
Ekologiaj konstruaĵoj kaj estetiko 
  
 Komence de nova studsemestro juna studento pri 
arkitekturo, najbaro nia, eksa lernanto pri la germana lingvo 
en nia komuna liceo, vizitis mian edzinon, kiu tri jarojn antaŭe 
instruis al li la germanan antaŭ la bakalaŭro. Li estas ege 
agrabla junulo kaj ege serioze laboris en ĉiuj fakoj. Ĉar liaj 
gepatroj kutimis ekde lia infanaĝo alparoli lin en la alzaca 
dialekto, li ankaŭ ege flue parolas la germanan lingvon. Ĉar li 
deziris plustudi en Karlsruhe, li kontaktis nin por havi konsilojn 
por sia kandidatiĝo en germana priarkitektura universitato. 
Dum la konversacio li precizigis, ke li jam staĝumis en 
entrepreno, kiu specialiĝis en la konstruado de ekologie 
konformaj domoj, kio min reagigis jene: “Bona ideo! Sed 
promesu ion al mi: ankaŭ cerbumu pri l'estetiko de tiaj 
domoj!“ 

 
 Vi nun eble diros, ke estetiko estas subjektiva afero! 
Prave! Sed ĝi tamen estas grava parto de tio, kion oni nomas 
“vivkvalito“. Jesja! Tio ja restas persona sento, sed mi 
rimarkis, ke – diskutante pri la temo kun plej diversaj homoj – 
ne malmultaj samopinias kun mi. Ĉiuj konfesas, ke problemas 
la kosto: lanĉo de novaj konceptoj, de novaj materialoj, de 
novaj avangardaj hejto- kaj aerumoteknikoj, unue por 
malgranda klientaro, ege plikostigas la konstruaĵojn.  
 

Ĉu vi taksas 

tiun 

edificon 

sukcese 

bela?  

Donu vian 

opinion! 



Cetere: ne nur novaj ekologiecaj konstruaĵoj pekas pro 
malbeleco! Mi abomenas tiujn  betonajn kestegojn, kiuj 
kvazaŭ fungokolonie ĉirkaŭas niajn urbojn aŭ krevas la 
unuecon de ĉarmaj antikvaj urboj. Sen paroli pri la vitraj 
nubskrapuloj, ĉe kies piedo formik-svarme moviĝas 
homamasoj. 
  
Estetiko do 
restas luksaĵo 
ofte neglektita ! 
Sed vi eble 
diros, ke tiaj 
konstruaĵoj   
inaŭguras novan 
estetikon, ke mi 
estas maljuna 
nostalgiulo, kiu 
ne plu komprenas la modernan mondon, ke ja necesas loĝigi 
homaron pli kaj pli multnombran!  
Mi konscias pri tio, sed eble vi komprenas, kion ni perdas!      
 
 Nu! En la lastaj 50 jaroj mi traveturis Eŭropon de la 
nordo al la sudo kaj de l'okcidento al l'oriento! Dum ĉiuj miaj 
vojaĝoj mi ĝuis la diversecon de la pejzaĝoj, sed ankaŭ de la 
konstruaĵoj. Ne ĉiuj domoj estis “belaj“, sed eblis admiri la 
diversecon de la konstru-stiloj kaj en multaj centraj kvartaloj 
de urboj, la tipaj malnovaj konstruaĵoj, ofte belege restaŭritaj, 
elradiis etoson ege plaĉan. Eĉ kiam mi promenis dum 
momentoj, en kiuj kvazaŭ dezertis la stratoj, restis iu aparteco 
en malnovaj kvartaloj. Min daŭre impresas la naturaj ŝtonoj, la 
dekoraciaĵoj plej diversaj de fasadoj, la ĉizitaj surskriboj plej 
diversaj! Tiom da detaloj, kiuj certe plikostigis la domon, sed 
por kiuj la konstruistoj ankoraŭ pretis pasigi tempon kaj 
elspezi pli da mono.  
  
 



 La samon mi ekzemple ne sentis, kiam iuvespere mi 
marŝis tra diversaj kvartaloj de urbo, kiu karas por 
esperantistoj, t.e. Roterdamo. Jam noktis kaj ne multis la 
promenantoj. La arboj agrabligis la placojn, ĉio puris, la 
stratoj larĝis, sed …la libera spaco tiomis, ke mi sentis min 
subite soleca. Neniu fasado allogis krom eble la 
reklampaneloj !!! Mi precizigu, ke mi psikologie ne suferis, mi 
ne deprimis, eĉ ĝuis dumrestade interhoman agrablan 
etoson! Vi ja imagas, kiel mi reagas, kiam mi vidas eĉ nur 
bilde nub-skrapularojn de plej diversaj grandurboj usonaj aŭ 
aziaj!!! 
Kiel reagas vi, legantoj de mia ege persona reago?  
 
Edmondo Ludwig. 
  
 


