij ne pro por -

cje. Czy da się jed nak wy zna czyć ja kiś uni wersalny wzór, któ ry

po mo że je osią gnąć?  Wszy scy się zgo dzi my,  że ist nie ją ta kie re -

la cje po mię dzy róż ny mi ele men ta mi współ two rzą cy mi do wol ne

for my, któ re od bie ra my ja ko har mo nij ne i upo rząd ko wa ne. Od -

naj du je my je w bu do wie ro ślin, wmu zy ce, i rów nież w ar chi tek -

tu rze. Sto so wa nie za pro po no wa nych przez Wi tru wiu sza za sad

trwa ło ści i ce lo wo ści mo że nam po móc w ich od na le zie niu. 

PIĘK NO W ARCHITEKTURZE

�2Wejście zaznaczone masywnymi kolumnami – z bazą i głowicą wygląda solidnie
i bezpiecznie. Wąskie słupki – technologicznie możliwe – zniszczyłyby ten efekt

�1 Nowoczesny dom jednorodzinny o tradycyjnej bryle. Prosty i elegancki, choć
przecież pozbawiony takich detali, jak ukochany przez Polaków pałacowy ganek

Dom miesz kal ny, zbu do wa ny z nie trwa łych ma te ria łów ma ma łe

szan se, by stać się w oczach od bior ców atrak cyj ną bu do wlą.

Wróćmy do Witruwiusza: „Ina czej trze ba bu do wać do my miej -

skie, ina czej bu dyn ki gos po dar skie na wsi, ina czej dla ban kie rów

(...) I w ogó le roz kład bu dyn ków po wi nien być do sto so wa ny do

osób, któ re ma ją z nich ko rzy stać”. Czy to nie brzmi ak tu al nie?

6�Niech for ma do mu od po wia da je go ran dze i prze zna cze niu.

Zo bacz my, jak ka ry ka tu ral nie wy glą da ją ma łe do mki z dwor ski mi

gan ka mi lub ka ska dą pa ła co wych scho dów. Ich pro jek tan ci

to nie wol ni cy pseudo prestiżu, po dob nie, jak ci, któ rzy swo je do my

„uno wo cześ nia ją”, okła da jąc ich ele wa cje ma te ria ła mi sto so wa -

ny mi w pa wi lo nach han dlo wych lub w sa lo nach sa mo cho do -

wych. Czyż by chcie li do nich za pro sić wszyst kich prze chod niów?

A mo że pla nu ją tu ja kąś sprze daż? Dom po wi nien być do mem,

pa wi lon han dlo wy – pa wi lo nem, a biu ro wiec – biu row cem. 

7� Niech skrom ność bę dzie w ce nie. Z nie po ko jem ob ser wu ję

lan so wa ne pro jek ty do mów, w któ rych wszyst ko jest wy my ślo ne

od no wa tyl ko po to, by osią gnąć efekt kom po zy cji, na ja ką

wcześ niej nikt nie wpadł. Czy miesz kań cy ta kich do mów nie są

cza sem trak to wa ni jak ak to rzy ma ją cy grać sztu kę wy my ślo ną

przez ar chi tek ta, a dom – jak in sta la cja sce no gra ficz na? 

8� Niech po rzą dek bę dzie za cho wa ny. Plan fun kcjo nal ny do -

mu ma od wie ków ufor mo wa ny układ. Le piej go nie po trzeb nie

nie za kłó cać. Je śli od wie dza ją cy nas gość od ra zu bę dzie wie -

dział, w któ rą stro nę się skie ro wać do czę ści dzien nej i gdzie jest

stre fa pry wat na, do któ rej za glą dać nie wy pa da – to zna czy, że

ten od wiecz ny po rzą dek uda ło się w do mu za cho wać. Nikt się

u nas nie zgu bi, ani nie roz bi je gło wy, na wet gdy w naj wię kszą

bu rzę zgaś nie świat ło. I o to cho dzi. 

9� Niech zmie nia się to, co zmie nić się mu si. Ist nie ją jed nak

ta kie ele men ty bu dyn ku, któ re zmia nom ulec mu szą, bo zmie nia

się na sze ży cie. Przy kła do wo – kuch nia. Dziś nie jest ona już tyl -

ko miej scem pra cy, jak by ło kie dyś, ale prze strze nią spot kań do -

mow ni ków i ich go ści. Peł ni fun kcje zbli żo ne do ja dal ni i sa lo nu,

dla te go lo gicz ne sta ło się łą cze nie tych po miesz czeń w jed ną ca -

łość. Waż ną zmia ną we współ czes nym do mu jest też mo dy fi ka cja

za dań stre fy wej ścio wej. Po nie waż do współ czes ne go do mu gos -

po da rze, zwy kle wcho dzą przez ga raż, zbęd ny sta je się po pu lar -

ny, roz bu do wa ny ga nek z miej scem na bu ty. Za miast nie go le piej

w nie co in nym miej scu bu dyn ku za pla no wać wy god ną gar de ro -

bę. Bo wszyst ko ma swo je miej sce i swój czas.

10�Niech dom bę dzie ciep ły i bez piecz ny. Od cza sów, gdy po -

wstał pier wszy sza łas, czło wiek szu ka w do mu ciep ła. Wiel kość

po miesz czeń, ich pro por cje oraz wza jem ne usy tu o wa nie po win -

ny za pew niać miesz kań com moż li wość ich użyt ko wa nia bez stre -

su wy ni ka ją ce go z kosz tów ich ogrza nia. Gdy tak nie jest, ozna cza

to, że po ra szu kać cze goś in ne go – bar dziej ener go osz częd ne go.

Po dob nie z po czu ciem bez pie czeń stwa, zwłasz cza pod czas

snu. Dom, w któ rym nie moż na się do brze wy spać, to dom źle

zbu do wa ny. Tu od wie ków nic się nie zmie nia.
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