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Niniejszy szkic jest skrótowym 
przedstawieniem problematyki ba-
dań, które prowadzone są przeze 
mnie w tym zakresie od 1995 roku1.

I. W podwarszawskim krajobra-
zie pojawiły się w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat dominujące elementy 
– wielkie centra handlowe i hurtow-
nie. Mają one jednorodny wyraz 
architektury komercyjnej nie liczącej 
się z otoczeniem o zminimalizowa-
nych wartościach estetycznych. 

Tutaj chcę przede wszystkim 
skupić się na zespołach osiedleń-
czych, w których dominuje zabudo-
wa mieszkaniowa, próbując stworzyć 
opis dążący do przedstawienia mode-
lowego występujących problemów.

Substancja mieszkaniowa pod-
warszawskich zespołów przeżywała 
przez kilkadziesiąt lat okres mo-
notonii wynikający z normatywów 
i typizacji powoli przezwyciężany 
w latach osiemdziesiątych. Wtedy 
pojawiły się pierwsze realizacje sy-
gnalizujące powrót do domu w tra-
dycyjnym rozumieniu tego pojęcia 
co wyrażało się przede wszystkim 
powrotem do spadzistego dachu, 
a także nawiązywaniem do archety-
pu dworku.

W latach dziewięćdziesiątych 
zwiększyła się różnorodność na-
kładających się na siebie kierun-
ków. Jednocześnie zarysowała się 
indywidualizacja rozwiązań, która 
w oczach niektórych obserwatorów 
zaczęła być odbierana jako chaos. 

Pojawiły się głosy postulujące przy-
wrócenie porządku, zaprowadzenie 
ładu na co receptą ma być ujednoli-
cenie wzorów.

II. Jednak ład przestrzenny może 
być rozumiany różnie. Ład fizyczny 
to powierzchowna geometria, powta-
rzalne bryły, jednorodnie uszerego-
wane, ponumerowane,

Ład spostrzegany to formy 
niekoniecznie identyczne. Mogą 
być swobodnie ułożone, a mimo to 
wiążące się ze sobą. Ład spostrze-
gany opiera się na geometrii ukrytej 
tak jak i ład wyobrażony. W ładzie 
wyobrażonym związki i zależności 
są niewidoczne na pierwszy rzut 
oka, często bywają odczuwane 
intuicyjnie, wynikają z przyzwycza-
jenia, z ukrytych zamysłów kompo-
zycyjnych, ze znaczeń będących 
wyrazem wartości. Przestrzeń ładu 
wyobrażonego ma dla projektanta, 
użytkownika głębszy, egzystencjalny 
sens przekraczający doraźne rozwią-
zanie problemów użytkowych. Pro-
blem ładu wyobrażonego wiąże się 
z zagadnieniem języka architektury. 
Pełne ujęcie problematyki przekra-
cza zamierzenia tego opracowania. 
Zostaną więc przedstawione tylko 
niektóre jego elementy2.

III. Najłatwiej odróżniamy formy 
tradycyjne i przeciwstawiające się im 
formy nowoczesne.
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Formy tradycyjne pojawiają 
się w dwóch nurtach3. Jeden to 
dom europejski, wywodzący się 
z tradycji chłopskich, szlacheckich, 
mieszczańskich. Jest to dom budo-
wany z materiałów trwałych. Ma on 
zarówno piwnice jak i strych. Opisy-
wany przez Gastona Bachelarda jako 
archetyp szczęścia jest też interpreto-
wany w kategoriach psychoanalizy. 
Poszczególne poziomy odpowiadają 
poziomom duszy człowieka – pod-
świadomości, świadomości i nad-
świadomości. Dom taki ma przetrwać 
kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Jest 
pomyślany jako gniazdo rodzinne 
dla wielu pokoleń. Druga tradycja zo-
stała przejęta z kręgów kulturowych 
anglosaskiego i skandynawskiego. 
Są to domy związane z terenem, 
mające nieraz charakter bungalowu 
budowane najczęściej w konstrukcji 
szkieletowej zwanej kanadyjską. 
Dom taki zmienia się w Ameryce 
kilka czy kilkanaście razy w ciągu 
życia, a takie postulaty są lansowane 
także w Polsce. Tradycyjny dom tego 
typu pojawił się kilkanaście lat temu 
w Polsce jako nowość lecz wrósł już 
w podwarszawski krajobraz.

Awangarda potocznie rozumia-
na jest jako powrót do modernizmu, 
powrót do geometrii. W konkursach 
przeprowadzanych przez wiele 
czasopism zajmujących się domami 
jednorodzinnymi są preferowane 
ostatnio mniej lub bardziej rozrzeź-
bione kostki. Pojawiają się również 
takie propozycje projektowe a także 
nieliczne realizacje. Zdaniem ar-
chitekta Dariusza Śmiechowskiego, 

z czym trudno się nie zgodzić, jest 
to również w rezultatem nostalgii, 
symbolem powrotu do PRL-u. No-
woczesność jest rozumiana też jako 
moda. Stosuje się tu starą zasadę 
– zrobić tak, żeby było inaczej. Po-
wstają wtedy domy kryte dachami 
opartymi na łukach odcinkowych. 
Innym atrybutem nowoczesności 
są nowinki technologiczne dziś 
oparte przede wszystkim o zasady 
energooszczędności. Nie musi się to 
wyrażać w formie ale lansując ideę 
domu przyszłości projektanci chcą 
to pokazywać poprzez architekturę 
o charakterze przemysłowym.

IV. Ekologia jest ideą przenikającą 
do różnych tendencji stylistycznych. 
Jednym z jej konsekwentnych propa-
gatorów jest Dariusz Śmiechowski. 
W projektowanych przez siebie 
domach wyraża przekonanie, że naj-
bardziej zbliżoną do natury jest forma 
tradycyjna. Stosuje ją w różnych 
wersjach jednak zawsze cechuje ją 
szacunek do przyrody i skromność. 
Dzięki temu powstaje architektura 
życzliwa dla człowieka. Jasno okre-
ślona bryła wtapia się w zieleń ale 
jest na tyle otwarta, że pozwala na 
wzajemne przenikanie się wnętrza 
i otoczenia. Odpowiednie usytuowa-
nie względem stron świata sprawia, 
że wnętrza są dobrze ogrzane dzięki 
uzyskiwaniu energii słonecznej. 
Działka uprawiana metodą dyna-
miczno-biologiczną sprawia, że nie 
marnuje się nic, co można wykorzy-
stać w obiegu materii. 

V. Różnorodność form w oko-
licach Warszawy wynika nie tylko 
z osobowości projektanta lecz także 
ze świadomych lub nieświado-
mych prób odczytania genius loci. 
Domy budowane w Podkowie Leśnej 
w większości starają się nawiązać do 
mniej lub bardziej rozbudowanych 
form stylu dworkowego. Domy na li-
nii falenicko-otwockiej charakteryzu-
ją się użyciem detalu ornamentalnego 
z drewna, złożoną bryłą rozciągniętą 
na ogół w poziomie rozrzeźbioną 
dodatkowo galeriami i balkonami. 
Domy w Konstancinie włączają się 
w historyczny nurt eklektyzmu cha-
rakteryzujący to uzdrowisko od mo-
mentu jego powstania na przełomie 
XIX i XX wieku.

VI. Spoglądając na tę różnorod-
ność rozwiązań można zobaczyć 
przejawiające się w nich trzy tenden-
cje odpowiadające trzem rodzajom 
ducha miejsca rozpoznanym przez 
Christiana Norberga-Schulza – kla-
sycznego, romantycznego i kosmicz-
nego4. Dwie pierwsze tendencje 

Dom w okolicy Warszawy (proj. Dariusz 
Śmiechowski) 
Rys. Jeremi T. Królikowski

Individual house near Warsaw (design by 
D. Śmiechowski) 
Draw J. Królikowski
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występują dziś najczęściej w swym 
aspekcie pozytywnym natomiast ta 
trzecia w sym aspekcie negatywnym 
– totalitarnym.

Nowy klasycyzm odwołuje się 
do form architektury antycznej wielo-
krotnie w dziejach odnawianej w re-
nesansie, klasycyźmie, neoklasycyź-
mie. Niektórzy projektanci odwołu-
jący się wprost do form dworkowych 
i klasycznych, jak na przykład Beata 
Kazimierska czy Konrad Chmielewski 
określają charakter swej architektury 
jako nowy romantyzm.

Nowy romantyzm czerpie z róż-
nych tradycji, także gotyckiej nawet 
barokowej i jest czasem silniejszym 
wyrazem osobowości projektan-
ta lub inwestora czasem bardziej 
dąży do wtopienia się w krajobraz. 
Dziś często jest bardziej związek 
z naturą, z krajobrazem łączący się 
z przeświadczeniem, że natura jest 
krzywolinijna

Nowy totalitaryzm natomiast 
to lekceważenie nie tylko geome-
trycznego ale i duchowego wymiaru 
człowieka i natury. Przejawia się 
w poszczególnych rozwiązaniach 
częściowo, często w realizacjach 
odwołujących się do kierunku high-
-tech, a także w rozwiązaniach urba-
nistycznych zespołów mieszkalnych 
poprzez stosowanie powtarzalnych 
obiektów na sztywnej geometrycznej 
siatce. Indywidualne rozwiązania naj-
częściej są przykładami łączenia tych 
tendencji w różnych proporcjach. 
Nowy totalitaryzm reprezentują 
niemal wszystkie hurtownie i centra 
handlowe w okolicach Warszawy.

Tendencje architektury podwar-
szawskiej są odbiciem tendencji ist-
niejących w architekturze warszaw-
skiej. Romantyczno-klasycyzujące 
tendencje w wyraźny sposób ujaw-

niają się na przykład w realizacjach 
i projektach Marka Budzyńskiego zaś 
nowy totalitaryzm jest reprezentowa-
ny przez biurowiec zaprojektowany 
przez Normana Fostera, a realizowa-
ny na placu Piłsudskiego.

 
VII. Przedstawione tutaj wybrane 
przykłady są oceniane przeze mnie 
pozytywnie. Nie przedstawiam 
przykładów negatywnych, bowiem 
najczęściej formy żyją, rozwijają się, 
zmieniają. W trakcie użytkowania 
mogą ulegać adaptacjom i przebu-
dowom nadającym im ludzki cha-
rakter.

Jacek Pleskacz koło Żabiej Woli 
zaprojektował rezydencję jako dwór 
będący nie tyle formą architekto-
niczną ale przede wszystkim formą 
przestrzeni. Jednocześnie pokazał 
świadomy dystans wobec historycz-
nych form poprzez wyjęcie ćwiartki 
koła z okrągłego okna.

Beata Kazimierska – dachy 
szeregowo usytuowanych dworków 
w Małych Pęcicach tworzą poziomo 
rozedrganą linię sylwety zespołu.

Dom wzniesiony przez Cze-
sława Bieleckiego w pobliżu Żabiej 
Woli reprezentuje romantyczny hi-
storyzm nawiązujący z jednej strony 
do wizji Stanisława Noakowskiego, 
z drugiej strony do surowych form 
prehistorycznych. Użycie drewna, 
wystudiowany detal, wpisanie w zie-
leń i otaczający krajobraz nadaje 

Dwór koło Żabiej Woli (proj. Jacek Pleskacz) 
Fot. Piotr Życieński

Manor house near Żelazowa Wola (design by 
J. Pleskacz) 
Photo P. Życieński

Zespół domów w Małych Pęcicach 
(proj. Beata Kazimierska) 

Fot. Piotr Życieński

Complex of individual houses in Małe Pęcice 
(design by B. Kazimierska) 

Photo  P. Życieński
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temu miejscu silnie indywidualny 
charakter. 

Dom zaprojektowany przez 
Marka Biskota w Komorowie poka-
zuje, że tradycja może łączyć się 
z lapidarnością stylu. Geometryzacja 
tradycyjnej bryły tworzy czytelny 
znak w przestrzeni. Wpisuje się 
w otoczenie i jednocześnie tworzy 
je, dodaje mu wartości. Kompozy-
cja elewacji szczytu opiera się na 
kwadracie będącym symbolem no-
woczesnej architektury. Odwrócony 
o 45 stopni, tworzy krawędzie dachu 
budując formę dającą poczucie pew-
ności i budzącą zaufanie. 

Dom zaprojektowany przez 
Bohdana Ufnalewskiego i Zbigniewa 
Orlińskiego w Konstancinie świado-
mie ma charakter normandzki jednak 
można w nim odnaleźć elementy 
nawiązujące do polskiego dworku. 
Rozrzeźbiona bryła o zróżnicowanej 
fakturze tworzy organiczną formę 
wiążącą się ściśle z otaczającym 
krajobrazem.

VIII. Kryteria oceny zgodności ar-
chitektury z krajobrazem są złożone. 
Posługując się kryteriami semiotyki 
architektury5 można uszeregować je 
w następujące grupy: 
 kategorie formalne – kształt – li-

nie, płaszczyny, bryły,
 artykulacja, uszeregowanie i rytm 

elementów,
 proporcje i skala, harmonia i kon-

trasty,

 relacje całości do części,
 materiał, barwa, światło,
 ruch, dynamika, tektonika 
 kategorie znaczeniowe – wymiar 

wartości: architektura – antyar-
chitektura, architektura znacząca, 
architektura bez znaczenia, archi-
tektura jako znak, jako symbol,

 wymiar psychologiczny: racjona-
lizm, irracjonalizm, woluntaryzm, 
nastrój – spokój, napięcie, niepo-
kój

 kategorie czasu: architektura 
chwilowa – wieczna, dynamika 
relacji z elementami przyrod-
niczymi, wiążący się z tymi ka-
tegoriami wymiar techniczny: 
architektura trwała, nietrwała, 
związek wartości technicznych 
z wymiarem czasu i wymiarem 
wartości.

Pamiętając o tych kryteriach 
ograniczę się tu do krótkich uwag. 
Wpisanie architektury w krajobraz 
to zagadnienie rozwiązywane przez 
projektanta często intuicyjnie nie-
rzadko arbitralnie. W płaskim kra-
jobrazie mazowieckim formy archi-

tektoniczne wznoszą się pomiędzy 
niebem a ziemią wobec poziomych 
płaszczyzn terenu pokrytego lub 
nie roślinnością, wobec ścian lasów 
i ogrodów, brył pojedynczych lub 
stojących w zespołach drzew. Po-
ziomą linię horyzontu łączy z krajo-
brazem nieba załamana linia dachu. 
Prostopadłościenne formy tkwią 
w przestrzeni niezależnie oderwa-
ne od otoczenia. Wielość form jest 
zgodna z różnorodnością krajobra-
zu jednak bardziej wpisują się weń 

Rezydencja w Bartoszówce (proj. Czesław 
Bielecki)

Fot. Piotr Życieński

Residence in Bartoszówka  (design by 
Cz. Bielecki) 

Photo P. Życieński

Dom w Komorowie (proj. Marek Biskot)
Rys. Jeremi T. Królikowski

Individual house in Komorowo (design by M. Biskot) 
Draw T. Królikowski
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formy rozwijające wątki tradycyjne. 
Architektura skupiająca uwagę wy-
łączne na sobie ignoruje otoczenie 
poprzez formy zbyt ekscentryczne 
lub zbyt obojętne. 

IX. Tendencje architektoniczne, 
które można zaobserwować od kilku-
nastu lat w okolicach Warszawy roz-
wijają się spontanicznie pod wpły-
wem czynników politycznych, eko-
nomicznych i społecznych. Wśród 
narzędzi kształtujących świadomość 
odbiorców ważną rolę odgrywają 
media próbujące w prosty sposób 
ukierunkować ich gusty6. Charakter 
podwarszawskiego krajobrazu zale-
żeć będzie również od rozpoznania 
złożoności zagadnienia7.

Jeremi T. Królikowski

Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
The Faculty of Horticulture and Landscape Ar-
chitecture
Warsaw Agricultural University

Przypisy
 1 Badania prowadzone są metodą fenomeno-
logiczną uzupełnioną bieżącą kwerendą czaso-
pism ujmujących tę problematykę.
 2 por. Ład wolności. Kanon architektury 
polskiej, materiały seminarium, Warszawa, 
wrzesień 2001.
 3 por. Jeremi T. Królikowski, Po pięciu latach. 
Pomiędzy duchem miejsca a duchem czasu. 
w: Domy Jednorodzinne, nr 6(61) czerwiec 
2001.
 4 Christian Norberg-Schulz, Genius loci. 
Towards phenomenology of architecture, 
London 1980.
 5 por. Jeremi T. Królikowski, Elementy semio-
tyczne dzieła architektury, w: Studia semiotycz-
ne VIII, Wrocław 1978.
 6 np. Ewa Zychowicz, Awangardowy projekt. 
Dom Przyszłości Muratora. Odważni inwe-
storzy. w: Rzeczpospolita, 2 września 2002 
nr 204 (6281).

 7 por. Jacek Dominiczak, Intelektualne podsta-
wy architektury, wykład w Kole Krytyki OW 
SARP, 19 września 2002.

Dom w Konstancinie (proj. Bohdan 
Ufnalewski i Zbigniew Orliński)
Fot. Bohdan Ufnalewski

Individual house in Konstancin (design by 
B. Ufnalewski, Z. Orliński) 
Photo B. Ufnaliński
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