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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
TEORIA WITRUWIUSZA WE WSPÓŁCZESNYM KONTEKŚCIE

D E F I N I N G T H E A R C H I T E C T U R A L S PA C E
VITRUVIUS’ THEORY IN THE CONTEMPORARY CONTEXT

DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE
1.
De architectura. Vitruvius’ theory of architecture included in his treatise De Architectura, known
as The Ten Books on Architecture and written around
25 BC, is still present in the minds of architects.
2.
Architecture, according to Vitruvius, consists
of: ordinatio, disposito, eurythmia, symmetria, decor
and distributio. Ordinatio is related to the arrangement of the building’s parts and setting its proportions, Dispositio – appropriate positioning of the
structure’s components, Eurythmia – the acquiring of
the whole object’s graceful appearance, Symmetria
– harmony between the entire work and its elements,
Decor – composition of the building according to
rules, Distributio – proper approach to the economy
of construction. These factors were related to composition. Certain attempts to reinterpret their meanings
appear today. Antonio Monestiroli writes that decor,
eurythmia and symmetria are the more precisely formal principles underlying an important goal: namely
that the form of each building should represent that
building’s identity.
We also remember Vitruvius’ trinity: firmitas,
utilitas, venustas, i.e. structure, function, beauty – the
features required for architecture to exist.
3.
Firmitas. Strength – was understood straightforwardly: the building should be erected so as not
to collapse; the construction should be durable.
Nothing has changed since that time: the issue may be bound with technology and building’s
construction. Nevertheless strength also acquired a
broader meaning. First of all it follows the necessity
of respecting the past and stopping the passage of
time. Old edifices have been repaired, ruins have
been restored in such a way as not to blur their
authenticity: architecture of whole cities has been
brought back into existence after the experiences
of war. Another approach is when the architecture
for some reasons is considered to expire. This gets

1.
De architectura. Teoria architektury Witruwiusza zawarte w dziele De Architectura, znanym
jako O architekturze ksiąg dziesięć, napisanym pod
koniec I w. p.n.e., pozostaje wciąż żywa w pamięci
architektów.
2. Architektura składa się z ordinatio, dispositio, eurythmii, symetrii, decoru i z distributio, pisze
Witruwiusz. Ordinatio – dotyczy uporządkowania
części budowli i ustalenia ich proporcji, Dispositio – odpowiedniego rozmieszczenia elementów
budynku, Eurythmia – uzyskania wdzięku całej
budowli, Symetria – harmonijnej zgodności między
elementami i całością dzieła, Decor – komponowania budowli stosownego do reguł, Distributio
– właściwego podejścia do ekonomii budowania.
Te czynniki dotyczyły kompozycji. Dziś pojawiają
się próby reinterpretacji ich znaczeń. Antonio
Monestiroli pisze: Decor, eurythmia i symetria to
kryteria ściśle dotyczące formy, za którymi kryje się
ważny cel: forma każdej budowli powinna wyrażać
jej tożsamość.
W pamięci mamy także witruwiańskią triadę:
firmitas, utilitas, venustas, czyli – trwałość, celowość, piękno – cechy konieczne dla istnienia
architektury.
3.
Firmitas. Trwałość – była rozumiana po prostu: budynek trzeba wznieść tak, by się nie zawalił;
budowla miała być trwała.
Od tego czasu nic się nie zmieniło: zagadnienie
można wiązać z problematyką technologii i konstrukcją budowli. Ale też trwałość nabrała szerszego
znaczenia. Najpierw wynika z potrzeby szacunku
dla przeszłości, z potrzeby zatrzymania przemijania.
Naprawiane są stare budowle, ruiny konserwowane
tak, by nie zatrzeć autentyczności rzeczy; po doświadczeniach wojennych przywrócono do istnienia
architekturę całych miast. Inne spojrzenie nasuwają
przypadki architektury burzonej, z jakichś powodów

TEORIA WITRUWIUSZA WE WSPÓŁCZESNYM KONTEKŚCIE
VITRUVIUS’ THEORY IN THE CONTEMPORARY CONTEXT
destroyed to provide space for new buildings and
new currents in architecture.

uważanej za zużytą, po to by uzyskać miejsce na
nowe budynki, i nowe kierunki architektury.

4.
Utilitas. Utility – refers to perfect space planning (…) according to the building’s function i.e.
usefulness.
Architecture needs utility and that differentiates
it from the other fields of art. However can we not
agree with the statement: (…) architecture appears
when man feels the urge to look at an object “in a
specific manner”; when he places universal reasons
over his personal demands; when he looks further
than common utility would require. (…) Architecture
is a useless thing, says Livio Vaccini. Earlier F.W.J.
Schelling stated, that the only necessity of architecture is its form.

4.
Utilitas. Celowość – dotyczy bezbłędnego
rozplanowania przestrzeni (...) odpowiednio do przeznaczenia budynku, czyli – użyteczności.
Architektura potrzebuje użyteczności, tym różni
się od innych dziedzin sztuk. Czy jednak nie można
zgodzić się ze stwierdzeniem: (...) architektura pojawia
się wówczas, gdy człowiek odczuwa potrzebę, która
skłania go do spojrzenia na rzecz „w pewien sposób”;
gdy stawia racje ogólne nad wymaganiami osobistymi; gdy wybiega dalej niż wymagałaby tego zwykła
przydatność (...) Architektura jest rzeczą bezużyteczną, rzecze Livio Vaccini. Wcześniej F.W.J. Schelling
stwierdzał, że jedyną potrzebą architektury jest jej
forma.

5.
Venustas. Beauty – this requirement would
be fulfilled if the appearance is pleasant and exquisite
and the rules of symmetry are accomplished.
Beauty – formerly the main category of art – nowadays seems to get another meaning. Today, art is
the reflection of or comment on current events. To
become extraordinary, architecture distances itself
from the forms invented by predecessors. Nevertheless, figurative and abstract trends exist side by side.
Architecture still tries to be grandious. Architects all
pursue this goal in their own way; there is no single
valid theory.
6.
Questions. Vitruvius’ theory refers to the form
of architecture – mainly to architectural composition.
Its aesthetic is based on proportions, mathematical
logic and inventing rules. The advices of the theoretician refer also to the ethic: one should build in agreement with the requirements of the user. Economy,
which recommends restraint, comes close to this
rule; the building’s technology is also bound with it.
Important guidelines refer to the site and coherence
of the building with its surrounding. Form should be

5.
Venustas. Piękno – wymóg ten będzie
spełniony jeśli wygląd będzie miły i wykwintny oraz
spełnione zostaną reguły symetrii.
Piękno, ongiś główna kategoria sztuki – dziś, jak
się wydaje, nabrała innego sensu. Dziś sztuka jest
odzwierciedleniem lub komentarzem do aktualnych
wydarzeń współczesności. Architektura, by być
oryginalną odcina się od form wymyślonych przez
poprzedników, lecz nurty figuratywne i abstrakcyjne
istnieją obok siebie. Architektura wciąż stara się być
– wspaniała. Architekci czynią to każdy na swój sposób; nie ma jednej obowiązującej teorii.
6.
Pytania. Teoria Witruwiusza dotyczy formy
architektonicznej. Najpierw architektonicznej kompozycji; jej estetyka opiera się na proporcjach, logice
matematycznej, odkrywaniu reguł. Zalecenia teoretyka dotyczą także etyki: budować należy zgodnie
z potrzebami użytkownika. Bliską tej zasadzie pozycję
zajmuje ekonomia zalecająca umiar; wiąże się z nią
także technologia budowania. Ważne zalecenia dotyczą miejsca i spójności budowli z otoczeniem. Forma

relevant to function. The architect should forget his
pride and strive to make the edifice beautiful.
Nowadays, the rules have been replaced by the
intuitive search of forms. Is it still possible to return
to the rules? Are the recommendations of the great
theoretician from the past still alive today? Isn’t it the
time to complete the aesthetical criteria in architecture
by the ones determined by ethic? (Statement relevant
in the time of the economical crisis). Do we need
architectural theories today at all?
What is left of Vitruvius? Architecture still reveals
its secrets, even when it seems that we know everything, and the artist is still wondering how to change
the world.

ma być stosowna do funkcji. Architekt winien wyzbyć
się pychy, a budowla ma – być piękna.
Dziś reguły zastąpiono intuicyjnym poszukiwaniem
form. Czy więc powrót do reguł jest możliwy? Czy
zalecenia wielkiego teoretyka z przeszłości są aktualne we współczesności? Czy nie nastał już czas, by
w architekturze kryteria estetyki uzupełnić kryteriami
wyznaczonymi przez etykę? – (kryzys ekonomiczny
nasuwa taką refleksję). Czy dziś teorie architektury
są potrzebne?
Co naprawdę pozostało z Witruwiusza? Wszak architektura wciąż wyjawia tajemnice, kiedy wydaje się,
że wiemy już wszystko, a artysta zawsze zastanawia
się – jak zmienić świat.

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz

1

Claudia Battaino*

CITYSCAPE ARCHITECTURE AS ORDINARY ARCHITECTURE
KRAJOBRAZ MIASTA JAKO ARCHITEKTURA ZWYCZAJNA
Musimy powrócić do pracy nad projektem urbanistycznym jako teorią architektury. Miasto jest bowiem przykładem syntezy sprzeczności i względnego kryzysu architektury, a równocześnie potencjalnym warunkiem jej
rozwoju. Konieczna jest praca nad zwyczajną architekturą na szeroką skalę poprzez przywracanie jedności
budynku i krajobrazu miasta oraz ogólnego piękna otoczenia.
Słowa kluczowe: architektura, krajobraz miasta, kontekst, projekt urbanistyczny

We have to go back to working on the urban project as a theory of architecture because it is the issue of
the city which presents itself as the exemplary synthesis of the contradictions and relative crisis of architecture, as well as a possible condition of its improvement. It is necessary to work on ordinary architecture, in
a multi-scalar way, by restoring the adherence of the building to the cityscape and the widespread beauty
of the total environment.
Keywords: architecture, cityscape, context, urban project
For many centuries architecture has been civil
architecture, i.e. it has generated civitas and urbs, it
has been a theory of the pre-eminence of the urban
project, in the sense of “the architecture of architectures”, and ethics have been a founding component
of every project to produce a “totality of sense” which
belongs to the art of constructing and the manner in
which man inhabits the earth (Heidegger).
In the contemporary urban space, which is produced by many “capriciously different elements that
generate the indistinct noise of uniformity” (Vitruvio),
the civil significance of architecture has been given
a lesser role because the attention has shifted from
the “relationship between things, within and belonging to the city”, to singular objects and the way they
are composed.
* Battaino Claudia, dr, Università di Trento.

In the society of the spectacle (Debord), the theme
of the physical context was abandoned, along with
that of urban places as well as those relating to duration and construction. We were charmed by the descriptions of the delirious city and shopping centers
as recognisable urban spaces, represented for this
purpose as contemporary monuments (Koolhaas).
The conceptualisations of cities as highly specialised
infrastructure (Sassen) and the researches into the
city of uses, of work places, of place of exchange,
performances and tourism, served to negate the idea
of a liveable urban space, as an ensemble of intelligible forms of spaces and buildings to provide citizens
with a means of identifying themselves.
We can read the Vitruvianism (Irace) as an operational critique for the project, for its civil aim in
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the construction of urban spatial identities, against
the abandonment of the global mercantile condition.
We have to go back to working on the “urban project
as a theory of architecture”, because it is the issue
of the city which presents itself as the exemplary
synthesis of the contradictions and relative crisis of
architecture, as well as a possible condition of its
improvement (Gregotti). We have to return to urban
design as the relation between elements rather than
a design of the elements themselves, which can
“complete the aesthetic criteria along with the ethical
ones” (Misiągiewicz, Kozłowski) because architecture
should first of all be civil architecture, relational architecture and not the architecture of objects. It should
be “architecture at work”, a tool for the construction
of the city (Polesello).
Beginning from the architecture of the city (Rossi),
i.e. an architectural theory founded on the critical
dialogue between the essence of the field and the
historical/physical context, every project is a form of
modification of reality that must be founded on the
legibility and on the hierarchy between components
and possesses an ”appeal within its identity” that is
capable of surviving within the city.
According to this, the elements of the Vitruvian
triad take on new goals and rules.
Firstly, the concept of stability, according to
which “the building must be constructed in order
to remain standing”. Even though we have innovative techniques and materials, and also the most
sophisticated contemporary architecture wich uses
highly technological materials, our homes still crumble doe to earthquakes! The stability related both to
the ensemble of the urban artifact, its texture and its
main feature which is residence in the continuity of
urban spaces, and to its relationship with time and
the history of locations constructed by man. In the
city as a palimpsest, architecture is the project of
the relationships between the different strata of the
geomorphologic history of the site, a positive critique

of the physical context, a project of continuity and
discontinuity of a given text.
Even the concept of utility, with regard to the
“correct position of spaces” that correspond with their
uses, should be extended. In liquid modernity (Bauman), in the space which is intended as a “place in
movement”, which requires openings and flexibility,
the principle of the relationship between architectures,
as a part of different cities/territories, is pre-eminent.
In the extended limits of reference to polar urbanised
territories, the “correct position” consists in the spatial
nature of relationship, in the city/landscape, and not
only in the formal relationship between single components of an object/building.
Then there is the theme of beauty, in the “graceful
and elegant unity” of the first two concepts. We do
not often define as “beautiful” the parts of cities and
landscapes which surround us because that which
we perceive as positive and pleasant in historical
cities is given primarily by spatiality of relationships.
In these places beauty is “all around”, an “ordinary
concept”, as architecture constructed according to
Vitruvian concepts. For this reason it is necessary
to work on “ordinary architecture”, in a multi-scalar
way, by restoring the adherence of the building to
the city and the widespread beauty of the ”total
environment” (Zumthor, De Botton). Today beauty is
associated with the concept of sustainability: beauty
is something which does not consume, which is
economical and useful. This means not suffocating
architecture with mere technological apparatus, but
rediscovering the ethical beauty of a construction to
respond to the necessity of living while respecting
the earth (Duque).
All of this is possible starting from the project of
residence, as an “urban artefact” which is pre-eminent
in the composition of the city, the form of which is
strictly related to the urban form (Rossi).
This is indispensable in reflecting on the quality of
the residential urban space, both in order to preserve

11

extra-urban agricultural areas, and to reinterpret the
city in terms of density and complexity and in accordance with strategies free from pre-determined by strict
regulation constraints.
It is a question firstly of exploring the potential of
transitional spaces, because in the issue of living, the
theme of the “domestic space” fluctuates continuously
in the problem of the urban space. Private and public
become embroiled, individual and social spaces are
flexible and open. As in a contemporary plug-in city
or living city, the multiplication of the available levels, green spaces and roads, dwellings and parking
spaces, work and sport, public and private spaces,
services and principal uses, can exist “above and
below each other, one on top of the other”, freeing up
parts of land (Archigram). Playful and poetic spaces,
as with Lecorbuserian inventions, make possible the
friendly interaction between the home and the city and
are transformed into events which become part of a

larger civil event, which is the city itself. This signifies connecting architecture to mobility, flexibility and
the landscape, and returning to the domestic space
through the principles of variability, opening and continuity, while concentrating our attention on volume and
the urban system, through services and accessibility
as well as the form and quality of spaces, as with the
Miesian plants-fabric or in the machine a habiter of Le
Corbusier; experimenting with spaces for different uses
and uses for different spaces, in their infinite combinations, instead of given types-uses – the residential
use, in fact, is only a transitory condition required of a
space, which in order to be fully alive, must also have
other uses-; laying the basis of a credible sustainability of the architecture, which does not relate only to
the materials of bio-construction or the relationships
between structure, plant, shell, sources of energy, etc,
but to the integration of these components in the form
of the house and in the forms of the city.
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Andrzej Białkiewicz*

WSPÓŁCZESNY KONTEKST WITRUWIUSZOWSKIEJ TEORII
RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO
CONTEMPORARY CONTEXT OF THE VITRUVIAN THEORY OF THE
FREE HAND DRAWING
Witruwiusz zwrócił uwagę na znaczenie rysunku w warsztacie pracy architekta oraz zaprezentował własną
teorię rysunku architektonicznego. Według niego rysunek był podstawową formą przekazu. W mniejszym
stopniu artykułował on rolę rysunku związaną z kształceniem wyobraźni przestrzennej. Współcześnie poza
formą przekazu rola rysunku w kształceniu wyobraźni architekta staje się niezwykle istotna.
Słowa kluczowe: rysunek, perspektywa, wyobraźnia, forma, przestrzeń, projekt, architektura

Vitruvius mention of the significance of hand drawing in the architect’s workshop and presented his own
opinion on the role and tasks of that kind of drawings. According to him it is a basic form of transferring an
idea about architecture. Contemporary, beside that role, the hand drawing is very important in architectural
education and in the process of architectural creation.
Keywords: drawing, perspective, imagination, form, space, project, architecture

Pierwszym piszącym o rysunku teoretykiem architektury, którego wywody zachowały się do naszych
czasów był Marcus Vitruvius Pollio, nazwany Witruwiuszem. Jego dzieło opracowane między 27 a 23 rokiem
p.n.e. zatytułowane De architectura libri decem, nie
tylko definiuje nieprzemijające wartości świata starożytnego, ale ułatwia poznanie rozwoju architektury
następnych stuleci. Dzięki wszechstronnemu podejściu do tematyki architektonicznej traktat udostępniał
wiedzę szerokiemu ogółowi interesujących się tym
zagadnieniem. Przedstawiona została tu metoda badań teoretycznych w zakresie zagadnień wiążących
się z praktyką architektoniczną. Witruwiusz jako jeden

z pierwszych teoretyków architektury zaprezentował
również własną teorię rysunku architektonicznego.
W Księdze Pierwszej Witruwiusz stwierdził że: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych
umiejętności (…). Wiedza ta rodzi się z teorii i praktyki.
(...) Teoria zaś jest czynnikiem który na podstawie
biegłości i znajomości zasad proporcji może wyjaśnić
i wytłumaczyć stworzone dzieło. Architekt (…) musi
znać rysunek aby przy pomocy szkiców łatwo stworzyć
obraz zamierzonego dzieła [1]. W drugim rozdziale
Księgi Pierwszej napisał: Architektura składa się z ordinatio (...) z dispositio (...) z eurythmii, z symetrii, z decor i z distributio. (...) Dispositio jest to odpowiednie

* Andrzej Białkiewicz, dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury.
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rozmieszczenie elementów budowli i uzyskanie przez
ich zestawienie wykwitu dzieła i jego jakości. Istnieją
następujące rodzaje dispositio: ichnografia, ortografia,
scenografia. Ichnografia jest to rysunek podstawowy
planowanej budowli, wykonany w podziałce przy
pomocy cyrkla i linii. (...) Ortografia jest to pionowy
obraz fasady wykonany w podziałce. (...) Scenografia
jest szkicem fasady oraz ścian bocznych, których
wszystkie linie zbiegają się w punkcie centralnym [2].
W przedmowie do Księgi Siódmej Witruwiusz napisał:
Ponieważ zauważyłem, że istnieją już prace wstępne
do zamierzonego przeze mnie dzieła w oparciu o nie
posunąłem się dalej. Już najpierw w owym czasie,
kiedy Aischylos wystawił tragedie, Agatarchus zbudował w Atenach scenę i pozostawił o niej rozprawę.
Zachęceni tym Demokryt i Anaksagoras napisali na ten
sam temat, wyjaśniając, w jaki sposób należy nakreślić linie odpowiadające w sposób naturalny oczom
i rozchodzeniu się promieni z określonego punktu
centralnego, aby przedstawione obrazy budynków
na dekoracjach scenicznych oddawały charakter
określonej rzeczy i aby wszystko, co wymalowano na
pionowych i płaskich ścianach, wydawało się bądź
wklęsłe bądź wypukłe. Później Silenus wydał książkę
o symetrii doryckiej. (...) Filon o symetrii świątyni Minerwy na Akropolu ateńskim [3]. W rozdziale piątym
Księgi Siódmej stwierdził, że ...obraz jest wiernym
odbiciem tego, co istotnie jest lub być może, a więc
ludzi, budynków, okrętów i innych rzeczy, których wyraźne i określone kształty stanowią wzór naśladowany
w malarstwie [4].
Witruwiusz przedstawił to, co dotychczas było
wiadome na temat zjawisk optycznych i perspektywy.
Zwrócił uwagę na znaczenie rysunku w warsztacie
pracy architekta. Jako jeden z pierwszych teoretyków
jednoznacznie wypowiedział się, że architekt musi
posiadać umiejętność rysowania. Poza przedstawieniem projektu w formie rzutów i elewacji powinien
narysować go w perspektywie. Według niego rysunek
ma być wiernym przedstawieniem rzeczywistości

oraz dawać dokładną informację o projektowanym
obiekcie. W swoich opisach przekazał cały warsztat
rysunkowy poczynając od ogólnej kompozycji dzieła, a kończąc na szczegółowych geometrycznych
konstrukcjach. Nieznane były wówczas zasady, które
pozwoliłyby precyzyjnie przedstawić na płaszczyźnie
rysunku projektowaną budowlę w trójwymiarowej
przestrzeni w celu dokonania najdoskonalszej z możliwych prezentacji. Pomimo to, Witruwiusz podjął
próbę określenia metod, które mogłyby umożliwić
architektowi narysowanie projektu z poczuciem
świadomości budowy formy w przestrzeni. W swym
traktacie nie tylko zwrócił uwagę na istotne znaczenie
rysunku w warsztacie pracy architekta i konieczność
posługiwania się nim, ale zaprezentował własną teorię
rysunku architektonicznego.
W tym miejscu należało byzwrócić uwagę, że
odkryty na nowo w 1414 roku, traktat Witruwiusza
nie zawierał rycin i są one zrekonstruowane jedynie
na podstawie opisów. Pierwsza ilustrowana edycja
ukazała się w Wenecji w 1511 r. nakładem Fra Giocondo i zawierała 136 rycin. Stanowiła ona bazę
dla całej serii późniejszych wydań z lat 1522, 1524,
1535. Interesujące jest wydanie Cesara Cesariano,
zawierające 117 rycin, które ukazało się w Mediolanie w 1521 r. Ilustracje traktatu Witruwiusza można
analizować w dwu płaszczyznach: dotyczącej pojawienia się ich w tekstach, a także ich trafności. W tym
przypadku wyboru rysunku oraz jego charakteru
dokonuje wydawca. Powstaje pytanie: czy wydawca w XVI w. mając dobrze opanowany warsztat
rysunkowy, ale jednocześnie posiadając znajomość
sztuki współczesnej Witruwiuszowi, odpowiednio
zinterpretuje tekst?
Do średniowiecza wykonywano niewiele i to
bardzo schematycznych rysunków architektonicznych. Architektura gotycka, wymagająca racjonalnej organizacji prac konstrukcyjno-budowlanych,
spowodowała narodziny nowoczesnego rysunku
architektonicznego. Od tej pory rysunek zaczął
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Ilustracja z traktatu edycji Fra Giocondo, Wenecja 1511, za: R. Recht, Le dessin d’architecture, Paris 1995, s. 123
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spełniać dwie funkcje: określał ostateczną formę
projektu, z którego powstawały rysunki szablonów
dla cieśli, kamieniarzy, czy murarzy oraz drugą podporządkowaną wymogom inwestora. Szczytowy dla
rozwoju rysunku architektonicznego jest zwłaszcza
wiek XIV i XV, a jednocześnie to czas stagnacji
w budownictwie. Architekt jako odpowiedzialny za
proponowane projekty zaczął dbać o czytelność
i obrazowość swoich rysunków. Wynalezienie perspektywy geometrycznej przez Filippa Brunelleschiego i Leone Battiste Albertiego pozwoliło na logiczne
opracowanie systemu przedstawiania projektu.
Interesujące poglądy na temat rysunku przedstawił Federico Zuccari [5]. W swoich rozważaniach
wprowadził pojęcia: rysunku wewnętrznego, który
jest rodzajem pomysłu – koncepcją oraz rysunku zewnętrznego, będącego graficznym przedstawieniem
tego pomysłu. Rolę rysunku w warsztacie architekta
podkreślił Giovanni Bottari, który uważał, że architekt
powinien opanować rysunek w takim stopniu, aby
...móc wyrazić malarstwo i rzeźbę. Ten kto dobrze
opanował ten rodzaj może zwać się architektem.
(...) Pewnym jest, że wykonywanie wielu rysunków
i dochodzenie w nich do doskonałości, czyni człowieka subtelnym i pełnym inwencji, czego nie można
uniknąć, podobnie jak nie uniknie opalenizny ten kto
chodzi na słońcu. (...) Dobry rysownik (...) lepiej od
innych wykona rozplanowanie apartamentów, schodów, warsztatów, dziedzińców i innych części pałacu
[6]. W wieku XIX, gdy architekturą zaczęto zajmować
się w zawężonym zakresie zagadnień estetycznych,
historycznych czy technicznych, a nie w sposób całościowy, dla teoretyków oczywistą była konieczność
posługiwania się rysunkiem w pracy architekta. Nicolas Louis Durand, architekt I teoretyk architektury,
w rozważaniach o istocie architektury oraz metodzie
projektowania oparł się na potrzebie gruntownej znajomości rysunku architektonicznego [7]. Interesujące
jest stanowisko Johna Ruskina odnośnie do potrzeby
nauki rysunku. Gdy w roku 1869 powołano go na

Katedrę Sztuki w Oxfordzie, Ruskin zrozumiał, że nie
może z korzyścią mówić o (...) architekturze nie uzmysłowiwszy linii architektonicznych dla poparcia tezy
i zasilenia dyskusji. Dodaje więc do funkcji Slade’a
szkołę rysunków [8]. Również i w XX wieku teoretycy
sztuki nie wypowiadali się wprost o konieczności
posługiwania się rysunkiem przez architektów. Na
ten temat wypowiadali się sami architekci. Le Corbusier wielokrotnie podkreślał, że rysunek stanowi
jeden z podstawowych elementów warsztatu pracy
architekta [9]. Interesujące odnośnie do rysunku
są poglądy Juliusza Żórawskiego: Dla ćwiczenia
wyobraźni w zakresie plastyki rzeźbiarskiej wystarcza
geometria wykreślna; wyobraźnia przestrzenna jest
o wiele bardziej skomplikowana. Projektujący musi
widzieć nie tylko płaszczyzny oddzielające budynek
od otoczenia, ale w jednym spojrzeniu powinien
ogarnąć układ konstrukcyjny, wszystkie wnętrza
i wszystkie przegrody dzielące większe wnętrza na
mniejsze. Musi on być zdolny nie tylko do zobaczenia w trójwymiarowy sposób domu lub miasta już
zbudowanego, ale wyobrażenia sobie w taki sposób
domów i miast, które ma dopiero zbudować. Z toku
pracy przekonałem się, że nawet najbardziej zawiłe
zagadnienie zręczniej jest wytłumaczyć za pomocą
prostego schematu i że zawsze istnieje możliwość
w wyobraźni przekształcenia płaskiego rysunku
w trójwymiarową przestrzeń [10].
Warsztat pracy wybitnych twórców współczesnej
architektury oraz ich rysunki w istotny sposób przyczyniają się również do udokumentowania znaczenia rysunku odręcznego w procesie projektowania.
W pracowni architektonicznej Sir Norman Foster and
Partners uważa się, że znaczenie rysunku jest niezwykle istotne na każdym etapie projektowania [11].
W początkowej fazie projektu Norman Foster, wykonuje dużą ilość szkiców – idei, które mają stanowić
pomoc dla wykonania koncepcji. Pracownicy biura
w trakcie projektowania starają się nie używać zbyt
dużej ilości rysunków technicznych. Również podczas
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rozmów z klientami posługują się rysunkami, które
w komunikatywny sposób prezentują zamierzenia
architekta. Dla Gustawa Peichla [12] ...szkicowanie
stanowi pewien rodzaj rozmyślania na papierze [13].
Peichl twierdzi, że: Językiem architektury jest szkic.
Architekt obecnie nie może być wrogiem szybkich
metod komputerowych, jednak musi on wiedzieć,
gdzie i w jaki sposób należy stosować te nowoczesne
osiągnięcia techniki. Nie można zaprzeczyć, iż w wyniku niekontrolowanego stosowania programów CAD
w praktyce indywidualna, oparta na zmysłach, praca
projektowa coraz bardziej ulega zapomnieniu. Jednak
twórcza działalność oraz animacja są nieodzowne
na wszystkich etapach projektowania, jeżeli chcemy uzyskać niezbędną kreatywność. Z tego punktu
widzenia konieczne jest zwrócenie uwagi na wagę
i istotę rysunku odręcznego [14]. Natomiast Jorge
Silvetti uważa, że rysunek odręczny w formie szkicu
jest źródłem idei oraz narzędziem korygującym cały
proces projektowania [15]. Twierdzi on, że rysunek
stanowi fundamentalną rolę w architekturze, ponieważ jest pierwszym wyrażeniem wizji architekta [16].
Renzo Piano uważa, że rysunek odręczny jest zasadniczą częścią teoretycznego procesu kreowania
architektury [17]. Proces ten zaczyna się od szkiców,
następny jego etap to rysunki bardziej szczegółowe
i w końcowej fazie model. Piano uważa, że rysunek
jest instrumentem procesu cyrkulacji pomiędzy pomysłem, a faktycznym wykonaniem projektu, natomiast
model stanowi jedynie fizyczne przekształcenie rysunku w trójwymiarową formę. W początkowej fazie
projektowania Piano wyobraża sobie model, jednak
pomysł ten zapisywany jest w formie rysunku [18].
Problem rysunku odręcznego zarówno w procesie kształcenia architekta, jak i w jego warsztacie
projektowym, w ostatnich latach stał się szczególnie
aktualny. Wynika to głównie z powszechnego stosowania nowego narzędzia jakim jest komputer. Pomimo
niewątpliwych możliwości usprawniających pracę,
nie zastępuje on jednak twórczego procesu kształ-

towania przestrzeni architektonicznej. W warsztacie
pracy architekta rysunek spełnia dwa podstawowe
zadania: rozwija wyobraźnię przestrzenną, niezbędną
w procesie twórczym oraz pełni rolę podstawowego
środka komunikacji i informacji. Poza tym istotnym
zadaniem rysunku wykonywanego z natury jest wnikliwość obserwacji przestrzeni.
Analizując poglądy Witruwiusza na temat rysunku architektonicznego, zauważa się dążenie do
wyposażenia architekta w możliwie pełny zasób wiadomości pozwalający na szczegółową prezentację
projektowanego obiektu w formie rysunkowej, tak
aby stworzyć obraz zamierzonego dzieła [19]. Dla
Witruwiusza rysunek w warsztacie architekta spełniał
przede wszystkim rolę przekazu, skierowanego zarówno do rzemieślników i warsztatów realizujących
budowę, jak i inwestora. Wydaje się, że Witruwiusz
dostrzegał rolę rysunku związaną z kształceniem
wyobraźni przestrzennej. Domagał się bowiem, aby
architekt narysował cały budynek w perspektywie.
Ten rodzaj rysunku nie był już skierowany do pracowników budowlanych. Mógł on być zaprezentowany
inwestorowi, ale również miał przedstawić całościowy obraz zamierzonej koncepcji projektowej. Po jego
wykonaniu architekt mógł jeszcze wykonać stosowne korekty w swym projekcie. To zadanie rysunku
nie było wprost wyartykułowane przez Witruwiusza,
chociaż jest ono widoczne w jego rozważaniach.
Obecnie trójwymiarowy obraz projektowanej formy
możemy łatwo uzyskać za pomocą odpowiednich
programów komputerowych. Nie zmienia to jednak
faktu, że rysunek odręczny, tak jak i w czasach minionych, nadal jest podstawową formą kształcenia
wyobraźni przestrzennej. Wydaje się, że współcześnie poza formą przekazu, tak istotną dla Witruwiusza, która przy coraz doskonalszych technikach
komputerowych będzie schodzić na dalszy plan, to
właśnie rola rysunku w kształceniu wyobraźni architekta oraz poszukiwaniu najdoskonalszych efektów
estetycznych staje się niezwykle istotna.
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On architecture, education and research in architecture
Artykuł ma formę rozważań na temat architektury – jej siły i słabości, problemów edukacji architektonicznej,
znaczenia architektury w rozwoju nauki i kultury. Jest refleksją na temat tego, jak współczesne pojmowanie
architektury oddaliło się od dawnej definicji Witruwiusza.
Artykuł jest podzielony na trzy części, obejmujące zagadnienia definicji, nauczania i badań naukowych
w architekturze.
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The paper contains reflections on architecture – its’ strengths and weaknesses, problems of architectural
education, meaning of architecture for culture and science. It is a shows how modern understanding of
architecture has moved away from ancient definitions present in the Vitruvius’s Tractate.
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I. Słowa świętego Augustyna dotyczące posiadanej wiedzy, która zanika, kiedy potrzebne jest jej
wyjaśnienie, mogą dotyczyć również architektury.
Nawet jeżeli nie jestem w stanie precyzyjnie zdefiniować architekturę, wiem jak tego słowa używać,
określić okazje i sytuacje, w których powinno być
zastosowane.
Rzecz jest ważna, zwłaszcza obecnie, kiedy
poglądy na temat tego czym jest architektura są
w co najmniej niejednoznaczne. Ogólna akceptacja

architektury jako zapisu dziedzictwa kulturowego jest
niekwestionowana – wystarczy zobaczyć masy ludzi
zwiedzających zabytki Rzymu, podziwiających piękno
Florencji czy urok Alhambry w Grenadzie. Równocześnie, przynajmniej w Polsce, architektura (i zawarta
w tym pojęciu urbanistyka) nie cieszy się uznaniem,
jej znaczenie jest podważane. Teza o potrzebie kształtowania otoczenia zgodnie z zasadami architektury
jest kwestionowana. W wielu przetargach na projekty
architektoniczne jedynym kryterium wyboru twórcy jest

* Bonenberg Wojciech, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.

19

cena oferowanych przez niego usług, bez względu
na oferowaną jakość architektury. Uprawnienia do
projektowania urbanistycznego mogą uzyskać bez
ukończonych studiów architektoniczno-urbanistycznych – geografowie, botanicy, pedagodzy, itp. [1].
Neoliberalni politycy dostrzegają jedynie krótkoterminowe korzyści związane z szybką zabudową każdego
wolnego skrawka terenów miejskich, standardowymi
budynkami dającymi jak największą powierzchnię do
wynajęcia, kosztem fatalnej jakości, która w perspektywie lat deprecjonuje przestrzeń miejską.
Pseudorewitalizacje obliczone na krótkotrwały
zysk, prowadzą w perspektywie do upadku całych
obszarów polskich miast. Już można zaobserwować
spadek cen nieruchomości w związku z „psuciem”
lokalizacji. Wszyscy rozumieją, że dobra lokalizacja
to sąsiedztwo parku, zieleni, cisza, bezpieczeństwo,
sąsiedztwo codziennie potrzebnych usług: piekarza,
szewca, fryzjera, rynku z kwiatami i warzywami.
Przyjemnym urozmaiceniem jest spokojna kawiarnia,
galeria sztuki, ośrodek kulturalny. To buduje atrakcyjność miejsca, przyciąga chętnych do zamieszkania
klientów. Zgodnie z neoliberalną filozofią, skoro jest
dobra lokalizacja, należy to wykorzystać, uzyskać
maksymalny dochód wprowadzając jak największą
liczbę nowych mieszkańców (klientów). Cóż z tego,
że zabudujemy park drogami i parkingami zastąpimy zieleń, podniesiemy czynsze tak, że codziennie
potrzebni usługodawcy – kwiaciarki, szewc i piekarz,
dom kultury i galeria – znikną z okolicy [2]. I tak nowa
gęsta zabudowa znajdzie nabywców, nie mających
na tyle wyobraźni, żeby przewidzieć swoje przyszłe
warunki mieszkaniowe. W swojej świadomości połączą oni istniejące walory miejsca (które zostaną
w przyszłości zniszczone) z marzeniem o mieszkaniu
w dobrej lokalizacji, wypierając ze świadomości rysujące się zagrożenia. Dopiero realne doświadczenie
zamieszkiwania w zdegradowanym przez nową zabudowę miejscu, nasuwa racjonalne refleksje, z całą
bezwzględnością potwierdzane spadkiem wartości

nieruchomości w związku z utratą dawnych, niemożliwych do przywrócenia walorów otoczenia. Tak
przebiega wtórna degradacja polskich miast.
Architektura dotyczy przyszłości. To czyni ją wrażliwą na ludzkie słabości: chciwość, głupotę, oszustwo.
Architektura jest wielką pokusą dla ludzi wybranych do
decydowania o przyszłym kształcie przestrzeni miejskiej. Przejawem tego jest dążenie do przejęcia przez
nich pełnej kontroli nad kształtem przestrzeni. Brutalnym
przypomnieniem tej prawdy jest rzeczywistość będąca
efektem takiego podejścia: zniszczenie krajobrazu, ładu
przestrzennego, dywersyfikacja przestrzeni, spadek
atrakcyjności, wyludnianie się śródmieść, płoty odgradzające bogatych od mniej zamożnych mieszkańców.
Definicja architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni ulega przewartościowaniu.
Dawna definicja Witruwiusza:
Architektura = Piękno + Celowość +Trwałość
zostaje zastępowana nową:
Architektura = Przestrzeń + Polityka + Pieniądze.
II. Ta sytuacja skłania do pytania, czy architektura
nadal odgrywa tak ważną rolę w naszym życiu, jak czyniła to w przeszłości? Rozterki wywołane tą sytuacją, są
może najwyraźniej widoczne na wyższych uczelniach,
w dyskusjach na temat edukacji architektonicznej,
struktury studiów i programów nauczania. Obserwowane zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych
oraz dwustopniowy system nauczania, produkujący
masowo architektów po 3,5 latach studiów, wydaje się
potwierdzać tendencje deprecjacji. Z całą pewnością
jest to wynikiem ograniczonych możliwości ekonomiczne uczelni, a przede wszystkim polityki egalitaryzmu
w dostępie do zawodu architekta.
Dyskusje na ten temat są wyjątkowo żywe i na
ogół sprowadzają się do pytania, czy lepiej dobrze
kształcić mniejszą liczbę studentów, czy kosztem
jakości zwiększyć dostęp do zawodu architekta?
Argumenty wysuwane przez zwolenników obu opcji
powinny być wnikliwie analizowane, jednak nie należy
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rozstrzygać problemu na zasadzie „kto ma więcej
zwolenników, ten ma rację”. Nie wszystkie głosy
w tej dyskusji są równie rozsądne. Racjonalny wybór
będzie możliwy tylko wtedy, gdy ustalimy jakie cele
i funkcje w naszym otoczeniu ma spełniać architektura. Chcąc się przekonać, że istotnie wzbogaca ona
nasze życie, musimy odpowiedzieć na dwa pytania.
Po pierwsze: czy architektura jest na tyle istotna,
że niemożliwe byłoby tworzenie naszej kultury, bez
twórczości architektonicznej? Po drugie: czy jest inna
dziedzina, która mogłaby w tym zakresie zastąpić
architekturę? Chodzi tu oczywiście nie tylko o architekturę współczesną, ale o wszystko to, co zostało
zbudowane dawniej i dotrwało do naszych czasów.
Bo jeżeli przeważająca część architektury, która nas
dzisiaj otacza nie spełnia swojego zadania, to może
nasze rozważania dotyczą czegoś innego, bezpodstawnie nazywanego architekturą.
III. Może architektura to nauka? Ten pogląd zdaje
się potwierdzać usytuowanie architektury w systemie
akademickim. Współczesne podejście do architektury
jako do nauki wykształciło się pod silnym wpływem
dominującego od początku XIX w wzorca przyrodoznawczego. Ta tradycja sięga do dorobku empiryzmu
Francisa Bacona, rozwiniętego w kanonach Johna
Stuarta Milla. Wymaga się więc, żeby indukcja, nierozłącznie związana z eksperymentem naukowym,
obowiązywała również w architekturze. To podejście
tak mocno upodabnia architekturę do nauk technicznych i przyrodniczych (natural sciences), że zanika
artystyczny wydźwięk dzieła architektonicznego.
Zasadne jest więc pytanie, czy na podstawie analizy wspólnych cech, prawidłowości, podobieństw jest
możliwa antycypacja procesów i tendencji w architekturze. O ile w sferze technicznej i przyrodniczej cel
taki wydaje się realny, to w architekturze zastosowanie
indukcji, w sposób zobiektywizowany, a więc wolny
od subiektywizmu tak ściśle związanego z osobowością twórcy wydaje się trudne.

Bo na jakiej podstawie można przypuszczać, że
doświadczenie istniejących aspektów dzieła architektonicznego pozwoli zdobyć wiedzę o przyszłości
na drodze przyrodoznawczej metodyki indukcyjnej?
Przykładowo, trudno jest uznać, że na postawie analizy dzieł Le Corbusiera, Miesa van der Rohe, Renzo
Piano i Normana Fostera można sformułować tezę
jak będzie wyglądała architektura za lat 50., tworzona
przez jeszcze nie znanych twórców. Podobnie, nawet
najbardziej szczegółowa analiza stylu romańskiego
– poprzez naukową indukcję nie pozwoliłaby przewidzieć oryginalnych rozwiązań gotyku.
Tak więc możliwości badawcze architektury muszą być zawężone do konkretnych zjawisk w ich
niepowtarzalnym kontekście historyczno-kulturowym.
Trudno na podstawie tych badań wyciągnąć wnioski
ogólne, dotyczące procesów rozwojowych architektury. Można jedynie wytłumaczyć, jakie czynniki historyczne, przypadki i sploty okoliczności doprowadziły
do powstania takich a nie innych dzieł.
Ten problem Gadamer charakteryzuje następująco:
Cóż to za poznanie, które mówi, że coś tak a tak jest,
gdyż rozumie, że to coś tak a tak się stało? Co znaczy
tu „nauka”? Nawet gdy uznać, że ideał tego poznania
jest pod względem charakteru i celu z gruntu różny
od przyrodoznawstwa, to i tak chciałoby się określić
to poznanie tylko prywatnie jako „nauki nieścisłe” [3].
Przechodząc do techniczno-inżynieryjnej strony
architektury należy przypomnieć słowa Witruwiusza,
mówiące, że architektura to umiejętność budowania
miast, murów obronnych, maszyn, zegarów i domów.
Takie zadania plasują architekturę jako praktyczną,
dyscyplinę techniczno-inżynierską. Niegdyś swoim zasięgiem ogarniającą znaczącą część świata
techniki, dziś współistniejącą z mocno rozwiniętymi
dyscyplinami wiedzy szczegółowej: budownictwem,
inżynierią materiałową, mechaniką, inżynierią środowiska, itp. Współcześnie, rozwój wiedzy badanej
przez te dziedziny jest jedynie wykorzystywany w architekturze, która nie ma możliwości konkurowania
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w zakresie prowadzenia badań z mechaniką, budownictwem, czy inżynierią materiałową. Dyscypliny te
rozwinęły się pod silnym wpływem utylitaryzmu, gdzie
podstawowym dążeniem jest osiąganie praktycznych,
materialnych efektów przynoszących konkretne
korzyści. To pragmatyczne podejście ugruntowało
pozycje inżynierii i nauk technicznych. Jego genezy
należy szukać w filozoficznych poglądach Jamesa
Milla i Jeremy Benthama dotyczących użyteczności
nauki. Auguste Comte uważał, że teorie naukowe są
wyłącznie narzędziem rozwiązywania konkretnych
problemów. W tym ujęciu, zgodnie z poglądami Johna
Deweya, prawdziwość teorii naukowych może jedynie
zweryfikować eksperyment.
Stawia to współczesną architekturę jako dyscyplinę nauk technicznych w dość dwuznacznej sytuacji.
Ogólny szacunek dla architektury wydaje się wzrastać
– wystarczy spojrzeć na władze miast, zabiegające
o projekty uznanych architektów, obserwować tłumy
przyjeżdżające do Bilbao, żeby podziwiać Franka
Gehrego lub gmach opery Jørna Utzona w Sydney.
Równocześnie przy cenie dorobku naukowego, od
nauczycieli akademickich wymaga się bardziej publikacji tekstowych, niż osiągnięć realizacyjnych weryfikujących założenia twórcze i koncepcje naukowe. W
humboldtowskim modelu uniwersyteckim połączenie
nauki z praktyką dydaktyczną daje wymierne korzyści.
Studenci uczestnicząc w zajęciach prowadzonych
przez naukowców, którzy swoją pozycję potwierdzili
publikacjami swoich osiągnięć naukowych, mają
możliwość poznać aktualne problemy badawcze od
osób najbardziej kompetentnych.
Czym jednak są publikacje naukowe, tak cenione
w systemie awansu akademickiego? Służą one do
upublicznienia wyników prowadzonych badań, po to
by umożliwić weryfikację prowadzonych eksperymentów naukowych, ocenić ich aplikacyjną przydatność,
umożliwić dyskusję naukową na temat uzyskanych
efektów. To dzięki upowszechnieniu wyników badań
następuje postęp techniczny. Warto dobitnie podkre-

ślić, że publikacje nie są celem samym w sobie, jak
to ma miejsce w twórczości literackiej.
W architekturze, zgodnie z humboldtowskim modelem akademickim, formą upublicznienia eksperymentu może być również realizacja architektoniczna.
To dzięki niej można zweryfikować trafność przyjętych
założeń, poddać szerokiej publicznej krytyce umiejętności twórcy. Realizacja architektoniczna jest jedną
z metod sprawdzenia i wyciągania wniosków służących doskonaleniu architektury (ma więc z zgodnie
z podejściem Milla, Benthama i Comte’a walory praktycznej użyteczności cechującej zadania naukowe).
Jest ekwiwalentną formą weryfikacji eksperymentu
badawczego, spełniająca tę samą rolę, co publikacja
w formie pisemnej. W wielu przypadkach zasięg tej
formy publikacyjnej jest większy od ukazującego się
w kilkuset egzemplarzowym wydaniu tekstowym.
Oczywiście trudno uznać za doskonalenie architektury takie realizacje, których autorom brakuje zdolności,
umiejętności twórczych, czy wiedzy. Jeżeli ktoś nie ma
talentu i wiedzy – tworzy architekturę słabą, najczęściej
niezauważoną. Podobnie jest z tekstem architektonicznym, tu również talent, umiejętności i wiedza decydują
o jakości publikacji, która może być szeroko cytowana
(gdy jest dobra) lub być niezauważona.
W takim szerokim ujęciu, architektura jawi się
jako nośnik doświadczeń kulturowych. Ma formę
kodu kulturowego, zapisuje nie tylko to jest aktualnie
potrzebne, ale przede wszystkim otwiera nowe możliwości, – zapisuje nasze marzenia, ambicje, dążenia.
Dzięki temu człowiek ma szansę wzbogacać nie tyko
swoje otoczenie, ale również siebie.
Podsumowując, jeżeli chcemy zdefiniować współczesną architekturę, dowiedzieć, się co powinno
być jej przedmiotem, jak jej nauczać jeżeli ma być
przydatna w naszym życiu, warto sięgnąć do pytania
Sokratesa „jak żyć?” Zawiera ono w sobie rozstrzygnięcie najważniejsze, o życie dobre lub złe. Podobnie
jest architekturą – chodzi o sąd odróżniający architekturę dobrą lub złą.
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PRZYPISY
[1] Urbanistą w Polsce można zostać mając niekoniecznie
ukończone studia architektoniczne. Wymagane są studia
podyplomowe i krótka praktyka zawodowa.
[2] Zostaną oni zastąpieni bogatymi najemcami: bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym, sklepem jubilerskim, itp., których stać na płacenie wysokich czynszów, a którzy nie świadczą
codziennych podstawowych usług dla mieszkańców.

[3] H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, Warszawa, s. 29.
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MY WORK PROBABLY RESEMBLES MY LIFE
MOJA PRACA PRAWDOPODOBNIE PRZYPOMINA MOJE ŻYCIE
Esej jest serią punktów, oczywiście niekompletną, do rozważenia albo przynajmniej wzięcia pod uwagę w nadchodzącej przyszłości badań i projektowania. Nie chodzi tu o rozwiązania, jak mogą być
rozumiane witruwiańskie kategorie, lecz o otwarcie nauczania architektury na złożoność współczesnej
rzeczywistości.
Słowa kluczowe: praktyka architektoniczna, edukacja architektoniczna, projektowanie architektoniczne

This essay is a series of points – obviously incomplete – to reconsider or at least to take into consideration
in the future of architectural design and research. It is not the matter of finding a solution, as the Vitruvian
categories can be understood, but the matter of opening the architectural education toward (onto) the complexity of contemporary reality.
Keywords: architectural practice, architectural education, architectural design

The title is the part of A. Mendini’s description of
his work [1]. To complete this quotation we need to
add that it is labyrinthine, an endless search, with
continuous comings and goings. I retrace my steps,
working on bits and pieces and getting results that
are chequered like arlecchino’s costume [1].
It seems to be a good description of what the
profession of an architect can be, a character of
an architect who’s habitus mentalis is to search or
research; a doubt as a verification tool, as a tool for
managing the future through everyday life, through
the past. After that, the project and its forming are
reached and there are no doubts any more, at least
till the construction is finished. And then everything
begins again.

* Cotti Lorenzo, arch., sdvb9, Locarno, Szwajcaria.

The disposable instrumentation is extremely
variable, which is the reason of labyrinthine situation
described by A. Mendini.
In this labyrinth-chaos (not necessarily chaos, but
I would like it to be chaos as well) one must find a
way. A path that allows us to go further as well as
to go out and to come back again, to go back, to
manage with tools and their application.
The words of Vitruvius, the triad that I’m particularly
fond of, its repetition by Samonà for the School of
Venice (that is where my affect comes from) and this
long, precise and beautiful introduction to architectural
design by L. Quaroni [2] are all going that way.
It is an occasion for professors gathered in Krakow
to deeply reconsider how to make a school, how to
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teach, to think about tools and how to manage them.
An invitation to guide a student through the labyrinth,
to address our work to life so the work could commence to resemble life and vice versa in our historical
period, a little unstable, when our research to often
becomes the one of a committee: a building speculator or public funds and university grants. What I suggest here is a series of points to reconsider, maybe
to re-start from and to negate if necessary, steps on
the path of meditation on architectural design. These
suggestions are also farfelues, using the example of
a beautiful book by Rudofsky [3], but definitely different. Obviously, as far as I’m concerned, everything
is a mess.
First point
Memory is like a culture: it is what remains when
all other things are forgotten [4] and physicians are
doing well for all diseases that cure without treatment [4]. Memory and medicine, culture and biology
seem to be antitheses or at least parts of two different worlds. But why should they? Do things mix and
interact in this world defined by a strong tendency
towards horizontality i.e. setting in this semilattice
described by C. Alexander [5]? Can the education of
an architect give up an open knowledge? Des yeux
qui ne voien pas... [6].
Second point
In Harvard this April and earlier in Bologna on
January, apart from presenting his work A. Branzi
introduced some ideas defined as advices on overwriting the Athens Charter. The title of the American
congress was Ecological urbanism / Alternative and
sustainable cities of the future. These advices are
continuations of Branzi’s great and unique project that
passed from the Non-Stop City to the huge models
made of methacrylate, extended endlessly by the
mirror simulators. These advices are very important
and simultaneously become either the most advanced

or the most actual part of Branzi’s theoretical research started in the late 60’ in Paris at Institut pour
l’environnement, the continuation of Ulm in France
desired by the government of that time and Culture
Minister A. Malraux: We want to describe an urban
scenario that would consider a logic of how the city
in the third industrial revolution era and globalization
works [7].
A new type of approach and relation with the
built world is necessary for the society. Changing
the complex quality of the city and built-up areas,
of in-habitation and dwelling, are questions we have
to consider urgently. How do we live today, how do
we dwell nowadays, what does it mean at present to
inhabit a place? It is surely different than yesterday,
it refers to different kind of logic.
Third point
Environmentalism, again A. Branzi:
There is the environmental problem, but there is
also the problem of environmentalism and environmentalists. Post-environmentalism is a culture less
monologic, that doesn’t promote the government
of the scientists, and allies itself with the cultural
vanguards (whose daughter it once was and whose
orphan is today); a culture that together with the
environmental save the mythical and epical roots of
cosmic environment [7].
Environment, environmentalism, environmentalists. It seems that most people still find it strange that
we all are part of one ecosystem. Energy consumption is rising and rising and the transformation of life
modalities is becoming a pressing need. Today it may
happen only if we use a multi-logical thinking.
Fourth point
Freedom is something that belongs to one who
knows how to earn it; as far as I’m concerned I’ve
noticed that my work is increasing in time.
Everything is fine. Everything is wrong [8].
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Verbano Lake, a view towards Ghiffa, photo by Federico de Donatis, 2008
Jezioro Verbano, widok w stronę Giffy, zdjęcie Federico de Donatisa, 2008
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Like in Quand le moderne n’était pas un style mais
une cause – the title that is programmatic on its own
– a short excerpt seems necessary: The characters
of architectural revolution of 20’ and 30’ shared with
others the research on use of new materials and new
techniques of industrial revolution, together with others they wanted to find some architectural forms that
would not contradict with those new materials and
those new techniques like the old forms did; together
with others they explored geometrically defined space
and they opened it to the outside, to the nature, to the
light; but only they allowed this overtaking of simple
and purely utilitarian functionalism that marked some
realizations of this period. The architectural function
was more than basic biological needs fulfillment for
them, but they considered this function as giving
birth to the new society where what Le Corbusier
called joies essentielles would be a right, not a privilege [9].
And why are we back in a pre-modern situation?
Fifth point
Design can’t release from politics, from a direct
political position. No planning – and therefore no city
– can exist without personal engagement. Design is
a weapon. Eating spaghetti together can be danger
for the state [10]; the issue of the territory and its
property – i.e. its management; to build is a private
matter [12]; the BFK triad after H. Bernoulli [11]: What
to do? Build a new anonymous society and call it The
New City? [12].
Sixth point
Ikebana was mostly being developed in Japan between XIVth and XVth century. It is a part of meditation
practiced by Samurai in order to find a proper equilibrium and self-control before going to war. It follows
an old saying (or an old saying follows it, etc.): when
hands are busy the spirit is free: it teaches us how to

eliminate all that is superficial by activating – nearly
enigmatically – the capacity of the senses. Everything
has its origin and is looking at its own cause basing
on a triple system: sun, moon, earth.
Ternary composition is also privilege in the arrangement. The long branch corresponds with the
heavenly vault, the short – with the earth, the middle
one that unites the sanctity and the infernal – with
the man.
There were three magic kings (in the contingency
of belief). There have always been three gifts for
the son of god. Due to classical interpretation it is
the triple aspect of Christ: King (the gold), God (the
frankincense) and mortal man (the myrrh).
There are also three powers: the royal one, the
ecclesial one and the spiritual one. The prostration of
three magicians symbolizes of course the Christian
gratitude in the relation with primordial traditions.
It is the cognition of the conceptual relations and
their historical interaction with the human environment
to understand where we are and how to proceed.
It seems like the triad or the triads have always
existed in the history of thought. In this case the
triad is accepted nearly as a pre-existent element,
basic and necessary for foundations of all following
thought. But nevertheless even if it is a foundation,
it comes after.
The triad works because it is the minimum for the
equilibrium: the tripod never totters. It stays still and
standing still it communicates the natural idea of solidity. Can you imagine a religion which fixed points is
the father, the ghost, the son and the brother-in-law?
Or two sons? Perhaps twins? It would be a little bit
unstable. An evolutionary system?
Point
Going back to the beginning – only because all
things ends on the paper – I understand that if my
work resembles my life, this life, in consequences, is
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a disconnected one, without any sequence of things.
These six points are six non-accidental arguments.
They are determined by some past experience that
makes me wonder and worry in a certain way. I believe that our situation is very interesting historically
but also very delicate. This is what architecture, the
one out of the school, actually is: the world without
principles where everything and opposite of everything is valid; where architects look at their buildings
(and judge them) from the outside and never from the
inside toward the outside – one way look. Is it what
our society is? We vote for the left today to vote for
the right tomorrow. Why is this alternation considered
democratic in a positive way? Isn’t it a sign of lack of
conscious instead? And what about the school? It is
all the same! Nobody knows how to draw anymore.
It is because nobody judges things properly as they

are: a tool is a tool. To know how to draw is not a tool
but knowledge, while today a statement: I know how
to use a tool (cad) so I know how to draw a design
seems to be valid. But who told you so?
A series of misunderstandings between tool and
knowledge is a little bit confusing for the future ruling
classes. Here comes the need for school to go back
to the theory, to re-start the research and the education with the ikebana, the triads, Christs and Madonnas, environment and environmentalists, politics and
memory. It means to search, to look for and – like the
detectives in Quai des Orfèvres – to investigate.
I believe that it is the school and the research that
should be encouraged at school, where the urgent need
is. An urgent need for right and solid basis (firmitas),
coherently integrated (utilitas) that, let us hope, could
give together some positive result which is venustas.
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Armando Dal Fabbro*

THE FUTURE OF ARCHITECTURE
PRZYSZŁOŚĆ ARCHITEKTURY
Teza prezentowana w artykule oparta jest na jakości praktyki architektonicznej i bliskiej relacji między ramą
architektoniczną i strukturalną. Innymi słowy, badania nad spuścizną triady Witruwiusza i jej powrotem we
współczesności polegają na relacjach pomiedzy kształtem (obrazem) architektonicznym i jego dokładnym
(poprawnym) budowaniem. Esej prezenuje dalszą ideę stylu klasycznego, rozważaną nie jako okres historyczny, lecz jako potencjał dla metody działania.
Słowa kluczowe: architektoniczna i strukturalna rama, szczerość, czystość
Tekst, który chcę tu przedstawić, wychodzi od architektonicznej praktyki oraz silnego związku pomiędzy
formą architektoniczną i formą strukturalną. Innymi słowy poszukiwanie spuścizny po witruwiańskiej triadzie
i jej ponowny zanik we współczesności wyjaśniane jest poprzez związek obrazu architektury i jej właściwej
konstrukcji. Esej wprowadza jeszcze jedną ideę klasyczną, rozumianą nie jako okres historyczny, lecz możliwość dającej się zastosować metody.
Słowa kluczowe: figura architektoniczna a figura strukturalna, autentyzm i jasność ekspresji
The thesis I would like to present here is based on the quality of the architectural work and strong correspondence between architectural and structural figure. In other words, the research on the heritage of the
Vitruvian triad and its recolapse at present is declined in the corelation between the image of architecture
and its proper construction. The essay introduces another classical idea where classical is not considered
as a historical period but as the potential of an operative method.
Keywords: architectural and structural figure, expressive clarity and autenthicity
The thesis that I would like to uphold in this venue is based on the quality of the architectural doing and on
the close relation (agreement) between the architectural frame and the structural frame. In other words, the
research about the heritage of the Vitruvius’ triad and about its relapse (spin-off) on the contemporary age
is declined to a real relation between the architectural shape (image) and its exact (correct) building. The
issue presents a further idea of classical style, not considered as a historical period but as the potential for
an operating method (system) of approach.
Keywords: architectural and structural frame, true genuineness and meaningful clearness
* Dal Fabbro Armando, prof. dr arch., Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura.
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I would like to take the remark from the book Future of the classical style written by Salvatore Settis
and published by Einaudi some years ago, as a starting point for my presentation (speech).
Every epoch, Salvatore Settis asserts, “has invented a different idea of classical style in order to
find a force and an identity. And so, the classical style
concerns not only the past but the present and the
future. It’s necessary to rethink about our numerous
roots in order to shape (form) the world.
Today we have the possibility to know Vitruvius’
principles expressed in De Architettura, libri decem
in virtue of the presence of his literary work and for
the fact it has been an important point of reference, a
fundamental presence for all the treatisers who wrote
about “the art of building”: from Alberti to Palladium,
from V. Scamozzi to nowadays. “The architecture
of the city” written by A. Rossi, for example, can be
considered as one of the last treatise of architecture,
the most contemporary one.
Concerning this, I remember the incipit of the A.
Rossi’s afterword for the Portuguese edition of Architecture of the city in which he expressed this concept:
this book is an architectural project (…).
De Architettura has been, basically, a vision of the
art and of the architecture of the classical western
world. In other words, Vitruvius’ work represented
a special vision of the art of building, a permanent
reference for those people who have undertaken a
project and have a continuous comparison with the
works of the past and their meanings.
Today it’s possible to say that the works we knew
during the past time testify through their presence a
different idea of classical style, like S. Settis underlines
in his last book.
But it’s not important to talk about Vitruvius as
thinker or treatiser. Today we are in this place to
understand if Vitruvius principles are valid nowadays, in the post-modern, post-technical, posturban age.

Today we are nearer to the Blade Runners than to
the technological repeatability of Benjaminian memory
or to the Manhattan transfer of the collectivism and
of the sociological observation having roots(origin)
in the Dos Passos’ impressionism. Persecuted from
the cathodic bombardment of images and from their
continuous clone, we are bewitched by a tricked architecture (full of)characterized by “special effects”.
(using another cinematographic analogy).
The architectural culture put us in front of an alternative today. As professors and architects two ways
are evident. On one hand, it is possible to rule the
complex contemporaneity through a cultural neutrality
produced by technological innovations and by market
laws; on the other hand, it is possible to underline
the artistic knowledge by virtue of that particular and
fruitful complicity that is present in the world of ideas
and that always links the activity of doing with the
activity of the will.
On this subject, in his study on history of art,
derived from Gottfried Semper’s materialistic theory,
Alois Riegl introduces the concept of “Kunst-wollen”
as “will to form”. Later on, Wilhelm Worringer in his
essay Abstraktion und Einfuhlungen develops Riegl’s
concept of Kunst-wollen and makes it coincide with
the primary moment of every artistic creation.
“We have to underline that the materialistic approach – as Worringer states – considers the primitive
art as the result of three factors: functionality, raw
material and technique and it can not be identified
tout court with Gottfried Semper, as it is based on a
restrictive and misleading reading of his work.
History of art was therefore interpreted as a history
of the activity of doing (Konnen). Instead this new
interpretation considers the history of artistic evolution as a history of the activity of the will (Wollen),
and is based on the psychological assumption that
the activity of doing is just a secondary consequence
of the activity of the will.” (See Wilhelm Worringer,
Abstraktion und Einfühlungen, 1907).
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Today we are present at the praise of scientific
specialization and of technocratic ideas of those
people who want to turn the modest stirrings produced through technological choices into universal
resources. All the scientific achievements, expressed
in any branch of learning, have a universal aim (point
of view).
Cities have a universal value, they are the keepers
of people’s memory, of the society’s vitality. The city
represents a teaching for the architecture. The urban
set-up (the world) is an endless source of knowledge,
the plan is knowledge and the city is the place of this
knowledge.
I believe that questioning architecture’s limits
means most of all showing the society’s calling to
express itself through architecture, as the ancients
did. This means also valuating architecture’s principles and foundations, questioning about the relation
between architecture and building and about the role
that today architecture still plays in city planning.
We can base architecture on the principle of will
expressed by the work of art, it is both science and
art of building, a tension created by two concurrent
forces: what we know and what does not exist yet.
Architecture is constantly balanced between two invisible forces that we can identify as mimesis (mimicry)
and inventio (productive imagination).
The rational act of the architectonic doing is counterbalanced by the irrational dimension of the creative
act. In this sense, the analysis on the city’s monuments and the interpretation of architecture are the
first step to look into the architectural phenomenon
in relation with a tangible modus operandi.
The first cities, the first human settlements, that
today we mythicize and evoke as authentic works
of art, were built without a declared artistic aim; on
the contrary they were founded and subsequently
developed following a functional necessity and a

practical purpose. They represent the places of an
antique avant-gard from which we can continuously
find inspiration.
We begin with the signs of time, the great shapes
designed in the territory, the archaic architectonic
types such as the hypostyle rooms, the halls, the
enclosures, and we follow the great spatial configurations of ancient architectures such as the agoras, the
Roman forums and the amphitheatres. These themes
are constantly reinterpreted and recur in every epoch,
in the Renaissance as in modern architecture, in Palladio as in Le Corbusier.
Even today the cities relate through their architectural pieces the level of civilisation of a country, a
geographical sense of belonging, the urban society’s
vitality in choosing the city as the medium of humanity. Some of these flourished, others disappeared and
were devoured by time. Nevertheless the signs, the
traces left by those monuments, despite their different destinies, are still here to indicate a collective
purpose for the city’s urban space and the role that
architecture plays in building a city.
José Ortega y Gasset, the great Spanish philosopher who lived in the beginning of the last century,
said that it was necessary to oppose the dispersion
and the complexity of the scientific work through the
concentration and the simplification of knowledge.
To simplify in order to create wealth and to concentrate in order to synthesize.
As a science comes to ideas that require technical
abilities, (…) this means that ideas are losing their
basic peculiarity.
As teachers and research workers, we have to
be ready to relance the students’ potentials in order
to underline the recovered culture of ideas. For this
reason our students don’t have to specialize in a
science, in one and only discipline; but they have to
create a complete knowledge.
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Omnibus debetur suum decor
(Każdej rzeczy należy się właściwa dla niej forma).
Aristides Quintilianus (Kwintylian 35–95 p.n.e.)

Historię systemów myślowych Nietzsche scharakteryzował w swoich Niezgodnych z duchem czasu
obserwacjach (Unzeitgemäße Betrachtungen) w części
O przydatności i nieprzydatności historii (Vom Nutzen
und Nachteil der Historie). Myślenie w porządkach
(Denken in Ordnungen) uznano w naszych czasach
za nieważne i staromodne. Na pierwszy rzut oka mistrzowie i teoretycy minionych wieków z ich Heterotopią porządku nie pasują już do estetyki naszej zawo-

dowej egzystencji. Jest to jednak jedynie pozornie
zewnętrzne stwierdzenie. Co prawda już pod koniec
20. wieku powstała idea finalnej formy Porządku Rzeczy (Michel Foucoult) i teoria architektury zamiera na
giełdzie idei myślenia i życia jako eksperyment zabawy i gry bezsensu. Paroksyzmy realnie panującej
sztuki są obce naszemu światu i nie kwalifikują się już
dla naszego zawodu. W stowarzyszeniu myślicieli
i teoretyków rzymski architekt Marcus Vitruvius Pollio
zwany Witruwiuszem (1 wiek p.n.e.) historycznie zajmuje pierwsze i ostatnie miejsce jako jego honorowy
członek i nauczyciel architektury. Naukę o architekturze w sensie wiedzy poznawczej opartej o analizę

* Dürschke Gerard J., dipl. ing. arch., BDA Bund Deutscher Architekten, Düsseldorf.
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zasad tworzenia architektonicznego definiujemy dzisiaj
pojęciem Architekturologia. Architekturologia obejmuje analizę historii architektury, analizę architektonicznoestetycznej semiotyki, teorię twórczości i rysunku oraz
analizę technologicznej produkcji. Między teoretyczną
nauką matematycznie-fizyczną a wiedzą o sztuce
budowania jak i między wiedzą filozoficzno-duchową
a techniką budowania, mieści się cała rozpiętość
nauki i wiedzy technologicznej potrzebnej do konstruowania dzieła architektury. Ten związek teorii i praktyki zaczyna się od historii naukowych traktatów o sztuce tworzenia, począwszy od starożytności po dzień
dzisiejszy. Traktat Witruwiusza De architectura libri
decem odnaleziony został w 1414 roku w bibliotece
klasztoru św. Benedykta w Monte Cassino, drukiem
wydano księgi w 1485 we Florencji, a w 1542 roku
powstała w Rzymie Academia Vitruviana. Dla Rzymianina Witruwiusza sztuka budowania składa się z teorii
ratiocinatio oraz z działalności wykonawczej fabricia.
W starożytności Architectura stanowiła całokształt
ówczesnych nauk technicznych. Budownictwo (aedificatio) było najważniejszą częścią działania praktycznego. Witruwiusz w swoich dziesięciu księgach analizuje elementy, z których sztuka budowania się składa:
ordinatio, dispositio, eurythmia, symmetria, decor
i distributio (układ, stosowność, zgodność, symetria,
ornament i ekonomia). Witruwiusz był zwolennikiem
klasycystycznego prądu swych czasów czyli Hellenizmu. Piękno definiował jako pulchrum i jako decorum
– w łacińskiej terminologii piękno formalne i piękno
funkcjonalne. Decorum jest rzymskim pojęciem piękna
przydatności i celowości samej formy. Ordinatio to
porządek i stosunek liczbowy elementów budowli,
moduł ustala w nim proporcje całego dzieła. Dispositio to koncepcyjne rozmieszczenie elementów budowli przez ich zestawienie w jedną pomysłową całość.
Eurythmia to pojęcie proporcji nacechowane miarą
i rytmem. Dobre proporcje nazywano eurytmicznymi,
złe proporcje arytmicznymi. Eurythmia polega więc na
właściwym rytmie powtarzalnych elementów i ich

wzajemnych proporcji. Wynikała z niej estetyka rzymskiej a następnie renesansowej architektury. Symmetria
zaś jest modularną zgodnością wynikającą ze współzależności poszczególnych elementów a całością
dzieła. Symmetria rodzi się z proporcji zwanej po grecku analogia. Analogia uzyskiwana jest przez zastosowanie stałego modułu. Harmonia polega na matematycznym stosunku elementów, przy czym
elementy te nie muszą być rozmieszczane symetrycznie. Ciężar elementów rozmieszczanych w przestrzeni
architektonicznej jedynie decyduje o eurythmii czyli
o właściwej współmierności i o zgodności części
między sobą jako stosowne i właściwe decorum.
Przykładem do swobody i odchyleń kształtowania
architektonicznego może służyć Erechteion architekta
Iktonosa na ateńskiej Akropolis. Teoria symmetrii była
koncepcją piękna powszechnego i absolutnego, natomiast teoria decoru to koncepcja piękna ludzkiego,
indywidualnego czyli względnego. Teoria dualizmu
sztuki Witruwiusza przetrwała do modernizmu w postaci teorii filozoficznej Nietzschego o przeciwieństwie
Sztuki apollonskiej (kult piękna i porządku Apollona)
i Sztuki dionizyjskiej (kult orgiastyczny chaosu Dionizosa). W tym odwiecznym sporze między „symmetrią
i eurythmią” dla Witruwiusza symetria była podstawą
kompozycji artystycznej, natomiast eurythmia stanowiła korekturę czyli udoskonalenie artystyczne symmetrii. Do dziś uznajemy dwa kontradykcyjne motywy
w sztuce: apollońskie piękno jedności oraz dionizyjskie
piękno przeciwieństw. Dla apollonskiego podłożem
piękna jest idealistyczny duch, dla dionizyjskiego
podłożem piękna jest sensualizm czyli hedonistyczne
piękno zmysłowe. Pod koniec XIV wieku w rzymskim
mieście Florentia, założonym w 59 roku p.n.e. przez
Juliusza Cezara, narodził się nowy prąd umysłowy
zwany renesansem – idea odrodzenia sztuki starożytnej Greków i Rzymian, sztuki ujętej w księgach Witruwiusza. Florencja w XV wieku stała się caput mundi
– stolicą kulturalną świata. Powstało w Europie słynne
hasło „Ex Florenzia lux” – światło wiedzy i humani-

35

stycznej sztuki przychodzi z Florencji. Poeta Francesco
Petrarca w swoich Epistolae de rebus familiaribus
oddzielił historycznie czasy Starożytne od Nowożytnych
na „historiae antique et novae” i uformował koncepcję
włoskiego Rinascimento. Okres sztuki Odrodzenia
dzieli się na trzy okresy: przedklasyczny, klasyczny i manieryczny. Pierwszą fazę zapoczątkował Filippo Brunelleschi (1377–1446), drugą fazę Donato Bramante
(1444–1514) trzecią Andrea Palladio (1508–1580).
Środkowy klasyczny okres to faza między 1495–1525.
Głównymi reprezentantami złotego wieku są trzej artyści przez Giorgio Vasariego nazwanych uomo universale: Leonardo da Vinci (1452–1519), Michelangelo Buonarotti (1475–1564) oraz Raffaello Santi Urbino
(1483–1520). Okres klasyczny zawdzięcza głównie
sztukom plastycznym, zwanym arti del disegno, niezwykły poziom artystyczny w malarstwie, rzeźbie i architekturze. Pierwszy traktat o sztuce piękna Il libro
dell’arte Cennino Cenniniego (ur. 1370) powstał u progu XV wieku. Cennini zdefiniował w nim nowy termin
designo. Termin ten stał się jednym z głównych pojęć
renesansowej teorii sztuki. Pojęcie to po raz pierwszy
oznaczało rysunek i projekt. W roku 1400 pojawiło się
więc pojęcie aktywnej twórczości, której znamiona to
– inventio i forma artificiosa. Odrodzenie wyprowadziło klasyczną koncepcję sztuki ze sztuki starożytnej
Witruwiusza. W ramach tej koncepcji powstała koncepcja idealna, racjonalna, obiektywna, skalarnie antropometryczna, monumentalna. Ideałem formalnym
jest forma regularna i zamknięta. Doskonalą formą
zamkniętą jest plan centralny oparty o kształt kwadratu, okręgu, ośmioboku oraz krzyża greckiego. Dla
Raffaela centralny plan miasta idealnego to idea certa.
Kamienna architektura grecka znała tylko kolumnę,
architraw-belkowanie. Rzymianie odkryli łuk, z łuku
półkoliste sklepienie a z przecięcia się dwóch sklepień
– sklepienie krzyżowe. Kamień zastąpiła elastyczna
do formowania cegła. Grecka architektura była konstrukcyjnie i formalnie jednorodna. Kamień ujednolicał
tak zewnętrze jak i wewnętrzne formy architektonicznej.

Rzymianie konstrukcję nośną tworzyli z cegły,
zewnętrze budowli tworzyli z samonośnej kamiennej
fasady, dostawianej do murów konstrukcyjnych. W budowlach publicznych oblicowywano również kamieniem wnętrze a szczególnym budowlom dostawiano
portyki z tympanonem greckich świątyń, aby nadać
im specjalne oblicze. Tak zbudowany jest rzymski
Pantheon. Gottfried Semper (1803–1879) autor opery
drezdeńskiej, rozwinął w 1840 roku nowy styl architektoniczny – tzw. Rzymski Renesans. Wymyślił zadziwiające połączenie ściany łukowej z kolumną i pilastrem jako absolutną logikę tak w detalu jak
i w całości kompozycji. W swoim traktacie pt. Styl
z 1860 roku rozwinął teorię ubioru architektonicznego
(Das Princip der Bekleidung in der Baukunst). Pod tym
samym tytułem Adolf Loos w 1898 roku wydał esej,
w którym dowodzi, że zasadę ubioru znajdujemy
w naturze – człowiek pokryty jest skórą, drzewo korą,
ale gdy przebranie nie pokrywa się z obudowanym
materiałem powstaje dla Loosa problem fałszu w architekturze. Szkoda tylko, że murowane budynki Loosa
są otynkowane. Tak więc według tezy Sempera budowle rzymskie po raz pierwszy otrzymały tzw. szatę
jako stosowne i właściwe decorum. Renesans stosował
system estetyczny architektury rzymskiej Witruwiusza,
przejmując jego zasady piękna formalno-konstrukcyjnego oraz piękna funkcjonalnego decoru, wprowadzając jednak kreatywne antropometryczne zmiany. Aby
udoskonalić skalę ludzką wypracowano fasadę arkadową tzn. półkoliste łuki ścian oparto o niezwykle
smukłe kolumny nośne oraz półkoliste sklepienia z lunetami, aby umożliwić padanie światła do wnętrza
arkad. Brunelleschi w Ospedale degli Innocenti, który
uchodzi za pierwszą budowlę renesansu, stworzył
nowy toskańsko-koryncki porządek o dużym odstępie
arkadowych kolumn z nową rzeźbiarsko uproszczoną
głowicą. Aby osiągnąć smukłość i elegancję kolumn,
Brunelleschi wynalazł ściągi żelazne jako pręty rozciągane uniemożliwiające wychylenie się kolumn. Architektura katedry florenckiej Duomo Santa Maria del
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Fiori począwszy od Arnolfo di Cambio do Brunelleschiego jest przykładem transformacji z gotyku do
klasycznie inspirowanego renesansu. Brunelleschiego
badania konstrukcji Panteonu doprowadziły do odkrycia systemu wiązania i wznoszenia murowanej z cegły
kopuły bez rusztowania. Do dzisiaj uczeni nie wiedzą
w jaki sposób Rzymianie zbudowali Panteon. Świątynia poświęcona wszechbogom świata (siedem boskich
planet: Neptun, Uran, Saturn, Jupiter, Merkury, Venus
i Mars) zbudowana została na zlecenie cesarza Augusta przez Marka Agrippę w 27 roku p n.e. i jest jedyną
do dziś zachowaną budowlą rzymską jako ikona Urbs
aeterna. Kopuła o średnicy 43,2 m symbolizuje sklepienie niebieskie, oculus w szczycie słońce, kasetony
biegi planet a wpisany w budowlę okręg symbolizuje
kulę ziemską. Już Ptolemeusz bowiem opisał ziemię
jako jedną z wielu ciał niebieskich. Pantheon jest najpiękniejszą budowlą świata o najwyższej bezczasowej
doskonałości estetycznej i może dlatego Brunelleschi
i Michał Anioł przejęli tę samą średnicę dla swoich
kopuł. Brunelleschi i Peruzzi pierwsi zajmowali się
pomiarami i studiami zabytków starożytnego Rzymu
korzystając ze wzorców Witruwiusza. Baldassare Peruzziego (1481–1536) urodzonego w Sienie nazywano
Witruwiuszem renesansu. Był rówieśnikiem Raffaela,
Michelangela i Antonia da Sangallo. Jako architekt i teoretyk był twórcą nowej architektury Cinquecento,
demonstrując w swoich dziełach doktrynę Witruwiusza
był kreatywnym interpretatorem metod modelowej
kultury antycznej. Pod wpływem sieneńskiego teoretyka sztuki Francesco di Giorgio przetransponował
architekturę antyczną w manierę nowożytną (la licentia architetto moderno – il fundamento del suo moderno operari). Studiując ruiny Casa degli Aurighi w Ostia
antica stworzył w Sienie murowane fortyfikacje miejskie
Bastione di San Viene. Ten sam system rzymskiej
konstrukcji murarskiej stosowal w swoich podmiejskich
willach. Swoje ville suburbane konstruował jako palazzetto antico. Jego podmiejskie rezydencje rodzinne
Villa Chigi alle volte (1505) w Sienie oraz Villa Chigi

presso porta settimana (1507) w Rzymie, to regorystycznie zbudowane geometrie rzymskiego modelu,
w którym elewacja frontowa otoczona ryzalitami tworzy
scenograficzną formę w konfiguracji litery U. Wille
wyrażają według traktatu Witruwiusza respekt dla
modułu oraz dla proporcji commutationes aspekt
eurythmiae. Era Peruzziego to czas mistrzów perspektywy i scenografii. Jego uczeń i współpracownik Sebastiano Serlio (1475–1554), scenograf i teoretyk architektury w swoich Il terzo libro (Venezia 1540)
umieścił rysunki modelowe swojego mistrza. Jedną
z najciekawszych willi podmiejskich jest Palazzetto
Spennazzi opodal Sieny, rezydencja letnia biskupa z rodziny Chigi. Stąd rzymska kariera Peruzziego pod
protektoratem Agostino Chigi, inwestora Farnesiny
(dziś siedziba włoskiej dyplomacji). Villa Spennazzi
(1525) zbudowana jest na podobnym rzucie modelowym co wille Chigi. Idea architektoniczna centralnej
przetrzeni piano nobile z loggią otwierającą widok na
renesansowy ogród. W przyziemiu znajduje się westybul z reprezentacyjną klatką schodową. Centralna
wielka przestrzeń sali otoczona jest elementami funkcjonalnymi. Konstrukcja willi Spennazzi jest jednorodna z cegły sieneńskiej terra-cotta. Również posadzki,
sufity oraz pokrycie dachu (mnich i mniszka) są z płyt
terra-cotta, jedynie portale drzwiowe są z Pietra serena – szarego kamienia florenckiego renesansu. Sztuka Peruzziego jest zawsze inwencyjna, strukturę
geometrycznych form antycznych transformując w typologiczne nowoczesne elementy funkcjonalno-estetyczne, jest twórcą kompleksowej struktury przestrzeni (con bello e nuovo modo di fabricare). Jego
„architektoniczny testament” to Palazzo Massimo w Rzymie a w szczególności jego dyferencyjna estetyka. Po
jego śmierci w 1536 roku powstał mit o Peruzzim, jego
grób znajduje się obok Raffaela Santi w rzymskim
Pantheonie. Jak dla Witruwiusza (sztuka antyczna),
dla Peruzziego (sztuka renesansu) tak i dla Mies van
der Rohe (sztuka modernizmu) myślą przewodnią jest
struktura przestrzeni architektonicznej (la struttura
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dello spazio). Trójdźwięk Witruwiusza Firmitas-UtilitasVenustas (Trwałość-Celowość-Piękno) to dla Miesa van
der Rohe dzisiejsza triada Funkcja-Struktura-Forma.
Mies van der Rohe (1886–1969), urodzony w rzymskim
mieście Aquisgranum (Aachen) wykształcenie otrzymał
w budowlanej szkole przykatedralnej (Dombauschule).
Nadrenia opanowana została przez Juliusza Cezara
w 58 roku p.n.e. Van der Rohe znal wykopaliska rzymskich villae rusticae rozsianych na terenach Dolnego
Renu. W trójkącie rzymskich osiedli Aquisgranum
(Aachen)-Colonia Agrippina (Koeln)-Colonia Ulpia
Traiana (Xanten) buduje swoje suburbane wille.
W 1923 roku projektuje w Aachen wiejski dom (Landhaus) z wolnostojących murów ceglanych, które
w swoich przedłużeniach tworzą podziały przestrzeni
ogrodowej. Artystyczna forma willi jest tu zorganizowaną strukturą przestrzenną w płaskim nadreńskim
krajobrazie. W latach 1927–1930 buduje w Krefeld
(Gelduba) dwie podmiejskie wille Haus Lange i Haus
Esters. Wille te są wzorem uniwersalnej idei identyfikacji miejsca i historii. Objawia się w nich podobnie
jak 400 lat wcześniej duch sensu nowej epoki (spirit
for the sense of age). W swoich tezach o sztuce pisze:
sztuka budowania jest zawsze obiektywna i jest wyrazem wewnętrznej struktury epoki. Sztuka jest dla niego
sensotwórczym elementem historycznego rozwoju.
Już w czasach rzymskich powstało pojęcie formy
obiektywnej. Przy formowaniu budowli Witruwiusz
nakazywał zachowanie Ładu i świadomego ograniczenia, czyli odpowiedniej stosowności, aby osiągnąć
bezosobową formę publiczną. Już Sokrares widział
miarę piękna w zadaniu jakie ma spełnić nieosobowa
forma obiektywna, która w naszych czasach Joseph
Beuys określił mianem społecznej rzeźby (soziale
Skulptur). Mies van der Rohe podobnie jak Peruzzi
rozwija swoją ideę willi z zasad konstrukcji – forma
budowli jest wyrazem swojej obiektywnej struktury
przestrzennej. Willa stanowi jednorodną materię ceglaną i wszystkie ceglane mury definiują rzut budowli,
u Peruzziego sieneńska terra-cotta, u van der Rohe

przemysłowa cegła klinkierowa. Wspólna jest idea
wielkiej sali objętej elementami funkcjonalnymi oraz
idea otoczenia. Wszystkie otaczające budowlę płaszczyzny podjazdów, tarasów, ogrodowych murów zewnętrznych są z tego samego materiału co konstrukcja struktury niosącej, podkreślając w ten sposób
logiczną jedność estetyczną przestrzeni architektury.
W przeciwieństwie do zamkniętego systemu renesansowego Peruzziego, Mies van der Rohe rozwinął w Haus
Lange i Haus Esters ideę niosącej ściany wolno stojącej, aby umożliwić otwartą płynność architektonicznej przestrzeni, którą doprowadził do perfekcji w koncepcji Niemieckiego Pawilonu na Wystawie Światowej
w 1929 r. w Barcelonie. Van der Rohe w latach
1926–1927 był dyrektorem pierwszej światowej wystawy pt. Die Wohnung (Mieszkanie) zorganizowaną przez
związek Werkbund. Inicjatorem wystawy był Peter
Behrens (1868–1940) – duch przełomu, jeden z założycieli Werbundu (1907) oraz główny transformer architektury końca 19. i początku 20. wieku. Współpracownikami w jego berlińskiej pracowni byli Walter
Gropius, Le Corbusier oraz Mies van der Rohe. Jego
protomodernistyczne formy i radykalne myśli przyczyniły się do transformacji sztuki architektonicznej w kierunku Bauhausu. W wystawie Weissenhofsiedlung
(Stuttgart 1927) brali udział wszyscy mistrzowie klasycznego Modernizmu. Wystawa była demonstracją
tzw. Białego Bauhausu propanowanego przez Waltera
Gropiusa latach 1924–1926 w Domach Mistrzów w Dessau. Le Corbusier zaprezentował dwie białe budowle na słupach, w których zrealizował swoje „Pięć
punktów dla nowej architektury” (Cinq points pour une
architecture nouvelle, 1927). W pełni zdołał udoskonalić tę nową estetykę w swoim arcydziele białego
okresu – Willi Savoie w Poissy (1931). Generacja architektów Bauhausu miała ogromne zaufanie w przyszłość architektury. Projekty Bauhausu stały się punktem odniesienia dla rozwoju dalszych generacji
architektów. Mies van der Rohe stworzył w 1935 roku
w Chicago tzw. New Bauhaus i przez 20 lat budował
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2. Mies van der Rohe – Galeria Narodowa / Berlin 1962–1968 – stalowy dwuteownik kolumną dorycką modernizmu
Oswald Mathias Ungers, Biblioteka krajowa, Karlsruhe 1980–1992 – apoteoza Pantheonu
Hubert Ritter – Bauhaus (Rundling) / Lipsk 1930
6. Oswald Mathias Ungers – Dom Rzymski / Eifel 1986
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Illinois Institute of Technology IIT (1938–1958), którego
był dyrektorem. W IIT doprowadził do perfekcji stalowy
system szkieletowy – kombinację samonośnego ceglanego muru z profilami stalowymi. Jego teza: Zrozumienie historii oraz znajomość budowli przeszłości
pozwala nam znajdywać własny strukturalny porządek
powiada nam, że dla niego porządek zawarty jest
tradycyjnie w funkcjonalnym pięknie prawdy jedności
materii i ducha – adaequatio rei et intellectus. Zrozumienie struktur przeszłości znajdujemy w jego wypowiedzi: dwuteownik stalowy jest kolumną dorycką architektury dnia dzisiejszego. Hasło to zademonstrował
w Galerii Narodowej w Berlinie (1962–1968). Dach
całej budowli spoczywa na ośmiu kolumnach – zespawanych ze sobą dwuteowników. Wewnętrzna harmonia
budowli wynika z koncepcyjnej integracji materiału,
struktury i przestrzeni w jedną totalną całość. Tezy
Witruwiusza: Cel-Materiał-Konstrukcja stworzyły Topos
Nowej Rzeczowości, który skonkretyzował się 90 lat
temu w syntezie Bauhausu. Adolf Loos i Walter Gropius
prowadzili razem wykłady „O nowym Budowaniu”
w Wiedniu, Bratysławie oraz w Pradze. Dzisiejsze forum
kulturalne zajmuje się na nowo pytaniami: Co to jest
kultura architektoniczna? jaki wpływ ma ona na jednostkę społeczną oraz na społeczeństwo jako fenomen
kultury życia codziennego? Meinhard von Gerkan
w 2009 roku zbudował białą willę nad morzem w łotewskiej Rydze, do złudzenia przypominająca wille
mistrzów Bauhausu w Dessau. Von Gerkan urodzony
w 1936 roku w Rydze twierdzi, że okres Bauhausu jako
laboratorium idei modernizmu się nie ukończył. Również jego, będące budowie, w Chinach koło Shanghaju, nowe miasto dla 300 tys. mieszkańców, o rzucie
idealnego miasta renesansu, różni się koncepcyjnie
jedynie tym, że w centrum zamiast piazza grande
znajduje się wielkie jezioro jako symbol kosmicznej
harmonii. Wielu architektów współczesnych rozpoczyna od nowa duchowy dialog z dalszą i bliższą tradycją.
Dla Oswalda Mathiasa Ungersa, byłego dziekana Wydziału Architektury TU w Berlinie, tezy Witruwiusza są

doskonałym materiałem budowlanym – ideowymi kamieniami budowlanymi jego teorii architektury. Tak jak
Peruzziego nazywano Witruwiuszem renesansu, tak
Ungersa można by nazwać Witruwiuszem modernizmu.
Ungers twierdzi, że antyczna świątynia osiągnęła najwyższy stopień ideowy, którego głównym tematem jest
budowla jako istotne zadanie architektury. Swoimi pracami demonstruje w obcym nam spojrzeniu wstecz,
jaką wartość i przydatność może mieć jego Teoria
Tematu dla naszego warsztatu architektonicznego.
Tematycznie Ungers całe swoje życie pracuje w rzymskim mieście Colonia Agrippina (miejsce urodzenia
matki cesarza Nerona Agrippiny). Zna zabytki rzymskie
Porta Nigra oraz bazylikę cesarza Konstantyna w mieście Trevira. Między Kolonią a Trewirą buduje w roku
1986 swoją ideę nowego domu opartą na tradycji
rzymskiej regionu. U Witruwiusza kanon (system) architektury ma charakter czysto matematyczny. Wszystkie części budowli integruje ustalony moduł. Modułem
antycznej świątyni jest szerokość tryglifu równy połowie
szerokości kolumny. Podobnie dla Ungersa „moduł
jest podstawą wszystkich obliczeń”. Modułem jego
architektury jest przestrzenny kwadrat. Ungers w poszukiwaniu porządku buduje swoją teorię budowli rygorystycznie i bezkompromisowo na modułowej
geometrii formy kwadratu we wszystkich elementach
architektonicznych, w niekończących się szeregach i postępach transformacji jednego modułu. Przykładem
jest jego Landesbibliothek w Karlsruhe 1980–1992 –
współczesna apoteoza rzymskiego Pantheonu. Morfologiczna koncepcja tej architektury, podobnie jak
w architekturze antycznej, zbudowana jest na analogii
i transformacji metaforycznej analogii. Nieukończony
i niekończący się proces modernizmu polega na wolnym od dyktatury dyskursie czyli na idei bezprzymusowego przymusu lepszego argumentu (Jürgen Habermas, Zur geistigen Situation der Zeit, 1979). Odyseja
wielu przestrzeni transformacji i ich tłumaczeń począwszy od sztuki antycznej poprzez renesans i modernizm
do teraźniejszości – tezy, antytezy i syntezy – ta cała
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Universitas analiz i ich praktycznych ideologii, przekraczające granice naukowych technik, są zawsze sprawami naszej res publica w retorycznej grze tua res
agitur, tak na forum rzymskim jak na dzisiejszym forum
kulturalnym świata. Witruwiusz propagował architekturę poważną. Dziś architektura powszechna oscylującą
pomiędzy prowokacją, satyrą i tanią prezentacją samego siebie, jest po prostu niepoważna. Niepoważność
jej jest odtrutką przeciwko wszystkiemu co poważne,
porządne i według porządku sporządzone. Bezgraniczna konsumpcja i rozrywka masowej komunikacji stały
się celem społecznego rozwoju. Nowe technicznoekonomiczne struktury potęgują ryzyko gry i tym samym niepoważny stosunek do społeczno-kulturowego
działania estetycznego. W epoce, w której teraźniejszość wydaje się lepsza od przyszłości mamy do
czynienia z boginią, której na imię Krisis. Grecy mówili: na początku panował chaos, potem przyszedł człowiek i zaczął tworzyć porządek. Muza współczesności
Psychosis, ze swoimi depresjami i deformacjami psychopatów i wyzwolicieli ludzkości może nam na przykładzie chaosu pomóc znów poznać zasadę porządku.
Człowiek nosi w sobie projekt trwałości czyli wolę do
sensownego dalszego istnienia. Modus vivendi naszej
działalności nie jest zgodny z tym założonym w nas
samych sensie. Architekci świata zawsze byli egomanami, ale dzisiejsza egomania nabrała formę nieodpowiedzialności. Słynne słowa Rilkego: ty musisz swoje

życie zmienić zadaje nam pytanie: czy Porządek jest
ideałem Piękna? czy mamy budować w porządkach
myślowych konstrukcji piękna in tempus praesens
według zasad Witruwiusza? Cała nadzieja i wiara
współczesnej architektury zawarta jest w pojęciu długotrwałości (Nachhaltigkeit) jako jej konieczność
i szansa na przyszłość. Działalność długotrwałości
wymaga całościowego spojrzenia na trójdźwięk wymiarowy elementów odpowiedzialności społecznej:
ekonomii, ekologii i kultury estetycznej jako gwarancję
na długowieczną trwałość. Tę zasadę odpowiedzialności sformułował już w 1979 roku filozof Hans Jonas
w swoim epokowym dziele Das Prinzip der Verantwortung – etyka dla technicznej cywilizacji. Architektoniczna teoria dwuznaczności zagubionego porządku
i piękna czyli kreatywny chaos jako ukształtowana
bezformowośc czasu jest częścią nowej estetyki tymczasowości (Aesthetik der Vorläufigkeit), w której
Evenement jest ważniejszy od obiektu sztuki. Nietzsche
w Narodzinach tragedii pisze o stosunku rozrzutności
teatru i ponadzmysłowej iluzji. I tak architektura staje
się apollońskim graczem Nowego, na rauszu i chaosie
dionizyjskiej otchłani zbudowanego świata nowych
możliwości. Wyobrażenie, że „myślenie byt nie tylko
rozpoznaje, ale jest w stanie byt skorygować” Nietzsche
nazwał naukowym urojeniem.
Palazzo Bardi, Firenze 2009.
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Raimund Fein*

WITRUWIUSZ ŻYJE!
VITRUVIUS IS ALIVE!
Istotnym aspektem w witruwiańskim modelu architektonicznym – triadzie Firmitas, Utilitas, Venustas – jest stosunek pomiędzy wspomnianymi trzema kamieniami węgielnymi. Równowaga pomiędzy nimi jest w obecnych
czasach poważnie zagrożona. Venustas przeważnie eliminowane jest jako zbędny luksus lub autonomiczne
pole dla formalnej inwencji. Architektura potrzebuje zasad. Architektura bez zasad oznacza chaos.
Słowa kluczowe: utilitas, firmitas, venustas

The important aspect in Vitruvius’ model of architecture as a trinity of Firmitas, Utilitas and Venustas is the
conditioning relationship between these three cornerstones. The balance between them is seriously threatened today. Venustas has mostly been disconnected as a dispensable luxury or as an autonomous playfield
of formal invention. Architecture needs rules. Architecture without rules equals chaos.
Keywords: utilitas, firmitas, venustas

Vitruvius is still well and alive. In fact, how and
when did he die? Did I miss something? The fact
that many architects today don’t know about him or
think they don’t have to know about him does not
mean that he is dead. In fact, we can look back at
more than two thousand years of history and see that
nobody has ever been able to prove him dead. I can’t
even think of somebody who seriously tried. On the
contrary: A great number of wise men and women
have, over the many centuries that have passed since
Vitruvius put down his treatises, not only confirmed
his validity, but have also developed and differentiated his theories.
Nobody will question that Firmitas, Utilitas and
Venustas are still the three cornerstones of architecture, even though the meaning of the three has been

shifting over the time and in relation to time. Also,
the relation and connection of the three among each
other has been widely discussed and revised through
many different theories. Depending on what one understands by Firmitas, by Utilitas, and by Venustas,
it is obvious that the vision of the relation between
the three is also variable.
I think that it is the balance, the relation and interaction between the three that really needs discussion
and maybe some revision, not in contrast to what
Vitruvius said, but in contrast to how the balance
between the three is being generally looked at in
our time.
Vitruvius has basically said that in architecture there
has to be some sort of balance between the three
cornerstones, between Firmitas, Utilitas, and Venustas.

* Fein Raimund, prof. dr ing. arch., Lausitz Universität Cottbus.
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As a starting point to my argument, I would assert
that today the balance between the three is seriously
disrupted, if not lost, and that the reciprocal conditioning relationship between the three has moved out of
sight, or is even being actively ignored.
I would like to reflect on how, in my opinion, these
three cornerstones of architecture depend on each
other, how they are connected, and why I think this
model of theory has been distorted but in reality never
lost its meaning.
To start with, it is necessary to agree on an understanding of what the three terms mean: As I see it,
Firmitas is the physical stability of a building against
the stress coming from gravity, climate, use and time;
Utilitas is, in my understanding, the correct usability
of a building for the purpose it was intended to have,
or any other use that it might see during its lifespan,
and its cost-for-use relationship; finally, Venustas is,
from my point of view, the capacity of a building to
touch the senses of the onlooker and/or user, causing
a vibration of the soul as Kandisky put it.
The thesis paper to this conference that we got
with the invitation makes it sound as if ethics are
connected to Firmitas and Utilitas, and that Venustas
is connected to aesthetics. It first seemed like a nice
play of words to me, but I have some fundamental
questions to ask about this: Are ethics and aesthetics opposites? Are Firmitas and Utilitas a question of
ethics, while Venustas is just a matter of aesthetics?
Are we as architects being unethical when we strive
for Venustas?
I would never agree to such a simplistic interpretation. To start with, I am convinced that Venustas has
a lot to do with ethics, maybe more so than Firmitas
and Utilitas. It is mostly Venustas that makes a building talk and communicate, by giving it a meaning.
It is mostly through Venustas that the artist tells his
story and internally connects the user and onlooker
to the building. It is firstly through Venustas that it is
decided what the user and onlooker feels by using

a building or by looking at it, and if this is not an
ethical responsibility I don’t know what an ethical
responsibility is. In fact, Venustas requires a very high
degree of ethical competence, much more so than
construction and function which require most of all
technical responsibility and competence. Technology
and function do not touch the soul, at least not as
much as Venustas does. Do we feel happiness each
time we see that a building does not collapse? Are
we happy each time when we see that a building
can be used for what it was designed for? What is
this compared to the goosebumps that the airiness
or the lighting of a room can give, to the tension and
expression of a shape that we can feel with the ends
of our nerves by just looking at? Firmitas and Utilitas
alone will never be able do this, unless they are consciously used for the purpose of Venustas.
Also, it seems that Venustas can exist without
Firmitas and Utilitas being present. How else could
we be fascinated by the ruin of a Greek temple that
has long lost its Firmitas and Utilitas but that is still
so full of Venustas? The same way, a building without
use and without beauty can be very strong, and a
functionally useful building can be at the same time
frail and ugly.
So, we have to understand that the three cornerstones don’t have to be connected, but they can
be connected to the advantage of each other and
of the whole. I would say that the presence of this
connection is what distinguishes architecture from
non-architecture, and this is the real sense in Vitruvius’ theory. Not only have the three aspects to be
treated one by one, they also have to be connected
and interacting, making use of each other for their
own purpose and for the common purpose. Thinking
of the advantage of the user and onlooker, in terms
of Firmitas, Utilitas and Venustas in an interwoven
way: This is the ultimate ethical responsibility of the
architect. Or in other words: To produce Venustas by
resolving the aspects of Firmitas and Utilitas.
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So let’s do away with splitting the three elements
into two ethical and one merely aesthetical. This
is exactly what is wrong about today’s situation in
architecture: Venustas has, in most cases, been disconnected from Firmitas and Utilitas, as something
fundamentally different and independent from from
the two, Firmitas and Utilitas, which are becoming
more and more the same thing. Venustas has been
cut off, isolated; it has become something dispensable, something that could be involved but could as
well not be involved.
Let me explain this more concretely: A building is
being planned and built, a lot of experts, coordinated
by an architect or not, are calculating and working on
the tecnical (Firmitas) and economical (Utilitas) side of
the operation, and at the very end, when everything
about Firmitas and Utilitas is decided, if he is lucky
enough, the architect is allowed to add some “beauty”,
without touching or questioning the ever so important
Firmitas and Utilitas. And what happens? He decides
about a nice colour – that certainly does not effect
Firmitas and Utilitas – or he might decide to round off
a corner to make the shape “more interesting”, without
invading the realm of Firmitas and Utilitas of course,
or he might decide that a window looks cute when it
is round instead of square, always admitting that the
accountants allow him to do so.
Disconnected Venustas is so vulnerable and
defenceless. It can only be defended through its
connection to the other two. As long it is connected
in sense and reason to Firmitas and Utilitas, it will be
so much harder to treat it as something that could be
dispensed of. As long as one can explain Venustas
through Firmitas and/or Utilitas it will be almost impossible to kick it out.
In the same way, it is of course also wrong to
disconnect Venustas from Firmitas and Utilitas in
the sense that architects only busy themselves with
Venustas and leave Firmitas and Utilitas to the engineers. I see this problem mostly in young architects

and in students of architecture in particular. It happens
to me that students ask me why they have to study
so much technology and planning when they think
they should become genious artists whose business
it is to invent beautiful shapes. My answer in this
case is always the same: How can you create beauty
without basing it on and connecting it with Firmitas
and Utilitas? Beauty is not born out of empty space.
Beauty is no aim to itself. We are not against beauty,
but we have to anchor it into sense and reason. Beauty
is something that can be explained and justified; it
is born in the head and not in the belly, and we are
lucky that there is Firmitas and Utilitas because they
provide us not with all the reasons, but with many
reasons. You will only be a complete architect when
you don’t disconnect Venustas from Firmitas and
Utilitas. This is why my teaching aims at a top priority
of Venustas which is only obvious because Venustas
is the architects responsibility and nobody else’s; for
Firmitas and Venustas we have engineers. Venustas,
however, can also find its reasons in those of Firmitas
and Utilitas.
Of course Venustas has also its own autonomous
set of rules and principles that are completely independent from Firmitas and Utilitas. Vitruvius tells us
about them in terms of ordinatio, dispotio, eurythmia,
symmetria, decor and distributio. All these are, in
my understanding of Vitruvius, the inherent criteria
of Venustas, even though they could all appear in
Firmitas and Utilitas as well. Here again, we see that
the three cornerstones of architecture are very closely
connected, and that the same principles and criteria
can be applied in all three of them.
A few last words about rules: I have just used
this term myself, and it appears quite frequently in
the thesis paper that we have been given before this
conference. The paper at one point states (maybe in
a provocatory manner) that rules have been replaced
by the intuitive search of forms, and wonders if it is
still possible to return to the rules.
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When we hear the word “rules” it is all too easy
to hear its negative connotations like order, authority
and restriction. I would like to point out the positive
side of rules: Guaranty of equal rights for all parts
concerned, security of planning etc. Life is a game,
a play, just like making architecture is ultimately playing. Yet you can’t play without rules. Imagine playing
chess without rules, soccer or whatever game for that
matter. Not very satisfying! A real nightmare! Without
rules, things move into chaos, and this is exactly
what we observe in today’s architectural discussion:
Anything goes; they invent without rules; they do nice
shapes without knowing what they are doing and why

they are doing it. Arbitrariness is the enemy number
one of architectural quality, and of artistic quality in
general. Arbitrariness is the prelude to monotony,
Luigi Snozzi has said; I would add that rules secure
freedom of choice and expression. There is no democracy without rules. Who negates the necessity
of rules negates the necessity of equal rights and
democracy. Simple as that.
So Vitruvius is still alive. He never died and I am
sure he never will. The deviations of our times do not
detract from this in the long run. His theory is still the
status qua non in what we know about architecture,
and I feel it will be so for quite a long time to come.

Barbara Ewa Gronostajska*

TEORIA WITRUWIUSZA WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE
XXI WIEKU
Vitruvius’ THEORY IN CONTEMPORaRY ARCHITECTURE OF XXI
CENTURY
Teoria Witruwiusza to słynna triada: trwałość, użyteczność, piękno. Przez wieki doskonale oddawała wartości
architektury lecz w ostatnich latach wraz z błyskawicznym rozwojem cywilizacji wydaje się, że architektura
odchodzi od tych wspaniałych wartości. W artykule przedstawiono pewne przemyślenia dotyczące współczesnej architektury w kontekście teorii witruwiuszowej.
Słowa kluczowe: teoria Witruwiusza, architektura współczesna

Vitruvius’s theory is famous triada: durability, usefulness and beauty. Through the ages perfectly characterized architecture’s values but last decades shows that modern architecture is no longer based on Witruwiusz
triada. In this paper some remarks concerning today’s architecture and Witruwiusz’s values will be found.
Keywords: Vitruvius’ theory, contemporary architecture

Piękno jest obecne, tylko trzeba chcieć je widzieć,
lub przynajmniej rozmyślnie nie zamykać oczu.
Theodor Fontane

Teoria Witruwiusza dotycząca architektury polega
na zachowaniu słynnej triady: trwałości (Firmitas),
użyteczności (Utilitas) i piękna (Venustas). Analizując
tę teorię warto się zastanowić czy teoria stworzona
wieki temu jest aktualna współcześnie i nie zdewaluowała się przez te lata. Podejście do architektury

przez wiele wieków ulegało przekształceniom. Zmieniały się style, potrzeby, gusty. Na zmiany te miał też
duży wpływ rozwój cywilizacyjny oraz pojawienie się
nowych technologii.
Czym jest piękno, użyteczność oraz trwałość, czy
są to wartości stałe czy zmieniają w zależności od
kręgów kulturowych oraz czasu powstania? Można
zadać sobie pytanie czy współczesna architektura jest
trwała, użyteczna i piękna? Oczywiście na pytania te
trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź.

* Gronostajska Barbara, dr hab. inż. arch., Politechnika Wrocławska, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej.
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1. Widok Nomadic Museum architekta Shigeru Ban, [2]/Nomadic Museum, designed by Shigeru Ban, [2] 2. Egipt, piramidy [3]/Egipt, the piramides [3] 3. Pozbawiona wszelkich zasad bryła budynku Instytutu Amerykańskiego w Paryżu – Frank
O. Gehry [4]/The body of the building designed without the rules – American Institute in Paris, Frank O. Gehry [4] 4, 5 Widok zespołu mieszkaniowego Spittelau Viaducts Zahy Hadid w Wiedniu, (il. autora)/The housing estate Spittelau Viaducts,
Zaha Hadid, Vienna
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Trwałość
U podstaw filozofii witruwiuszowskiej leży m.in.
trwałość. Budowle starożytne, historyczne projektowane z solidnych materiałów przetrwały w lepszym
bądź gorszym stanie do dziś, zadziwiając swoją trwałością. Dziś architektura staje się coraz mniej trwała.
Wielokrotnie ta nietrwałość budowli stanowi jej atut.
Można tu mówić zarówno o nietrwałości w zakresie
formy jak i lokalizacji. Znane są przykłady budowli,
które można przekształcać w zależności od potrzeb
(mieszkania, domy). Takim przykładem może być
również podróżujące po świecie muzeum Nomadic
Museum, il. 1.
Nomadic Museum, zaprojektowane przez słynnego japońskiego architekta Shigeru Ban, jest
miejscem stałej wystawy „Ashes and Snow” przygotowanej przez Gregory Colbert. Zbudowane jest
z połączonych 152 kontenerów, umożliwiających
przejście zwiedzających środkiem kontenerów i obejrzenie dzieł sztuki umieszczonych na przeciwległych
ścianach. Wystawa była prezentowana w Santa Monica Pier, wcześniej wystawę można było obejrzeć
w Wenecji oraz w pierwszym Nomadic Museum
w Pier 54 w Hudson River. Prawdziwie „wędrowne”
muzeum zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe rozebranie konstrukcji oraz jej złożenie,
dostosowując „budynek” do potrzeb podróżującej
wystawy. Kontenery nie tylko są elementami konstrukcyjnymi, lecz także podkreślają „ruchomość”
wystawy „Ashes and Snow”, która nie ma stałego
adresu (jest przenoszona z miejsca na miejsce) [2].
Rozwiązanie jest wielce interesujące, a jego nietrwałość w żaden sposób nie umniejsza prezentowanej
wartości architektonicznej,
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że
o wartości architektury świadczy nie tylko trwałość.
Architektura podobnie jak człowiek jest coraz bardziej
przemijająca i wydaje się ważnym co pozostawi po
sobie wśród jej odbiorców w kategoriach psychicznych: zaskoczenie, zachwyt, wstręt, bunt.

Użyteczność
Kolejna zasada teorii Witruwiusza to użyteczność, można powiedzieć funkcjonalność. Można
przytoczyć wiele wspaniałych przykładów budowli
nieużytecznych, które przetrwały wieki i są do dziś
piękne i podziwiane. Chociażby piramidy egipskie.
Są z pewnością najbardziej charakterystycznym
symbolem Starożytnego Egiptu, il. 2. Tak naprawdę
te olbrzymie budowle, które do dziś ukrywają przed
światem wiele tajemnic, to grobowce królewskie,
w których oprócz zmumifikowanego ciała faraona
składano różne przedmioty codziennego użytku,
kosztowności, a nawet cały orszak służących (raczej pod postacią symbolicznych figurek – uszebti).
Trudno o budowlach tych powiedzieć, że są użyteczne, co prawda pełnią funkcję grobowców, ale
nieużytecznych. Budowli takich można przytaczać
wiele. We współczesnym świecie, gdzie dzięki
technologii można wykonać rzeczy niemożliwe. Architekci prześcigają się w nowych pomysłach. Nowe
budynki szokują swym wyglądem, skalą, materiałami
(Dubaj). Sprawiają wrażenie obiektów, które stoją
wbrew zasadom grawitacji. W żadnym razie nie są
one użyteczne. To pewnego rodzaju pomniki wielkich architektów. Można snuć przypuszczenia jak te
piękne budynki, bo takie one są, zaczną wyglądać
za kilka lat. Będą przestarzałe i co gorsza mogą
okazać się nieużyteczne, tak jak zaprojektowany
przez Gehrego Instytut Amerykański w Paryżu, il. 3,
czy też jeden z pierwszych zrealizowanych przez
Zahę Hadid obiektów – straż pożarną przy fabryce
Vitra. Obiekt okazał się piękny, lecz zupełnie niefunkcjonalny. Podobne odczucia budzi słynny Spittelau
Viaduct w Wiedniu. Można przypuszczać, że za parę
lat będzie straszył swymi betonowymi rozedrganymi
formami, w których nikt nie chce mieszkać, bo tak
naprawdę mieszkania są niefunkcjonalne. Zespół
budynków stanowił część działań rewitalizacyjnych
podjętych w Wiedniu w rejonie Wiener Guertel. Zbudowany został wzdłuż Donaukanal, ponad wiaduktem
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metro zaprojektowanym przez Otto Wagner, il. 4, 5.
Te trzy „zakręcone” domy mieszkalne, zbudowane
nad opuszczonym wiaduktem kolejowym łączą
nabrzeże Donaukanal z tkanką miejską. W łukach
wiaduktu znajduje się sklep oraz restauracja.
Ponieważ wiadukt nie może zostać przeciążony,
pieciokondygnacyjne budynki mają własne fundamenty i niezależne podparcie. Wszystkie ściany są
pokryte strukturą izolacyjną w kolorze kremowym,
identycznym z kolorem kamiennych narożników
oraz cegieł przęseł wiaduktu. W dwóch miejscach
szczeliny między nowymi budynkami i wiaduktem
są przeszklone i połączone z częścią handlową zespołu. Stalowe rury o średnicy 70 mm, umieszczone
pomiędzy obiema strukturami, tworzą podparcie dla
brył budynku. Kąty ostre są dominującym elementem
rozwiązania. Szklane ściany łączą się pod kątem
ostrym. Ostre naroża zabezpieczono stalowymi
pasami przylegającymi do szkła [5].
Analizując obiekty projektowane obecnie wydaje
się, że użyteczność nie jest podstawową, najważniejszą wartością współczesnej architektury. Budynki
nieużyteczne mogą być piękne a także trwałe. Mogą
zachwycać i wywierać na odbiorcach zarówno pozytywne odczucia jak i te negatywne.
Piękno
Sięgając do encyklopedii o pięknie czytamy piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków,
stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez
zmysły [6].
Obecnie uważa się, że wzory piękna nie są stałe, pozostają swoiste dla kręgów kulturowych oraz
okresu w jakim powstały. Dzieje się tak m.in. dlatego,
iż częstokroć artyści starali się dać własną definicję
piękna, niezależną od wcześniejszych kanonów. Tym
samym piękno widziane przez artystę postrzegane
jest jako subiektywne i zależne od gustu czy upodobań [7].

W pewnym stopniu można uznać, że piękne jest to
co modne. Choć w tym miejscu można mieć pewne
wątpliwości. Za przykład można podać współczesną
modę w architekturze mieszkaniowej na projektowanie i budowanie domów w stylu dworkowym.
Dwory i dworki od wieków są elementem polskiej
architektury. Są to piękne budynki przykryte dużymi
dachami, lokalizowane w dużych parkach. Domy te
posiadają wiele uroku i specyficzny klimat. W ostatnich latach zauważyć można modę na tego typu
architekturę, która przeniesiona do współczesności
jest pewnego rodzaju architekturą kiczu. Budynki
tego typu są piękne, gdy są stare, posiadają ducha
czasu. Dziś budowane takie obiekty są wynikiem
jedynie mody. Jednak podstawową cechą mody jest
jej szybkie przemijanie. I właśnie dlatego powinna być
wykorzystana wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę
produkty krótkotrwałe: stroje, meble, samochody.
Z budynkami jest inaczej. Najczęściej powstają na
kilkadziesiąt lat, a czasem i dłużej. Dlatego powinny
stanowić przykład piękna a nie przemijającej mody
i preferencje projektantów i inwestorów powinny się
kierować w stronę teorii Witruwiusza.
Architektura ponadczasowa nie może więc wynikać z przelotnej mody. To jednak zbyt mało, aby
przetrwała wieki i była wciąż podziwiana.
Podsumowując można powiedzieć, że podstawową cechę architektury jest jej siła, niezależnie od
tego czy jest użyteczna, trwała czy piękna. Ale czym
jest ta siła architektury i czym się wyraża? Można
powiedzieć, że siłą architektury jest jego wyrazistość
i wrażenia odbiorców. Oznaczać to może logikę decyzji dotyczących kształtu, proporcji, materiałów oraz
kolorystyki składająca się na całkowity efekt. Taka architektura jest rozpoznawalna i tworzy czytelny obraz
miasta. Niekoniecznie więc tradycyjne witruwiuszowe
wartości architektury – trwałość, użyteczność i piękno – stanowią nierozerwalny element kształtowania
przestrzeni architektonicznej.
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Sławomir Gzell*

BIARRITZ I CZEKOLADKI KRÓLOWEJ NATALII CZYLI O INTERPRETACJI TEORII WITRUWIUSZA DZIESIĘĆ AKAPITÓW
BIARRITZ AND QEEN NATALIE’S CHOCOLATES OR TEN PARAGRAPHS
ON VITRUVIAN THEORY
Zasady witruwiańskie łatwo odnaleźć w wielu ikonach współczesnej architektury, w tym w kaplicy w Ronchamp
i muzeum w Bilbao. Lecz nie do końca, konieczność poprawek w strukturze kaplicy i mylące widza co do
przeznaczenia formy muzeum w Bilbao przeczą bliskim związkom między nimi a teorią Witruwiusza. Stąd
poszukiwania innych pól, gdzie związki te są bliskie. Odpowiedzią są zespoły architektoniczne budowane
w harmonii z krajobrazem. Przykładem może być Biarritz, kurort w „eklektycznym krajobrazie”, pełnym dzikiej
przyrody. Architektura kurortu w pełni się do niego dostosowała i stanowi dziś dobry przykład zachowywania
w pełni triady cech architektonicznych Witruwiusza.
Słowa kluczowe: zasady witruwiańskie i harmonijny rozwój miasta

Vitruvian principles could be found easily in many contemporary architectural icons, Ronchamp chapel and
Bilbao museum included. However, not completely. Needs for certain modernization of chapel and misleading
form of museum force us to question connection between Vitruvius theory and each of mentioned buildings.
Because of such a situation we have to look for the other fields of Vitruvius presence in today’s architecture.
The answer are harmonious complexes, with the town of Biarritz as an example. That burgeois resort, full of
eclectic buildings, was erected once within wild, “eclectic landscape”. Today preserved landscape and build
townscape are, in full harmony, preserving Vitrivian principles perfectly.
Keywords: vitruvian principles and harmonious city development

1. Witruwiusz miał skłonność do krótkiego ujmowania zaleceń dla architektów (z tym, że umiał zaleceniom tym dodać szersze, dziesięciotomowe tło).
Wiedział jak tworzyć architekturę, jak sprawić żeby
budynki były proporcjonalne, wdzięczne, uporządkowane i nie za drogie. Niestety, jego zalecenia nie

wytrzymałyby konfrontacji z orzecznictwem polskich
sądów AD 2009 – gdybyśmy chcieli, opierając się
na wskazówkach Witruwiusza, zatrzymać realizację
kolejnego architektonicznego pomysłu, mającego
zniszczyć kolejny kawałek miasta. Oczywiście nie
świadczy to źle o dziele Witruwiusza, ale o naszej

* Gzell Sławomir, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury.
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nieumiejętności obchodzenia się z nim. Nie śmiem
powiedzieć, że źle świadczy o sądach albo autorach
przepisów na których sądy się opierają.
2. Witruwiusz jest autorem triady cech koniecznych
dla istnienia architektury. Trwałość, celowość i piękno
muszą pojawiać się tam, gdzie zamiast smutnego
budownictwa o przygaszonej minie chcemy mówić
o wspaniałej (może nawet pyszniącej się przed samą
sobą i przed nami) architekturze. Muszą pojawiać się
razem. Osamotniona utilitas może bowiem wystarczyć
przy budowie więzień, samotna firmitas bunkrów,
a pozostawiona samej sobie venustas wszystko
jedno czego, byle było takie samo po obu stronach
ulicy, albo wystarczy przy budowie autostrady, o ile
do przesady lubimy szybko się poruszać. Być może
Witruwiusz, będąc inżynierem wojskowym w służbie
Oktawiana Augusta, widział czym grozi fragmentacja
cech architektury, stąd triada.
3. Witruwiusz zalecał nam swoją triadę żyjąc
w świecie, w którym natura panowała nad człowiekiem. Co prawda Rzym w I w. p.n.e. był miastem
milionowym ze wspaniałą techniczną infrastrukturą,
ale w skali świata, nawet rzymskiego, rozpościerającego się wokół Mare Nostrum, nic to nie znaczyło.
Architektura epoki Witruwiusza i jeszcze setki lat po
nim była mini dodatkiem do naturalnego krajobrazu.
Wielkie budowle, gdy nie miały szczęścia, stawały
się bardzo szybko jego częścią i odnoszono się do
nich na przykład jak do naturalnych kamieniołomów,
dostarczających materiał do budowy innych obiektów.
Taki los spotkał piramidy i rzymskie Koloseum.
4. Witruwiusz nie wiedział, choć być może przeczuwał, że w przyszłości czyli w naszej rzeczywistości,
wszystko będzie inaczej, że to co ludzie budują zagrozi istnieniu natury. Że nawet raj będzie zbudowany,
nie wspominając już o hodowli lasów, próbach odwracania biegu rzek, modelowaniu morskiego wybrzeża,

ścinaniu gór i zasłanianiu wszystkiego co jeszcze po
tych operacjach zostało bilbordami reklamującymi
rozpraszanie miast. Ale w tym szaleństwie znajduje
się miejsce dla witruwiańskiej architektury. Przekonujemy się o tym choćby podróżując po Europie,
w poszukiwaniu architektonicznych ikon, aby w podobno już post-ikonicznej erze, utwierdzać się w tym,
że istnieją. Warto aby droga taka była w znacznym
stopniu symboliczna, powiedzmy że przejedziemy od
Ronchamp do Bilbao.
5. Witruwiusz swoje powiedział i tym samym ziarno zostało rzucone. Mistrzom z Ronchamp i Bilbao,
Le Corbusierowi i Frankowi Gehry’emu z pewnością
triada Witruwiusza obca nie była. Widać to zarówno
w kaplicy w Ronchamp jak i muzeum w Bilbao, choć
nie sądzę, aby projektując swoje dzieła stale o niej
myśleli jako o twórczej przewodniczce. Dlatego być
może mury kaplicy nieco pękają, a komplikacja formy
muzeum kompletnie nie pozwala domyślić się czym
są i czemu służą poszczególne fragmenty bryły. Nie
jest to w żadnej mierze najmniejszy nawet ślad krytyki
obu fascynujących budowli, to jedynie obserwacja
podróżnika, który nie mógł poświęcić na nią więcej
niż po jednym dniu w każdym miejscu.
6. Witruwiusz formułując architektoniczne zasady
wspominał o harmonii, która powinna istnieć pomiędzy fragmentami dzieła. Opis owej harmonii i triady
cech koniecznych kreuje Witruwiusza na prekursora
tego, co dziś nazywamy rozwojem harmonijnym (żeby
uciec od nadużywanego równoważenia rozwoju).
Interesujące jest, że na trasie pomiędzy Ronchamp
i Bilbao jest takie miejsce, gdzie Witruwiuszowską
harmonię można znaleźć, tak, jest ono zupełnie
gdzie indziej niż wokół obu architektonicznych ikon.
Okazuje się nim dość niespodziewanie Biarritz, dziś
burżuazyjny kurort z arystokratycznymi ciągotami,
nieskromnie powiedzmy, że Sopot atlantyckich Pirenejów, tyle że Sopot do n-tej potęgi.
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7. Witruwiusz pisał, że budować należy zgodnie
z potrzebami użytkownika. Toteż w Biarritz w XIX w.
pojawiły się budynki odpowiadające temu, czego
oczekiwała cesarzowa Eugenia, żona Napoleona III,
królowie i następcy tronu z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Pojawiły się sklepy z wykwintnymi towarami, tak
że serbska królowa Natalia mogła w firmie Miremont,
istniejącej w tym samym miejscu do dziś, kupować
wyborne praliny i czekoladki, aby mieć czym obdarowywać przyjaciół. Z czasem moda na Biarritz
stawała się bardziej burgeois, architektura stawała
się drapieżnie eklektyczna.
8. Witruwiusz, odważny Rzymianin zdobywca, nie
zdziwiłby się chyba zachwytem nad miejscem, w którym Biarritz powstało. Zbliżający się do oceanu łańcuch
gór porośnięty lasami, wpadające do oceanu skały,
właściwie urwiska skalne wysokości trzydziestu metrów
atakowane przez przypływy i wysokie na kilka metrów
i najdłuższe w Europie fale, znikające i przywracane
do życia plaże, gwałtowne i niespodziewane uderzenia
wiatru, co razem tworzyło pewną dzikość krajobrazu,
nie mogły pasować do wakacyjnej architektury wiejsko
– arkadyjskiej, jaka pojawiała się gdzie indziej w miejscowościach o podobnym przeznaczeniu. Nic tu,
w Biarritz, nie było łatwe ani dojazd, ani budowanie, ani
mieszkanie. Dlatego zawieszane na skałach nibyzamki
i nibypałace, przeładowane ozdobami, wykuszami,
blankami i całą resztą znanych i wymyślanych detali
branych z historycznej architektury, stworzyły razem
z istniejącym krajobrazem nową jego odmianę. Nienowy, miejski, kurortowy krajobraz, ale właśnie nowy
krajobraz naturalny. Nie psują go nawet budowane

dziś wielopiętrowe apartamentowce, są one po prostu
odmianą tych nieco starszych. Nie psują go chowane
w sztucznie tworzonych skarpach wielopiętrowe garaże. Nic też w Biarritz się nie rozpada i nie niszczeje,
trwałość, celowość i piękno wykreowane z harmonii
form są tam stanem naturalnym.
9. Witruwiusz byłby chyba zadowolony oglądając
dzisiejsze Biarritz, to znaczy znalazłby tam zalecany
przez siebie zespół cech, bez których architektury,
jak powiedzieliśmy, nie ma. Ważne jest, że stan ten
osiągnięto w Biarritz bez specjalnego zastanawiania
się nad kondycją architektury jako takiej. Zwyciężyła wiara w magię miejsca i jego tożsamość. W tej
sytuacji spójność budowli z otoczeniem stawała się
oczywistą wskazówką, po prostu spójność ta była
niemożliwa do pominięcia. Nie szukano umiaru, nie
był i nie jest w Biarritz na miejscu. Nie potrzeba było
długo poszukiwać form, intuicyjnie wyczuwano co
będzie w pełnej harmonii z krajobrazem. Tak właśnie
powstało i dalej budowane jest Biarritz, żywy przykład
żywotności witruwiańskiej teorii.
10. Witruwiusz, po zapoznaniu się z tym tekstem
powinien się zgodzić na tę współczesną interpretację
swojej teorii, w której cechy triady architektonicznej
łączą się w postać harmonii czuwającej nad budynkami i miejscem w którym budynki te powstają. Teorii
tworzonych na własny użytek przez wielu architektów
mamy dziś sporo. To dobrze, ale bywa że teoria Witruwiusza ginie pomiędzy nimi, albo jest zapisywana
jako czyjeś nagłe odkrycie. Witruwiusz jednak się
broni, właśnie dzięki miejscom takim jak Biarritz.

Zvi Hecker*

ARCHITECTURE STRIPPED OF ITS ORNATE GARMENT
ARCHITEKTURA POZBAWIONA ZDOBNEGO STROJU
Tekst odnosi się do panującego globalnego kryzysu finansowego przez analizowanie jaką rolę architektura
w nim pełniła. Porównuje obecny kryzys do wielkiego kryzysu lat 20. XX wieku i jego niezaprzeczalnego
wpływu na estetykę i architekturę. Autor sugeruje przyczynienie się okresu spowolnienia budownictwa do
wschodzenia nowych idei.
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, wielki kryzys, nowe idee

The article responds to the present global financial crisis by analyzing the role architecture played in its
downfall. It compares the present crisis to the Great Depression of the twenties of the last century and its
inevitable influence on aesthetics and architecture in particular. The author suggests using this period of
slowdown of building construction for the germination of new ideas.
Keywords: global financial crisis, Great Depression, new ideas

The continuous unfolding of the world economic
crisis not only inflicts hardship on the personal wellbeing of individuals and societies, but will inevitably
create radical shifts in our aesthetic sensibility.
Taken unguarded by the collapse of the world
stock markets and the demise of financial institutions, we should not be surprised by the deepening
of the moral-ethical breakdown that generated this
economical crisis in the first place.
The erosion of the moral-ethical standards caused
by the decline of personal responsibility and institutionalized social inequality and injustice may prove
to be more destructive than a military force. History’s
graveyards carry the names of great military powers
that ran their course and disintegrated into a total
break down of their political structures, even before

* Hecker Zvi, architect, Berlin.

their legions reached the battlefield. Rebuilding the
moral-ethical foundations that have been undermined
in the present crisis will be more laborious and will
take longer than to arouse the appetite of the panicstricken credit-financed consumerism.
Architecture, while embracing the human dimension constitutes an integral part of the economic
landscape. It therefore can’t be absolved from the
moral-ethical dimension of the present crisis,
nor is it immune from the fallout of the economic
slowdown and the appearance of a new aesthetic
perception.
For more than a decade architecture sucked-in
cheap and abstract money that was channelled to
fuel an excess of building construction, resulting in
the infamous sub-prime mortgage meltdown.
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Abstract projects solidified into Architectural form,
and, sponsored by oil and stock market wealth, were
“grounded” in the most socially unjust locations and
in the most environmentally wasteful ways. Real-estate, disguised as Architecture, falsely credited with
sustainability, turned out to become the profitable
terrain-for-surplus capital, absorbing into its ever more
elaborate shapes money that could not have been
invested otherwise.
The more obscure and environmentally irresponsible were the financial investments – the more
excessive became the Architectural form. In its most
extreme version the Architecture’s mere existence
became its function, just as the inflated growth of the
financial market became its only raison d’être.
Architecture, like the world at large, turned a blind
eye to global poverty and enduring conflicts. Equally
indifferent to ethics, Architecture preferred instead to
glorify the zeal and the leverage of the financial wizardry. Draped in layers of ornate garments, glamorous
and decorative, it carefully disguised its narcissistic
genesis.
Strangely enough, this self-referential Architecture
of negligible conceptual depth was embraced as long
overdue evidence of the multifarious talents of the Architect. Long said to be inhibited from expressing his
talent, the enterprising practitioner responded eagerly
to overseas requests for colonial patronage to adorn
repressive regimes with warmed-over-architectural
images. Obsessed solely with maximum visibility,
Architecture relied on the image of the “Architect as
Artist” committed only to his or her inner fantasies and
desires, “Architect as Designer” engaged in designing clothes, fashion collections, ashtrays and carry
bags, and “Architect as Entertainer” staging pseudo
intellectual spectacles.
No longer required to follow the rules of logic,
coherence and clarity of the plan, the “Architect as
Architect” became rapidly irrelevant. This may explain
why in recent years so very few significantly innova-

tive designs emerged in Architecture’s core fields of
engagement: solutions for housing, urban design, and
integration of the socially deprived, subjects which
were the bedrock of the Modern Movement.
Denied any incentive to explore and innovate, the
Architect thrived on the work of earlier generations
in a kind of parasitic subsistence. Old architectural
schemes and banal off-the-shelf plans were hastily
recycled and wrapped within a dress of different
materials, glass at the top of the list. To broaden its
appeal, glass elevations were belligerently promoted
as being ecologically sustainable and environmentally friendly. Heavily dependent on sophisticated
high-tech for its functioning and maintenance, the
environmental claims were never confronted nor
seriously contested.
However, paradoxically, this all-glass Architecture
found its partner and prey in the world of banking
and international business. With its claim for the
virtues of transparency, glass Architecture offered
respectability and supplied the best possible alibi
for the murky transactions it wrapped so elegantly.
In today’s crisis the glass alibi might be short-lived
and insufficient in restoring the vanished trust in the
operations of business.
Even Berlin, not yet carried away by the hysteria
of capitalist development, yielded to the pressure of
historians promoting architectural nostalgia in disregard of the legacy of radical modernism that the
city harbours so proudly. Berlin’s pseudo-aristocratic
genealogy will be rightfully restored by rebuilding fake
elevations of the eighteenth century castle. Of no
great architectural merit in its original version, the fake
replica of the castle will become a farce. The ultimate
irony is however that the Berlin of today is unable to
distinguish between stylistic novelty and true originality, thereby excluding any possibility for a refined
masterpiece to be recognized and welcomed.
Essentially, every economic crisis not only breaks
with the immediate past but provides moments of
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accelerated change, an opportunity to transgress
the present status quo and to leave a contemporary
footprint.
The crisis of the late 1920s and the Great Depression that followed was such an intense force that
wiped out the ostentatious ornament of late nineteenth
century classicism. White, plain and undecorated, the
emerging Architecture was a clear break with the past
and was total anathema to that which it replaced.
The underlying
roots of the two crises, though eighty years apart,
stem from a soil contaminated by the level of dishonesty to which financial institutions had sunk.
A moral-ethical position will be needed to put into
motion creative forces that were silenced by the wide
spread decadence. A natural change of our aesthetic
perception will follow.
The inevitable slowdown of building construction
and the emergence of another aesthetic reality will
provide a fertile ground for the germination of new
ideas. They will be conceptualized, developed and

codified, like musical notes, through architectural
plans, built years later when the economy picks
up again.
Architectural form is a reflected image of the idea
that inhabits the plan. Hierarchies of human scale is its
measure, and clarity of intention its means of to beauty.
It unites needs and dreams into ever new aesthetic
sensibilities. This inseparable duality is what makes
Architecture such a uniquely profound profession.
Centuries of creative commitment and the endowment of new ideas generated a rich architectural tradition. It is entrusted upon us on the condition that our
own generation will enrich and broaden the horizons
of this great heritage.
In our ever-changing world, Architecture’s eternal relevance lays in its degree of idealism and its
responsibility to alleviate the contemporaneity of the
human condition. New ideas are the sole means of
its attainment.
Architecture is a human art, never humane
enough.

Andrzej Kadłuczka*

PRZEKSZTAŁCANIE PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ A TRAKTAT
WITRUWIUSZA; CZY UTILITAS I FIRMITAS MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ
VENUSTAS?
TRANSFORMATIONS OF HISTORIC SPACE AND THE TREATISE OF
VITRUVIUS: MAY UTILITAS AND FIRMITAS BE VENUSTAS ?
W artykule podjęto rozważania nad istotą przestrzeni architektonicznej, tak jak ją postrzegali starożytni z Witruwiuszem na czele, nowożytni oraz współcześni myśliciele. Witruwiusz, autor słynnej formuły
o równowadze venustas, utilitas i firmitas, w dziele architektonicznym, choć bezpośrednio nie definiował
przestrzeni, podał wiele jej istotnych cech, które winny być przez twórcę uwzględnione w procesie kreacji. Współcześnie postrzegamy przestrzeń jako tworzywo, które jest przekształcane i uzupełniane w toku
aktywności cywilizacyjnej człowieka z uwzględnieniem kontekstu na który składają się wszystkie elementy
składowe przestrzeni – tak przyrodnicze jak i kulturowe. Takim kontekstem jest także przestrzeń historyczna,
która może być przekształcana zgodnie z wymogami ochrony dziedzictwa, ale także zgodnie z zasadami
witruwiańskimi i potrzebami odczuwania piękna.
Słowa kluczowe: przestrzeń architektoniczna, dzieło architektury, kontekst, ochrona dziedzictwa

The article discusses the issues of the essence of architectural space, as it was perceived by men of the
Classical Antiquity (above all by Vitruvius), by thinkers of the Renaissance and later periods, and by our
contemporaries. Vitruvius, the author of the famed formula on venustas, utilitas and firmitas in a work of
architecture, did not define space as such, in a direct manner. However, he enlisted many of its important
features, that should be taken into consideration in the creative process. Today, we see space as a material that is transformed and supplemented in the course of the civilisational activities of man – featuring its
context, consisting of the constitutive elements, both natural and cultural ones. A historic space is such
a context, which may be transformed according to the demands of the heritage protection, but also along
with the Vitruvian principles and the need to perceive beauty.
Keywords: architectural space, work of architecture, context, heritage protection
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Definiowanie przestrzeni architektonicznej, które
stało się wiodącym tematem wieloletniej dyskusji
naukowej w ramach międzynarodowych konferencji
Instytutu Projektowania Architektonicznego należy
niewątpliwie do pytań priorytetowych, zasadniczych
o jakość nowej architektury. Ale przecież nie są to
pytania stawiane dopiero przez współczesnych, skoro
w każdej epoce, w sposób stosowny do poziomu
jej rozwoju podejmowano próby definicji przestrzeni
architektonicznej, opisywanej za każdym razem na
nowo i inaczej.
1. Przestrzeń u starożytnych i u Witruwiusza
Pionierem badań nad przestrzenią jako kategoria
filozoficzną był Platon, do którego myśli bardzo często
i chętnie odwołuje się filozofia. Jak pisze M. Heller, to
Grecy wysoko oceniając ład i harmonię postrzegane
w przyrodzie, pojęcie kosmos (znaczące: piękny,
ozdobny) rozszerzyli na strukturę całego Wszechświata [1]) tworząc zręby filozofii przyrody. To od niej właśnie rozpoczynają się dzieje filozofii europejskiej [2]).
Pierwszy opis kreacji przestrzeni u początku
wszystkiego – czyli arche znajdujemy w Timajosie Platona, gdzie stwórcą świata jest Demiurg (z greckiego
Rzemieślnik, w starożytnej Grecji utożsamiany z artystą). To także opis mechanizmu kreacji architektonicznej, kreacji w wyniku której powstają rzeczy: Demiurg
wpatruje się w idee jako swój wzorzec i organizuje
świat z odwiecznie istniejącego tworzywa. Tworzywo
istniało przedtem bez racji i miary i dopiero Demiurg
ukształtował je według formy i liczby [3].
U Arystotelesa przestrzeń jest interpretowana
poprzez własne założenia kosmologii, w której przestrzeń tworzą cztery podstawowe elementy – żywioły:
ogień, powietrze, woda i ziemia, dążące do zajęcia
„naturalnego miejsca” dzięki sile grawitacji porządkującej ich położenie wobec „środka świata”.
U Witruwiusza przestrzeń nie jest zdefiniowana
bezpośrednio, ale myśl o niej jest stale obecna w toku
jego wywodu na temat warunków kreacji budowli

architektonicznych (rzeczy w przestrzeni) i opisywana
jako jej przyrodnicze składniki mające istotny wpływ
na utilitas, firmitas i venustas kreowanych rzeczy.
W księdze I pisze on o wyborze pod zabudowę
zdrowych terenów, badaniach zdrowotności okolicy
i wpływie klimatu na organizm człowieka, a dalej
o kierunkach i rodzajach wiatrów i ich wpływie na
jego zdrowie. W księdze II dedykowanej „początkowi
wszechrzeczy” nawiązuje bezpośrednio do filozofii
greckiej zwracając uwagę na procesy przyrodnicze,
które prowadza do odmienności i różnorodności cech
naszego środowiska i materiałów w nim występujących, od dobrego wykorzystania których zależeć
będzie jakość budowli. W rozdziałach 9 i 10 tamże
Witruwiusz wykłada o właściwościach różnych rodzajów drewna, a także wspomina o zdrowotnych
cechach zieleni. W księdze VI omawiającej zasady
budowy domu mieszkalnego raz jeszcze wraca do
uwarunkowań klimatycznych, położenia geograficznego, rozplanowania budowli wobec stron świata
i właściwego nasłonecznienia, a w księdze VIII wykłada o wodzie i jej właściwościach, jakości, walorach
leczniczych i użytkowych oraz sposobach jej pozyskiwania i dostarczania. Wreszcie w księdze IX nawiązuje
do bezpośrednio do Arystotelesowskiej kosmologii,
omawiając elementy universum, wiążąc je integralnie
z postrzeganiem przestrzeni i czasu.
2. Przestrzeń w świecie nowożytnym, przestrzeń
jako tworzywo
Nowożytne pojmowanie przestrzeni ewoluowało
pomiędzy średniowieczną scholastyką nawiązującą
do platońskiej filozofii przyrody, a kartezjańską mechaniką, która poprzez analizę zagadnień geologii,
fizyki, chemii, astronomii, kosmologii czy medycyny
próbowała zdefiniować obraz świata poprzez interpretację materii, której pojęcie utożsamiane z pojęciem
rozciągłości pozwoliło na uczynienie jej „czymś
konkretnym, dotykalnym, widzialnym” [4]). Jak interpretuje M. Haller filozofię kartezjańską rozciągłość
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to jedyna nieusuwalna cecha materii bez której nie
da się jej pomyśleć, wszelkie zaś jej właściwości,
np.: kształt, kolor, ciężar wynikają z tego, że materia
jest podzielna i w swoich częściach podlega ruchowi [5]). To istotne dla współczesnego postrzegania
przestrzeni stwierdzenie oznacza, że z materii zbudowana przestrzeń przejmuje także jej cechy, a więc
jest także podzielna i podlega ruchowi, ma zatem
charakter dynamiczny.
To stwierdzenie ma zasadnicze znaczenie dla
argumentacji dla kreacji architektonicznej, dla rozumienia przestrzeni jako tworzywa.
Tak właśnie widzi ten problem z pozycji filozoficzno-socjologicznej Mieczysław Porębski, który uważa
architekturę, urbanistykę, kształtowanie krajobrazu
i planowanie regionalne za technologie twórcze, dla
których tworzywem ...jest przestrzeń otaczająca człowieka, jej podziały i osobliwości zarówno naturalne
jak i te, które stanowią rezultat rozwijanej od tysiącleci
aktywności cywilizacyjnej... [6]). Dla Porębskiego jest
jasne, że przestrzeń nie jest dana raz na zawsze i że
nie może być niezmienną jeśli ma służyć człowiekowi
stale, jest zatem ona ...konstruowana i rekonstruowana
wciąż na nowo i wciąż inaczej... [7])
3. Przekształcanie przestrzeni historycznej, przestrzeń jako kontekst
Wśród wielu wybitnych intelektualistów i naukowców związanych z ochroną przestrzeni historycznej, panuje dość powszechny sceptycyzm co
do miejsca architektury współczesnej w krajobrazie kulturowym. Ten pogląd nie jest wcale nowy
i w gruncie rzeczy towarzyszy zmaganiom pionierów
konserwacji odkąd ten ruch się pojawił, aż po czasy nam współczesne. Myślę, iż pogląd ten będzie
nadal obecny i teraz i w przyszłości i pewnie tak
długo, jak długo istnieć będzie potrzeba ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Niektórzy mówią także o nieuniknionym konflikcie architektury współczesnej z architektonicznym

dziedzictwem przeszłości i być może najchętniej
chcieliby zakazu wszelkiej twórczości na obszarach
miast i zespołów historycznych.
Jeśli tak, to ten tekst ma charakter polemiki z tymi
poglądami, polemiki, w której argumentami przeciw
tym poglądom mają stać się „dowody rzeczowe”
– współczesne dzieła wybitnych twórców architektury
zrealizowane właśnie w miastach i zespołach historycznych. Są one w moim przekonaniu dowodem,
że architektura współczesna jest niezbędnym dopełnieniem krajobrazu kulturowego jako jego kolejne
ogniwo – jako nowa, aktualnie tworzona warstwa
kulturowa tej wielkiej budowli zwanej cywilizacją,
wznoszonej przez kolejne generacje twórców.
Kiedy patrzymy na historyczne miasta, urzeka nas
ich malowniczość, różnorodność, harmonia form,
a może nawet doskonałość kompozycji modelowanej
przez czas, który nieubłaganie upływając przynosi
ciągłe zmiany.
A przecież te podziwiane kompozycje powstawały
poprzez przekształcanie przestrzeni – dodawanie
wciąż nowych form oddających zawsze ducha swojej
epoki, form zawsze awangardowych w relacji do przeszłości, propagujących nowe treści i idee artystyczne.
To był naturalny sposób w jaki powstały architektoniczne i urbanistyczne fenomeny Florencji, Wenecji,
Krakowa, czy Pragi. Czy można wyobrazić sobie
Florencję bez śmiałych konstrukcji Bruneleschiego,
który dla realizacji swojego dzieła poświęcił piękną,
wczesnochrześcijańską bazylikę Santa Reparata,
która wznosiła się na miejscu florenckiej Duomo? Czy
można mieć pretensje do średniowiecznych mistrzów,
że na miejscu zrujnowanych świątyń romańskich
wznosili strzeliste konstrukcje gotyckie? Albo do
Berecciego za cudowne, urzekające krużganki, które
zastąpiły wcześniejsze budowle?
Te przykłady bynajmniej nie mają nas przekonać
do tego, że aby tworzyć, należy wcześniej coś zburzyć. Widzę je natomiast jako dobre wykorzystanie
istniejącej przestrzeni jako tworzywa, ilustrujące
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harmonijność kompozycji powstałych poprzez naturalne, odważne zderzenie różnych formacji stylistycznych, ale zarazem jako kreacje artystyczne,
które świadczą o świadomości ich twórców, że są
one kontynuacją zastanych układów.
4. Venustas jako matematyczne równanie utilitas
i firmitas?
Wśród architektów, a także teoretyków sztuki często pojawia się opinia, że warunkiem dla uzyskania venustas jest utylitas i firmitas budowli architektonicznej.
Ale przecież właśnie teoria sztuki uznaje, że pojęcie
piękna jest pojęciem względnym, subiektywnym, definiowanym i interpretowanym różnie w różnych epokach, skoro piękno jako kategoria oznacza pozytywną
właściwość bytu wynikającą z zachowania proporcji,
harmonii, barw, stosowności, umiaru i użyteczności,
a więc określa czynniki i zasady przeżyć estetycznych
zachodzących w czasoprzestrzeni.
W małej niemieckiej miejscowości Weil am Rhein,
przy renomowanej fabryce mebli Vitra, wśród kilku
oryginalnych budynków wzniesionych przez wybitnych architektów, w 1993 roku pojawiła się remiza

zakładowej straży pożarnej zaprojektowana przez
słynną Zahę Hadid. Przyjęta entuzjastycznie przez
krytykę, budowla o dynamicznych i niekonwencjonalnych kształtach po kilku latach została opuszczona,
ponieważ nie nadawała się do użytkowania zgodnie
z celami, dla których powstała. Dyrekcja fabryki, ze
względu na nazwisko niefortunnego twórcy postanowiła zamienić nieużyteczny budynek na muzeum.
Zaledwie 19 miesięcy po uroczystym otwarciu
Instytutu Amerykańskiego zaprojektowanego przez
Franka Gehry’ego, rada dyrektorów Instytutu postanowiła ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne
i małą przydatność funkcjonalną budynku zamknąć
go i wystawić na sprzedaż. Głośne dzieło współczesnej architektury zagrożone zostało wyburzeniem, ale
dzięki interwencji Francuskiego Ministerstwa Kultury
kosztem 21 mln dolarów w 1998 zostało przekształcone w Maison du Ciemna.
Wymienione tu budowle, choć wywoływały pozytywne przeżycia estetyczne i przez wielu uważane były
za piękne, okazały się całkowicie nieużyteczne.
Czy może to oznaczać, że venustas nie musi być
ani utilitas, ani firmitas?
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PRZESŁANIE WITRUWIUSZA – POWAGA, KLASYCZNOŚĆ, MINIMALIZM
THE VITRUVIAN MESSAGE – SERIOUSNESS, CLASSICISM, MINIMALISM
Witruwiusz posiadał unikalną osobowość, jest czołową postacią w historii architektury – jako projektant,
myśliciel i pisarz. Jego dziedzictwo było i jest aktualne, wybitnie przydatne dla zastanowienia nad porządkowaniem chaosu myślowego i projektowego w architekturze nowego milenium.
Słowa kluczowe: architektura, powaga, porządek, równowaga, symetria, klasyczność, minimalizm, wartości.

Vitruvius had been a unique Personality, he is a leading Person in the History of Architecture – as designer,
intellectualist, and writer. His Heritage was, and is still actual now, It is useful when thinking about making
order with an intellectual and artistic chaos in the field Architecture in the new Millennium
Keywords: architecture, seriousness, order, sustainability, symmetry, classicism, minimalism, values.

Marek Witruwiusz Pollio, według przekazów
z epoki, jawi się jako bogata i atrakcyjna osobowość. Od dwóch tysięcy lat jest kultową postacią.
Źródła przedstawiają go jako człowieka na wskroś
poważnego, o cechach pozytywnych, wszechstronnie
utalentowanego i aktywnego. Źródła są niekompletne
i sprzeczne nawet w datowaniu jego urodzin i śmierci,
podawanej jako: 25, 15, 10 r. p.n.e., oraz rok urodzenia Chrystusa [1].
Będąc obywatelem rzymskim z uznanej rodziny,
wykorzystał możliwości swojego statusu i wyjątkowych zdolności. Został cenionym ekspertem
i uzyskał odpowiedzialne stanowiska. Działał w cie-

kawych czasach, u schyłku demokratycznej republiki rzymskiej i w pierwszym okresie cesarstwa gdy
formowało się światowe imperium. Los sprawił, że
pracował kolejno dla dwóch czołowych władców
rzymskich [2].
W młodszych latach był projektantem oraz inspektorem fortyfikacji podczas wypraw wojennych
Juliusza Cezara, w tym słynnej kampanii w Galii, dla
której zbudował mosty na Renie. Równocześnie był
kuratorem legionowej służby zdrowia. Przyczynił się
do tworzenia wielkiej historii na polach walk o nowe
terytoria oraz na polu tworzenia budowli i zespołów urbanistycznych; obozów rzymskich legionów

* Kosiński Wojciech, dr hab. inż. arch., prof PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu, Kierownik Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu WAPK.
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castrum romanum, które spełniły rolę wzorców dla
europejskich miast.
Szerokość zainteresowań i kompetencji uczyniła
z niego głębokiego znawcę architektury i urbanistyki
– od strony funkcjonalnej, technicznej, w sprawach
zdrowia, higieny, po estetykę. Po zdobyciu doświadczeń, w latach późniejszych działał jako uznany projektant, doradca i pisarz w orbicie cesarza Augusta,
któremu dedykował, może nawet wręczył, fundamentalną pracę życia, traktat O architekturze.
Pierwszy egzemplarz napisany był równolegle
greką i łaciną. Dowodzi to szerokich zainteresowań
i horyzontów autora – badacza oraz starań o szeroki
odbiór i oddziaływanie dzieła. W warstwie merytorycznej odzwierciedla jego szacunek dla kultur greckiej
i rzymskiej, świadomość kulturowej ciągłości, tożsamości każdej z dwóch kultur, ale ich wzajemnych
wpływów i nakładania się, co mógł ukazać w oryginalnej terminologii obydwu języków.
Przykładem jest dwoistość antycznego planu miasta greckiego i rzymskiego, później syntetyzowana
w planach średniowiecznych. Hipodamejski otwarty
plan grecki to niemal regularna siatka ulic/kwartałów, swobodnie akcentowana nieosiowymi agorami.
Tkanka jest zmiękczona obrzeżnie wskutek czynników
przyrodniczych, prezentuje obrys/postać organiczną. Przeciwieństwem jest lapidarny i sztywniejszy
schemat rzymski. Zamknięte rygorystyczne castrum
tworzy kwadrat odcięty od otoczenia prostymi, prostopadłymi liniami fortyfikacji, z centralnym forum na
skrzyżowaniu osi.
W elaboracie Witruwiusz nie promował literalnie
architektury klasycznej, ale teksty, w tym opisy rysunków – niezachowanych, ale odtwarzanych przez wieki,
analizy i oceny porządków klasycznych greckich
i rzymskich, przyczyniły się do rozkwitu architektury
klasycznej. Rozpoczęło się to już za jego życia i niedługo później, np. w postaci rzymskiego Panteonu,
który uznawany jest za dzieło witruwiańskie, choć
zbudowane zostało po jego śmierci [3].

Jego Dekalog – 10 rozdziałów nazwanych Księgami nr I–X – jest do dziś wskazaniem architektury
ponadczasowej, przez wieki przetwarzanego klasycyzmu aż po dzisiejszy minimalizm. Od klasycystycznych kolumn, kolumnadowych portyków i fasad, po
minimalistyczny rzut domu, który tworzą symetrycznie, modularnie zestawione 2 kwadraty, a w nich
dwa kwadratowe dziedzińce. Bogactwo jego wiedzy
i wrażliwości, m.in. medycznej i przyrodniczej, zdobytych najpierw podczas wypraw wojennych, a potem
dzięki podróżom poznawczym wokół basenu Morza
Śródziemnego, sprawiło, że w traktacie nawiązuje
do problematyki, która dziś należy do architektury
krajobrazu [4].
Jego trzy zasady prawidłowej architektury: firmitas,
utilitas, venustas są uznawane za fundamentalne.
Należą do najpopularniejszych sentencji architektów,
obok cytatów Corbusiera, Miesa, Wrighta, a ostatnio
Koolhaasa. Są ponad czasem; bliskie nawet tym,
którzy mniej interesują się historią. Witruwiuszowi
przypisuje się także kapitalne maksymy: nic dodać
nic ująć – o dobrej architekturze oraz talent bez wiedzy ani wiedza bez talentu nie wystarczą – o dobrym
architekcie.
Przekazem, który przyczynił się przez wieki do
wprowadzania idei: z jednej strony antropocentrycznej i organicznej, a z drugiej czystego ładu
geometrycznego, jest tzw. Człowiek Witruwiański.
Jest to rozkrzyżowana postać wpisana w kwadrat
i koło – znana z rysunku Leonarda, wykonanego
według opisu Witruwiusza [5]. Florentyńscy twórcy renesansu, po wiekach pomijania klasyczności
w średniowieczu, odkryli ponownie dzieło Witruwiusza
(P. Bracciolini 1414 w klasztorze na Monte Cassino)
i udostępniali je światu.
Istotny jest wkład L. B. Albertiego, który dokonał
pierwszej analizy i oceny przydatności witruwianizmu
dla renesansowej odnowy klasycyzmu w architekturze
i urbanistyce (1450). Pierwszą publikację Dziesięcioksięgu, w oryginalnej starorzymskiej łacinie, wydał
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1. British Museum po przebudowie autorstwa N. Fostera; fot. aut. 2. University of London, Imperial College, Tanaka
Business School. Autor N. Foster. Exhibition Street, naprzeciw Muzeum Wiktorii i Alberta; fot. aut. 3. Pomnik Pokoju,
Le Mur de la Paix. Autorka C. Halter. Pola Marsowe pomiędzy Akademią Wojenną a Wieżą Eiffla; fot. aut. 4. Kościół
Notre Dame de Pentacote. Aut. F. Hammoutene. Dzielnica Defense; fot. aut.
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F. G. Sulpitius (1486). Grafik F. G. Giocondo pierwszy
wykonał autorskie sztychy według opisów Witruwiusza (1511). Odtąd księgi wydawane są z ilustracjami.
Pierwszego tłumaczenia na nowożytny, toskański
język włoski dokonał R. Como (1521).
W latach 40. XVI wieku opublikowano tłumaczenia:
francuskie, niemieckie, angielskie i hiszpańskie, a kilka lat później – szereg innych tłumaczeń. Pod koniec
XVI wieku A. Palladio wykonuje wykorzystywane do
dziś rysunki, które wówczas zilustrowały książkę
D. Barbaro komentującą wartości dorobku Witruwiusza. Spadek po nim to również osobowy wzorzec
etosu twórcy-pisarza; zarazem praktyka i teoretykagłosiciela. Jest patronem piszących architektów, od
opata Sugera i Albertiego, aż po dzisiejszych projektantów i zarazem autorów bestsellerowych książek
o architekturze.
W renesansie po przerwie trwającej ponad 1,5 tysiąca lat Witruwiusz stał się globalnym patronem klasycznego, klarownego, geometrycznego kształtowania architektury i przestrzeni miejskiej, według miary
i reguł [6]. Pomimo iż wspomina on wcześniejszych
autorów traktatów o architekturze: Phuphicjusa, Septimiusa i Varro, także większe grupy autorów piszących
o kompozycji artystycznej, symetrii oraz traktujących
o budowie świątyń, to dopiero od niego – i pod jego
wezwaniem – rozpoczyna się pochód znaczących
wyrazicieli ideałów architektury, krzewiących przede
wszystkim post-Witruwiańskie zalety klasyczności,
geometrycznego ładu, symetrii – a więc powagi,
traktowania architektury, zawsze na serio.
Odwołania do Witruwiusza narastają w epokach
klasycystycznego porządkowania estetyki, po okresach przerostu nieregularności prowadzącej do
chaosu, schyłkowości i dekadencji. Jak zauważył
H. Wölfllin w swej teorii unoszących się i opadających eonów – w architekturze, szerzej w sztuce,
jeszcze szerzej w kulturze i obyczajach – przemiennie następują skłonności klasyczne i romantyczne.
Goethemu, który w długoletniej twórczości był na

przemian i klasykiem, i romantykiem, przypisywana
jest maksyma, iż: to co klasyczne jest zdrowe, a to
co romantyczne – chore. Nauki czerpane z Witruwiusza były w owej dziejowej sinusoidzie lekarstwem
na powrót do normy, konkretu, miary/mierzalności,
rytmu, symetrii, widocznego klarownego ładu, silnego stania na ziemi [7].
Po wybujałym hellenizmie porządkujący był styl
romański, po płomienistym gotyku uspokojenie
stanowił renesans, po rozwichrzonym manieryzmie,
baroku i rokoka nastąpił neoklasycyzm w odmianach: angielskiej, francuskiej oświeceniowej i empire,
a także wtórnej za Zachodem – petersburskiej. Po
brokatowych wybrykach historyzmu i eklektyzmu,
radykalnego wręcz drastycznego oczyszczenia dokonywał rewolucyjny Ruch Nowoczesny a po nim
pojawił się postmodernizm.
Pobudzające do refleksji jest (nad-) użycie Witruwiusza i czerpanej od niego klasyczności na użytek
architektury i urbanistyki totalitarnej XX wieku. Najdłużej i najbardziej dojmująco nadużywano klasycyzmu
w socrealizmie sowieckim, co najmniej od 1933 do
1953 roku. W polskim obiegu bibliofilskim do tej pory
znajdują się cztery wielkoformatowe księgi autorstwa:
Witruwiusza, Albertiego, Vignoli i Palladia.
Wydane w wielkich nakładach w latach 50. XX wieku
miały służyć fachowej oraz powszechnej promocji architektury klasycznej dla projektowania i społecznej
akceptacji socrealizmu. Paradoksalnie tuż po ich
rozpowszechnieniu stalinizm upadł, a księgi zamiast
służyć ideologicznej perswazji, pozostały dla lepszej
sprawy – wiedzy o klasycyzmie „z pierwszej ręki”
czyli z oryginałów.
Analogicznych nadużyć klasycyzmu dokonywali
naziści zamierzając budować tysiącletnią rzeszę.
Stolicą miał być Berlin-Germania, monstrualnie
(Kolossal) przeskalowane naśladownictwo klasycznego Rzymu i klasycystycznego Paryża. Jednocześnie
usiłowali dokonywać nieuprawnionego zaboru filozofii
F. Nietzschego i dramatów muzycznych R. Wagnera,
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a nawet IX-tej symfonii L. van Beethovena do
uprawnienia swojej ideologii.
Wreszcie, faszyści włoscy nachalnie deklarowali
kontynuację antycznego cesarstwa rzymskiego.
Wprowadzali pseudoklasycystyczną architekturę
wzorowaną na antycznej, ale także przetwarzaną
w duchu bardziej nowoczesnym o zminimalizowanym
detalu. Tak wykreowano gmachy Mediolanu oraz
rzymski zespół Eur (Europa). Prawdziwie twórcze
powiązanie Witruwiańskiego porządku z eleganckim
międzywojennym modernizmem jawi się zwłaszcza
w pięknych dziełach G. Terragniego, np. w ratuszu
w Como, dawnej komendzie partii faszystowskiej.
Poprzez XX wiek, w latach międzywojennych, po
wojnie i współcześnie, pomimo formalnego przypisania epoki do kultury, sztuki i architektury Ruchu
Nowoczesnego, nadal klasycyzm jest utożsamiany
z monumentalizmem, odpowiedzialnością, powagą,
państwowością, nacjonalizmem, ponadczasowym
trwaniem. Przy odbudowie Warszawy jeszcze przed
socrealizmem zwany był stylem stołecznym (Dom
Partii, projektowany przed 1949 r.).
Wbrew wielu przedstawicielom awangardy jest
popierany przez opinię publiczną i władze. Bywa
dosłownie kopiowany z budowli zabytkowych
(budynki publiczne Waszyngtonu, Poczta Główna
na Manhattanie). Częściej jest na różne sposoby
przetwarzany, modyfikowany, upraszczany (Lincoln
Center, Ministerstwo Obrony Narodowej w Moskwie).
Piękną kartę klasycyzmu z ludzką twarzą, kameralnego i bezpretensjonalnego, zapisali w pierwszej
połowie XX w., Skandynawowie, często odwołując się
do Witruwiusza [8], nadrabiając opóźnienie kulturowe
wobec Europy Południowej i Środkowej. W Grecji
– która poprzez neoklasycyzm XIX–XX w., stała się
trwałym depozytariuszem antyku – zwłaszcza w Atenach przez cały wiek XX, powszechną stylistyką nie
jest Modern Movement, ale Modern Classic.
Architektura klasycyzująca w erze modernizmu,
publiczna i prywatna, duża i mała, w powszechnym

użyciu produkuje klasycyzm wulgaryzowany. Pozostaje ułomny rytm, symetria i fasadowość, a rzeczywiste proporcje i porządki, które miały reprezentować
firmitas, utilitas, przede wszystkim venustas – zostają
zburzone.
Z powyższego wynika wciąż żywe zagadnienie
projektowe i teoretyczne: jak się ma witruwiańska
klasyczna harmonia do architektury Ruchu Nowoczesnego. Jego pluralizm powoduje, że niektóre
nurty są antyklasyczne: osadzone w tradycji Secesji,
organiczne, rzeźbiarskie i ekspresyjne; np. radykalne
dzieła ekspresjonistów Republiki Weimarskiej, niektóre prace De Stijl, a nawet wczesnego Bauhausu,
suprematystów, Häringa, Steinera, Skandynawów
z nurtu Alvara Aalto. Można by sądzić, że Ruch Nowoczesny z założenia był przeciwny tradycji Witruwiusza, jak też wrogi wobec każdej innej tradycji, skoro
miał być rewolucją, budować wszystko od „Punktu
Zerowego” [B. Zevi].
Jednak życie nie jest teorią, zwłaszcza rewolucyjną. W realizacjach luminarzy Nowoczesności:
Corbusiera, Kahna, Wrighta i innych, łatwo zauważyć czynniki klasyczności. Wyraża się poczynając
od proporcji brył pochodną od złotego podziału lub
kwadratu poczynając, poprzez ich podstawową segmentację na cokół, ściany i zwieńczenie, a kończąc
na rytmice modularności podziałów wyrażanych przez
słupy/kolumny, osie okienne, proporcje wysokościowe kondygnacji malejące ku górze.
Nawet najbardziej wyraziste w swej nowoczesności i symbolizujące ją budowle, którymi są wysokościowce, pomimo niespotykanej wcześniej wielkości,
też podlegają z zasady regułom klasycznym, nomen
omen wyprowadzonym z historycznych wież. Tak
komponowano budynki chicagowskie Sullivana, a na
Manhattanie: eklektycznie dekorowany Woolworth,
Chrysler w duchu Art Deco, wczesnomodernistyczny
Empire, wreszcie nieszczęsne World Trade Center
o bryłach grawitujących w stronę minimalizmu, które
zamknęły epokę.
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Najbardziej witruwiański w Ruchu Nowoczesnym
jest M. van der Rohe. Jest zarazem najważniejszym
twórcą którego dogmat (Mniej to Więcej) i dzieła prowadzą do minimalizmu, też Witruwiańskiego w swej
istocie [9]. Wśród jego dzieł o tym charakterze można
wymienić zwłaszcza: w USA Seegram Building na
Manhattanie, a w Europie Nationalgalerie w Berlinie.
Obydwa są w swej esencji klasyczne, tylko wielka
nieosiągalna w starożytności skala oraz nowoczesne
materiały i technologie stali i szkła są znamionami
swojej epoki.
Jednak powaga twórczego podejścia, mistrzowska powściągliwość, wyrafinowane proporcje bryły
przy pozornej ich oczywistości, nieużycie zbędnych
elementów i detali, monochromatyczna poważna
kolorystyka, symetria artykulacji, osiowość głównych
wejść, rygorystyczna rytmika fasad, staranność
proporcji podziałów siatki elewacyjnej, agora przed
budynkiem, wszystko to wyraża – przy XX-wiecznym
decor – ponadczasową klasyczność i metrum rodem
z Witruwiusza.
Postmoderniści pierwszej generacji, z lat 1970–1980.,
spod znaku Ch. Jencksa, A. Rossiego i braci Krierów
często powoływali się na Witruwiusza, ponieważ
pragnęli cofnąć koło historii, podobnie jak dziś
New Urbanism, budując niemal makiety budowli
historycznych. Dziś z prawie czterdziestoletniego
dystansu tamta architektura nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Jej firmitas w zdecydowanej
większości zawiodła w aspekcie zużycia moralnego.
Była zbyt naśladowcza i nieszczera w swym jawnym
anachronizmie, aczkolwiek miewała zalety kontekstualne. Wśród architektów gwiazdorów tamtej epoki
odróżniał się nowojorczyk R. Meier, tworzący piękne
apollińskie białe budowle, wyraźnie nowoczesne
a nie pastiszowe, o wyrafinowanej autorskiej formie,
jednak w sumie kojarzącej się z klasycznością wręcz
śródziemnomorską, witruwiańską [10].
Ponowoczesność XXI wieku jest coraz bardziej
wyrafinowaną kontynuacją Ruchu Nowoczesnego,

Neo Modernizmem. Najbardziej wyraziste jej nurty
to minimalizm i dekonstrukcja. Ta ostatnia już nawet
z nazwy przeczy ideom Witruwiusza, któremu wszelka
ekstrawagancja była z zasady obca.
Za to minimalizm stanowi Dobrą Kontynuację [J. Żórawski] Ruchu Nowoczesnego, jak też
– immanentnie go ujmując – trafia w sedno Witruwiańskiego Nic dodać nic ująć, a także z założenia wypełnia jego trzy fundamentalne wymogi
firmitas, utilitas, venustas. Przykładem idealnym
jest Mediateka projektu N. Fostera w Nimes stojąca ‘twarzą w twarz’ z rzymską świątynią antyczną
Maison Carree w stylu korynckim. Minimalistyczne
lapidarne białe i przezroczyste pudełko z wyrafinowanym dachem i kolumnami, z subtelnymi
modularnymi podziałami, jest w metaforycznym
wymiarze lustrzanym odbiciem świątyni, stworzonym z uwzględnieniem ponad dwóch tysięcy lat
nowych doświadczeń.
Kilka innych nowych realizacji arcyciekawie łączy
ponowoczesny minimalizm z szacunkiem dla tradycji
klasycznej. Autorzy czynią to w tak wyrafinowany
i zarazem bezpretensjonalny sposób, że można by te
realizacje dedykować Witruwiuszowi. Do tej kategorii
należy dzieło milenijne – przebudowa British Museum,
również projektu N. Fostera [Il.1]. Autor wiąże przezroczystym dachem klasycystyczne portale galerii Muzeum wyprowadzające na dziedziniec z klasycystyczną
cylindryczną Biblioteką, która z tej okazji otrzymała
wyszukany, stylizowany decor. Dzięki temu powstała
unikalna, olśniewająca przestrzeń publiczna.
Trzecim klasycyzującym dziełem N. Fostera,
w którym autor wiąże białą kolumnadę z radykalnie
high-techowym minimalistycznym kumusem szklanym jest pierzejowy budynek University of London,
Imperial College, Tanaka Business School [Il.2]. Teoretycznie i dogmatycznie mógłby być piętnowany
jako ideowo antykontekstualny. Jednak w realności,
dzięki klasyczności koloru, formy, regulacji oraz skali,
w sumie doskonale koresponduje z otaczającymi
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kamienicami wiktoriańskimi, na czele z położonym
naprzeciw eklektycznym Muzeum Wiktorii i Alberta.
N. Foster nie uważa się za minimalistę, podobnie
sądzą badacze. Jednak przytoczone obiekty cechują
się trwałymi oraz ponowoczesnymi walorami, które
można przedstawić jako „witruwiański klasycyzujący”,
minimalistyczny, Nowy Modernizm.
Pomnik Pokoju na Polach Marsowych [Il.3], ważna
nowa realizacja w Paryżu, autorstwa młodej projektantki, pomimo radykalnego minimalizmu i wystroju
high-tech, dzięki powściągliwej klasyczności, tyleż
utożsamia awangardę ponowoczesną nowego milenium, ile wyraża ponadczasowość godną stolicy
kultury europejskiej.
Witruwiańskim z ducha, minimalistycznym zinterpretowaniem archetypu świątyni chrześcijańskiej
w kontekście intensywnie zabudowanej, nowoczesnej

metropolitalnej dzielnicy biurowo-usługowej jest kościół
w dzielnicy Defense w Paryżu [Il.4]. Również jest biały
i przezroczysty, lapidarny w swej prostokątnej modularnej estetyce. Ale pomimo pozornej neutralności
i małej skali jest świetnie rozpoznawalny w otoczeniu
gęstym od wielkich budowli. Decyduje o tym właśnie
wyjątkowa lapidarność, bezpretensjonalność a zarazem
wyrafinowanie, kreujące odświętność i wzniosłość, minimalistyczna poważna metafora bryły kościoła.
Obserwując jak współczesna powszechna kultura
„fika koziołki” [K. Kieślowski] można mieć obawy, że
wysoka kultura kończy się na naszych oczach. Ale
właśnie przykłady takie, jak odwieczne, powściągliwe
i piękne dziedzictwo Witruwiusza [11] poprzez wciąż
nowatorskie przetworzenia – stwarzają nadzieję, że
wysokie Wartości są ponadczasowe i mimo kryzysów
przetrwają.
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Dariusz Kozłowski*

CZEGO NIE MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ WITRUWIUSZ? ALBO – PRZYPADEK HARFY ORFEUSZA
WHAT VITRUVIUS COULD NOT FORESEEN? OR THE HARF OF ORFEUS CASE
Dwa tysiące lat po Witruwiuszu możliwa jest refleksja nad jego księgami. Mimo całkowitego odcięcia współczesności od światów mentalnych przeszłości możliwa i celowa jest interpretacja; także kontynuacja teorii
wielkiego architekta. Pewnych dokonań czasu Rzymianin nie mógł przewidzieć: architektury nieprzedstawiającej, komercji sztuki, przemian technologii budowania i utraty znaczenia piękna w sztuce.
Słowa kluczowe: architektura nieprzedstawiająca, komercja, technologia, piękno

Two thousand years after Vitruvio a reflection on his books is possible. Although the present is totally disconnected with the mental worlds of the past, an interpretation is possible and purposeful; as well as the
continuation of the theory of the great architect. However, some achievements of time the Roman could not
foreseen: the nonfigurative architecture, the commercialization of art, the changes of technology of construction and the lack of the meaning of beauty in art.
Keywords: nonfigurative architecture, commercialization, technology, beauty

1. Teorie Marcusa Vitruviusa Pollio zwanego Witruwiuszem (1 wiek p.n.e.) zawarte w dziele De architectura
librum decem odnalezionym w 1414 roku w bibliotece
klasztoru św. Benedykta na Monte Cassino – cechuje zadziwiająca trwałość. Od chwili wydania ksiąg
w roku 1485 we Florencji zainteresowanie nimi trwa.
Dziś triada trwałość, celowość i piękno, rozumiana
jako niezbędne atrybuty architektury jest powtarzana
chętnie, i bez refleksji, przez wielu architektów bez zagłębiania się w całość zapisanych przemyśleń rzymskiego teoretyka. W Polsce księgi Witruwiusza obok
dzieł kontynuatorów jego myśli wg renesansowego

spojrzenia na świat: Albertiego – De re aedificatoria
libri decem (1452), Vignoli – Regole delli cinque
ordini d’architettura (1562), i Palladia – Quattro libri
dell’Architettura (1570), wydano w monumentalnej
serii, z powodu obowiązującego klasycyzmu socrealistycznego. Wkrótce potem księgi stały się jedynie
ozdobą bibliotek architektów.
Od czasów Witruwiusza minęły dwa tysiąclecia.
A jednak możliwa jest refleksja nad zawartością jego
ksiąg. Mimo całkowitego odcięcia współczesności od
światów mentalnych przeszłości możliwa i celowa jest
interpretacja, a być może kontynuacja teorii wielkiego
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architekta. Pewnych dokonań czasu Witruwiusz nie
mógł przewidzieć.
2. Architektura nieprzedstawiająca. Antonio Monestiroli pisze: Architektura klasyczna jest zawsze
realistyczna; ta jej szczególna cecha, określona
w sposób definitywny przez Hegla, nierozerwalnie
łączy architekturę i poznanie. Pozwala pojmować
architekturę jako poznanie i przedstawienie tego, co
rzeczywiste. Kolejna, druga cecha dotyczy czytelności form, która jest przyjmowana jako cel właściwy,
niemożliwy do zastąpienia; jest to wyróżniająca
cecha architektury. Architektura klasyczna określa
zespół norm służących osiągnięciu tej czytelności.
Nadrzędnym celem jest piękno, a piękno jest tym,
co pozostaje w zgodzie z rzeczywistością i rozumem.
Określenie „realistyczna” wydaje się być blisko terminu architektury przedstawiająca – Michael Graves
problem figurative architecture porządkuje na użytek
architektury swojego epizodu postmodernistycznego. Dotyczy to języka budowania przestrzeni
opartego na odniesieniach antropomorficznych,
a także mocno osadzonego w uwarunkowaniach
antropocentrycznych. W swojej teorii przeciwstawia język standardowy – poetyckiemu, w każdej
działalności twórczej, dostrzegając takie różnice
także w architekturze. Uważa, że poetyckie formy
architektury są wrażliwe na podejście figuratywne,
skojarzeniowe i antropomorficzne. Jeżeli celem jest
budowanie z myślą o użyteczności, wtedy wystarcza
być świadomym jedynie kryteriów technicznych – pisze, odróżniając budowanie od architektury.
Metafory formowane według takiego założenia
realizują potrzeby odczuwania kształtów zgodnie
z regułami: podstawa formy, część dolna – korpus,
część zasadnicza – i zwieńczenie. Skojarzenie
takiego układu z budową kolumny: bazą, trzonem
i głowicą, wydaje się oczywiste i uzasadnione. Dla
architektury przedstawiającej ważne jest także wyraziste rozróżnienie frontu rzeczy – przodu i strony

tylnej. Graves przypisuje takie potrzeby naturalnej
skłonności człowieka do metaforyzacji rzeczy
i przestrzeni, zgodnie z wyobraźnią symboliczną,
i oswajanie świata poprzez antropomorficzne skojarzenia. Przywodzi to na myśl próby uzasadniania
doskonałości formy przestrzeni przez architektów
czasu renesansu, a wśród nich studia rysunkowe
Cesare Casarino wpisującego uparcie głowę ludzką
w geometrię głowicy kolumny. Równie ważna zasada jest budowana w oparciu o potrzebę identyfikacji
miejsca człowieka w przestrzeni. Konsekwencja
takiego stanowiska prowadzi do odrzucenia i zakwestionowania wszystkich abstrakcyjnych form
języka architektury, nieprzedstawiających, i ...
niesemantycznych – takich jak ściana osłonowa,
czy pasmowe okno ułożone poziomo na elewacji.
Teoria architektury przedstawiającej w takim rozumieniu, jawi się jako idea zakorzeniona w tradycji
architektury klasycznej i wzorach historycznych
sprzed okresu Ruchu Nowoczesnego (co prawda
architektura wczesnego modernizmu posługując
się językiem spoza form historycznych pozwalała
na asocjacyjne kojarzenie formy i funkcji, a więc
pozostawała poza abstrakcją).
Dopiero od niedawna w architekturze pojawiły
się nurty prawdziwie skrajnie abstrakcyjne, których
genezę teoretyczną lub intuicyjną odnaleźć można
już w początkach XX wieku m.in. w malowanych
dekompozycyjnych wizjach Hansa Scharouna.
Ten kierunek skrajnie dionizyjski, jak by to określił
Friedrich Nietzsche, uzyskał miano – dekonstruktywizmu. Jego unikające znaczeń (Gehry, Hadit), lub
wsparte literaturą (Libeskind) ekspresjonistyczne
formy mają na celu – oryginalność, budowaną
w negacji, apollińskich jednak, kształtów architektury
tradycyjnie modernistycznej. Jak się wydaje dekompozycja formy i dekompozycja znaczeń powoli
staje się naczelną kategorią estetyczną architektury
współczesnej, a ekspresjonistyczne budowle wydają się być szczególnie podatne na to, by stać się
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ważnymi znakami w mieście, godnymi następcami
średniowiecznych katedr. Tendencje dekompozycyjne obejmują współcześnie wszystkie gatunki sztuki.
Stany dekompozycji mogą być różne; dekompozycja
nie oznacza zrezygnowania z komponowania, lecz
związki elementów kompozycji mogą pozostawać
w nieczytelności lub być zdecydowanie nieoczywiste. Na przeciwległym krańcu poszukiwań nowości
lokują się minimalistyczne tendencje architektury,
bez związku ze sztuką Minimal Art, pozostające
także w opozycji do zasad funkcjonalizmu. Te nurty
wzbudzają zaciekawienie, i nie wywołują większego
zdziwienia widza. Umberto Eco twierdzi co prawda,
że awangarda w architekturze musi abstrahować
od własnych kodów (co oznacza odrzucenie i zapomnienie klasycznych zasad, i... Witruwiusza) co
grozi niezrozumieniem i odrzuceniem rzeczy architektonicznej przez społeczeństwo. Poczynania
architektonicznych abstrakcjonistów: klasycznych
modernistów, dekonstruktywistów, i minimalistów,
przeczą tej tezie a reakcja społeczności i społeczeństw potwierdza, że są one w stanie przyjąć
każdą nowość.
3. Poza pięknem. A jednak architektura wydaje się być
zapóźnioną dziedziną sztuki. Myśląc o architekturze
wciąż poszukuje się przejrzystych układów elementów dzieła składających się na całość kompozycyjną
tak, by tworzyły one swoiście logiczną strukturę. Tak,
jak w innych dziełach sztuki odnajdywanych w historii,
najbardziej zrozumiałe wydają się cechy znane z przeszłości; Maria Gołaszewska wymienia: (…) symetria,
równowaga, zwartość, jedność w różnorodności itp.
Kompozycja dzieła w szerszym znaczeniu (dbałość
o przejrzyste struktury) obejmowała też takie zasady,
jak jedność miejsca, czasu i akcji (w teatrze), rytmiczność (w muzyce: allegro-largo-allegro), cykliczność
(w poezji i w muzyce), zgodne z naturalną chronologią
następstwo czasowe (w powieści, teatrze, filmie).
A architekci wciąż mówią o „ładzie przestrzennym”,

porządku, kompozycji, poprawnym kontekście… Takie kategorie pojawiają się w definicjach architektury,
które nie są kwestionowane.
Patrząc jednak w przeszłość ważna jest sytuacja pozostawiona przez Marcela Duchampa, który
przenosząc rzecz zwyczajną w inny kontekst uczynił
ją przedmiotem artystycznym. Perfekcja warsztatu,
zasady kompozycji, jakość materii definitywnie
odeszły w przeszłość. Od tej chwili Zamierzeniem
jest doprowadzenie widza do stanu niepewności,
bezradności, zakłopotania; zamiast takich czy innych
przeświadczeń widz musi akceptować dwuznaczności i zadowolić się nieokreślonymi znaczeniami
[Krakowski]. Teraz mógł Jackson Pollock chodzić
po swoich obrazach Carlo Fontana pociąć swoje płótna, Henry Moore mógł uznać w rzeźbach
równorzędność pustki i materii, i wreszcie całkiem
niedawno Katarzyna Kozyra zechciała ustawić piramidę z wypchanych zwierząt, co uznano za wielką
oryginalność. Wcześniej muzykę pozbawiono tonalności, a John Cage ze śmiertelną powagą kazał
słuchać ciszy, z której także uleciało piękno. Z tej
perspektywy wydaje się, że piękno odeszło w przeszłość wraz z architekturą klasyczną (i pozostało
w jej reinterpretacjach). Piękno nie do odnalezienia
jest także w sztandarowych dziełach architektonicznych dekompozycjonistów. Może pozostaje gdzieś
w dziełach stricte inżynierskich?
4. Postęp technologiczny. Być może można bez
wielkiego błędu stwierdzić, że od czasu Witruwiusza
do XIX wieku technologia budowlana nie ulegała
wielkim zmianom. Sytuacja zmieniła się radykalnie
i rewolucyjnie wraz z pojawieniem się w budownictwie
żeliwa, stali, żelbetu. Widomym znakiem przemian
były budowle Wielkiej Wystawy Światowej w Londynie
w 1851 roku i kolejnych. Ralf Kostermann zwraca
uwagę, że w 1851 roku Gottfried Semper, architekt
i teoretyk architektury, przemyślał skutki innowacji
w stosowaniu materiałów, jakie obserwowano na
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wystawie londyńskiej. Zauważał, że sztuka, przemysł, nauka – stanęły przed wyzwaniem zmierzenia
się z owymi kwestiami. Semper entuzjazmował się
osiągnięciami epoki, które miały znaleźć widoczne
potwierdzenie w budowie kryształowego pałacu. Za
ważne uważał podjęcie oceny nowych możliwości
produkcyjnych przemysłu według kryteriów sztuki,
a jednocześnie próbę nakłonienia sztuki do otworzenia się na nowe technologie. Takie stanowisko wtedy
było niezrozumiałe. Semper głosił, by odrzucono
powszechne animozje między sztuką i produkcją
przemysłową. Prawdziwego przesłania Wystawy Londyńskiej dopatrywał się w tym, że technika i przemysł
zaczęły dorównywać sztuce i kulturze pod względem
siły innowacyjnej.
Od tego czasu postęp technologiczny w budownictwie toczył się lawinowo. Bywał wykorzystywany do
bicia kolejnych rekordów oryginalności. Wznoszono
kolejne najwyższe budynki świata, kolejne największe
przekrycia, najdłuższe przęsła mostowe, lub po prostu
najdziwniejsze budowle niemożliwe do zaprojektowania bez zaawansowanej techniki komputerowej. Nie
było to do wyobrażenia nie tylko w starożytności, lecz
nawet kilkadziesiąt lat temu.
5. Komercja. Rzecz ma początek w micie o Orfeuszu. Tu trzeba przytoczyć kres tej historii, kiedy to
już Menady rozerwały nieszczęśliwca na strzępy,
a kobiety z Lesbos pochowały jego głowę, a harfę
Traka zawiesiły w świątyni Apollina. Tu wiatr uderzając w jej struny dalej śpiewał pieśń Orfeusza
wprawiając w taniec drzewa i skały. Do czasu gdy
władca Mityleny, dość szkaradna osoba wg Alkajosa,
zapragnął kupić cudowny instrument. W tej samej
chwili, gdy bezinteresowne dźwięki zamieniły się
w towar, śpiew harfy zmienił się w nieartykułowany
hałas, który zbudził piekielne psy, a te rozszarpały
Pittakosa.
Historia ta może być metaforą odnoszącą
się do pewnego rodzaju sztuki – znaku naszych

czasów – także do architektury komercyjnej. Być
może architektura komercyjna istniała za czasów
Witruwiusza. Jeśli tak było, pozostawała poza jego
zainteresowaniami; interesował się architekturą
budowli znaczących. Niektóre dotrwały do naszych
czasów. Nie przetrwała masa domów mieszkalnych.
Dziś architektura mieszkaniowa jest najobszerniejszą
strefą naszego otoczenia komercyjnego, poza nią
rozpościerają się obszary stricte obiektów handlowych, promocyjnych, także budowli użyteczności
publicznych i świątyń. Cechą główną takich rzeczy
architektonicznych jest schlebianie gustom nie przygotowanych odbiorców; być może także ekspresja
własnych upodobań. W istocie trudno jest ustalić
granicę między sztuką tworzoną z nastawienia komercyjnego a – ideowego; wszak w obu przypadkach efekt może być problematyczny.
Architektami ochoczo zajmującymi się architekturą komercyjną niestety nie chcą się zająć piekielne
psy.
6. Antonio Monestiroli nie zrażony tym o czym nie
mógł wiedzieć Witruwiusz, w książce La metopa e
il tryglifo znaną pod polskim tytułem Tryglif i metopa, dziewięć wykładów z architektury wyraża wiarę
w potrzebę teorii projektowej opartej na jednolitym
punkcie widzenia na architekturę, w czasach w których taki punkt widzenia zdaje się zanikać. Z tego
powodu Monestiroli stara się kontynuować tradycję
architektonicznych rozpraw naukowych, opartą na
racjonalnej architektonicznej wiedzy. Dowodzi, że
ciągłość może być identyfikowana z doświadczeniem historycznym architektury, które łączy tradycję
klasyczną ze współczesną – dwadzieścia wieków po
rzymskim teoretyku. Tego Wirtuwiusz także nie był
w stanie przewidzieć.
Naturalnie nie musimy specjalnie martwić się
losem klasyki, albowiem piękno nadal nas otacza
– powiedział Jorge Luis Borges.

73

bibliografia
Borges J. L., Rzemiosło poezji, przeł. Maciej Śwerkocki,
Warszawa 2009.
Haas W., Słowiki w aksamitach i jedwabiach, Kraków
1986.
Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody,
teorie, Warszawa 1984.
Graves M., A case for figurative architecture, [w:] Michael Graves, Buildings and Projects 1966–1981, New York
1982.

Kostermann R., Filozofia kultury, Wprowadzenie, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2009.
Kozłowski D., O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi
o ułomności rzeczy użytecznych, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej – Co z tym pięknem w architekturze?,
Kraków 2007.
Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.
Monestiroli A., Tryglif i metopa, dziewięć wykładów z architektury, Kraków 2009.

Jeremi T. Królikowski*

Współczesna interpretacja witruwiańskiej definicji
przestrzeni architektonicznej
CONTEMPORARY INTERPRETATION OF VITRUVIUS’ ARCHITECTURAL
SPACE DEFINITION
Teoria Witruwiusza znajduje analogie w pojęciach używanych przez architektów modernistycznych i postmodernistycznych. Współczesne interpretacje nie powinny ograniczać się do samego tekstu, lecz odnieść się
także do kontekstów. Ważne jest więc również to jak rozumiał architekturę niemal współczesny mu Cyceron.
Prowadzi to do stwierdzenia, iż teoria Witruwiusza nie dotyczy jedynie reguł wznoszenia budynków, lecz jest
językiem architektury służącym do porozumiewania się.
Słowa kluczowe: współczesność, interpretacja, teoria, przestrzeń, architektura, język architektury

Is possible to find the analogy between Vitruvius, modern and postmodern concepts of architecture. Contemporary interpretation must have relations not only with text but to context too. It is important how architecture is understand by Cicero. In conclusion is possible to define the Vitruvius theory as a language of
architecture.
Keywords: contemporarity, interpretation, theory, space, architecture, language of architecture

Teoria WItruwiusza może mieć dziś znaczenie
dwojakie: albo jako zbiór reguł do praktycznego
zastosowania, albo jako punkt odniesienia służący
refleksji nad własnym pojmowaniem architektury.
W tym drugim przypadku nie chodzi o to co we
współczesnej architekturze pozostało z Witruwiusza,
lecz o to czy refleksja o jej zasadach jest jeszcze
potrzebna. Pojęcia zawarte w dziele De architectura, znanym jako O architekturze ksiąg dziesięć,
napisanym pod koniec I w. p.n.e., pozostają wciąż

żywe w pamięci architektów jako teoria architektury
Witruwiusza. Witruwiusz nie używał słowa przestrzeń,
lecz właśnie te pojęcia definiują to, co można nazwać
witruwiańską przestrzenią architektoniczną.
Przestrzeń daje możliwości działania, daje możliwości interpretacji.
Jedna współczesna interpretacja witruwiańskiej
definicji przestrzeni architektonicznej jest niemożliwa.
Można jedynie mówić o wielości współczesnych interpretacji. Można mówić o granicach, do których ta

* Królikowski J. T. , dr hab. inż. arch., prof. nadzw. SGGW, SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu.
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interpretacja może dotrzeć. W mniej lub bardziej świadomy sposób każdy projektant odwołuje się do zasad
użyteczności, trwałości i piękna jednak każdy robi to
na swój sposób modelując indywidualnie interpretacje
odwiecznych zasad. Kontestowanie witruwiańskiej
definicji jest niemożliwe. Te kategorie pojęciowe opisujące przestrzeń architektoniczną zostały w XX wieku
przez modernizm przekształcone w triadę funkcja,
forma, konstrukcja lecz ich odpowiedniość nie mogła
być zakwestionowana. Dogmatyczne wywodzenie
formy z funkcji nie przestało mieć starożytnego pochodzenia, nawet gdy postmoderniści stwierdzili, iż
form follows fiction. Utlilitas bowiem może być też
tłumaczona nie tylko jako użyteczność, lecz także
jako celowość. Celem formy staje się użyteczność
rozumiana jako opowieść, jako narracja tworzonej
przestrzeni. Nawet jeśli architekturę nazwiemy rzeczą
nieużyteczną to paradoksalnie można mówić o użyteczności rzeczy nieużytecznych, a z całą pewnością
o celowości tworzenia rzeczy nieużytecznych. Zwracają one uwagę na nieskończoność. Tak czy inaczej
rozumiana utilitas jest przyczyną powstania formy.
Większy kłopot jest z venustas. Pomiędzy pięknem
a formą we współczesnej architekturze stworzyła się
przepaść. Projektując nie mówi się o pięknie. Potrzebę piękna odczuwa odbiorca. Profesjonaliści mówią
raczej o dobrych wzorcach. Normą formy stała się
moda opisywania w periodykach architektonicznych
jako nieprzekraczalny wzorzec akceptacji. Wszystko
co wykracza poza te granice łatwo może być nazwane
kiczem. Witruwiusz pisał, iż wymóg piękna będzie
spełniony jeśli wygląd będzie miły i wykwintny oraz
spełnione zostaną reguły symetrii. Piękno, ongiś
główna kategoria sztuki – dziś, jak się wydaje, nabrała
innego sensu. Dziś sztuka jest odzwierciedleniem lub
komentarzem do aktualnych wydarzeń współczesności. Architektura, by być oryginalną odcina się od form
wymyślonych przez poprzedników, lecz nurty figuratywne i abstrakcyjne istnieją obok siebie. Architektura
wciąż stara się być – wspaniała. Architekci czynią to

każdy na swój sposób; nie ma jednej obowiązującej
teorii. Pojęcie firmitas wydaje się najbardziej oczywiste. Budynek trzeba wznieść po prostu tak, by się
nie zawalił. Budowla miała być trwała, o czym nie
zawsze dziś pamiętamy, na wieki. Od tego czasu nie
zmieniło się zagadnienie trwałości rozumianej jako
istnienie architektury w wymiarze fizycznym. Od modernizmu można wiązać z problematyką technologii
i konstrukcją budowli, natomiast trzeba stawiać pytanie jak długo ma być ona trwała? Trwałość nabrała
znaczenia kulturowego. Wynika z potrzeby szacunku
dla wartości przeszłości, z potrzeby zatrzymania
przemijania, z lęku przed przemijaniem. Jedna z tez
konferencji brzmi: Naprawiane są stare budowle, ruiny, konserwowane tak, by nie zatrzeć autentyczności
rzeczy; po doświadczeniach wojennych. Przywrócono
do istnienia architekturę całych miast. W tych przypadkach chodzi nie tylko o trwałość fizyczną, lecz
także o trwałość formy jako znaku. Tam gdzie forma
nie ma znaczenia, gdzie znaczenie sprowadzono
do wartości rynkowej obiektu i działki, na której on
stoi zdarzają się przypadki architektury z różnych
powodów uważanej za zużytą i burzonej po to, by
uzyskać miejsce na nowe budynki. Nowe kierunki
architektury są wtedy nieraz usprawiedliwieniem dla
skrócenia trwania form dawnych. Firmitas przypomina o rozdźwięku pomiędzy pragnieniem wieczności
a lękiem przed nią wyrażającą się w zmienności,
pogoni za nowością. Trwałość jest nie tyle wymogiem
technicznym, co wyrazem woli człowieka wyrażanej
w stosunku do architektury. Technika jest narzędziem
podtrzymywania istnienia bądź unicestwiania.
Na pytanie, co naprawdę pozostało z Witruwiusza, można odpowiedzieć, iż pozostało dążenie do
interpretacji znaczeń architektury. Witruwiańska triada
odniesiona do ogólnych wartości wiąże się z inną
antyczną triadą: pięknem, dobrem i prawdą. Rozumienie Witruwiusza to dążenie do piękna formy, dobra
użyteczności i prawdy konstrukcji. W tej sytuacji na
pytanie czy nie nastał już czas, by w architekturze
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kryteria estetyki uzupełnić kryteriami wyznaczonymi
przez etykę odpowiedź jest oczywista. Witruwiańska
triada łączy się również z duchowym wymiarem
człowieka – z jego wolą wiążącą się z trwałością, rozumem dążącym do celowości lub ją odkrywającym,
uczuciem, które tworzy piękno. Kryzys ekonomiczny
nasuwa taką refleksję, iż teorie matematyczne nie
są wystarczające. Zapewne również w architekturze
teorie nie są wystarczające, ale jak wskazuje historia
Witruwiusz okazał się najbardziej trwały. Współczesność, być może, nie potrzebuje teorii. Nie znam teorii
Franka Gehry’ego, Normana Fostera, Zahy Hadid.
Warto spojrzeć na Witruwiusza ze świadomością
czym była architektura dla jego współczesnych.
Architektura według Cycerona (Marcus Tullius
Cycero, 3 stycznia 106 p.n.e. – 7 grudnia 43 p.n.e)
jest jedną ze sztuk ale pojęcie „sztuka” – „ars”.
W kontekście jego wywodów ma znaczenie odmienne od dzisiejszego [1]. Cyceron sztuką nazywa
każde działanie nieprzypadkowe, lecz umiejętne
i celowe, zmierzające do zaspokojenia potrzeb
człowieka, bądź do dostarczenia człowiekowi przyjemności. Sztuką jest działanie nie tylko poetów oraz
muzyków, lecz także np. i tych, co przygotowują
potrawy i tych co noszą lektyki. Wszystkie sztuki
mają rację bytu, gdyż dzięki nim życie ludzi może
różnić się od życia zwierząt. Nie wszystkie można
darzyć jednakowym szacunkiem, niektóre są wręcz
hańbiące. Są to zarówno te, które ściągają na siebie
ludzką nienawiść, łączą się ze służalstwem, są wyłącznie na usługach rozkoszy zmysłowych, a także
te, które wyłącznie przynoszą wynagrodzenie za
wytwory a nie za umiejętność. Zdaniem Cycerona,
architektura i medycyna wymagają znacznej wiedzy
i przynoszą nieprzeciętny pożytek a zatem zasługują
na uznanie. Architektura będąc sztuką, opiera się
na wiedzy nabytej przez wykonawców i zgodnej
z prawami rządzącymi światem. Uprawianiu architektury sprzyjają wrodzone zdolności. Nie mogą one
zastąpić znajomości zasad. Jedynie zasady mogą

wskazać, gdzie czego należy szukać i gdzie jest to,
co chce się znaleźć. Cyceron wiązał piękno budynków będących dziełami architektury bezpośrednio
z ich własnościami fizycznymi, ładem i zgodnością
części, lecz gdy wspominał o celach budowania
wskazywał na to, że budynki mogą sprawiać przyjemność ale i na to, że budując można zapewnić
sobie wdzięczność potomnych. Mówiąc o istotnych
wartościach architektury pomijał wszystkie te zjawiska, które można mierzyć i akcentował jedynie walory
moralne architektury, jej podobającą się samą przez
się <szlachetność> – honestas.
Zdaniem Krassowskiego właściwością cycerońskiej
teorii sztuki był pluralizm. Świadomość, że są w sztuce
prawie niezliczone kształty, które różnią się między
sobą, ale z których każdy jest w swoim rodzaju godny
pochwały prowadziła do stwierdzenia, iż niepodobna
podciągać rzeczy rozmaitych pod te same prawidła.
Zdaniem Krassowskiego teoria architektury Cycerona
tworzy jednak zamknięty system, który można sprowadzić do następujących punktów:
1. Trudnienie się architekturą nikomu nie przynosi
ujmy, interesowanie się nią jest chwalebne, a dzięki
wznoszeniu dzieł architektonicznych można ocalić
swoje imię przed zapomnieniem przez potomnych.
2. Budynki, jeśli mają być dziełami architektury, muszą
być projektowane zgodnie z określonymi zasadami,
z których jedne mają charakter norm uniwersalnych,
obowiązujących jednako wszystkie budynki, inne
prowadzą do zindywidualizowania poszczególnych
budynków, podporządkowanych tym normom; pierwsze postulują m.in. gradację, ład i wzajemną gradację
części, drugie – stosowność rozwiązania.
3. Dla dzieła architektury to, co się w nich rozpoznaje
jest o wiele ważniejsze od tego, co się widzi.
4. Użytkowość i powszedniość jakiejś rzeczy nie
wzbudzają zainteresowania.
5. Kształty budynków mających być dziełami architektury nie tylko mogą, ale i winny dokumentować rangi
społeczne inwestorów.
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Warto pamiętać, że zakresem działalności architektów jest dla Cycerona budownictwo, lecz mówi
on także o architektach praw, słów, szczęścia a nawet zbrodni. Teoria Witruwiusza odczytana poprzez
słowa Cycerona nie jest więc ani normatywem, ani
procedurą, ani doktryną. Jest drogą, która może
dziś prowadzić do ładu opartego nie na sztywnych
regułach lecz na wolności.
Współczesność Witruwiusza trwa już ponad dwa
tysiące lat od czasów jemu współczesnych do czasów
współczesnych nam. Witruwiusz nie używał słowa
przestrzeń, lecz ją kształtował.
Tak też nie pisząc tego wprost wszystkie pojęcia,
których używał odnoszą się do człowieka. Pojęcia:
ordinatio, które dotyczy uporządkowania części
budowli i ustalenia ich proporcji, dispositio mówiące
o odpowiednim rozmieszczenia elementów budynku, eurythmia dążąca do uzyskania wdzięku całej
budowli, symetria będąca harmonijną zgodnością
między elementami i całością dzieła czy decor jako
komponowanie budowli stosowne do reguł staną się
bardziej zrozumiałe, gdy odniesiemy je do architektury
ciała ludzkiego. Myśląc w sposób antropomorficzny
o budynkach przybliżymy się do rzymskiego pojęcia
genius loci. Tu być może leży klucz do zrozumienia
Witruwiusza. Architektura tworzy miejsca nie tylko
fizyczne ale także duchowe. Miejsce, które ma genius loci, które ma swego ducha jest nieśmiertelne.

Odchodzą ludzie, którzy je tworzą, a myśli i uczucia,
które pozostawili trwają nadal. Miejsce bowiem powstaje nie tylko z logiki myśli, lecz również z głębi
uczuć [2]. Świadomie lub nieświadomie, intuicyjnie,
człowiek kształtując swoją przestrzeń ujawnia innym
swoje pragnienia, swoją nadzieję, swoja wiarę, swoje
wartości. Wartości stanowią najsilniejszy motyw działania człowieka. Według nich porządkujemy swój świat.
Świat, w którym naprawdę istniejemy odmierzamy
miarą własnych uczuć określonych naszym wymiarem
duchowym autentyczności i pełni istnienia. Współczesna, utylitarystyczna architektura gardzi luksusem
uczuć. Tworzy pozory estetyczne, które nie budują
tożsamości miejsca. Świadomość niepowtarzalności
miejsca pogłębia się poprzez poznanie jego tradycji,
poprzez pamięć i zawiera w sobie wizję przyszłości
odkrywającej jego potencjał. Fundamentem architektury europejskiej było przekonanie o istnieniu stałej
natury ludzkiej i jej nienaruszalnej godności. Za atrybut
człowieka, który odróżnia go od zwierząt, niezależnie
od poglądów na metafizyczną istotę, uważano język.
Współczesna interpretacja Witruwiusza jest więc zadaniem do wykonania. Nie wystarczy refleksja nad
poszczególnymi pojęciami. Interpretacja powinna prowadzić do odtworzenia ludzkiego języka architektury
jako narzędzia odnajdywania relacji, porozumiewania
się nie tylko pomiędzy architektami, lecz także pomiędzy architektami, inwestorami a publicznością.

przypisy
[1] W. Krassowski, Architektura według Cycerona, [w:] Arche,
vol. 8, 1995, s. 3–4.
[2] Por. K. Rutkowska, Galeria uczuć. Duchowy wymiar miasta, Architektura 1985, nr 6(428), listopad–grudzień, s. 62.

Rolf Kuhn*

UTILITY, STRENGTH, BEAUTY – CRITERIA ADOPTED BY IBA FÜRSTPÜCKLER-LAND
UŻYTECZNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, PIĘKNO – KRYTERIA PRZYJĘTE PRZEZ
IBA FÜRST-PÜCKLER-LAND
W swoim pełnym tytule Międzynarodowa Wystawa Budownictwa w Łużycach specjalnie cytuje księcia Pücklera,
który poprzez swoje parki w Bad Muskau i Cottbus/Branitz pokazywał, jak stworzone przez człowieka krajobrazy mogą być rzeczą piękną. Przy podejmowaniu zadania powtórnego rozwoju krajobrazu pokopalnianego,
IBA Fürst-Pückler-Land pamiętało o tym, iż przywrócenie krajobrazu jest dyktowane tylko przez niemieckie
ustawy i regulacje dotyczące kopalnictwa, gdzie głównymi kryteriami są użyteczność i trwałość. Niestety,
piękno jest zwykle traktowane w Niemczech jako luksus, nie jako równoprawny filar triady witruwiańskiej.
IBA jest zainteresowana przywróceniem równowagi.
Słowa kluczowe: piękno, IBA Fürst-Pückler-Land

In its full title the International Building Exhibition in Lusatia quite deliberately cites Prince Pückler, who demonstrated through his parks in Bad Muskau and Cottbus/Branitz how man-made landscapes can be a thing of
beauty. In taking on the task of redeveloping a post-mining landscape, the IBA Fürst-Pückler-Land was mindful
that the re-emergence of this landscape would otherwise have been dictated only by the German mining statutes and regulations where the main criteria are utility and strength. Unfortunately, beauty is usually considered
a luxury in Germany and not as an equal pillar in the Vitruvian triad. The IBA is keen to redress the balance.
Keywords: beauty, IBA Fürst-Pückler-Land

The most popular synopsis of the theory of Vitruvius
is summed up in Germany as “utility, strength and
beauty”. These criteria were juxtaposed by Vitruvius
as having equal worth and form a trinity which only
together can be an expression of good architecture.
The same applies to the quality of landscape architecture.

In its full title the International Building Exhibition
in Lusatia quite deliberately cites Prince Pückler, who
demonstrated through his parks in Bad Muskau and
Cottbus/Branitz how man-made landscapes can be
a thing of beauty.
In taking on the task of redeveloping a post-mining
landscape, the IBA Fürst-Pückler-Land was mindful
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that the re-emergence of this landscape would otherwise have been dictated only by the German mining
statutes and regulations where the main criteria are
utility and strength.
Unfortunately, beauty is usually considered a luxury
in Germany and not as an equal pillar in the Vitruvian
triad. The IBA is keen to redress the balance.
Let us take a few examples: Firstly, the bio-towers
in Lauchhammer.
Originally built as a water purification system
for a large-scale coking plant, their utility expired
after German reunification when the coking plant
was taken out of use and demolished. The broken
tips and the cracks between the staircase and the
body of the tower also gave rise to doubts as to the
structure’s strength. One entirely controversial point,
however, was the remaining beauty and uniqueness
of the group of buildings. Architects, landscape
architects and town planners waxed lyrical while
the local people were more likely to remember the
stench which used to come from this wastewater
treatment plant.
The IBA Fürst-Pückler-Land fought to preserve,
repair and redevelop this important legacy of the industrial past and to find a new use for the buildings with
their imposing beauty. In the end the IBA did find a way
and the means, with various partners, to preserve and
redevelop the bio-towers, adding two viewing turrets
and finding new ways of using the buildings for tours
and events. The impressive figure has now created
a new triad of utility, strength and beauty.
The second example is the “Lusatian Lakeland
landmark”.
The IBA wanted to have a landmark which would
serve a dual function as both a viewing tower and a
symbol of the heart of the Lusatian Lakeland linked
by navigable waterways. It was to express the distinctiveness of the Lusatian Lakeland, emphasising that

its origins lie in the lignite mining industry and the
fact that it is now being shaped by human hands to
become a waterscape uniquely characterised by its
canal network and floating architecture.
The IBA joined forces with Senftenberg town council to run a Europe-wide competition and opted for a
30-metre high tower made of oxidised Corten steel
with a triangular footprint and a stairway designed as
a modern sculpture.
Those who climb the 30-metre tower are rewarded
with a good view of three lakes which are linked by
navigable waterways and accentuate the quality of
this artificial lakeland scenery. The aspect of utility
was thus guaranteed. The building inspectorate took
care of the strength with their structural loading and
soil mechanics survey. But what about the aspect of
beauty? The rusty material, which forms a link with
the industrial past of this landscape in the IBA’s view,
was regarded by many local people as ugly, if anything, and the sculptured stairway – modern in our
eyes and therefore a bridge to the future – was paid
precious little attention. And just because of this, the
tower would also be twice as expensive as normal
viewing towers?
Thankfully we were undeterred and went on
to use the design proposed by the winner of the
competition. The “rusty tower”, as the locals call it,
developed an enormous magnetism immediately
after its official opening in the autumn of 2008 and
is one of the highlights in the lakeland. Before long
it was being written about and acclaimed in German,
Italian, French and Dutch architectural journals and,
in retrospect, the expense of its special design has
been justified as it is precisely this which gives the
tower its exceptional utility.
The third example is the design for a town harbour
in Senftenberg.
Normally the lake comes first and then the settlement – maybe a village or town. With mine lakes
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it is the other way round, however, which is why
a town like Senftenberg has no link from the town
centre to the lake and no attractive walkway leading
to the water. As the largest town in the 7,000-hectare
network of lakes (10 lakes are linked to each other
by 13 navigable canals), Senftenberg has assumed
a key role in the Lusatian Lakeland. The harbour will
also give the former lignite mining town a face-lift and
a new image as a lakeside town.
The idea is to create an attractive walkway from
the town to the lake and an attractive gateway to the
town from the water. Just think of all the films and
pictures which convey the romance of a harbour setting and atmosphere.
Nevertheless it was difficult to convince the town
councillors that it was a good idea to run a competition for the best architectural harbour design. The utility was seen in the number of landings and moorings
at the harbour and the strength in its suitably robust
construction. But the idea that their harbour might
have something to do with beauty, with showcasing
their town, with a flagship feature pointing the way
from the town to the lake and from the lake to the
town, and the idea of creating a purpose-built location and lifestyle resort were difficult concepts to put

across to people whose mindset was formed in, and
shaped by, the lignite mining era.
Fortunately a narrow majority voted in favour of
project, and the result of the Europe-wide competition has proved our point that it is only in the unity
of utility, strength and beauty that real benefit can
be achieved for a town on the lake where a harbour
forms the most important link between these two
elements.
Having set out these three examples, I would like
to invite you to the presentation of our 10-year assignment and the work we have done to transform a
lignite mining area into a lakeland. The IBA’s grand
finale will be celebrated from April to October 2010.
The International Building Exhibition will be presenting
its 30 projects, which were distributed over an area
measuring 100 x 80 km, and will also be putting on a
central exhibition on the IBA Terraces in Großräschen
and producing a catalogue featuring the projects and
the entire IBA process.
You can book special tours to selected IBA
projects and we invite you to seven art events at
special IBA venues.
Do not miss this special opportunity to be part
of our IBA finale! Visit each project and look for the
perfect triad of utility, strength and beauty!

Ewa Kuryłowicz*

WITRUWIUSZ – KANON NA GRANICY STEREOTYPU
VITRUVIUS – CANON ON THE VERGE OF THE STEREOTYPE
Wysoka ranga teorii Witruwiusza w naszym kręgu cywilizacyjnym jest rezultatem faktu, iż traktat w którym
została zapisana był pierwszym w historii architektury zbiorem porad i wytycznych napisanych przez architekta praktyka. Zawierał zarówno wskazania dotyczące wykształcenia architekta, jego relacji z klientem jak
zasady ujęte w kategorie pozwalające na kontrolę jakości samej architektury. Teoria ta była bardzo mocno
związana z współczesną Witruwiuszowi filozofią opartą na interrelacji człowieka i kosmosu i podobnie jak
owa filozofia akcentowała wartości uniwersalne, co skutkowało dawniej i skutkuje nadal faktem, iż abstrakcja
stała się niemal Zachodnią obsesją górując nad świadomością istoty powstawania i oceny architektury.
Triada: trwałość, użyteczność, piękno współcześnie uzupełniona o znaczenie może w naszych czasach
być traktowana jedynie metaforycznie, stanowiąc jednocześnie ogólnie zrozumiały odnośnik i płaszczyznę
dyskusji.
Słowa kluczowe: teoria, Witruwiusz, zasady, kategorie, filozofia, metafora, jakość architektury, trwałość,
użyteczność, piękno, znaczenie

The high rank of the theory written by Vitruvius in our civilisation results from the fact that De Architectura
containing this theory was the first treatise in the history of architecture written by the architect practitioner.
Vitruvius work was dealing with education and duties of architect, the client’ s role and the principles of
designing architecture described in categories, allowing for controlling its quality. His theory was very tightly
connected with the contemporary philosophical arguments, relying upon the deep belief of interrelation of
Man with Cosmos, accentuating the universal values in the same manner, what indirectly caused the fact
that abstraction became almost the Western prejudice, prevailing over examining the essence of creation
and judging the architecture. The three categories: stability, function and beauty,nowadays supplemented by
meaning in our era can be treated only metaphorically, however constituting versatile reference and setting
the proper conditions for the discourse at the same time.
Keywords: theory, Vitruvius, principles, categories, philosophy, metaphor, quality of architecture,stability,
function, beauty, meaning.

* Kuryłowicz Ewa, prof. nadzw. dr hab. inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Autorska Pracownia
Architektury Kuryłowicz & Associates, Warszawa.
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Poszukiwanie i odnajdywanie zasady rządzącej
zjawiskami na Ziemi i we Wszechświecie człowiekowi
się należy, jak też należy do obszaru jego twórczej
działalności, stanowiąc o postępie. Zasady te zebrane w koncepcje teoretyczne i doktryny towarzyszą
różnym dyscyplinom. Zachodnia cywilizacja i stworzona w oparciu o nią kultura od przeszło 2 tysięcy
lat w obrębie architektury odwołują się do traktatu
Witruwiusza. W XXI wieku ma to czasem charakter
swoistej „tratwy ratunkowej”,co jest w swej istocie
podobne do desperackiego nawoływania do powrotu
do kanonów w przypadku trudnej współcześnie sztuki
sakralnej. Pojęcie praw rządzących kosmosem za
czasów Marka Witruwiusza Polio w ostatnim stuleciu
przed narodzeniem Chrystusa, służące za oparcie
owemu autorowi do założenia efektownej analogii pomiędzy wszechświatem a człowiekiem, było
zgoła inne niż jest obecnie, w XXI stuleciu Starania
wyjaśnienia interrelacji sił natury w obowiązującym
wszystko spójnym systemie nie opuszczały jednak
i nie opuszczają ludzi od czasów starożytnych. Tak
jak Albert Einstein pragnął by natura Wszechświata
objawiła – w obrębie opracowywanej przez niego
a niedokończonej zunifikowanej teorii pola, swe piękno i elegancję – tak i współcześni fizycy odnajdujący
m.in. teorię superstrun są opisywani w książkach o tytułach często mocno z pięknem związanych [1].
Częstemu odwoływaniu się do Witruwiusza nie
towarzyszy chyba jednak świadomość, że owo łączenie piękna z porządkiem wyjaśniającej wszystko
teorii odziedziczonej po starożytnych, w obrębie samej
architektury, a nie tylko towarzyszącej jej filozofii, ma
swą genezę w doktrynie opracowanej głównie z myślą
o elitach, ignorującej wręcz ludzi o niskim statusie
społecznym [2]? W czasach gdy społeczna rola
architekta, który musi umieć wykorzystać swe umiejętności dla porządkowania chaosu współczesnych
miast, jest podkreślana jako bodaj najważniejsza [3],
opieranie się na takiej teorii powinno być uważane
za objaw, najdelikatniej mówiąc pięknoduchostwa.

Hasło „Witruwiusz” funkcjonuje jednak we współczesnej teorii architektury bardziej jako metafora niż
konkretna doktryna i tak też trzeba zapisy tej teorii
traktować. Siła witruwiańskich zapisów opiera się na
możliwości interpretacji wprowadzonych przez rzymskiego inżyniera kategorii, które w różnych okresach
rozwoju i przy zmiennej roli architektury, przydają im
nowych znaczeń. Działając współcześnie jako metafora nie powinny być też one oczywiście rozumiane
dosłownie. Różnorodność tych interpretacji ma swój
początek już w samym fakcie, iż oryginalny tekst traktatu powstał po łacinie i kolejne jego tłumaczenia na
różne języki być może przeinaczały intencje i zamiar
autora. Oto trzecia z triady po polsku brzmiącej jako:
trwałość, użyteczność, piękno powinna, zdaniem brytyjskiego filologa klasycznego i tłumacza F. Grangera,
być przetłumaczona nie jako piękno, które w łacinie
współczesnej Witruwiuszowi było określane przez
wyraz Pulchritudo, a przez termin wdzięk, ponieważ
takie właśnie za czasów Witruwiusza było znaczenie
słowa Venustas [4]. Sposób w jaki odwołuje się we
współczesnym dyskursie architektonicznym do ustaleń
Witruwiusza jest obarczony spłaszczającym dystansem
historycznym, który pozwala lokować wiele klasycznych starożytnych twierdzeń w tym samym czasie,
podczas gdy ich geneza nierzadko plasuje je kolejno
w różnych stuleciach, jak stało się np. z obecnością
szczególnie połączonych trzech pojęć: Piękno, Dobro
i Prawda, do architektury wprowadzonych dopiero
przez Palladia (1508–1580) i przez niego tak zgrupowanych, na podstawie filozofii Platona, który, uważany
za ich Ojca, to choć się do nich odnosił, to jednak:
(…) zastosował inne sformułowania (…) [5]. Ale nie
ma w tym nic dziwnego, ponieważ o ile (…) zawartość
danej teorii architektonicznej należy do obszaru historii
o tyle jej forma należy do domeny filozofii (…) [6],
forma zaś teorii witruwiańskiej jest na tyle abstrakcyjna, że samo to może tłumaczyć jej elastyczność
i popularność. Pojęcia: Firmitas, Utilitas, Venustas stały
się nie tylko odnośnikiem do badania i szukania cech
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i jakości architektury a jej fundamentami [7]. Stały się
stałymi, podobnymi do „złotego cięcia” w geometrii,
których pierwotna tajemnica została odsłonięta przez
zrozumiane i wyjaśnione w czasie następnych stuleci
prawidła przyrody. Ezoteryczne początkowo wskazania
rzymskiego inżyniera zostały w następnych stuleciach
przyswojone i zaczęły być pragmatycznie stosowane,
głównie dzięki wynalazkowi druku, który umożliwił
szersze udostępnienie tekstu traktatu.
W pozytywnym kontekście współcześnie kategorie
witruwiańskie funkcjonują teraz jako wartości ponadczasowe architektury, stanowiąc jej swoisty dekalog.
W kontekście negatywnym bywają uzasadnieniem
wstecznictwa, umysłowego lenistwa i twórczej bezradności, prowadząc do pochwały stereotypu, czego wielu
przykładów dostarczył historyzujący postmodernizm.
Ilustracją tego może być np. stanowisko Leona Kriera który w przedmowie do książki Nowy Klasycyzm,
poszukując ponadczasowych wartości architektury
odwołał się do triady nic do niej nie dodając i zupełnie
jej nie interpretując, pomimo upływu setek lat. Podobnie Rob Krier, który w tej samej książce stwierdził, że
czynnikami determinującymi architekturę są Funkcja,
Konstrukcja i Forma – podkategorie z teorii Witruwiusza
– w warunkach absolutnej równorzędności [8]. A przecież w oryginalnym traktacie, gdzie zasady i kategorie
były wyłożone i podane jako ilustracja kosmicznego
porządku w układzie: najpierw Firmitas, potem Utilitas,
następnie Venustas i tak też opisano ich podkategorie,
kolejność ta, jak zauważa David Smith Capon, miała
niebagatelne znaczenie [9].
Traktat, który stanowił podsumowanie działalności
życiowej i zawodowej Witruwiusza, był pierwszą tego
rodzaju pracą, w której zasady rządzące architekturą zostały po pierwsze sformułowane, po drugie
zapisane obok wymogów koniecznego dla architekta wykształcenia, opisu jego powinności oraz roli
klienta [10]. Abstrakcyjność tych zasad, ułożonych
tak po raz pierwszy przez ich autora, w oparciu
o teksty filozofów – Platona, Arystotelesa – bardzo

zdeterminowała myślenie o architekturze w naszym
kręgu cywilizacyjnym, w zasadzie aż do chwili obecnej. Werbalizacja i intelektualne wyabstrahowanie
zasad architektury, która przecież powstaje najpierw
w oparciu o myślenie przestrzenią, bryłą, linią, i która,
od czasu badań ludzkiej percepcji w XX wieku ujęta
jest w konkretne i udokumentowane teorie [11], zdeterminowały myślenie i mówienie o architekturze w cywilizacji śródziemnomorskiej w ogromnym stopniu.
Obserwacja ta, widoczna bardzo wyraźnie podczas
pracy pedagogicznej w dziedzinie nauczania projektowania i teorii architektury, gdzie zwerbalizowanie idei
danego projektu, czyli ujęcie tej idei w abstrakcyjne
słowa, nastręcza studentom ogromnych trudności,
choć nie mają ich w takim stopniu przy faktycznym
tworzeniu projektu wyrażonego makietą czy rysunkami. Widoczna jest też ona w wypowiedziach twórców doskonałych obiektów, niejednokrotnie bardzo
nieporadnych w ich objaśnianiu. Jak podsumował to
zjawisko Christian de Potzamparc: (…) Ciągle zadaję
sobie pytanie jak przebiega praca myślowa w sferze
widzialnej, w przestrzeni. Mówiło nam o tym wielu
malarzy, m.in. Matisse, Picasso, Klee, Kandinsky. Ale
czytając ich uświadamiamy sobie, że używają słów
by wyjaśnić to co już zrobili, po fakcie; że najpierw
myśleli liniami, konturem, masą. To oczywiste, że nie
posiłkowali się słowami, kiedy tworzyli swą sztukę.
Mógłbym nawet powiedzieć, że właśnie dlatego tak
malowali jak malowali ponieważ nie umieli tego, co
myśleli, wyrazić za pomocą innych środków niż malarstwo. Wspominam tu o tym, ponieważ pogląd, że
idea jakiejkolwiek inteligencji zakłada proces, który
automatycznie zawiera abstrakcję, formuły i wzory
uważam za nasz zachodni przesąd (…) [12].
Wprowadzenie w XX wieku do grona wartości
ponadczasowych architektury pojęcia znaczenie wraz
z jego wieloznacznościami było, w tym kontekście,
pewną próbą ucieleśnienia i dosycenia abstrakcji architektonicznych zasad. Sama zaś triada w rękach poszukujących architektów nabywa nowych interpretacji,
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które, jeśli wytyczne traktują jako metafory to nie
zaprzeczają Witruwiuszowi, a powiększają pojemność
wprowadzonych przez niego pojęć. Robert Tschumi
przeszło już 20 lat temu zauważył, iż choć współczesność zmieniła treść zasad, same one, widziane jako
kategorie się bronią. Rozpoczynając od koncepcji Piękna, nieodwracalnie naznaczonej piętnem uprzemysłowienia i sprowadzonego do jednej z kategorii estetycznych, niekoniecznie zamieszkującego sztukę, aż do
Firmitas – solidności i trwałości, które zwłaszcza przez
postmodernistów było podważane w swym najbardziej
literalnym sensie, Tschumi pytał, czy zainteresowanie
alternatywnymi źródłami energii, recykling wody, zastosowanie energii odnawialnych, nie jest współczesną
pojemnością pojęcia Firmitas w najlepszym wydaniu [13]? Trwałość, dosłownie mierzona odpornością
na niszczący upływ czasu, którą wg Witruwiusza
architekt miał zapewnić dla prestiżu swego możnego
klienta, przeminęła wraz z tego klienta dążeniami. Jak
pisała w latach 30. XX wieku Wirginia Wolf: (…) Urok
współczesnego Londynu polega na tym, że nie buduje
się go na trwanie; buduje się go na przemijanie. Ilość
szkła, przejrzystość, podnoszące się fale barwnego
tynku dostarczają odmiennej przyjemności i osiągają
inny cel niż ten, którego pragnęli i do którego dążyli
dawni budowniczowie i ich klienci, angielska szlachta.
Ich duma wymagała złudzenia trwałości. Nasza, przeciwnie, wydaje się czerpać przyjemność dowodząc, że
potrafimy stworzyć kamień i cegłę równie przemijające
jak nasze własne pragnienia. Nie budujemy dla potomnych, którzy mogą żyć w chmurach albo na ziemi,

ale dla siebie samych i dla naszych własnych potrzeb.
Burzymy i odbudowujemy tak, jak się spodziewamy, że
zostaniemy zburzeni i odbudowani. To impuls, z którego
bierze się tworzenie i płodność. Pobudza odkrywczość
i trzyma w pogotowiu inwencję [14] (…).
Obserwację intelektualistki dokonaną 70 lat temu
potwierdza współczesne życie. Przemijalność architektury staje się jej cechą. Żywot budynków staje się
coraz krótszy – nie liczy się już go na wieczność, a na
najwyżej dziesiątki lat. Czy to jest powód do desperacji? Chyba nie. Oto: (…) Powiadają, że gdy Louis
Sullivan leżał na łożu śmierci w ciasnym hotelowym
pokoiku ktoś tam wpadł zdyszany i powiedział, „Panie
Sullivan, burzą Pana budynek, Troescher Building!”.
Sullivan podniósł się i odpowiedział: „jeśli żyjesz
dostatecznie długo to będziesz świadkiem zburzenia
wszystkich swoich budynków. Ale poza wszystkim to
na prawdę liczy się tylko idea” [16].
Teoria Witruwiusza powstała w ścisłej relacji
z panującą wówczas filozofią i pod jej wyraźnym
wpływem. Nic więc dziwnego, że nowa, uzupełniająca
witruwiuszowską triadę kategoria czyli znaczenie jest
efektem wpływu strukturalizmu, poststrukturalizmu
i fenomenologii czyli kierunków filozoficznych współczesnych, różnie wprawdzie to pojęcie definiujących,
ale nadających idei wysoką rangę. Bo jest prawdą,
że dla ludzi zawsze najważniejsza powinna być myśl
i ją właśnie oraz pamięć o niej trzeba kształtować,
chronić i promować najbardziej.
Warszawa – Kazimierz Dolny, sierpień 2009

Przypisy
[1] Patrz np. Brian Greene, Piękno wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, Prószyński
i S-ka, Warszawa 2001, z której to pozycji zaczerpnięta jest
niniejsza uwaga (op.cit., s. 9, Przedmowa), czy N. Anger
Galopem przez piękne podstawy nauki (podkr. moje).

[2] Diane Favro w rozdziale Was Man the Measure?
książki Architects ‘People poświęconym Witruwiuszowi
i L. B. Albertiemu pisze tak: (…) Tak Witruwiusz jak Alberti
są wysoko cenionymi architektami – autorami. Obaj działali
w erze charakteryzującej się elitarnym rozwarstwieniem
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światopoglądu (…). Obaj koncentrowali się na elitach
– arystokratycznym kliencie i wykształconym praktyku.
Architekta lub raczej idealnego architekta, w ich pojęciu,
charakteryzują cechy wysoko cenione przez całe społeczeństwo.Ludzie o niższym statusie nie mają tu żadnego
znaczenia, (…). Źródło: Architects’ People. ed. By Russel
Ellis, Dana Cuff, Oxford University Press, tłum. E. K, New
York 1989.
[3] Patrz: wypowiedź byłego Prezydenta Międzynarodowej
Unii Architektonicznej UIA Gaetana Siew zamieszczona
w artykule Globalisation and Proffession of Architecture
w miesięczniku L’Arca nr 237/2008 s. 16.
[4] D. S. Capon, Architectural Theory. Volume One. The
Vitruvian Fallacy. A History of the Categories in Architecture
and Philosophy John Wiley & Sons, Chichester, New York,
Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 1999, s. 9
[5] Ibidem, tłum. E. K, s. 8.
[6] Ibidem, tłum. E. K, s. X.
[7] Patrz np. L. van Schaik Spatial Intelligence. New
Futures for Architecture, John Wiley & Sons, Chichester
2008, s. 83
[8] Za: D. S. Capon, Architectural Theory.Volume Two.
Le Corbusier’ s Legacy, Principles of Twentieth – century
Architectural Theory Arranged by Category, John Wiley

& Sons, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 1999, s. 139–142
[9] Patrz przypis 4 s. 10
[10] Jak pisze Diane Favro teksty na temat architektury
poprzedzające traktat Witruwiusza były to opisy poszczególnych budynków sporządzone przez praktykujących greckich
budowniczych (patrz przypis 2, str. 17)
[11] Np. teoria percepcji ekologicznej J. i E. Gibbson
z 1967 r.
[12] Ch. de Potzamparc and Ph. Sollers, Writing and Seeing
Architecture University of Minnesota Press, tłum. E. K.,
Minneapolis – London 2008, s. 49.
[13] B. Tschumi, Architecture and Disjunction, The MIT Press,
Cambridge, Massachusets 1999, s. 108,
[14] V. Wolf, Fala przypływu na Oxford Street [w:] Widoki
Londynu, wyd. Prószyński i S-ka, tłum. Maja Lavergne,
Warszawa 2009, s. 26–27.
[15] W warunkach konkursu na Muzeum Historii Polski
sformułowano wymóg trwałości elementów budynku na
50 lat. (WWW.mhp...)
[16] Steven Holl Idea, Phenomenon and Material w: The State
of Architecture at the Beginning of the 21st Century, red.
Bernard Tschumi and Irene Cheng, tłum. E. K., The Monacelli
Press, Columbia Books of Architecture 2003, s. 2.
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J. Krzysztof Lenartowicz*

SATYRA i ARCHITEKTURA
SATIRE AND ARCHITECTURE
Dzieło Witruwiusza w istocie nie jest traktatem teoretycznym, ale praktycznym. Celem autora jest zapewnienie
pomocy w ocenie dzieł zbudowanych i projektów. Rozprawa potencjalnie służy więc krytyce architektury.
Chociaż w epoce Witruwiusza nastąpił rozkwit satyry, sam autor nie wykorzystuje tej formy krytyki. Artykuł
przedstawia przykład możliwości realizacji satyry środkami architektonicznymi i omawia jej potencjał jako
swoistego narzędzia krytyki architektury.
Słowa kluczowe: satyra, architektura

Vitruvius’ treatise in fact is not a theoretical work, but a practical one. Its aim, defined by the author, is to
help evaluation of building and projects. The potential of his work is then in architectural criticism. Although
it is in his times, that satire as literary category came to flourish, Vitruvius does not use this means of criticism. The paper presents an example of architectural satire through design, a form of criticism specific to
the domain of architectural profession.
Keywords: satire, architecture

Profesorowi Janowi Maciejowi Chmielewskiemu
Caius Iulius Caesar Octavianus, a po tym jak wygrał
wszystkie bitwy – imperator August, położywszy kres
wojnom domowym ustanawia Pax Romana – „rzymski
pokój”. Nastaje Złoty Wiek rzymskiej kultury, cesarz
mówi o sobie: zastałem Rzym ceglany, zostawiam go
wam z marmuru, rozkwita łacińska literatura. Wojownicy składają broń i podejmują inne wyzwania. Były
dowódca rzymskiego legionu, wojownik spod Filippi
– Horacy [1] (obok Wergiliusza [2] i Owidiusza [3])
– wyprowadza poezję łacińską na najwyższe szczyty

artyzmu. Artylerzysta Juliusza Cezara, Witruwiusz,
pisze traktat o architekturze. Dedykuje go cesarzowi.
Czy składając swe dzieło spotyka Horacego w otoczeniu cesarza? Czy rozmawiają ze sobą? Czy wychodzą
poza wspomnienia wojenne i dyskutują o modnej
wówczas satyrze? Tego nie wiemy. Można natomiast
żywić przekonanie, że Witruwiusz znał satyryczne
poematy Horacego i współczesnych autorów. Czy
zastanawiał się nad możliwością zastosowania właśnie satyry w ocenie projektów i krytyce wzniesionych
budowli? Jeśli nawet tak, to nie podjął tego wątku
w swoim traktacie. Nie winiąc go za to, rozpatrzmy

* Lenartowicz J. Krzysztof, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania
Architektonicznego.
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możliwość zastosowania satyry w krytyce architektury,
satyry w specyficznej formie, stosownej do dziedziny
rzeczywistości jaką jest architektura.
Według Władysława Tatarkiewicza [4] teksty
o sztuce dzielą się na te, które należą: do historii, gdy
opisują; do praktyki, kiedy podają przepisy; do teorii,
jeśli wyjaśniają, odpowiadając na pytania dlaczego
coś się dzieje, albo dlaczego należy czynić tak, a nie
inaczej. W tym świetle dzieło Witruwiusza [5] De architectura libri decem, traktowane dzisiaj przez wielu jako
podstawowe dotyczące architektury dzieło teoretyczne
starożytności, w istocie jest traktatem o charakterze
praktycznym, podręcznikiem. Podaje przepisy na to,
jak należy działać, żeby w sztuce budowania osiągać
dobre rezultaty. Autor nie wyjaśnia prawideł ani zasad
leżących u podstaw kompozycji architektonicznej i decydujących o dobrych proporcjach dzieła w najszerszym tego słowa znaczeniu [6]. Swoje intencje określa
w dedykacji skierowanej do cesarza Augusta: spisałem
(…) pewne prawidła, abyś mając je przed oczyma sam
mógł ocenić wartość już zbudowanych i na przyszłość
planowanych budowli, w księgach bowiem wyłożyłem
wszystkie zasady architektury [7]. Celem traktatu jest
zatem według samego autora pomoc w ocenie projektów i budynków względem podanych kryteriów
(zasad), a więc bardziej niż teoria architektury – jej
krytyka w dzisiejszym pojęciu.
Jak już wspomniano, w krytycznym aparacie
zawartym w dziele Witruwiusza nie ma elementów
satyrycznych, choć samo pojęcie satyry nie mogło
być mu obce. To właśnie w jego epoce nastąpił
rozkwit satyry jako kategorii literackiej. O ile bowiem
do pierwszych tekstów satyrycznych można zaliczyć
już teksty Ezopa, powstałe w Grecji na przełomie
VII i VI w. p.n.e., to kolebką satyry poetyckiej jest
literatura rzymska, a satyra stała się jedyną formą
literacką, którą Rzymianie naprawdę mogli nazwać
swoją własną [8]. Twórcą gatunku był Lucyliusz [9]

– autor dzieł nacechowanych agresywnym krytycyzmem. Satyry pisze Horacy – klasyk epoki Augusta,
twórca łagodnych, „horacjańskich” satyr, współczesny Witruwiusza. Po śmierci Augusta, kiedy Wiek Złoty
ustąpił Srebrnemu, satyrę uprawiał Petroniusz [10],
a Juwenal [11] – piszący jadowite teksty, doprowadził ją do mistrzostwa. Tego ostatniego nazywano
Omnium Satyricorum facile Princeps (bezspornym
księciem wszystkich satyryków).
W późniejszych wiekach, satyra jako gatunek
literacki stale była uprawiana. Wspomnieć wypada
zarówno biskupa Ignacego Krasickiego, jak i Jamesa
Joyce’a, czy Marcela Prousta. Skuteczność zabiegów
literackich autorów, którzy chłostali biczem satyry
wady, nieuctwo i głupotę społeczeństwa i starali się
przywrócić mu rozum i rozsądek, różna bywała w ciągu historii. Ale czymże byłby nasz dzisiejszy świat bez
George’a Orwella? A weźmy mistrzowski panegiryk
Czesława Miłosza na cześć Stalina? Ironiczna wizja
totalitaryzmu ułatwiała zachowanie godnego dystansu
do otaczającej rzeczywistości w czasach komunistycznego reżimu. Wpleciona w bajkową historię walki
myszy z kotami strofa Krasickiego: Święta miłości
kochanej ojczyzny [12], choć formalnie odnosi się do
krainy rodzinnej szczurów i myszy, służyła w XVIII w.
za hymn narodowy w Polsce.
Do dyspozycji piszącego satyrę stoją różne środki
ośmieszania, piętnowania i wyszydzania, a to: ironia,
karykatura, groteska, komizm, szyderstwo, drwiny,
sarkazm, negacja, inwektywy. Wśród skrajnych sposobów są też pamflet i paszkwil. No i wreszcie ich
odwołanie (pozorne oczywiście) – palinodia. Dzisiaj
mistrzem krytyki, nierzadko sięgającym po środki
satyryczne, jest w Krakowie Paweł Głowacki. Nie
waha się, gdy trzeba, użyć ciętego dowcipu i stwierdzić, że (posłużmy się określeniem Hansa Christiana
Andersena) król jest nagi. Ale Głowacki pisze (przede
wszystkim) o teatrze.
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A co się dzieje w krytyce architektury? Narzekamy
na jej niski poziom w Polsce. Niestety, przy prezentacji obiektów nowej architektury najczęściej mamy
do czynienia li tylko z opisem, i to opisem, który jest
(gdy zachodzi taka potrzeba: przetłumaczonym)
tekstem opisu, przygotowanego przez samego autora
budynku. Autor prezentacji zaś, uchyla się od wyrażenia własnej opinii o projekcie, własnego rozumienia
jego założeń, nie mówiąc już o ocenie. Ma niestety
rację Kleist, twierdząc, że więcej geniuszu potrzeba,
aby ocenić dzieło przeciętne niż doskonałe [13]; tych
przeciętnych mamy wszak znacznie więcej, one powinny podlegać krytycznej ocenie przede wszystkim,
tworzą bowiem nasze otoczenie. Dzieła doskonałe
są wyjątkami.
W swojej rozprawie Lucyna Kępa zarysowała osnowę krytyki dzieła architektonicznego [14]. Składają
się na nią: opis, interpretacja i ocena. Pozostawiając
zwykle ocenę czytelnikowi, krytyk ma okazję zwrócić
uwagę na przywary dzieła, nie tyle w jego możliwie
obiektywnym opisie, co we własnej interpretacji.
Przykładem tekstu, niepozbawionego elementów
satyrycznych, może być artykuł autora o Muzeum
Guggenheima w Bilbao [15]. Jest to jednak oczywiście
przykład krytyki architektonicznej korzystającej z narzędzi czysto literackich; krytyka jest przekazywana
poprzez tekst pisany, mniej lub bardziej chwalący czy
piętnujący opisywane dzieło lub jego elementy.
Poszukujemy więc takiej formy satyry, która byłaby
immanentnym sposobem krytyki architektonicznej,
środkiem charakterystycznym i specyficznie związanym z dziedziną projektowania architektonicznego
i budowania, a więc satyrą nie tyle tekstową, ile
obrazową, dwu- lub nawet trójwymiarową, krytyką
projektu przez projekt, budowli przez budowlę. Należy tu wspomnieć rysunki przedstawiające rzekome
źródła inspiracji formy Opery w Sydney, czy Pacific
Design Center w Los Angeles [16]. Przykłady satyry

takiego rodzaju można też jeszcze wskazać w sytuacjach konkursowych. Trudno sobie bowiem wyobrazić
krytykę istniejącej budowli przez obok niej, lub gdzie
indziej, wzniesioną inną budowlę. Może to nastąpić
przypadkowo, na przykład kiedy ta nowa budowla
jest znacznie, o niebo, „lepsza” od budowli „krytykowanej”. Budowla poddana w ten sposób krytyce
ulega zejściu na drugi plan. Jest to do pomyślenia,
chociaż rzeczywistość inwestycyjna raczej wyklucza
możliwość świadomego działania, które wynikałoby li
tylko z chęci krytyki. Wiąże się to z faktem, że koszty
każdego, a więc i takiego działania inwestycyjnego
są tak znaczne, że czynią kaprys nieopłacalnym w jakichkolwiek kategoriach. Inaczej jest w konkursach.
Tu projektant, architekt, musi liczyć się z przegraną.
Liczba nagród i wyróżnień jest ograniczona, szanse
wygrania, tj. otrzymania jakiegoś wynagrodzenia,
w przybliżeniu choćby pokrywającego poniesione
koszty przygotowania pracy konkursowej, są statystycznie rzecz biorąc niewielkie. Projektant podejmuje
więc ryzyko, stając do konkurencji pod rygorem ogólnie obowiązujących warunków wstępnych. Liczy na
to, że nawet znajdując się wśród przegranych, będzie
mógł popisać się swoim warsztatem intelektualnym
i odnieść satysfakcję, ponieważ bywa pod wozem,
kto bywa na wozie, za piękne dzieło nie żal być i w
kozie [17]. Obok więc naiwnych i tych, którzy są
pewni wygranej, powstają prace konkursowe, które
przedstawiają po prostu osobisty pogląd autora na
problematykę konkursu. Taka postawa może wynikać przede wszystkim z nieodpartej chęci poddania
krytyce założeń konkursu.
Tak czynił Władysław Czarnecki. Wyznając horacjańską zasadę Sapere aude! [18]; znając problematykę rozpisanego konkursu, a nie zgadzając się z narzuconymi warunkami, przygotowywał własny projekt
rozwiązania, niejako poza konkursem i składał go.
Oczywiście z góry skazany na oficjalne odrzucenie
w wyniku niespełnienia warunków, projekt był przez
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Katarzyna Kwik i J. Krzysztof Lenartowicz, Trzeci wymiar
architektury – 50 wieżowców dla Krakowa. Międzynarodowe Triennale Architektury (11) w Krakowie, 2009. Projekt
nagrodzony II nagrodą w konkursie głównym
Katarzyna Kwik and J. Krzysztof Lenartowicz, The Third
Dimension of Architecture – 50 skyscrapers for Cracow.
International Triennale of Architecture (11) in Cracow,
2009. 2nd prize winning project

nadesłany na VI Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie [19], gdzie autorzy zaproponowali wzniesienie w północno-zachodnim narożniku
Rynku Głównego w Krakowie szklanej krzywej
wieży, dorównującej wysokością wieżom kościoła
Mariackiego i ratusza. Była to, jak się zdaje, najbardziej kontrowersyjna propozycja w tym konkursie i,
mimo że została nagrodzona III nagrodą, wzbudziła
powszechne oburzenie z powodu naruszenia tego,
co nienaruszalne, tj. zabytkowej przestrzeni średniowiecznego centrum. W istocie to, co organizatorzy
uznali jako przedmiot konkursu, to powierzchnia
placu, dla której należało zaprojektować jedynie
odpowiednią dekorację posadzki. Szokujący pomysł
zespołu Kuczy-Kuczyńskiego, przez wielu musiał być
zaliczony do kategorii satyry architektonicznej, tak
bardzo niewyobrażalnie był nie do przyjęcia.
Miasto wspaniałe w struktury rozliczne,
Okazałymi gmachami przyświeca;
Wieże się zewsząd wznoszą niebotyczne;
Godna monarchów tak wielkich stolica. [20]

autora prezentowany, jako rozwiązanie bardziej odpowiednie od tych nawet, które zostały nagrodzone,
lecz były oparte na fałszywych założeniach. Na pewno
mamy tu do czynienia z krytyką założeń konkursowych, choć niekoniecznie w formie satyrycznej.
Jako przykład tego samego rodzaju, bardziej
zbliżony do satyry, można wspomnieć projekt Romana Dziedziejki, Konrada Kuczy-Kuczyńskiego,
Piotra Kudelskiego, Andrzeja Miklaszewskiego,
Krzysztofa Mycielskiego i Moniki Bobrowskiej

Po trzynastu latach idea wznoszenia wieżowców
w Krakowie, posiana przez zespół Kuczy-Kuczyńskiego, jakby dojrzała i wręcz rozkwitła. Radni miasta
i jego prezydent uznali za konieczne dla prestiżu
metropolii, żeby mogło się pochwalić jakimiś budynkami wysokościowymi. Tematem Międzynarodowego Triennale Architektury (11) w Krakowie [21] nie
była już płaska płyta placu, tylko budowla wysoka,
i to niejedna. Zadanie konkursu głównego mówiło
o pięćdziesięciu wieżowcach dla Krakowa. Nadesłano
kilkanaście projektów, które poważnie potraktowały
postawione założenia.
Wśród nich propozycja projektowa Katarzyny
Kwik i autora niniejszego artykułu została zbudowana świadomie jako satyra na te założenia i apetyty
samorządowców, na słabe strony polskiej legislacji
związanej z zagospodarowaniem przestrzennym
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i budownictwem, na niepewny los rodzimego projektanta i jego dzieła wobec zakusów posażnego
inwestora. Projekt przedstawia niejako rozwiązanie
idealne. Nie sztuką jest bowiem wznieść dużą grupę
wieżowców poza miastem. Spełnieniem marzeń jest
adres w centrum, a centrum w Krakowie to Rynek
Główny. Autorzy twierdzą, że zdobycie takiego adresu
jest ze wszech miar możliwe i proponują odwrócone
miasto negatywowych wieżowców – chmurę unoszącą się ponad starym miastem, złożoną z pięćdziesięciu „rur” doświetlających wielokondygnacyjną
kubaturę użytkową. Komunikacja odbywa się poprzez
trzony wstawione w podwórka bloków starego miasta
– ostatnie wolne miejsca w centrum. w scenariuszu
projektu [22], zapisanym w postaci dialogu zagranicznego inwestora z jego doradcą, przedstawiony
jest także sposób realizacji tak szalonego pomysłu,
na który nikt przy zdrowych zmysłach nie wydałby
pozwolenia na budowę. Praktyka wskazuje jednak,
że w tym kraju o pozwolenie w ogóle nie należy się
starać, o ile wznoszony obiekt nie będzie trwale związany z podłożem. Przewiduje się więc wypróbowaną
już, zapewne nie tylko w Krakowie, technikę stawiania

„na folii”, która służy za widomy znak braku takiego
związania.

przypisy

[6] P. Biegański, O traktacie Witruwiusza, [w:] Witruwiusz,
op.cit., s. 7. Autor artykułu podziela ten pogląd. Wydaje się,
że Tatarkiewicz w przedmowie do rozprawy Żórawskiego
jest niekonsekwentny, gdy pisze, że trzy działy literatury
o sztuce (tj. historię, praktykę i teorię) łączy (…) dzieło
o architekturze Witruwiusza.
[7] Witruwiusz, O architekturze…, ks. I., przedmowa,
s. 11.
[8] N. Davies, Europa, rozprawa historyka z historią, Znak,
Kraków 1998, s. 208.
[9] G. Lucillus, Lucjusz (ok. 180–102 r. p.n.e.), autor zbioru
30 ksiąg Saturarum libri.

[1] Q. Horatius Flaccus, Horacy (65–08 r. p.n.e.), autor
dwóch ksiąg satyr (Satirae).
[2] P. Vergilius Maro, Wergiliusz (70–19 r.p.n.e.), autor m.in.
Eneidy.
[3] P. Ovidius Naso, Owidiusz (43 r. p.n.e.–18 r. n.e.), autor
m.in. Metamorfoz.
[4] Por.: W. Tatarkiewicz, przedmowa do i wydania [w:]
J. Żórawski, O budowie formy…
[5] M. Vitruvius Polio, Witruwiusz (I w.p.n.e.), napisał De
Architectura Libri Decem.

I znowu staje pytanie o skuteczność tego rodzaju
satyry. Czy to prześmiewcze wołanie o zachowanie
sylwety starego miasta w Krakowie, może być skuteczne? Kropla drąży skałę. Przykład projektu grupy
Kuczy-Kuczyńskiego wskazuje, że pewne pomysły
dryfują, dojrzewają przez lata i zaczynają oddziaływać
na społeczeństwo i decydentów, czasem z korzyścią,
kiedy indziej ze szkodą. W artykule przedstawione
zostały próby zastosowania satyry w projektowaniu
architektonicznym i potencjał satyry dla krytyki architektury. Czy warto rozwijać ten sposób działania? Pokażą ewentualni chętni, podejmujący taką twórczość.
a może nie warto, do którego to wniosku doszedł
sam biskup Krasicki (poniżej). Pamiętajmy jednak,
że jego tekst to palinodia!
Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło,
Przestańmy. Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło.
Na złe szczerość wychodzi, prawda w oczy koli;
Więc już łajać przestanę, a podchlebiać wolę [23].
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[10] T. Caius Petronius, Petroniusz (zm. 66 r. n.e.), autor
romansu Satyricon.
[11] D. Iunius Iuvenal, Juwenal (60-po 127 r. n.e.), autor
16 satyr. Stwierdzał: Difficile est satiram non scribere („trudno
nie pisać satyry”) – por. Davies, N., op.cit., s. 211.
[12] I. Krasicki, Myszeidos. Pieśni X, PIW, Warszawa 1954,
Pieśń IX, s. 73.
[13] H. von Kleist, Ein Satz aus der höheren Kritik, [w:]
Berliner Abendblätter, 2 stycznia 1811.
[14] L. Kępa, Krytyka architektury współczesnej i jej narzędzia, Praca doktorska na WA PK, 2000.
[15] J. K. Lenartowicz, Smok szalony w Bilbao, [w:] M. Popczyk (red.) Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Muzeum
Śląskie, Katowice 2006, s. 397–406. Także: www.zwojescrolls.com/zwoje44.
[16] Reprodukowane np. [w:] Ch. Jencks, The Language
of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London
1978, s. 43, 51.
[17] F. Bohomolec, Figlarski, kawaler z księżyca. Komedia.
[18] „Miej odwagę być mądrym!” – Horacy, Epistulae.
[19] „Rynek w Krakowie – Kraków w Europie”. VI Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie, Kraków 1996.
[20] I. Krasicki, Myszeidos, op. cit. Pieśń I, s. 16.
[21] „Trzeci wymiar architektury – 50 wieżowców dla Krakowa. The Third Dimension of Architecture”. Międzynarodowe

Triennale Architektury (11) w Krakowie, Kraków 8 kwietnia
– 3 maja 2009 r.
[22] J. K. Lenartowicz, Wieżowce w Krakowie?, s. 6.
[23] I. Krasicki, Palinodia.
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Maria Misiągiewicz*

PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI
JOURNEY THROUGH TIME AND SPACE
Świat architektury traktowany jako niepodzielna całość, jako rozległy obszar bez granic między czasem przeszłym i teraźniejszym, w nieograniczonych terytoriach obserwacji daje poczucie swobody w poszukiwaniu
i definiowaniu architektonicznej formy.
Słowa kluczowe: architektoniczny świat rzeczy i zdarzeń, teoria, twórcze myślenie

The world of architecture is conceived as indivisible totality, extensive area without any borders between
past and present. In unlimited territories of observation it gives the notion of liberty of searching and defining the architectural form.
Keywords: architectural world of objects and events, theory, creative thinking

Kultura techniczna nieustanne inspiruje zmiany we
wszystkich sferach życia. Nowości techniki prowokują chęć osiągania coraz innych celów i pragnień.
Wszystko to znajduje wyraz w sferze wydarzeń architektonicznych. Podróż w czasie i przestrzeni może być
przygodą wspierającą analizę tych doświadczeń.
Rozeznawanie scenografii świata architektury
przywodzi na myśl greckie słowo philosophia. W nim
bowiem zawarty jest sens namiętności oddania się
czystemu poznaniu, jako celowi samemu w sobie,
bez oglądania się na zysk czy korzyść. Platon nadał
temu słowu nowy akcent, filozofia oznaczała bowiem
nie tyle wiedzę, co domaganie się wiedzy, dążenie do
sophia, do mądrości. Stosowna wydaje się być także
chwila zadumy, wsparta na tropie estetyki Immanuela
Kanta, wywiedzionej z przekonania filozofa o słuszności: sądu smaku, o traktowaniu oceny piękna jako

upodobania bezinteresownego. Istotę bezinteresownej ciekawości filozof wyjaśnia w słowach: kiedy chcę
powiedzieć, że przedmiot jest piękny i dowieść, że
posiadam smak idzie o to, co w sobie samym czynię
z tego wyobrażenia, a nie o to w czym jestem zależny
od tego przedmiotu. Postawa bezinteresownej ciekawości podczas podróży po świecie architektury
może nadawać sens rozeznawaniu i przyswajaniu
tego co w tym świecie zastane, i inspirować odkrywanie nieznanego, tego czego jeszcze w tym świecie nie ma.
Rodowód dzisiejszego określenia „teoria” sięga
greckiego słowa theatai – „obserwatorzy”. Wówczas
określenie teoria było synonimem podróży, drogi
poznania. Teorię, przypomina Hannah Arendt, rozumiano wówczas jako kontemplacyjną obserwację,
tego co jest z zewnątrz, tego co jest dane. Dzisiaj

* Misiągiewicz Maria, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego.
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Giorgio de Chirico, Niepokojące muzy, 1917
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Karl Popper wyraża przekonanie, że dane nie są nam
dane lecz są przez nas poszukiwanie i zdobywane.
Gromadzenie wiedzy wciąż kojarzy się z nieustanną
podróżą w czasie i przestrzeni. Jednak formułowanie
teorii architektury dzisiaj wspiera zarówno statyczna
obserwacja jak i dynamiczne, aktywne poszukiwanie
i zdobywanie informacji.
Świat architektury traktowany jako niepodzielna
całość, jako rozległy obszar bez granic między czasem przeszłym i teraźniejszym, w nieograniczonych
terytoriach obserwacji, daje poczucie swobody
w odnajdywaniu apriorycznych form. Obserwacja
kontemplacyjna, splatająca się z myśleniem poszukującym i interpretującym świat rzeczy i zdarzeń
staje się grą tropienia reorganizacji czy transformacji
przestrzeni architektonicznej ujawniającej się w różnorodności kształtów.
Hans Georg Gadamer zastanawiając się nad tym
jaką wiedzą jest filozofia, przytacza myśl Platona:
wiedza, którą nazywamy filozofią, jest w istocie przypomnieniem – anamnesis, (...) jest formą samowiedzy, refleksją nad naszą wiedzą, próbą odpowiedzi na
pytanie co właściwie wiemy i jak. Przypomnienie czy
refleksją nad wiedzą, według filozofa, oznacza stawianiem sobie zadania „rozumienia” wszystko tego,
co przemawia jako przekaz w najszerszym znaczeniu
tego słowa. Celem tak określonego zadania jest nie
tyle zrozumienie subiektywnych zamysłów i doświadczeń, lecz dociekanie całościowego ich sensu w perspektywie dziejów, w kontekście porozumienia ludzi
między sobą. „Rozumienie” jest więc tym rodzajem
myślenia, które unika wyboru pomiędzy sceptycznym
relatywizmem i logicznym absolutyzmem. Pozwala
traktować wiedzę jako przypomnienie – anamnesis,
jako żywy proces wsparty nade wszystko na refleksyjnym odczytywaniu, na wysiłku interpretacyjnym.
Wypada pamiętać o uwadze Gadamera – pełne
doświadczenie nie jest pełną wiedzą o czymś, lecz
pełnym otwarciem na nowe doświadczenie. Postrzeganie architektury z takim nastawieniem, niezależnie

od jej umiejscowienia w czasie i przestrzeni, nie
zawiera się w biernym pamięciowym kopiowaniu autonomicznych właściwości kształtów lecz w czynnym
dostrzeganiu zasad inspirujących czy prowokujących
twórcze myślenie architektoniczne.
Idea otwarcia na nowe doświadczenie w szeroko pojmowanym świecie architektury ujawnia się
także w innym sformułowaniu Gadamera: w dziele
sztuki stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie
to zetknięcie w zagadkowy sposób wstrząsa nami
i burzy zwyczajność. Wrażenie, o którym mówi,
wywołane niecodzienną maestrią budowli, ma moc
kierowania myślenia ku poszukiwaniu i odnajdywaniu
przypadków wyróżniających się niezwyczajną formą.
Wypada pamiętać, że – dzieło sztuki jest absolutną
teraźniejszością dla każdej teraźniejszości, a zarazem
ma gotowe słowa na każdą przyszłość. Przesłanie
zawarte w tej formule filozofa zachęca do przemierzania światów architektury drogą „rozumienia” pojmowanego jako sposób interpretacji, jako kształtowanie
wrażliwości architektonicznej stosownej do twórczego
doświadczenia.
Podążanie drogą „rozumienia” – „przypomnienia” inspiruje odczytywanie kształtów przestrzeni
architektonicznej dzięki nabytym umiejętnościom
i świadomości pitagorejskiej harmonii form i kolorów,
świateł i cieni. Zastanawiając się nad możliwością
propozycji uniwersalnej kategorii estetycznej można
dostrzec ją w tej, która zawiera w sobie rozumienie
kategorii ekspresji, naśladownictwa i znaku. Taka formuła nawiązuje do najdawniejszego pojęcia mimesis
oznaczającego przedstawienie jakiegoś „porządku”,
pojmowanego jako odwieczna siła „porządkująca”
rzeczywistość życia każdej sztuki. Ponadczasowa
wartość architektury tkwi w wymowie języka form.
Wskazana kategoria „porządku” inspiruje refleksję
skierowaną na „rozumienie” sposobów interpretacji
architektonicznej formy w przeszłości i czasie nowoczesnym. Wiedzę gromadzoną w myśl takiego założenia, wypada uznać za zbiór inspiracji i płaszczyznę
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odniesienia dla codziennych doświadczeń, dla twórczości architektonicznej.
Przedtem i teraz, powołany do życia innowacyjny
kształt swoją zasadność wywodzi z reguł odkrywczego myślenia. Jednak akceptację tego myślenia, jego promocję i włączenie w zasób nabytych
doświadczeń przyznaje mu myślenie refleksyjne. To
ono uzasadnia i potwierdza walory proponowanego
ładu-porządku z perspektywy całokształtu dokonań
sztuki budowania. Wkraczanie w świat architektury
wypada utożsamiać z doświadczeniem, podczas
którego – „rozumienie” jako rozpoznawanie i interpretacja staje się celem bądź środkiem. Chęć zaspokojenia „głodu wiedzy” lub zwykła ciekawość świata
bywa traktowana jako cel sam w sobie, wyłącznie
jak „czysta” intelektualna medytacja teoretyczna
niekonieczne niezbędna w codzienności. Jednak
te doświadczenia z architekturą, pozornie żyjące
wyłącznie własnym rytmem, nabierają innego sensu
w chwili, kiedy rozbiegane myśli starają się uporać
z rozstrzygnięciem konkretnego zamierzenia projektowego, uchwycić ideę, koncepcję kształtu. Wtedy
doświadczenia, refleksyjne i odkrywcze, splatają
się w spójnym działaniu, przemawiającym na rzecz
nierozdzielności wiedzy-teorii i twórczości architektonicznej.
Sens budowania wielowątkowej wiedzy o świecie
architektury potwierdza się także wtedy, kiedy ów
świat jest odczuwany tak, jak proponuje Edmund
Husserl. Filozof sformułował pojęcie „świat przeżywany”, które zastąpiło wcześniejsze określenie
„świat naturalny”. Owo myślenie zespala czysto
pojęciowe spekulacje i doświadczenie z założenia
traktowane jako „powrót do rzeczy”. Tym sposobem
świat architektury jawi się nie jako „świat naturalny”–
statyczny, lecz jako „świat przeżywany”– dynamiczny. Próba poddania się takiej transformacji staje
się możliwa na skutek przepływów i oddziaływań
pomiędzy architekturą zrealizowaną wczoraj i projektowaną dzisiaj.

Niecodzienną refleksję inspirować mogą także
reguły „analizy archeologicznej” stworzone przez
Michela Foucaulta. Proponuje on szczególny rodzaj
doświadczenia – myślenia, rozumowania i poznania
służącego wydobywaniu faktów z „historycznego
a priori pozytywności”, faktów tworzących zbiór
określony mianem „archiwum”. Obrana nazwa jest
ważna, wyjaśnia specyficzny charakter zakresu tego
zbioru, w którym mogą się rozpościerać tożsamości
formalne, ciągłości tematyczne, przekazy pojęć czy
sieci polemiki w danej dziedzinie, ale tylko te, które
łączy wspólna cecha – „forma pozytywności”. Przyjęcie
owych założeń pozwala spojrzeć na świat architektury
nie poprzez całokształt wydarzeń pojawiających w ciągłym kształcie historii, drogą wytyczoną przez porządek systematyczności i chronologicznej kolejności.
Przeciwnie, wiedza „archeologiczna” za ważne uznaje
te momenty, które w linearnym porządku wydarzeń
odbierane jako specyficzne „uskoki”, „rozcięcia”, jako
innowacje objawiające się w radykalnych zmianach
czy przekształceniach myślenia i działania.
Penetrowanie terytoriów architektury, w myśl założeń analizy archeologicznej, może służyć odnajdywaniu cech czy walorów jawiących się jako specyficzne regularności zawarte w strukturach wypowiedzi,
dokonań i dzieł – w rzeczach przykuwających uwagę.
W przeciwieństwie do zasady historycznego uporządkowania, owe rzeczy mogą być odbierane z pominięciem analizy genealogicznej, co więcej w rozproszeniu zdarzeniowym i czasowym. Formowana w ten
sposób wiedza architektoniczna, dopuszczająca
wyławianie jednostkowych budowli przemawiających
„formą pozytywności”, jawi się jako zbiór alternatywny
wobec analitycznego opisu genezy i ciągłości tworzącego wiedzę historyczną.
Przyswajanie światów architektury, w myśl takich
założeń, może być próbą odnajdywania definicji
przestrzeni architektonicznej, zawartych w regułach
i zasadach, wyłowionych jako pozytywności a priori.
Reinterpretacja pozwala odnaleźć bezpośrednie
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doświadczenie, które staje się poszukiwaniem tego
co, poczynając od nabytych bądź przyjętych wyobrażeń, daje początek ideom i dziełom. Wszystko to
nadaje sens podróży w czasie i przestrzeni, przemierzaniu światów architektury przetartymi szlakami
wyznaczonymi poprzez teoretyczne i projektowe
doświadczenia.
Biografia tej sztuki, tworzona w myśl zasad historycznego uporządkowania, ma inną moc oddziaływania na codzienną twórczość architektoniczną, kiedy
odczytywana jest poprzez momenty zaświadczające o nieciągłości i zmienności wydarzeń, poprzez
przekształcone układy, powroty czy nakładania się
na siebie kształtów lub ich innowacyjnych obrazów. Spojrzenie na architekturę poprzez kategorie
„świata przeżywanego”, wskazanego przez Husserla,
pozwala wyraźniej zarysować relacje przepływów
i oddziaływań pomiędzy budowlami projektowanymi
i realizowanymi przedtem i teraz, tworząc wiedzę
wpartą na związkach myślenia pojęciowego z obrazami rzeczy uchwyconymi w namacalnym doświadczaniu dzieł. Tworzenie „archiwum pozytywności
a priori”, w myśl założeń Foucaulta, na terytoriach
architektury formuje wiedzę wspartą na dyskursach
jako praktykach wyodrębniających się w tkance
tego archiwum. Odczytywanie architektury poprzez
„rozumienie” wskazane przez Gadamera sprawia,
że traktowana jest ona jako wiedza przypomnienie – anamnesis, jako żywiołowy proces wsparty
na interpretacyjnym odbiorze. Wiedza gromadzona
pod takim hasłem służy codziennej praktyce architektonicznej nie dlatego, że ujawnia wzorce, takie
jakim ongiś były kanony piękna implikujące estetykę kształtu, lecz inspiruje rozpoznawanie przemian
w świecie architektury.
Związek wiedzy teoretycznej i praktyki architektonicznej nie jest wytworem myśli współczesnej.
Świadczy o tym traktat De architectura libri decem.
Odnotowano tam uwagi o architektach, którzy nie
posiadając wiedzy starali się uzyskać zręczność tech-

niczną, nie mogli zdobyć uznania odpowiadającego
ich wysiłkom, ale także o tych – którzy zaufali jedynie
teorii i księgom uczonym, szli (...) za cieniem, a nie
za istotą rzeczy. Pochwałą natomiast obdarzano tych
którzy opanowali obie te dziedziny. Wersy traktatu
przypominają, że tak jak ongiś, także dziś w architekturze istnieją dwa elementy: przedmiot, który jest
określany i jego określenie. Wszystko to co niezbywalne jest dla określenia owego przedmiotu: budowli,
zawiera się w witruwiańskiej konkluzji: ani bowiem
talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą
stworzyć doskonałego mistrza.
Ponadczasowy sens zasad kompozycji architektonicznej został wskazany przez Witruwiusza
w hasłach – ordinatio, dispositio, eurythmia, symetria,
decor, distributio. O walorach wiedzy przekazanej
w traktacie jednoznacznie informuje triada – trwałość, celowość i piękno. Spełnienie tych zaleceń
także dzisiaj rozstrzyga o tym, że forma architektoniczna odbierana jest przez zmysły jako spektakl,
jako teatr, a wnętrze tej formy jest schronieniem dla
duszy. Dzieje się tak wtedy, kiedy obraz architektury
jawi się jako całość skomponowana z elementów
uznanych za dobre, poprzez witruwiański decor,
stosowność stworzoną przez architekta. Wszelkie
wątpliwości o inspirujących wartościach traktatu
w dniu dzisiejszym wydaje się wyciszać pierwsza
i ostatnia strofa wiersza autorstwa Wisławy Szymborskiej pt. Trudne życie z pamięcią:
Jestem złą publicznością dla swojej pamięci,
chce, żebym bezustannie słuchała jej głosu,
a się wiercę, chrząkam,
wychodzę, wracam i znowu wychodzę
słucham i nie słucham,.
Czasem mam jej towarzystwa dosyć,
proponuję rozstanie. Od dzisiaj na zawsze,
wówczas uśmiecha się z politowaniem,
bo wie, że byłby to wyrok i na mnie.
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Antonio Monestiroli*

CIĄGŁOŚĆ DOŚWIADCZENIA KLASYCZNEGO
CONTINUITY OF THE CLASSICAL EXPERIENCE
Wykład niniejszy jest skierowany do tych, którzy wierzą w konieczność istnienia teorii projektowania. Dzisiaj ta potrzeba jest wielka; wynika ze sprzeczności przykładów architektury współczesnej. Wydaje się, że
w architekturze i w sztuce utracono jednolity punkt widzenia pozwalający tworzyć teorię – tę świadomość
społeczną, która zawsze była podstawą sztuki budowania.
Słowa kluczowe: doświadczenie klasyczne, typifikacja

This lecture is aimed at those who believe in the need for a theory of design. Today this need is great, and
it can be recognized in the contradictory nature of the examples provided by contemporary architecture.
A unitary viewpoint – that civil consciousness that has always formed the basis for the art of construction
– should serve as the foundation for such a theory, but architecture, as in art, such a viewpoint seems to
have been lost.
Keywords: classical experience, typification

Chciałbym wyjść od pewnego stwierdzenia: nigdy nie powstała teoria tworzenia architektury nie
powiązana z doświadczeniem klasycznym. Nie było
żadnej teorii architektury baroku, tak jak nie ma teorii
architektury ekspresjonizmu. Istnieją dzieła architektoniczne, w których możliwe jest odczytanie wspólnych
dla danej epoki intencji. Jednak nie określają one
zbioru reguł, jakich należy się trzymać. Ilekroć próbowano sformułować jakąś teorię, zawsze odbywało
się to w ciągłości z doświadczeniem klasycznym.
Za każdym razem, gdy próbowano je zanegować,
w rzeczywistości odnawiano jego założenia; nigdy
nie powstał alternatywny system teoretyczny. Oznacza
to, że architektura klasyczna jawi się jako pozytywna,
jako jedyna postępowa tendencja opierająca się na

zasadach i regułach, które pozwalają budowniczym
działać niezawierzając za każdym razem własnemu
podejściu, ale wypracowując własny pogląd na podstawie wspólnie stworzonej bazy teoretycznej. U jej
podstaw leży traktat Leona Battisty Albertiego [1],
inaugurujący tradycję nowożytną, dający początek
pewnej konstrukcji tworzonej w czasie jako ciągła
refleksja na wspomniane tematy.
Teorię architektury klasycznej charakteryzuje kilka
stałych cech, które jednoczą ją na przestrzeni dziejów.
Oto dwie najważniejsze spośród nich. Pierwsza dotyczy relacji pomiędzy architekturą a rzeczywistością.
Architektura klasyczna jest zawsze realistyczna; ta jej
szczególna cecha, określona w sposób definitywny
przez Hegla [2], nierozerwalnie łączy architekturę
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i poznanie. Pozwala pojmować architekturę jako
poznanie i przedstawienie tego, co rzeczywiste. Kolejna, druga cecha dotyczy czytelności form, która
jest przyjmowana jako cel właściwy, niemożliwy do
zastąpienia; jest to wyróżniająca cecha architektury.
Architektura klasyczna określa zespół norm służących
osiągnięciu tej czytelności. Nadrzędnym celem jest
piękno, a piękno jest tym, co pozostaje w zgodzie
z rzeczywistością i rozumem.
System racjonalnych norm, na których opiera
się aparat teoretyczny okresu klasycznego, dotyczy
trzech obszernych rozdziałów architektury: relacji
architektura – miasto i tematu typologii budynków,
problemu konstrukcji oraz reguł języka architektury.
Możemy powiedzieć, że teoria architektury klasycznej dotyczy przejścia od miasta do typu, od typu do
konstrukcji, od konstrukcji do formy.
Aspiracje typologiczne to pierwsza cecha, która
wyróżnia tę teorię. Oznacza ona określanie tożsamości każdego rodzaju budynków, wyrażającej się
w stałych, powtarzających się elementach, a więc
w elementach „typowych”. To pierwszy moment,
w którym objawia się wola wyznaczenia racjonalnego porządku pozwalającego zbudować – i uczynić
rozpoznawalnym – pewien aspekt rzeczywistości,
pewne założenie projektowe. Weźmy pod uwagę
dom, proces jego typifikacji na przestrzeni wieków.
Pomiędzy formą a kulturą zamieszkiwania kształtuje
się pewna odpowiedniość; wzajemnie znajdują one
w sobie uzasadnienie, jedna wyjaśnia się poprzez
drugą. Jeśli kultura zamieszkiwania jest jednym
z aspektów naszego życia społecznego, to forma
domu – typ, w którym zostaje on utrwalony – sprawia,
że ten aspekt staje się rzeczywisty i czytelny.
Autorzy wszystkich traktatów, podobnie jak w czasach antycznych, podejmują temat typologii: Leon
Battista Alberti, Filarete [3], Francesco di Giorgio
Martini [4], Andrea Palladio [5], a wśród architektów
współczesnych – Adolf Loos, Ludwig Mies van der
Rohe, Ludwig Hilberseimer.

Proces typifikacji dotyczy zarówno miasta, jak i budynków, które go tworzą, i prowadzi aż do określenia
elementów konstrukcji.
W ostatnich latach odbyło się wiele dyskusji na ten
temat. Zrozumiano, że typ nie istnieje nigdy a priori,
ma bowiem związek z rzeczywistością tego, co budujemy. Nie stanowi modelu, który można bezkrytycznie
powtarzać, jako że jest progresywną definicją cech
odpowiadających – w sposób mniej lub bardziej
niezmienny i trwały – temu, co budujemy.
Jest więc oczywiste, że typ jako zbiór ogólnych
i stałych cech nie zostaje określony raz na zawsze.
Za każdym razem jest poddawany weryfikacji poprzez
analizę zgodności pomiędzy układem konstrukcji
i elementami architektonicznymi. Oznacza to, że
proces typifikacji zbiega się z procesem poznania
i określenia tego, co ma być zbudowane.
Kwestia konstrukcji, to znaczy reguł dobrego
budowania, jest aspektem technicznym zawsze pojawiającym się w traktatach. Możemy stwierdzić, że
problematyka technicznych ograniczeń konstrukcji
stanowi znaczną część architektury. Proces budowania dostosowuje się do praw natury, ukazując je
i uznając za prawa niepodważalne. Logika zawarta
w strukturze tryglifu, odzwierciedlona w systemie kolumna – architraw, jest stałą cechą charakteryzującą
całą architekturę klasyczną.
Jest to powtarzający się akt, w którym sposób
podejścia do natury ulega ciągłej odnowie. Chcąc
przeciwstawić się sprowadzaniu wszystkiego wyłącznie do aspektu technicznego, należy powiedzieć, że
problem konstrukcji, w nurcie klasycznym, dotyczy
zawsze zależności pomiędzy systemem konstrukcji
a elementami architektonicznymi. Złożony aspekt
techniczny zostaje sprowadzony do kilku wyróżnionych elementów: mur, kolumna, sklepienie. Jeśli postępuje się inaczej – a widzimy to w wielu przykładach
architektury współczesnej – przedsięwzięcia, również
te nadzwyczajne, z trudem znajdują miejsce w świecie
architektury. Dzieje się tak, ponieważ zastosowane
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formy nie osiągają niezbędnej stałości gwarantującej ich rozpoznawalność. Stajemy wobec problemu
zredukowania złożonej rzeczywistości, jakim jest
świat techniczny konstrukcji, do niewielkiej liczby
elementów architektonicznych, które pozwoliłyby
zobrazować trwale jego logikę. W wyniku takiego
procesu redukcji otrzymamy proste elementy, od
których możemy rozpocząć konstruowanie naszych
budynków.
Zatem największym zadaniem teorii architektury
klasycznej jest określenie form budynku i jego elementów. W tym celu wzięto pod uwagę pewne reguły
służące określeniu właściwych form tego, co ma być
zbudowane. Reguły te dotyczą dwóch głównych wyborów, które pozwalają zachować formy w obrębie
jednej grupy o rozpoznawalnych cechach (formy
klasyczne, jako takie, są rozpoznawalne i w tym
sensie różnią się od pozostałych): pierwsza decyzja
dotyczy określenia form pod względem tożsamości
tego, co jest budowane, tego, co staje się czytelne
poprzez formę; druga – to ustalenie pewnej konwencji
dotyczącej zastosowanych form. Teoria budowania
form klasycznych zawiera zatem podwójny zamysł:
określenie form jako proces poznania i konieczność
znalezienia wspólnego języka opartego, jak zawsze,
na elementach umownych. Te dwa podstawowe
założenia scalają w czasie doświadczenie klasyczne
i wyznaczają jego ciągłość.
U podstaw architektury renesansu leży pojęcie
indywidualności, pojęcie, które wynika z naśladowania natury. Natura to zbiór indywidualności, miasto
i architektura będą zbiorem indywidualnie określonych elementów.
Cały nurt antropomorficzny architektury renesansu
może być sprowadzony do pojęcia indywidualności:
indywidualności urbanistycznej (miasto będzie mieć
formę zamkniętą, odpowiadającą jego statusowi,
reprezentującą je; w ten oto sposób raz określona
forma urbanistyczna ulega typifikacji); indywidualności budynków (każdy z budynków przyjmie własną

formę, która będzie wyróżniać go spośród innych
budynków miasta tego okresu); indywidualności
elementów architektonicznych (na przykład studia
kolumny; kolumna jest traktowana jako żywe ciało, jej
forma musi wyrażać życie, które w niej tkwi; entasis
jest wyobrażeniem wysiłku, jaki podejmuje kolumna,
przeciwstawiając się sile naporu). Pojęcie indywidualności wynika zatem z analogii do natury.
Mówimy raczej o analogii, a nie o mimesis, po
pierwsze dlatego, że te dwa określenia stanowią dla
siebie odniesienie, po drugie, ponieważ analogia jest
zasadą, zgodnie z którą przebiega zawsze proces
poznania: poprzez analogię kształtuje się myślenie
indukcyjne i ćwiczy wyobraźnia.
Pojęcie indywidualności pozwala architektom
ustanowić analogię do natury. Nie jest to jednak
analogia bezpośrednia pomiędzy formami naturalnymi a formami architektonicznymi, ale analogia,
która uległa ewolucji. Pojęcie analogii zostało wzięte
z natury; poprzez nią można tworzyć drugą naturę,
analogiczną do pierwszej w jej fundamentalnych
prawach, ale zbudowaną z własnych, określonych
form. Wyjaśnia to pychę, z jaką Rafael [6] traktuje
formy gotyckie jako naiwne, uważając je za zbyt
podobne do form naturalnych. Wyjaśnia to podstawowe zasady teorii form klasycznych: concinnitas
i zasadę nihil addi, mediocritas i zasadę justum
medium. Formy architektoniczne powinny zawierać
cechy form naturalnych; relacje pomiędzy częściami i ich wzajemne ułożenie określają i wyrażają
pewną indywidualność. Chodzi o znalezienie form
właściwych dla jej wyrażenia, tak by nie można było
niczego dodać ani niczego ująć.
To ogólna filozofii a natury pozwala Albertiemu
zrozumieć i zinterpretować tekst Witruwiusza. Skomplikowany tekst możliwy do odczytania za pomocą
klucza jego epoki. Traktat Witruwiusza [7] jest dla
Albertiego punktem wyjścia do stworzenia własnego
traktatu, który – w rzeczywistości – zakorzeniony jest
w myśli renesansowej.
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Druga ważna decyzja – tkwiąca u podstaw teorii
architektury klasycznej – dotyczy posługiwania się
formami umownymi. Taka postawa prowadzi Albertiego i kulturę Renesansu ku następnej ważnej analogii,
analogii do historycznych form architektury.
Szukanie związku pomiędzy formami a życiem,
w epoce renesansu, nie prowadzi w istocie do powstania nowych form zbudowanych na bezpośrednim naśladowaniu natury, tak jak w gotyku, ale uznaje istnienie
takiego związku w epoce klasycznej. Uznanie form
klasycznych, jako form witalnych, pozwala Albertiemu
i innym artystom traktować porządki architektoniczne
jako wzory, których nie należy kopiować (gdyby były
po prostu kopiowane, nie dane by im było przetrwać
tak długo), ale projektować za każdym razem od nowa,
interpretując w sposób oryginalny relację pomiędzy
formami a życiem. Z chwilą przyjęcia tych form wspomniana relacja staje się teorią. Należy stwierdzić, że
jeśli chodzi o kwestię związku z formami historycznymi, klasycyzm nie rozstrzyga sprzeczności pomiędzy
dwoma rożnymi postawami: pierwsza to postawa tych,
którzy przyjmują formy jako wzorce, jakim należy ulec
w imię domniemanej wyższości momentu historycznego, do którego się odnoszą; druga postawa, bardziej
przemyślana, uznaje w tych formach treści powstające w czasie i przyjmujące coraz bardziej właściwe
kształty dla ich wyrażenia. Renesans, tak czy inaczej,
powracając do starożytnych porządków, zapewnia
sobie zbiór form umownych, z których może zbudować
swój nowy język, antygotycki właśnie, w imię bardziej
zaawansowanej analogii do natury.
Analogia do historii pozwala na uzyskanie zbioru
społecznie rozpoznawalnych form i właśnie ta rozpoznawalność daje architektom renesansu (przynajmniej
tym najlepszym) pewność, że analogia do historii,
sama przez się, nie prowadzi do żadnego postępu.
Postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy mierzymy się
z naturą. Postępująca modyfikacja form jest związana
z coraz głębszym poznaniem świata i z coraz większą
świadomością nas samych.

Architektura klasyczna, w czasie swojego rozwoju,
ustala zatem w relacjach pomiędzy dwoma układami
odniesień dwa wyznaczniki swojego postępu – naturę,
dającą początek działaniu i historię, wyznaczającą
jego kierunek – w przekonaniu, że natura to lustro,
w które patrzymy, by poznać samych siebie, i że
przeszłość i przyszłość odpowiadają sobie na zasadzie analogii.
Tutaj właśnie w poszukiwaniach architektury klasycznej utrwala się pojęcie ciągłości. Odniesienie do
wspomnianych dwóch układów jest tak zakorzenione
i silne w myśli wszystkich architektów epoki klasycznej,
że staje się myślą przewodnią również w chwilach największych trudności tego nurtu, kiedy wraz z pierwszą
rewolucją przemysłową odchodzi się od porządków
architektonicznych. W teorii architektury oświecenia
nie tylko nie słabnie pojęcie indywidualności, lecz
wprowadza się wręcz pojęcie charakteru.
Stopniowe odchodzenie od porządków architektonicznych (jeśli pozostają, nabierają zupełnie nowego
znaczenia – znaczenia cytatu, stając się formami
symbolicznymi) jest rezultatem nowej relacji z naturą. W naturze, tak jak u człowieka, szuka się cech
pierwotnych; w sposób analogiczny próbuje się sprowadzić do cech pierwotnych formy architektoniczne.
Taki jest sens „teorii chaty”. Ogólnym zamierzeniem
jest sprowadzenie form do ich esencji. Wobec takiego
ogólnego programu naukowego porządki architektury
antycznej nie mogą przetrwać.
Ten nowy kierunek poszukiwań, oparty na progresywnej dialektyce pomiędzy istotą a tym, co
zewnętrzne, nawet jeśli doprowadzi do największego
po gotyku zerwania z przeszłością, nie będzie przeszkodą w dalszym poszukiwaniu stałych odniesień
w historii architektury. Architekci oświecenia nie rezygnują z ogólnego kierunku wskazanego w dorobku
poprzedniego okresu, dla którego fundamentalne są
dwie idee: pojęcie indywidualności budynków i ich
elementów oraz określenie przedstawiających ją form
umownych.
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Architektura oświecenia nie rezygnuje zatem z najważniejszego założenia nurtu klasycznego, traktującego
architekturę jako poznanie i przedstawienie rzeczywistości [8]. Fakt, że zasady traktatów epoki antycznej należą
do ogólnej teorii poznania jest powodem trwałości tych
zasad (wystarczy przeczytać traktat Francesca Milizii
[9], by zdać sobie z tego sprawę). Kontynuacja tej teorii
zmusza do modyfikacji form w czasie. By możliwe było
dochowanie wierności zasadom, potrzebna jest ciągła
weryfikacja form, coraz głębsze poznanie ich sensu
i coraz doskonalszy sposób jego odzwierciedlenia.
Chcąc realizować te założenia, aż do czasów Ruchu
Nowoczesnego, tworzy się architekturę klasyczną, opierając się na przeplatających się ze sobą odniesieniach
do natury i do historii.
I tak, Adolf Loos, wielki spadkobierca doświadczenia klasycznego, walczy z każdym ustępstwem
na rzecz nowych form naturalizmu Jugendstilu i powraca zdecydowanie na drogę poznania tożsamości
rzeczy i budowania jako reprezentacji tej tożsamości.
Poszukiwania tożsamości jako poszukiwania relacji
pomiędzy formami a życiem w odnowionej analogii
do natury. Sięgnijmy do myśli, która często pojawia
się w pismach Miesa van der Rohe: To, co decyduje
za nas, to życie [10].
Jednak taka analogia, pozostawiona sama sobie,
może doprowadzić do powstania przeróżnych form.
To stosunek do historii, odniesienie do głównej drogi
epoki klasycznej pozwala Loosowi, Le Corbusierowi,

Miesowi poskromić fantazję. Po przebyciu tej drogi
nasi mistrzowie zrozumieli, że celem pozostaje zawsze czytelność form. Ten cel, sięgający czasów
antycznych, prowadzi ich do refleksji nad trzema
podstawowymi momentami w powstawaniu projektu, charakterystycznymi dla całego doświadczenia
klasycznego: typifikacją budynków jako określeniem
stałych i powtarzalnych cech, budowaniem jako określeniem elementów niezbędnych, formą jako systemem identyfikacji elementów i konstrukcji jako takiej.
Te etapy ponownie potwierdzają fakt, że każda teoria
architektury dotyczy przejścia od miasta do typu, od
typu do budynku, od budynku do formy.
Poszukiwania mistrzów architektury nowoczesnej
nie zostały jednak doprowadzone do końca. Jak
zobaczymy, dążenie do stylu, nawet jeśli bardzo
mocne u poszczególnych architektów, nie przyniosło
jednoznacznego rezultatu. Czasy, w których porzucono porządki architektoniczne wyznaczyły początek
poszukiwań trwających po dzień dzisiejszy. Obecnie
musimy ponownie przedyskutować ich założenia,
odnaleźć sens ich odniesień.
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Joanna Olenderek*

TEORIA WITRUWIUSZA WE WSPÓŁCZESNYM KONTEKŚCIE LAZUROWEGO WYBRZEŻA NA PRZYKŁADZIE PORT-FRÉJUS
THE THEORY OF VITRUVIUS IN THE MODERN CONTEXT OF THE
CÔTE D’AZUR ON THE EXAMPLE OF THE PORT-FRÉJUS
W dniu 12 lipca 2009 roku uroczyście obchodzono dwudziestą rocznicę funkcjonowania nowego Port-Fréjus.
Oddanie pro publico bono kompleksu, uchodzącego do dziś za najnowocześniejszy i najpiękniejszy na
Lazurowym Wybrzeżu, zainaugurowało długo oczekiwany powrót miasta Fréjus do jego portowych, wywodzących się z czasów Witruwiusza, rzymskich korzeni. Czy to, usytuowane między Cannes a Saint-Tropez,
współczesne założenie zostało wykreowane w myśl reguł zawartych w De Architektura?
Słowa kluczowe: Port-Fréjus, rzymskie korzenie, symbol miejsca, Lazurowe Wybrzeże

On the 12th of July 2009 a celebration of the 20th anniversary of the Port-Fréjus took place. The pro
publico bono opening complex, which is still regarded as the most modern and finest ever built at the
Côte d’Azur, inaugurated the long awaited return of Fréjus to its port town roots of the time of Vitruvius.
How many rules of De Architectura were used in this modern creation, situated between Cannes and
Saint-Tropez?
Keywords: Port-Fréjus, roman roots, the symbol of the place, Côte d’Azur

Frapującym zbiegiem okoliczności, kiedy Witruwiusz przymierzał się do stworzenia dzieła De
Architektura, którego powstanie datuje się na lata
20–10 r. p.n.e., w starożytnym porcie we Fréjus stacjonowały pokonane statki z floty Marka Antoniusza
i Kleopatry, przetransportowane tutaj w 31 r. p.n.e.
po bitwie morskiej pod Akcjum przez jego znamienitych protektorów Oktawiana Augusta oraz Marka
Agrypę.

W czasach rzymskich Fréjus był znaczącym ośrodkiem położonym na szlaku handlowo-wojskowym
– via Aurelia – wiodącym z Rzymu do Arles, a port
zwany wówczas Forum Julii jednym z najważniejszych
w akwenie Morza Śródziemnego. Miasto, którego centrum usytuowane na skale z piaskowca wznoszącej
się nad równiną Argens znajduje się obecnie 1,5 km
od linii brzegowej, zostało założone przez Juliusza
Cesara ok. 49 r. p.n.e. jako „rzymska baza marynarki”

* Olenderek Joanna, dr hab. inż. arch. prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki.
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Port-Fréjus, fot. autorka, Francja 2009
Port-Fréjus, photo. by the author, France 2009
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i było połączone z otwartym morzem poprzez obmurowany kanał zwany Kanałem Kleopatry. Z okresu
rzymskiej świetności ośrodka, która obejmowała
również czas panowania Marka Aureliusza zachowało
się do dziś sporo zabytkowych pozostałości, takich
jak m.in.: fragmenty akweduktu czy fortyfikacji portu
w postaci murów obronnych z bramami, ruiny teatru
oraz arena ze znacznie przebudowaną obecnie widownią, mniejszą wprawdzie od amfiteatrów w Arles
i Nimes, ale mieszczącą niegdyś 10 tysięcy widzów.
Zlokalizowana we wschodniej części starego Fréjus
przy rue Henri Vandon (dawniej Porte des Gaules)
arena służy współcześnie licznym spektaklom widowiskowym (koncerty rockowe, walki byków). Bardziej
kameralne imprezy są organizowane w sezonie letnim
również w ramach pozostałości rzymskiego teatru
usytuowanego w północnym rejonie starego miasta
przy rue du Théâtre Romain. Na północny wschód
od teatru, przy końcu av. du XVeme-Corpus-d’Armee,
zachowało się kilka łuków stanowiących pozostałość 40-kilometrowego akweduktu. Bliżej centrum,
u zbiegu bd Aristide-Briand z bd Salvarelli, na skraju
dawnego portu, obok budowli wchodzącej niegdyś
w skład term rzymskich znajdują się arkady Porte
d’Oree. Z kolei Bute St-Antoine, o którego wschodni
mur uderzały niegdyś fale morskie stanowił element
fortyfikacji portu, a jedna ze znajdujących się obecnie w ruinie wież, pełniła prawdopodobnie funkcję
latarni morskiej. Natomiast szlak prowadzący wzdłuż
dawnego nabrzeża, wokół południowego muru
fortyfikacji wiedzie do 10-metrowej, heksagonalnej,
średniowiecznej Lanterne d’Auguste, wzniesionej na
fundamentach rzymskiej konstrukcji sygnalizującej
miejsce wejścia kanału do starożytnego basenu
portowego.
Rozległość obszaru występowania pozostałości
po okresie rzymskiej świetności miasta świadczy
o wielkości Forum Julii i ówczesnym olbrzymim znaczeniu portu. Liczba stałych mieszkańców Fréjus jest
obecnie wciąż mniejsza niż w I w. p.n.e. Historycznie

ukształtowane centrum miasta istnieje wprawdzie
nadal w granicach miasta rzymskiego, ale szczątki
murów obronnych oddzielających niegdyś port od
Zatoki Fréjus z biegiem wieków znalazły się w głębi lądu. Było to wynikiem stopniowego zamulania
w czasach nowożytnych starożytnego basenu portowego i kanału, który w XVIII w. uległ całkowitemu
zapiaszczeniu. Fakt ten spowodował, iż po Rewolucji
Francuskiej ranga miasta, w przeszłości ważnego
portu śródziemnomorskiego, znacząco osłabła. Dodatkowo w drugiej połowie XX w. obszar Fréjus znalazł się w epicentrum największej cywilnej katastrofy
w historii Francji. W grudniu 1959 r. fala powodziowa
spływająca doliną rzeki Reyran w wyniku zerwania
tamy Malpasset zalała, położone poniżej w odległości 9 km od zapory, miasto. Zginęło wówczas blisko
500 mieszkańców, a znacząca część jego zabudowy
uległa zniszczeniu. Miasto częściowo odbudowano,
ale sprawa przywrócenia jego „portowej” świetności,
przybliżenia do morza i atrakcyjnego połączenia
z wodami zatoki pozostawała wciąż otwarta. Aż do
końca lat 80. XX w. obszar między Fréjus i morzem
wypełniało stosunkowo zaniedbane przedmieście
Fréjus-Plage. Nawet wybudowana na początku lat 80.
przystań – Port-Fréjus, wzniesiona w ramach części
wybrzeża odzyskanej od wojska w wyniku redukcji
zbrojeń w Europie, pomimo wyposażania w coraz
lepszy sprzęt dla bogatych „wilków morskich” nie
była w stanie konkurować z dwoma obleganymi
ponad miarę portami istniejącymi w pobliskim SaintRaphaël. Wówczas to władze regionu podjęły decyzję
o budowie nowoczesnego założenia portowo – rekreacyjnego w ramach wykorzystania zaniedbanych
terenów powojskowych. Inicjatorem i głównym animatorem działań restrukturyzacyjnych był ówczesny
burmistrz Fréjus François Léotard, który urzędował
w latach 1977–1997.
W dniu 12 lipca 1989 roku uroczyście oddano
do użytku publicznego ten uchodzący do dziś za
najnowocześniejszy i najpiękniejszy na Lazurowym
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Wybrzeżu zespół, inaugurując tym samym długo
oczekiwany powrót miasta Fréjus do jego portowych, wywodzących się z czasów Witruwiusza,
rzymskich korzeni, oczywiście we współczesnym
„wakacyjno-jachtowym” wydaniu. Nowy port, podobnie jak port antyczny, wcina się w głąb lądu
w kierunku centrum Fréjus poprzez odtworzony
Kanał Kleopatry, który być może w przyszłości
zostanie przedłużony, by jeszcze mocniej zespolić
miasto z morzem. Założony na powierzchni 7,2 ha
akwen wodny o głębokości od 2 do 3,5 m, szerokości wejścia od strony zatoki – 65 m z falochronem
długości 220 m, może pomieścić wzdłuż nabrzeży
i racjonalnie zakomponowanych pomostów 706 łodzi
o długości od 5 do 30 m. Wokół akwenu portowego
wzniesiono kilkadziesiąt obiektów mieszkalnych
z usługami w parterach oraz zapleczem parkingowo-garażowym, dwa hotele, a w centralnym punkcie
znakomity architektonicznie gmach kapitanatu portu.
Powierzchnia użytkowa 3.000 apartamentów wynosi
33.000 m², a lokali publicznych, głównie gastronomiczno-handlowych, – 7000 m². Znamiennym jest
fakt, że większość mieszkańców tego rekreacyjnego
założenia stanowią Włosi, a jeden z basenów portowych jest na stałe okupowany przez wykwintne
łodzie pochodzące z Księstwa Monaco, w którym
panują potomkowie włoskiego rodu Grimaldich.
Być może, poza tradycją miejsca wszechobecną
w nazewnictwie portowych placów, ulic, nabrzeży
czy obiektów, sprawiła to stylistyka fasad zastosowana przez architektów zainspirowanych duchem
starożytnego, rzymskiego detalowania.
W tym roku uroczyście obchodzono dwudziestolecie funkcjonowania, położonego pomiędzy Cannes
a Saint-Tropez, „Nowego Port-Fréjus”, który stanowi
zdaniem autorki światły przykład definiowania przestrzeni architektonicznej w myśl reguł zawartych
w traktacie Witruwiusza, znakomicie osadzonych
i sprawdzających się we współczesnym kontekście
Lazurowego Wybrzeża. Począwszy od Utilitas. – bez-

błędnego rozplanowania przywróconej pro publico
bono przestrzeni poprzez Venustas. – miły i wykwintny wygląd portowego założenia, w którego architekturze „nurty figuratywne i abstrakcyjne istnieją
obok siebie”, po Firmitas – wynikającą z wrodzonej
Francuzom „potrzeby szacunku dla przeszłości” przy
jednoczesnej otwartości na stosowanie śmiałych
nowoczesnych rozwiązań architektoniczno-technologiczno-konstrukcyjnych. W odniesieniu do wprowadzonych przez Witruwiusza pozostałych kryteriów dotyczących architektury bez wątpienia można
stwierdzić iż wykreowane pod koniec XX wieku n.e.
założenie „Nowego Port-Fréjus” w pełni odzwierciedla postulowane w De Architektura: ordinatio,
dispositio, eurythmię, symetriię decor i distributio.
Jego wyważona, wdzięczna w wyrazie, uporządkowana, harmonijna kompozycja jest jednocześnie
świadectwem właściwego, na miarę współczesnego
kontekstu Lazurowego Wybrzeża, podejścia do ekonomii budowania i kształtowania przestrzeni przyjaznej i potrzebnej. i to zarówno stałym mieszkańcom
apartamentowców, wyposażonych w podziemne
garaże, tarasy, półprywatne ogrody i baseny, rezydentom hoteli, właścicielom łodzi, jak i turystom czy
przypadkowym przechodniom korzystającym z tętniących życiem portowych nabrzeży. Przestrzeni,
w której pojęcie piękna ma wielorakie oblicze. Oblicze złożone z „piękna intelektualnego” tj. decoru
wynikającego z zakomponowania założenia portowego stosownie do reguł programowo-funkcjonalnych, symetrii uzyskanej dzięki harmonijnej zgodności między poszczególnymi elementami a całością
dzieła oraz „piękna emocjonalnego” odbieranego
zmysłami postrzegającymi (wzrok, słuch, powonienie). Czyli po prostu wszechobecnej eurytmii kształtowanej i wywoływanej poprzez wdzięczne budowle,
wykwintne łodzie, lazurowe niebo, szum zatoki Fréjus
i Morza Śródziemnego, portowe dźwięki, sączącą
się z kawiarni, winiarni, galerii muzykę, oraz koloryt
i zapach prowansalskiego otoczenia.
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Bohdan Paczowski*

WOLNOść pomimo reguŁ czy dziĘki nim?
FREE DESPITE RULES, OR BECAUSE OF RULES?
Jeśli przesłanie Witruwiusza przetrwało 2000 lat, to nie dzięki opisom archaicznych technik budowania, tylko
dzięki temu, że rozszerzył on swoje rozważania na wątki filologiczne i na mity, na geometrię, na proporcje
i na stosunki liczb. Kontynuując tradycję ateńską, stworzył cyfrowy, modularny system proporcji, odniesiony
do proporcji ciała ludzkiego, wywodząc z niego zasadę eurytmii, czyniącej całość kompozycji harmonijną,
o proporcjach pełnych wdzięku.
Słowa kluczowe: proporcja, harmonia i wdzięk

If Vitruvius’ message has lasted 2,000 years, it is not for his descriptions of archaic construction methods,
but for his reflections, encompassing philology, myths, geometry, proportions and ratios between numbers.
Continuing the Athenian tradition, he created a numerical, modular system of proportions, based on those
of human body, and deduced what he called eurythmia, which makes the whole composition harmonious
and graceful in its proportions.
Keywords: proportion, harmony and grace

Rozważanie co w przesłaniu Witruwiusza pozostało na tyle żywotne, żeby wzbogacić nim nasz czas,
przypomina renesansowy powrót do starożytności
klasycznej, by wyzwolić się z gotyku i inaczej spojrzeć
na człowieka i na jego miejsce w świecie. Później wracali do niej we Francji zarówno siedemnastowieczni
architekci króla, jak i rewolucjoniści końca wieku XVIIIgo. Nie były to sporadyczne przypadki. Towarzyszyły
szukaniu oparcia dla nowego ładu i próbom tworzenia
nowych reguł. Giuseppe Verdi napisał w roku 1871,
w liście do kompozytora Francesca Florimo: „Tornate all’antico e sarà un progresso” – „Powróćcie do
starożytności, a będzie postęp”.

Traktat Witruwiusza nie dochował się w oryginale.
Przetrwało 78 skopiowanych manuskryptów, rozproszonych po bibliotekach wielu krajów, z czego dwa
w Polsce. Jeden z nich, z 1465 roku, to egzemplarz
przechowywany w bibliotece PAN-u, na zamku
w Kórniku, pisany minuskułą gotycką, ręką Jana
Kropidły zakonnika z Trzemeszna, który zmarł w rok
po jego ukończeniu. Manuskrypty te dotarły do nas
przede wszystkim dzięki skrybom klasztornym, którzy w średniowieczu kopiowali je z kolejnych kopii
i wzbogacali rysunkami na podstawie opisów zawartych w tekście. Istnieje bowiem przypuszczenie, że
sam Witruwiusz nie opatrzył swojego traktatu żadnym
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rysunkiem. Obraz słynnej „Figury witruwiuszowskiej”
– ludzkiej postaci, której rozpięte ramiona i nogi
sięgają boków kwadratu i obwodu koła – powstał
prawdopodobnie na przełomie VIII i IX wieku, na
dworze Karola Wielkiego w Akwizgranie, a dopiero po
siedmiu wiekach Leonardo da Vinci nadał mu kształt
najbardziej dziś rozpowszechniony.
Wojskowy inżynier Cezara, budowniczy mostów,
maszyn wojennych i akweduktów, mógł poświęcić się
rozważaniom teoretycznym dopiero po pięćdziesiątym
roku życia, kiedy dożywotnia pensja, otrzymana za
zasługi wojenne, pozwoliła mu pracować w spokoju
nad „Dziesięcioma Księgami o Architekturze”, aż do
późnych lat. Można więc powiedzieć, że Witruwiusz
teoretyk narodził się w tej drugiej części swojego
życia, kiedy na wyniesioną z młodości znajomość
filozofii, historii, prawa, retoryki, geometrii i innych
dziedzin, nałożyła się suma wieloletnich doświadczeń
praktycznych. Zaowocowało to ogromną wszechstronnością jego zaleceń i może nawet po części dzięki niej, obok praktycznych rad budowniczego, imię
jego i dzieło przetrwały wieki i różne epoki, a ogólna
wiedza i kultura stały się warunkiem doskonalenia
samej sztuki budowania.
Po ukończeniu traktatu, poświęcając go, także
z wdzięczności za pensję, panującemu wówczas
cesarzowi Augustowi, przedstawił w przedmowach
siebie samego jako człowieka niskiego wzrostu,
zeszpeconego wiekiem i wątłego zdrowia, ale żywiącego nadzieję, że zyska sławę u potomnych dzięki
księgom, które wydał na świat. Równocześnie wyraził
też wdzięczność rodzicom za to, że idąc za prawami
Ateńczyków, nauczyli go sztuki, która nie jest nic warta
bez dobrej literatury i bez powszechnej znajomości
wszelkich nauk.
W średniowieczu traktat Witruwiusza miał mały
wpływ na to co budowano. Wyjątkiem był prawdopodobnie kościół Świętego Michała w Hildesheim
powstały około roku 996. z udziałem proboszcza Goderamusa z Kolonii, posiadacza najstarszej z zacho-

wanych witruwiuszowskich kopii – dziś w bibliotece
British Museum w Londynie. Traktat czytali i cytowali
przede wszystkim ci, których interesowały zawarte
w nim wątki filologiczne, przytaczanie mitów, albo
fragmenty o geometrii, proporcji i stosunkach liczb.
Były one pomocne zarówno w budowaniu zasad harmonii muzycznej, jak w próbach zgłębiania tajemnic
wiary i budowy wszechświata poprzez interpretacje
teologiczne, począwszy od wizji Trójcy Świętej
w postaci równobocznego trójkąta, albo związków
między Bogiem i Synem Bożym wyrażonych kwadratem. Średniowieczna mistyczka, poetka i autorka
antyfon i hymnów muzycznych, Hildegarda z Bingen
podjęła witruwiuszowskie proporcje ludzkiego ciała
jako mikrokosmos będący zwierciadlanym odbiciem
makrokosmosu. Zachowana w Oksfordzie kopia De
architectura nosi na marginesach notatki Petrarki,
a Boccaccia zainteresował u Witruwiusza przede
wszystkim opis początków cywilizacji, z fragmentem
o bogu ognia Wulkanie, który w młodości wychowywany był przez małpy.
Dla humanistów, artystów i teoretyków wczesnego renesansu traktat Witruwiusza, jako jedyny tekst
o architekturze zachowany z czasów starożytności
klasycznej, stanowił główne odniesienie do epoki,
którą obrali za wzór radykalnej odnowy i na której
się opierali. Był jednak zarazem przykładem pragmatyzmu i wierności tradycji. Przekładając z łaciny,
jak Cesariano, a później Barbaro, przyjmowali go
więc z pewnym dystansem i starali się rozwijać krytycznie. Jednym z jego pierwszych i najważniejszych
kontynuatorów, a zarazem krytyków, był Leon Battista
Alberti, który, pisząc swój traktat De re aedificatoria,
w dużym stopniu na traktacie witruwiuszowskim się
opierał, czerpiąc z niego dane o historii architektury,
o technice budowania, o typologiach budowli starożytnych, a nawet o klimacie, meteorologii i o związkach ludzkich z otoczeniem. Jednak „ja” Witruwiusza,
wyrażające wdzięczność panującemu i rodzicom, jest
„ja” społecznym, związanym z wartościami tradycji,
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z jej ateńskim przesłaniem i z poszanowaniem panujących związków międzyludzkich, podczas gdy „ja”
Albertiego, który, w przeciwieństwie do Witruwiusza,
pozostawił po sobie ślad wybitnej twórczości, to „ja”
artysty, który wyzwolił się z przeszłości i zaczyna od
„tabula rasa”. Zamiast wykonywać zlecenia, wypełnia misję i jest twórcą własnych dzieł. Przeciwstawia
się więc nietylko średniowiecznej postaci architekta
– często anonimowego rzemieślnika i odpowiedzialnego budowniczego – ale też pragmatyzmowi
inżyniera i wiernego tradycji erudyty, poddanego
cesarzy i potomka zacnej rzymskiej rodziny, jakim
był Witruwiusz.
Z tych dwóch postaci, bliższą artyście nowoczesności jest napewno postać zbudowana przez Albertiego, a jednak częściej od niego powraca co jakiś
czas na scenę Witruwiusz. W przeszło dwieście lat
później przywołał go w swoim francuskim przekładzie
witruwiuszowskich Dziesięciu Ksiąg, architekt Klasycznego Wieku, który pokonał wielkiego Berniniego
– Claude Perrault. W przedmowie do przekładu pisze:
(...) Zalecenia tego znakomitego autora (...) były absolutnie konieczne by poprowadzić tych, którzy pragną
się doskonalić w tej sztuce i by w oparciu o wielki
autorytet jaki jego dzieła zawsze posiadały, ustanowić
prawdziwe reguły piękna i doskonałości w budowlach:
bo jeśli piękno nie ma innej podstawy niż fantazja,
co sprawia że rzeczy podobają się w zależności od
tego czy są zgodne z ideą doskonałości, jaką każdy
wyobraża sobie na swój sposób, potrzebuje ono reguł
kształtujących i korygujących tę ideę.
Ten apel o reguły kształtujące piękno budowli,
opublikowany przed 325 laty, u progu rewolucji estetycznej – najpierw oświeceniowego sentymentalizmu,
a później romantycznego wyzwolenia wyobraźni
– odzywa się ze szczególną siłą dziś, kiedy miejsce
wielkości tych minionych epok, zajął w rozregulowanym świecie komercyjny chaos pozbawiony reguł.
Ich wypracowanie staje się warunkiem przetrwania
rodzaju ludzkiego i planety, a ich potrzeba widoczna

jest we wszystkich dziedzinach – zarówno w sferze
gospodarki pieniężnej i w wymianach handlowych
na globalnym rynku, jak w ekologicznej trosce o warunki życia na ziemi, w wychowywaniu i kształceniu
młodych, a więc też w trosce o budowany krajobraz.
Pytanie czy reguła jest ograniczeniem, czy źródłem
wolności? Wiek dwudziesty próbował poddać ludzkość działaniu różnych radykalnych ideologii – bądź
głoszących wyrządzanie zła, bądź wyrządzających
zło w imię dobra. Te doświadczenia sprawiły, że
patrzymy podejrzliwie na wszelkie mogące nas ograniczać reguły. Rzecz w tym, że XX wieku nie zatruło
wprowadzanie w życie reguł opartych na demokratycznie uchwalanych prawach, tylko próby realizowania przemocą utopijnych modeli, wymyślonych
i skonstruowanych a priori. Formą wyzwolenia się
z ich cienia nie jest absolutna wolność indywidualna
– inny model utopijny – bo, jak powiedział Levinas,
nie jesteśmy sami i musimy liczyć się z innymi, a oni
z nami. Istota wolności to nie indywidualna przemoc,
arogancja uprzywilejowanej kasty, czy nieokrzesanie
prostaków, tylko przyjęte wzajemnie i obowiązujące
wszystkich prawa i zgodne z nimi reguły i obyczaje,
które zapewniają każdemu jego indywidualny obszar
wolności. Do stworzenia takiego obszaru konieczna
jest kultura i wzajemne zachowanie umiaru i proporcji,
a podstawą ich jest miara.
Jedną z zasług Witruwiusza, do dziś przynoszącą
owoce, jest jego pionierstwo matematyczne i geometryczne, ustanowienie modułu, jako otwartej jednostki
miary, mierzącej nie wymiary fizyczne elementów
kompozycji, lecz panujące między nimi stosunki.
Panofsky, w roku 1955 mówi o nim, jako o jedynym
autorze starożytności, który przekazał nam precyzyjne,
„cyfrowe” dane dotyczące proporcji ciała ludzkiego,
sformułowane w postaci ułamków wysokości całego
ciała, kontynuując te same zasady proporcji, na których Poliklet zbudował kiedyś swojego Doryforosa.
Witruwiuszowskie geometryczne schematy koła,
trójkąta i kwadratu i wyrażone cyfrowo proporcje
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ciała ludzkiego, podejmowane były nie tylko przez
teologów i mistyków średniowiecza, dociekających
tajemnic wiary i kosmosu, lecz dotarły do nas, inspirując po drodze rozważania franciszkanina Francesca
Giorgi i architekta Palladia o związkach między proporcjami harmonii muzycznej i jej odpowiednikami
w architekturze. Dziś, między innymi, Bernard Cache,
biegły w wyższej matematyce założyciel mitycznej
paryskiej pracowni „Objectile”, który głosił niedawno
swoje idee w londyńskiej Architectural Association
i w holenderskim Instytucie Berlage, wychodzi od
Witruwiusza i poprzez Leibnitza i poprzez rozważania
Gille’a Deleuze o Leibnitzu i o barokowej „Fałdzie”,
a też uczestnicząc w eksperymentach „Foldingu”,
próbuje odnowić metody logarytmicznej budowy
form architektonicznych, tak, by umożliwiały tworzenie otwartych, swobodnych typologii i prowadziły do
nowego pojmowania architektonicznej przestrzeni.
Wracając do słynnej triady Firmitas, Utilitas,
Venustas, to sposób w jaki Witruwiusz przedstawia
poszczególne jej części, pochodzi z epoki tak odległej w czasie, że na pierwszy rzut oka wydaje się
anachroniczny i nieporównywalny z dzisiejszymi możliwościami technicznymi, z użytecznością osądzaną
zgodnie z naszym sposobem życia i z nadwyrężonym,
jeśli wogóle jeszcze możliwym, pojmowaniem piękna.
Sprawa piękna jest jednak bardziej złożona. Ilekroć się
ją porusza, przypomina się słynna odpowiedź świętego Augustyna na pytanie czym jest czas. Wydawało
mu się zawsze że to wie, ale gdy go ktoś o to pyta,
nie umie odpowiedzieć. Witruwiusz, dla określenia
piękna nie wybrał słowa Pulchritudo, odpowiednika
greckiego Kalos, oznaczającego piękno w znaczeniu
zarówno materialnym jak i moralnym, jakiego Grecy
używali wobec bogów, ludzi i rzeczy. Wybrał wyraz
Venustas, określający raczej coś co uwodzi, co jest
miłe, wdzięczne, budzące pożądanie, z uczuciem
miłości włącznie. To słowo, używane w prozie, ale
nie stosowane w poezji epickiej, będąc dalsze od
kanonów, jest bliższe nam, przyzwyczajonym do

tego, że od trzystu lat piękno było najpierw wypierane
przez kategorię smaku – zbiorowego i osobistego,
coraz bardziej subiektywnego – a potem zastąpione
wszechogarniającym pojęciem wzniosłości, która
wywołuje emocje wszelkiej natury, począwszy od
zachwytu a skończywszy na grozie. Kant ostrzegał
jednak, że jeśli nie towarzyszy jej piękno, to może ona
wywoływać niesmak, lub wstręt i być nieokrzesana
i odpychająca. Wracając do Witruwiusza, przypomnijmy jednak inne jego pojęcie – Eurytmię – nie
narzucającą jakiegoś sztywnego kanonu piękna,
tylko szukającą go w pięknym i wdzięcznym wyglądzie, wywołanym harmonijną całością, w której
poszczególne jej części zachowują wobec siebie
właściwe proporcje. Takie spojrzenie na piękno, bardziej otwarte, mniej określone kanonami, ale jednak
podlegające ukrytym regułom, pozwala szukać go nie
tylko w jakimś określonym sposobie budowania formy
architektonicznej. Można je znaleźć w proporcjach zarówno magicznego obrazu Muzeum w Bilbao Franka
Gehry’ego, jak olśniewającej czystości minimalnych
form Pawilonu Szkła Kazuyo Sejimy w amerykańskim
Toledo. Promieniuje ono zarówno z bogato ukształtowanych, harmonijnych brył Simmons Hall w MIT
Steven Holla, jak z jaśniejących purystyczną bielą,
rzeźbiarskich architektur Alvara Sizy.
Tajemnica długowieczności witruwiuszowskiej
triady nie leży w definiowaniu jej poszczególnych
elementów, tylko w harmonii nierozerwalnej całości,
jaką one razem stanowią. Taką całość, z której miał
zrodzić się powszechny język nowoczesnej wizualności, budowali w latach 1917–1931 architekci i artyści
tworzący Bauhaus, by rozpowszechniać go potem
w całym świecie. W świecie dzisiejszym, rządzonym
prawami rynku – rzeki żywotnej, ale o nie zawsze
uregulowanych brzegach – ta całość jest często
naruszana, rozrywana, kaleczona. Czasem przeważa
czysta technika, bez zbytniego przejmowania się urodą, a nawet nie troszcząca się zbytnio o użytkownika,
czasem uproszczona użyteczność, byle sprzedać,
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realizowana tandetnie, w sposób nietrwały, a czasem
zastępowanie piękna efemerycznym, powierzchownym efektem albo redukowaniem go do banalnych
stereotypów, z pominięciem całej reszty. Podobnie
Arystoteles, w Retoryce, przedstawia nierozerwalną
triadę cech mówcy, niezbędną by wzbudzić zaufanie
słuchaczy. Składaja się na nią Rozsądek, Szlachetność i Życzliwość. Mówca pozbawiony rozsądku
wygłasza nieprawdziwe sądy, niegodziwy nie mówi
tego, co myśli, a nieżyczliwy nie doradza tego co
najlepsze, choć je zna.
Witruwiusz znał z pewnością tendencję autorów
greckich do przedstawiania spraw w postaci triady,
skoro uważał architekturę za sztukę, która nie jest nic
warta bez dobrej literatury i bez powszechnej znajomości wszelkich nauk. Mówiąc o „znaczeniu” jako
o rzeczy, którą się zajmujemy i o „znaczącym”, jako
dociekaniu jej dzięki znajomości naukowych reguł,
kładzie podwaliny pod współczesną semantykę, a architektowi, który musi wprawnie poruszać się w tych
obu biegunach analizy, wyznacza rolę semiologa. Do

tego potrzebny mu jest nie tylko talent, ale i pilność.
Musi studiować Gramatykę, Rysunek, Geometrię, Optykę, Arytmetykę, znać Historię, wysłuchać Filozofii,
wiedzieć coś o Muzyce, nie ignorować Medycyny,
mieć podstawową znajomość prawa i znać się na
Astronomii i na ruchach Ciał Niebieskich. To zalecenie
jego traktatu to też ważne dla architekta przesłanie.
Choć wymienione przez Witruwiusza znajomości
odpowiadają stanowi wiedzy sprzed dwóch tysięcy
lat, jej zasięg, przełożony na wiedzę naszego czasu
powinien zastanowić każdego z młodych, którzy
wybierają tą drogę. Niech nigdy nie zapominają,
że architekt jest usytuowany dokładnie w punkcie
przecięcia olbrzymiej ilości dziedzin, które uczestniczą w doprowadzeniu do końca całości jego dzieła.
Pełna ich znajomość jest dla niego niedostępna, ale
musi na tyle znać rządzące nimi reguły ogólne, żeby
utrzymać zrównoważone relacje z wszystkimi ich
przedstawicielami i ta znajomość reguł i swobodne
się nimi posługiwanie jest podstawowym źródłem
jego wolności.
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W STRONĘ KRAJOBRAZU
TOWARDS THE LANDSCAPE
Witruwiańskie zasady: firmitas, utilitas, venustas, wciąż zachowują całą swoją aktualność. Tytuł tego artykułu,
W stronę krajobrazu, kieruje uwagę na aktualne narzędzia projektowania architektonicznego, w wyraźnie
sposób różniące się od idei przestrzeni. Rozważany tu nowy paradygmat rozważa ideę „krajobrazu” jako
zamiennika idei „przestrzeni”, można by rzec – zamiennika reguł kartezjańskiej i euklidesowej geometrii (idei
wyjątkowo całościowych na tle współczesnej złożoności i niepewności).
Słowa kluczowe: krajobraz, innowacja, system, nowy sposób patrzenia

The Principles Vitrurianos: firmitas, utilitas and venustas, they are obsolete at present. “Towards the Landscape”
title of this article tries to confront the current instruments of the architectural project that differs glaringly from
the “idea of the space “. The new paradigm that we offer confronts the concept of “landscape” as substitute
of the idea of “space”, that is to say, it replaces the rules of the Cartesian and Euclidian geometry (concepts
excessively totalizator in the complexity and contemporary uncertainty).
Keywords: landscape, innovation, system, new way of looking

Vitruvius stated that architecture has three essential
conditions: strength, functionality and beauty. This
triple concept was maintained almost without argument until the 19th century, although some authors
have substituted the original terms for others in more
modern parlance, such as “decoration, construction
and distribution, which clearly involves a modernisation and adaptation of the ancient Vitruvian terms.
One of the more marked attempts to shake off the
dust of the past and re-establish architecture with new
principles was that that of substituting the language of
the academy which was based on the Vitruvian concepts, in order to generate new ideals which would

be named with words hitherto unused, for example
“functional”, “rational” or the term “space which we
occupy”. The none-too great temporal distance which
separates us from the high point of movements such
as Functionalism or Rationalism, allows us to understand up to what point the substitution of the word
“strength” by “rational” or the word “functionality” by
“rational” has been no more than a conventional slipup and which relates to paradigms which, due to their
high level of abstraction are still pertinent today.
However, unlike what happens with children,
art and architecture are not part of nature, they are
cultural conventions. In this sense it is difficult, at
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least to establish what their “essences” are, i.e.,
that which remains invariable throughout time, that
which “constitutes its being”, as the arts and architecture are not the way they are by their nature, but
through convention, and conventions are arbitrary
and mutable, as the development of Art itself has
shown.
(…) The currently-held idea that space constitutes the essence of architecture is the major
contribution of avant-garde art and the architecture
of the “modern movement”, whose developments
chronologically coincide with the contributions of
historians. If space was not understood until then
as something essential in architecture, this does
not mean that architects in other eras were not
aware that the buildings they made enclosed or
delimited a determined and differentiated space, or
that artists did not develop the laws of perspective
as constructions to represent three-dimensional
spaces on the surface of a painting, it meant however that the terms in which they thought and built
were not “spatial” in the same sense as we use
the term today. Space was a consequence or a
residue of the construction of solid volumes, or it
was considered to be an abstract entity, superior
to determined forms, such as an entity superior to
the idea of “corporal volume”, a term which Wölfflin
used to define architecture.
Today we place a positive value on many qualities
in the constructions of both the past and the most immediate present, values such as solidity, contrast, colour, scale, proportion, rhythm, texture, light or sound,
yet one of the qualities which can most certainly be
used to qualify a building as having “fine architecture”
is that of being able to create spaces, i.e. both open
and closed areas which possess perceptive and
emotive conditions.
Unlike the static and directional contemplation
with which one comprehends a flat painting, space
demands for its compression a type of contemplation

characterised by the movement of the bodies which
circulate around it, as only through movement can
space be understood.
The special qualities of architecture are not reduced to an enclosed volume within a construction,
however extensive or complex this may be, but are
reduced to the volumetric and rhythmic qualities which
its constructive elements provoke in the viewer on
moving through its interior.
Through movement, space is no longer a mere
vacuum between bodies and it becomes an active
entity. However, for the carved and ornamented
bodies, burdened with cultural signifiers, to become
passive volumes and for the vacuum to make sense
with respect to space, the viewer must go from mere
perceptive sensation to intellectual interpretation.
In this sense space is presented as an intellectual
theme, as a philosophical matter, which from (aesthetic) perception moves on an area of reflection
(ontology).
Starting from the idea that space takes on its full
sense through movement and bringing sequences and
rhythms to the forefront, means that time must be considered as an element inextricably linked to space. The
idea of continuous space-time was initially proposed
by the sculptor Hildebrand, on proposing the idea of
“kinetic vision”, and is also found in the fundamental
nucleus of Albert Einstein’s theory of 1905.
As Javier Maderuelo states in his book “The
Idea of Space (Architecture and Contemporary Art
1960–1989) at this time, the essence of architecture
as origin is a paradigm and the object of my reflection is linked to the concept of landscape: TOWARDS
THE LANDSCAPE.
LANDSCAPE AND NATURE
Landscape as interpretation and environmental
project
The landscape is not nature but a vision of nature.
Implicit in the term landscape is the concept of vision
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and perception. Landscape makes no sense if Man
is not there to observe it, contemplate it, and more
specifically, experience it.
Acting on the landscape means proposing an
interpretation (perceptive, sensorial and existential)
of nature and translating it into forms. Proyecting the
landscape is constructing an artifice in nature and
manipulating it for perception or habitat. As such,
an agricultural landscape is nothing more than a
manipulation of nature for agricultural production
and the use of the land’s resources which has been
undertaken in the most compatible way possible with
the environmental characteristics of the land (geological, soil-related, botanical, etc.).
LANDSCAPE AS FORM AND TIME
The landscape project as form in movement, in
transformation (through the cultures of space, of
image and of time)
Landscape is formed by living forms and therefore changing forms, such as vegetation or the
atmospheric and climatic agents themselves. This
is why landscape is the representation of forms
(both natural and artificial) which arise and continually mutate. Time and mutation are part of the
landscape project which consequently foresees in
itself growth, seasonal change, deterioration and
maintenance.
Landscape is a procedural form, as is the landscape project.
The forms of landscape are founded in movement,
in the perception of movement. The time factor and
the factor of movement are substantial in the landscape project. A landscape also changes because it
is lived in and is literally moulded by the movement
of the user, as with a contemporary work of art in
minimalist or land art.
The time of the landscape and the time of the
city: the city, architectures and urban functions last
for extended periods of time and at the same time

brief instances, certainly different from those of the
natural landscape, of the time of the seasons or the
decades which a tree needs to reach maturity.
When the objective is a future time, can the
project be undertaken through a series of strategies
which govern the constructive process? This means
measuring and marking a landscape, establishing
geometries, itineraries, routes, visual perspectives,
spatial and geographical coordinates, architectural
landmarks of plant life and forested areas, systems
of systems.
Landscape cannot be defined, it cannot be
identified with the territory alone, with the dimension of extensive terrain; one must reflect on its
smaller, more articulated dimension and therefore
also consider the landscape as a point of view, a
way of seeing space and therefore a way of looking
and experiencing.
Today, often working on the landscape means
working with nature’s forms and manipulating them
with regard to a new aesthetic and useful operation, where art, biology, architecture, engineering,
botany, etc. offer a necessary framework of study
and reflection.
It is useful to evaluate the interaction of both
method and substance between the landscape
project and the architectural project, the engineering
project and the environmental project, provided that
greater relevance is given to an articulated strategy
on the land and that one does not fall into the trap
of using mere definitions.
Reflection on the landscape cannot be limited
only to placing attention on its definitions, however
important they may be, it must also direct itself towards its true measurement, based on the results
which produced, and it is necessary to observe
its efficiency and identify the value of the project
which links it to different materials and which sustain it and which must be established in the area
concerned.
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Today the procedural and transformational concept have also become part of the themes of landscape and territory. In this sense the relationship with
the techniques of the landscape project also partly
involve architecture, engineering, geography and
botany, etc., especially in its modern, contemporary
appearance, where the time factor and the factor of
movement are fundamental.
Spatial sequences, circulation and routes – basically the kinetic appearance of space and even the
revival of the picturesque are decisive factors for
acting on the landscape.
There are also “Landscapes with Memory” or “Reread Landscapes”, which necessary involve, in their
recreation, their re-configuration and the provision
of a future, as well as work on nostalgia, given that
the elements of the past cannot be manipulated and
re-configured with indifference.
LANDSCAPE AND ARCHITECTURE / LANDSCAPE
AND INFRASTRUCTURES
Public space
Open space (parks, gardens, avenues, motorways, roads, squares, car parks, etc.) have taken
on a decisive role in the definition of the form of a
city. Yet the city has delegated many activities and
roles which it is incapable of sustaining. Yet in the
continual growth and mutation of these roles and
in the continual diversification of the possible users,
what are the limits of variability which the landscape
project can and should have?
Architecture is explicitly an artifice, as it acts according to a manipulation and a transformation of
nature, and often, in open opposition to nature.
Architecture itself is an integral part of the landscape. And the best architecture is that which cooperates in the first person, in the interpretation and integration (even through negation) of the landscape.
Projecting architecture means – in the same way
or even more so that projecting the landscape – cre-

ating an artifice in nature, manipulating it for human
perception or experience. Occasionally it means differentiating itself clearly and markedly from natural
forms, contrasting trilithic forms or even avoiding
contact with natural forms.
In this there is a perfect harmony of project techniques between landscape and architecture and in
this “cinematic” acceptation, landscape and architecture often tend to blend and become confused in a
single aesthetic operation.
On observing the “space” factor in architecture,
that is, in an architecture considered above all to be
focused on the interior, a relationship may be conceded between architecture and landscape as an
outside-inside relationship, a relationship of horizons,
of diaphragms and visual perceptions, of mutual
relationships between interior and exterior.
Infrastructures / architecture and landscape
must participate with other disciplinary fields in an
articulated system which will be able to enrich each
field reciprocally, if attention is paid to the presence
of the landscape as a territorial physical structure,
and to the dimension of the landscape as a cultural
technical support.
OPERATORS WITH THE LANDSCAPE
However, in any event, to act on the landscape
in a defined area we need the architect to act as an
(interdisciplinary) mediator with the technical and
aesthetic capacity to act on nature, the area and the
city with the capacity to accept what is distinct.
Joào Nunes described this from with the need
for the use of the terms “tolerance and generosity”
in both the project work, as well as in the recognition of the mechanisms which act on the landscape
in “time”. Both terms, are word-concepts which
describe the requirements one needs to learn
while participating in a culture which transfers the
“landscape object” as a cultural framework of the
20th century to the “space/time landscape” which
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we are proposing in the investigation and work on
today’s landscape.
With these comprehensible terms/concepts we
move from the culture of the object to that of space,
and from there to the culture of time.
In this case THE UNCERTAINTY OF THE PUBLIC SPACE which derives from the transportation of
infrastructures is both valid and disconcerting from
those dimensions of the landscape which associate
space and time to the way in which one observes,
comprehends and operates with reality.
Paul Virilio has already said, in reference to the
1789 French Revolution, the profound revolution
exists in the invention of a “public gaze”, and this
public gaze is that which has been granted and
which still lasts, from the Panopticon of Jeremy
Bentham, to Berlin, Alexander Platz, from the text
of Alfred Döblin or in the film by Rainer Weiner
Fassbinder, or in Ridley Scott’s film of Los Angeles
– Blade Runner – or in the agonised public gaze of
The Matrix by Joel Silver and the Wachoski brothers this need for evolution demanded by Virillo is
made evident.
The common points between them is based on
the control for establishing the angle of the gaze
in the “PRINCIPLE OF VIGILANCE”: “Beware, as it
sees all”.
The mechanisms of vision (and of its transmission) have acquired not only a practical use, but also
a symbolic one. Such as the artefacts, engineering,
architecture and landscapes in the films Blade Runner and The Matrix.
“Seeing but without being seen”.
In same way we are faced with this change which
Virilio warned about, a fact confirmed by Antonio
Álvarez Reyes in ACTAS Huesca, 1998:
“From the moment in which “public space” cedes
to “PUBLIC IMAGE” it is necessary to see that monitoring and illumination move in turn from the squares,
streets and avenues to this terminal for the reoption of

advertisements, domestic information which furnishes
the city, to the land of the shop window, J. Bentham,
to the urban space and the illuminated landscape in
Alexander Platz to the television which shows Blade
Runner or to the interface of the multiple computer
program of the Matrix. All of them with the need to
provide finalised forms in a transformational logic,
capable of doing without the generative time in a
mixed/ machinistic aesthetic.“
Revising this concept by R. Bocchi in “Ciudad
Paisaje” (City Landscape) published in Finestre sul
Paesaggio (Gargemi Publishers)
“The finito albertiana has ended en architecture (I
would even say with the classical role of the architect).
This does not mean the dissolution or the destruction
of forms, it means the restitution of spaces to time,
of giving time to space, of making other spaces in
a continued dynamic which contradicts the staticity
and in a certain manner tectonics itself.”
“Spaces of relationship and relationship between
spaces are sought more than spaces finished in which
to celebrate archaic or modern rituals.”
Contemporary culture analysed in this paradigm
with authors such as anthropologists, philosophers,
geographers – Richard Sennet, John Brinckerhorf,
Jürgen Haberas, Hal Foster, E. Soja, Mike Davis,
Kenneth Frampton, David Harvey etc., coincide in
rethinking the dimension of the public in a context
of late capitalism where public space has been
practically abandoned due to the deregulation of
marketing practices and of the greater attraction of
the media space as a means of relating the public
and the political.
We are therefore in a representation of public
space, seeking new paths offered by its scenery and
these are inextricably linked to the environment, to
nature and to the culture of the landscape on the
region.
Other beginning is needed, with a less classifiable
sensibility for rules and procedure as instruments of
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control of the geometry and that are articulated in the
following arguments:
1. Paradigm of the Look. A NEW WAY GIVES TO
LOOK. (Concept of “silence” in the Biennial show of
Canaries, 2009)
2. Towards a New Dimension of the Public thing.
Public sphere.

3. Territory like opened, multidisciplinary “SYSTEM”.
4. The consideration of the “INTANGIBLE THING” like
factor in the art and the Theatre.
5. Art like critical construction, as INNOVATION.
6. LANDSCAPE like DEVICE between technology and
process of creation.

Paola Rizzi*

HIC SUNT LEONES
HIC SUNT LEONES
Po traktatach i podręcznikach rolę metod projektowych przejęły plany i manifesty. Naukowy charakter jest
podstawą każdego teoretyzowania i jest ściśle powiązany z analizą. Jednakże, z biegiem czasu, zaczęto
utożsamiać analizę z procesem projektowym, tymczasem jest ona częścią projektu. Naszą reakcją na jego
złożoność były sztywne struktury poznawcze, które z elastyczności procesu wyewoluowały w protokoły,
katalogi, listy i karty… i których już nie potrafimy kontrolować.
Słowa kluczowe: traktaty, teoria urbanistyki

After treatises and handbooks it was a turn of maps and manifestos to become a design method. A scientific
nature is the basic attribute of any theorization and it is closely associated with analysis. In the course of time,
however, analysis started to be identified as a design process while it is a part of a design. Our reaction on
its complexity was the rigidity of cognitive structures which crystallized from the fluidity of the process into
protocols, catalogues, lists, charters… that we do not control anymore.
Keywords: treaties, theory of urban planning

The first Latin version of Ptolemy’s Geography
was published in Vicenza in 1475. This edition was
titled Cosmography and was deprived of maps which
appeared in the 1477’s edition, printed in Bologna.
In 1486 in Rome, the first edition of Vitruvian De
Architectura was published by Giovanni Sulpizio da
Veroli. Sulpizio imagined his edition as a work to be
completed – this is why the page margins were left for
comments and drawings. He invited each reader to
help us in making this book as complete and true to
this author as possible. Denis Cosgrove noticed that
the fact of publishing these two treatieses simoultaneously wasn’t accidental:

The idea of a spatial structure governed by geometry but concealed below the level of appearance
seemed to offer to both cosmographers and architects
a conceptual grid for experience, observation, and
technique. But contradictions between conceptions
and experience affected the ways that such order
could be made visible in printed images. As the two
texts moved out of the exclusive control of humanists
and into a wider world of practice, so they followed
somewhat parallel paths, form authoritative source of
ancient-and thus of privileged-scientific knowledge,
through attempts to harmonize the ideal measures
they proposed with empirically observed, often instru-
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mentally recorded form. To more critical treatment of
their claims [1].
The Ptolomy’s Geography and Vitruvius’ De
Architettura are handbooks that intend to be the
technical ones: classifying, recording, and mapping
places on the one hand; engineering, planning, and
building places on the other. From the universe scale,
to the local one.
The final scope is to explain the nature of science
– of either the description of world or architecture.
The aim of this essay is not to compare and examine these treatises carefully, as they apply to two
different disciplines. But from the point of view of
an urban planner, it seems quite significant that two
works on controlling the planning feasibility – of either architectural or geographical space – started to
circulate at the same time, both deprived of figures.
According to the first users, maps and columns were
the supplement of the text and, now lost, shall be
restored. It seems more precise to restore a map
using numerical tabulae rather than approximate
linear reproduction.
What is probably lost in the course of time that
passed since the various versions of Alberti’s and
Serlio’s manuals, is the Vitruvian incipit:
Architectura autem constat ex ordinatione, qua
graece taxis dicitur, et ex dispositione, hanc autem
Graeci diathesin vocitant, et eurythmia et symmetria
et decore et distributione quae graece oeconomia
dicitur.
Unfortunatelly, this disciplinary wealth is to be
lost due to the emphasis attributed to the picture:
with Palladio and Ortelius. Analyzing two incunabula:
Fasciculus Temporum or Sepplementum Chronicarum
– by comparing various edition since 1473 to those
of 16th century – a passage from icons to proportional plans and views can be seen. The principle
according to which urban images contained in these
incunabula were nothing but a set of architectural
elements – buildings, churches, palaces and fortifica-

tions, undifferentiated and for that not corresponding
to any criteria of the described cities ‘objective representation’ – is denied in the city icons’ classification:
their assignement to the textual description follows
precise criteria. This description – which first was
the main reference – keeps its form but looses its
significance in comparison with its representation that
now prevails right up to occupy the entire page. But,
in the last 16th century edition, the text was no more
illustrated; there were only small icons of the cities
left as the head letters [2].
It gives some suggestions on the use of pictures
to explore, but certainly shows a separation between
‘descriptive’ text and ‘scientifically’ drawn map, therefore – design:
What we call design in architecture is only that which
puts information into building, what is in the mind, the
composition of elements. A distinction must also be
made between existence and presence. Presence is
measurable. As soon as a painting, as soon as a work
of architecture is made it becomes measurable; but
existence is only in the mind and it is fundamentally
unmeasurable. While a work is being constructed it
is almost completely measurable, once the work is
finished it is fundamentally unmeasurable [3].
Due to the development of printing as well as the
ability of movement and exchanges, a golden age
for the treatises production begun. Their diffusion
consolidated various theorizations on the guide line
to the ideal design. It was the time of the utopias:
they started with descriptive treaties and moved
towards the ‘manifestos’ on the construction of the
ideal space. Therefore, there is no need for the urban prefigurations or images connected with reality
but for the new economic and urban ideology to be
seek [4]. It is the basis that – if Jacobs and Appleyard, in the introduction to Toward an urban design
manifesto (1987) are basing their work on the review
of two manifestos of modern urban planning: Athens
Charter and Garden cities of tomorrow by Howard
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Venice, a photo from the Lorenzo Cotti’s archives, Locarno. Unknown author
Wenecja, zdjęcie ze zbiorów Lorenzo Cottiego, Locarno. Autor nieznany
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– lasts till the present day. The only difference they
found is the one of density and typology. Separation of pedestrian and rotary motion infrastructure,
superblocks, internal common spaces, dwellings
separated from the streets and, last but not least,
the central ownership of land are actually common
principles. While the most important and significant
difference is that at least as they have evolved, is
in density and building type (…) buildings tend to
be island, big or small. They could be placed anywhere. Form the outside perspective, the buildings
like the work of art it was intended to be, sits where
it can be seen and admired in full [5]. Whereas the
garden city is not a city, it rather recalls a suburb,
also because the emphasis is placed on the garden,
not on the city.
The treatises’ success generates something that
Luigi Firpo, talking about Renaissance, defined as
the “story of town planning on paper rather than on
stone”. Somehow, a sort of prescriptive ideology is
spread, something that blocked – on either theoretical or practical level – the alternative ways of town
planning before.
After treatises and handbooks it is turn of maps
and manifestos to become a design method. This is
how the issue of the method returns, an issue which
in the 60’ and 70’ was complex and well articulated
and which concerned together architecture, city and
planning. A scientific nature is the basic attribute of
any theorization when the method conditions arise. It
is associated with analysis: When theorists are engaging in design they always bring with themselves the
philosophy and the practice of analyzing in a process
of a scientific character [6].
In the course of time, however, analysis has started
to be identified as a design process while it is a part
of a design. One of the analysis’ axioms is the complexity, but it has become to be a sort of giddiness
as well. Our reaction was – presumed – rigidity of
cognitive structures which had crystallized from the

fluidity of the process into protocols, catalogues, lists,
charters… which we do not control anymore. The
pretentiousness of the omnicomprehensive model
decline brings us back to the origins of the project
methods. If a human being is a part of a system,
that system never represents concisely formulated
problems. Because of this highest level of unpredictability, we don’t need to search for the new methods
of problem solving but for the new approaches to
the problems, between political choices and design
processes. It is (…) the freedom of full consciousness
of the present, of what we are becoming, the right to
build our houses and our cities in participation with
all citizens. To design means to know ‘for whom’,
‘where’, using what ‘means’ in what ‘time’, to have
‘proper’ houses in ‘proper’ place on ‘proper’ cost and
on ‘proper’ time. (…) The city is a house for one and
countless men [7].
Project organization as a page on which to comment, discuss, build and decide: in other words, the
basis of the project but also a departure point for
redefining it. Each kind of knowledge will not just
create a piece of a universal puzzle which, once put
together, will provide a reference map for planning
and town planning, but more – a domino effect, with
new possible routes being mapped out each time by
the different combinations.
Utilitas, firmitas and venustas appeared in the
emblem of a school that once was influential on architecture and urban planning. A school that came
into being in a city par excellence: Venice is more a
city than any other city that has ever existed; no other
place was that much built by man. Not: designed,
based on a drawing which is defining some functions
and their constructive response a priori and risking
a collapse into an abstraction, i.e. an immobilization
of time. They are not only the urban and architectural
structures that may become abstract when the connection between form and function is neglected. They
may be also projects that are trying to be functional
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on purpose if those functions which they are trying
to depend on are assumed as invariant or typical at
least. “Forms” connected to them can be nothing but
rhetorical, in a broad sense. [They can be a subject
of sophisticated and precious comments but] they
are hardly useful for living. And it is not even enough

to notice that Venice is the city that is born, that is
growing, is being built, is forming, and on the degree
of beginning the Venetian community that will last for
centuries arises. It is so obvious that nearly useless
to say. I really do not know what the city of Venice
was like at the beginning [8].
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Grażyna Schneider-Skalska*

WITRUWIUSZ – PREKURSOR PROJEKTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO
VITRUVIUS – A PRECURSOR OF SUSTAINABLE DESIGN
Witruwiusz działał w skali nieporównywalnie mniejszej niż współcześni architekci, a jednak stwierdzenia
zawarte w dziele O architekturze ksiąg dziesięć wydają się mieć charakter ponadczasowy. Analizując zasady
projektowania zrównoważonego możemy dostrzec ciekawe zbieżności pomiędzy poglądami Witruwiusza
i współczesnych nam architektów, z uwzględnieniem oczywiście wszystkich różnic i uwarunkowań cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim możliwości technologicznych.
Słowa kluczowe: Witruwiusz, projektowanie zrównoważone

Even though the scale of Vitruvius’ activities was incomparably smaller than that of contemporary architects, comments included in the work Ten Books on Architecture seem timeless. Analyzing the principles of
sustainable design, we may notice some interesting concurrences between the opinions of Vitruvius and
contemporary architects, allowing for all the differences and circumstances of civilization, mostly technological potential.
Keywords: Vitruvius, sustainable design

Często w naszych wypowiedziach, dotyczących zresztą różnej tematyki, pojawia się zwrot „już
starożytni…(Grecy, Rzymianie), dla podkreślenia, iż
sprawa jest stara jak świat. Dzieli nas dwadzieścia
jeden wieków od czasu, kiedy działał Marcus Vitruvius Pollio, żyjący za panowania Juliusza Cezara
i Oktawiana Augusta, a wciąż odnosimy się również
w potocznej mowie, do ideału witruwiańskiego, do
triady trwałości, celowości i piękna. Wydaje się, że
szczególnie dzisiaj aktualna jest dyskusja nad tym,
jak głęboko należy rozumieć zespolenie tych trzech

elementów w zderzeniu z wyzwaniami społecznymi,
przestrzennymi, światopoglądowymi.
Wiek XXI, w który wkroczyliśmy, to wiek sprzeczności – równocześnie szans i zagrożeń. Osobistej
wolności i społecznej odpowiedzialności, przeludnienia i malejącego przyrostu naturalnego, kurczenia
się nieodnawialnych zasobów energii i coraz tańszych ogniw fotowoltaicznych, braku czystej wody
i gwałtownych powodzi, energii wiatrowej i niszczących huraganów. Wiek nazywany wiekiem informacji, zrównoważenia i globalizacji, która objawiła się

* Schneider-Skalska Grażyna, dr hab. inż. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbanistycznego.
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1. Integracja tradycji i nowoczesności/integration of a tradition and a novelty (Wissenschaftspark, Gelsenkirchen, fot. autorka)
2. Zdrowe środowisko mieszkaniowe/healthy housing environment (Bo01, Malmö, fot. autorka)
3. Bierne wykorzystanie energii słońca/passive using of a solar energy, (Copenhagen Business School, Kopenhaga,
fot. autorka)
4. Aktywne wykorzystanie energii słońca – ogniwa fotowoltaiczne/active using of a solar energy – photovoltaic panels,
(Akademie Mont-Cenis, Herne, fot. autorka)
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szczególnie wyraźnie w postaci światowego kryzysu
ekonomicznego.
To ogólne rozchwianie obserwujemy również w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki. Nietrwałe performanse
i instalacje przy wciąż żywych malarstwie i rzeźbie,
swoboda formalna, wielość trendów w modzie, wreszcie różnorodność, a czasem chaos w architekturze
i urbanistyce. Dariusz Kozłowski napisał: Architektura,
a zapewne i cała sztuka, dziś nie jest już wyrażeniem
plastycznym jakiegoś określonego ideału. Jest wyrażeniem każdego ideału, któremu twórca potrafi nadać
formę. Nie ma więc kierunków architektury, jest tylko
oryginalność wielkich twórców [1].
Ten cytat pokazuje, iż niemożliwe jest poszukiwanie
jednorodności estetycznej. Szczególnej wagi nabierają więc inne, pozostające poza stylem formalnym
elementy, takie jak: świadomość globalizacji, zrozumienie zjawisk interakcji ze środowiskiem, świadomość ograniczoności przestrzeni, wody, czystego
powietrza i związane z tym zrozumienie potrzeby
samoograniczania się, zrozumienie znaczenia kontekstu i tradycji. Wkraczamy tutaj w obszar projektowania zrównoważonego, którego zasady mogą obowiązywać niezależnie od przyjętej estetyki formalnej
i które mogą pomóc odbiorcy i użytkownikowi głębiej
wniknąć w istotę dzieła architektonicznego.
Projektowanie zrównoważone, zwane ładniej
Green Architecture, powinno być i coraz częściej
jest wyrazem stanu świadomości i sposobu myślenia
wykraczającego poza relacje w skali miejsca – obejmuje relacje w skali ziemi lub szerzej universum.
Witruwiusz działał w skali nieporównywalnie mniejszej
niż współcześni architekci, jego wskazania odnoszą
się do świata takiego, jakim go widział i znał mieszkaniec starożytnego Rzymu, a jednak stwierdzenia
zawarte w dziele O architekturze ksiąg dziesięć wydają
się mieć charakter ponadczasowy i dotykać problemów współczesnego nam świata. Analizując zasady
projektowania zrównoważonego, w których pojawiają
się takie zagadnienia jak energooszczędność i wyko-

rzystanie alternatywnych źródeł energii, ograniczenie
zużycia i ponowne użycie energii, materiałów, terenu,
kubatur czy wody, realizacja potrzeb każdego użytkownika i kształtowanie zdrowego i pięknego środowiska, poszanowanie miejsca z jego tradycją i kulturą, możemy dostrzec ciekawe zbieżności pomiędzy
poglądami Witruwiusza i współczesnych nam architektów, z uwzględnieniem oczywiście wszystkich
różnic i uwarunkowań cywilizacyjnych, w tym przede
wszystkim możliwości technologicznych.
I tak, mówiąc o energooszczędności szeroko rozumianej jako wykorzystanie współczesnych materiałów
izolacyjnych i urządzeń oszczędnych energetycznie,
ale też jako odpowiednie usytuowanie budynków
i pomieszczeń w stosunku do stron świata, pozwalające na bierne wykorzystanie energii słonecznej,
możemy zacytować Witruwiusza:
(…) stosowność do warunków naturalnych osiągnie się wtedy, gdy do sypialni i bibliotek doprowadzi
się światło od wschodu, w łaźniach i izbach zimowych
od południowego zachodu, a w galeriach obrazów
i w tych pomieszczeniach, które wymagają równomiernego światła, od północy, ponieważ tej strony
świata słońce w swym biegu ani nie rozświetla ani nie
zaciemnia, tak, że przez cały dzień jest tu oświetlenie
stałe i niezmienne. [2]; i sir Richarda Rogersa: Większe zrównoważenie jest osiągalne przez: inteligentne
projektowanie – uzyskanie korzyści i efektywności ze
zintegrowanego pasywnego projektowania poprzez
odpowiednią orientację, formę budynku i użycie inteligentnego tworzywa budowlanego, wrażliwe elewacje,
które mogą zmaksymalizować naturalne światło, zoptymalizować naturalną wentylację, kontrolować zyski
i straty słoneczne [3].
Wymienione wśród zasad zrównoważonego projektowania oszczędne i ekonomiczne projektowanie,
dostosowanie systemów budowania i materiałów do
lokalnych możliwości, ograniczenie transportu, znalazły swoje odniesienie w licznych wypowiedziach współczesnych architektów. Sir Norman Foster z kwestią
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zrównoważenia łączy przede wszystkim takie zagadnienia jak (…) wybór materiałów, energię potrzebną
do ich transportu, procesy budowy, stopień termicznej
ekspozycji, wydatki na naprawy i utrzymanie budynku,
jego żywotność, fleksibilność i możliwość ponownego
użycia, adaptowalność systemów obsługi, możliwości
recyklingu itp.
Jan Kaplicky podkreślał iż głównym priorytetem są
materiały. Cel zrównoważenia wpływa na projektowanie
i powinno to być coraz bardziej widoczne. (…) Zużycie energii jest też uzależnione od procesu budowy
budynku, od tego jak dużo energii zużyje się w czasie
budowy i wcześniej w trakcie produkcji materiałów
budowlanych. Tak więc ilość materiałów powinna być
od początku brana pod uwagę, im mniej materiałów
zużywa budynek tym jest bardziej zielony.
Odniesienie do tej tematyki znajdujemy u Witruwiusza: „Distributio”, czyli ekonomia polega na właściwym rozporządzeniu materiałem i miejscem oraz na
oszczędności i umiarkowaniu w obliczaniu wydatków
budowlanych. Osiągnie je architekt przede wszystkim
wtedy, jeśli nie będzie poszukiwał takich materiałów,
które można znaleźć lub kupić jedynie za wysoką
cenę. Albowiem nie wszędzie znajdują się w dostatecznej ilości piasek kopalny, kamień łamany, jodła,
sosna lub marmur, lecz każda rzecz występuje gdzie
indziej, a transport jest trudny i kosztowny. Tam, gdzie
brak piasku kopalnego, trzeba użyć piasku rzecznego
lub przemytego piasku morskiego; gdzie brak jodły
i sosny, zastąpić je można cyprysem, topolą, wiązem
i pinią; inne trudności trzeba w podobny sposób
pokonywać.
Witruwiusz żył w czasach miasta ograniczonego
terytorialnie. Nieznane mu były współczesne nam
problemy „urban sprawl”, a mimo to jego wskazówki
dotyczące zakładania i kształtowania miast są zbieżne
z dążeniami urbanistów XXI wieku do tworzenia zdrowego środowiska zamieszkania i bliskiej dostępności
usług. W tym także dostaw świeżej, zdrowej żywności,
co znalazło swoje odzwierciedlenie w sztandarowych

realizacjach projektowania zrównoważonego, jakimi
są zespoły BedZed pod Londynem i Bo01 w Malmö
i co leży u podstaw rozwijającego się nurtu miejskich farm.
Pisząc o zakładaniu miast, Witruwiusz szczególną
uwagę zwrócił na wybór dobrej lokalizacji, wyznaczając w rozdziale czwartym zasady zakładania miast:
(…) przede wszystkim należy dokonać wyboru jak
najzdrowszego miejsca. Znajdować się ono będzie
na wzniesieniu, niedostępne dla mgły i szronu, zwrócone ku strefom ani zbyt gorącym, ani zbyt zimnym,
lecz ku umiarkowanym; należy również unikać sąsiedztwa bagien. Kiedy bowiem wraz ze wschodem słońca
dotrą do miasta powiewy rannych wiatrów, a do nich
dołączą się powstałe mgły i owieją ciała mieszkań
ców zmieszanymi z mgłą zatrutymi wyziewami fauny
terenów bagnistych, zakażą ten teren.
Przytoczył też ciekawą opowieść o architekcie Dinokratesie, którego projekt nowego miasta zachwycił
Aleksandra Macedońskiego, ale nie został przez
niego zaakceptowany ze względu na brak pól uprawnych w pobliżu. Wyżywienie mieszkańców wymagałoby bowiem drogiego dowozu żywności.
Czymże innym jak nie ignorowaniem powyższych
zasad można tłumaczyć problemy współczesnych
miast z transportem, gęstniejącym smogiem, brakiem
przewietrzania, czy zalewaniem w czasie powodzi.
Mogłoby się wydawać, iż trwałość i celowość
są tymi elementami, które ukazują Witruwiusza jako
prekursora projektowania zrównoważonego. Nie
można jednak zapomnieć o trzecim elemencie triady
– o pięknie, które w zasadach Green Architecture
pojawia się w zaleceniu projektowania dobrej i pięknej architektury, dostarczającej człowiekowi wrażeń
estetycznych, wpływającej na jego samopoczucie
i zdrowie. Parafrazą słów Witruwiusza można właściwie nazwać wypowiedź Thomasa Herzoga: Sukces
zależy od wartości użytkowych, które można podsumować i określić jako zrównoważone. Ale piękno
jest tak samo ważne jak użyteczność. Tylko piękne
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budynki wzbogacają nasze środowisko i powinny być
chronione. Tutaj ostrożna integracja technologii dla
użycia energii odnawialnej stwarza szansę na wytworzenie nowych form architektonicznego wyrazu, które
są blisko powiązane z lokalnymi warunkami takimi jak
mikroklimat, topografia, naturalne zasoby i dziedzictwo
kulturowe danego regionu.
Na koniec tej wypowiedzi wróciła więc witruwiuszowska triada. Wydaje się, że nadal powinna
być stałym elementem w nauczaniu projektowania,
pomagając utrzymywać ład w nieuniknionej i pożądanej zmienności i różnorodności, których oczekuje
człowiek, a o których tak pięknie napisał Adam Zagajewski: Odnosi się wrażenie, iż nasza współczesność

faworyzuje jeden tylko etap pewnej wiecznej, nigdy
nie kończącej się, wędrówki. Wędrówkę tę najlepiej
opisuje zapożyczone od Platona pojęcie metaxu:
bycia „pomiędy”, pomiędzy naszą ziemią, naszym
(jak sądzimy) dobrze znanym, konkretnym, materialnym otoczeniem – a transcendencją, tajemnicą. Nigdy
bowiem nie potrafimy osiedlić się na stałe w transcendencji (…). Nikt nie osiedli się na zawsze w najwyższych Alpach (…). Będziemy wracali w dół codziennie (…). Będziemy wracali do zwykłości zawsze.
(…) Będziemy ustawicznie krążyli między natchnionym
Platonem i rzeczowym Arystotelesem (…) I na szczęście, bo w przeciwnym razie u góry czeka nas obłęd,
u dołu zaś – nuda [4].
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ORDINATIO, DISPOSITIO, EURYTHMIA, SYMMETRIA, DECOR,
DISTRIBUTIO...
(Witruwiusz, Księga pierwsza, Rozdział drugi)
versus

KOMPONOWAĆ, KONSTRUOWAĆ, WYNALEŹĆ – Pojęcia projektowania naszych czasów
czyli

NIE MA NIC DO WYNALEZIENIA, WSZYSTKO MOŻNA ZNOWU
ZNALEŹĆ!
(Umberto Eco, „Wahadło Foucaulta”)

ORDINATIO, DiSPOSITIO, EURYTHMIA, SYMMETRIA, DECOR, DISTRIBUTIO, ...
versus

COMPOSE, CONSTRUCT, INVENT, ...
respectively

THERE IS NOTHING TO BE INVENTED, EVERYTHING OF THE FOUND
PREMISES!
Sześć elementarnych pojęć planowania architektonicznego według Witruwiusza. Czym trzeba było się kierować podczas powstawania kompozycji architektonicznej. W przeciwieństwie do pojęcia/rozumowania
projektowania w naszych czasach. Czyli nie chodzi tutaj o dosłowne przyjęcie/przeniesienia z szerokiego
* Scholz Stefan J., Dipl. Ing. Arch. TU-B, Berlin-Charlottenburg.
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spektrum historycznych motywów/wzorów, lecz o przeniesienie a wiec transponowanie na podstawie interpretacji znalezionych przekonań.
Słowa kluczowe: planowanie architektoniczne
Following Vitruvius`s six elementary rules of architectural designing while creating an architectural composition,
is in contrast to the line of thought in desinging nowadays. So, the point is not to take literally from a wide spectrum of historical patterns but to transfer, or to adept, on the basis of interpretation of the found premises.
Keywords: architectural designing

Można by powiedzieć, co nas dzisiaj obchodzi
teoria architektury Witruwiusza, a szczególnie i przede
wszystkim teoria architektury? Może i nic. Niektórzy
nawet perswadują, że architektura jako taka ... już
nie istnieje? Tylko: design, ekonomia i dyrektywy, jak
i potrzeby inwestorów (business as usual)? Ja natomiast uważam, ... że tak, i powinna nas nadal interesować, pomimo kryzysu i to nie tylko ekonomicznofinansowego lecz również kryzysu estetycznego! Jak
wiadomo każda Architektura podlega zasadom, których tutaj nie trzeba werbalizować. Teoria architektury
jest nieodzowną podstawą każdego praktykującego
architekta, jeśli on sobie daje sprawę, na jakich zasadach chce kreować swoją architekturę. Dla wyjaśnienia
swojego punktu widzenia jest mu potrzebne, przede
wszystkim wiedzieć, jak inni do podobnego problemu
się zastosowali, podobny problem rozwiązali. Teoretycznie nieuzasadniona Architektura staje się samowolą albo usztywnia się jak szablon. Przecież musi być
możliwe, oceniać teorie architektury na zrealizowanych
budowlach/architekturze. Z tego wynika, że dobra
architektura zawsze się zgadza z teorią architektury
lub ona musi być w ten sposób oceniana!
Do dzisiaj nie można zaprzeczyć, że architektura
od renesansu aż do klasycyzmu bez znajomości teorii
Witruwiusza inaczej by się rozwinęła/ukształtowała.
Witruwiusz opisuje nam zawód/ profesję architekta
i przypomina przy tej sposobności potrzebę znajo-

mości historii a przede wszystkim co składa się na
architekturę.
Po pierwsze: najpierw istnieje jeszcze to uczucie zachowania przyzwoitości dla kogoś, kto przez
wieki wyznaczał nam elementarne pojęcia powstawania kompozycji architektonicznej. Na niej opieraliśmy nasze wykształcenie naszej pięknej profesji,
bym powiedział naszego – powołania do tworzenia
architektury.
Teoria Witruwiusza jest podstawą rozwoju naszej
Architektury naszego kontynentu. Każdy z nas dążący
i potem uprawiający architekturę/sztukę, według Witruwiusza powinien posiadać trzy rzeczy: przyrodzoną
zdolność (natura), wiedzę (doctrina) i doświadczenie (usus). Czy my to jeszcze dzisiaj posiadamy?
w tym tak szybko przebiegającym rozwoju naszego
życia a szczególnie w okresie – globalizacji? Wiedzę,
jakiej Witruwiusz od nas wymagał, była nadzwyczaj
rozległa. Wymagał od nas nie tylko by znać się na
sprawach budowlanych, ale także na matematyce,
historii, prawie, muzyce itd. Co więcej, architekt powinien być wykształcony filozoficznie, być człowiekiem
z charakterem, bo (...) „żadne dzieło nie może
powstać bez wiary i czystości zamierzeń”. Obowiązkiem architekta było, według Witruwiusza, zapewnić
budowlom nie tylko trwałość (firmtas) i celowość,
czyli użyteczności (utilitas), ale także piękno (venustas). A więc są to wywody nie tylko techniczne, ale
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także estetyczne; w szczególności w rozważaniach
o kompozycji architektonicznej znajduje u niego wyraz
– estetyka. W kompozycji architektonicznej odróżniał
aż sześć czynników: ordinatio, dispositio, symmetria,
eurythmia, decor i distributio.
Ten sześcioczłonowy wykaz jest najpełniejszym tego
rodzaju wykazem starożytnym nie tylko dla architektury,
ale i dla innych sztuk. Ale były to czynniki, które kierowały dobrą i przykładową architekturą. Niektórzy zaś
twierdzili, że były to jego osobiste czynniki, które kierowały kompozycją architektoniczną i jakością architektury używane tylko poprzez Witruwiusza? Ja uważam,
że te sześć czynników kompozycji architektonicznej
w architektonicznych pojęciach przekazywanych przez
Witruwiusza, były cenne. Bez znajomości Witruwiusza
jest cała dyskusja Teorii Architektury naszego czasu –
a przede wszystkim aż do XIX wieku – niezrozumiała.
W obecnej/nowożytnej teorii architektury te witruwiańskie terminy nie mają może już tak dokładnych odpowiedników. Aczkolwiek te elementarne pojęcia/czynniki
planowania architektonicznego powinny nas dalej kierować, ponieważ one coś nadal demonstrują i co ciągle
nadal może się powtarzać. Opuszczając te podstawy
witruwiańskiej teorii naszego działania nie będziemy
w stanie nawet w częściach naszej sztuki, autentycznie
działać. Przypomnijmy sobie krótko ich znaczenie:
Ordinatio = uporządkowanie;
Dispositio = wlasciwe rozmieszczenie;
Symmetria = harmonijna zgodność;
Eurythmia = wdzięk, wygląd budowli;
Decor = stosowność;
Distributio = ekonomia budowli.
Te sześć elementarnych pojęć kompozycji architektonicznej można uporządkować w trzy kompleksy:
1. Ordinatio, eurythmia i symmetria, opisują rożne
aspekty proporcji budynków.
2. Dispositio, dotyczy artystycznego projektu.
3. Decor i distributio, dotyczą odpowiedniego zastosowania porządku słupów jak i relacji budynku i ich
użytkowników.

Przede wszystkim 1-kompleks = proporcji budynków
był od czasów renesansu udoskonalany i upiększany
(Alberti, Vignola, Serlio, Palladio). Ale już od XVII wieku
zauważamy, że te klasyczne witruwiańskie reguły, były
przez architektów, jako relikt starożytności, coraz
częściej stawiane pod znakiem zapytania.
Również początki przemian technicznych stawiały
nowe wymogi w kształceniu architektury a przede
wszystkim separacji Architektury od Budowli inżynierskich (arch.Claude Perrault).
Tworzono nowe tezy piękności i rozwijano nowe
atrybuty Architektury. Te okresy/czasy stawiały nowe
potrzeby artykulacji bardziej kompleksowego społeczeństwa.
Popatrzmy jak się Teoria Architektury rozwijała
od przełomu nowych czasów (XX wieku)? Internacjonalność była hasłem Architektury XX wieku.
Ona powstawała najbardziej w latach 20. pod różnymi klimatycznymi, politycznymi i ekonomicznymi
warunkami. Ale jak dzisiaj wiemy, to ten tzw. „Styl
międzynarodowy” przedstawiał tylko jeden kierunek tego rozwoju. Obok niego istniały poczynania
wyrazu w tzw. architekturze regionu i narodu, które
nie odpowiadały linii rozwoju tej międzynarodowej
architektury i pozostały do dzisiaj jako anachronizm
i szowinizm w architekturze i sztuce. Dyskusje teorii
architektury coraz bardziej obejmowała racjonalny
charakter. Pewna abstynencje w dyskusji teorii architektury w europejskiej sytuacji zauważamy po II wojnie światowej, ponieważ było to uzasadnione szybką
odbudową zniszczonych miast.
Gdyby np. dzisiejszych architektów zapytano, co oni
sobie jako „projektowanie” wyobrażają, otrzymamy,
z pewnością zrozumiałą, ale od każdego inna odpowiedz, inny opis. Na ważności tego stwierdzenia do
dzisiaj się nic nie zmieniło. Co się jednak od przełomu
XX wieku zmieniło, to jego sposób/forma, jak trzeba
projektować i jak projektowanie będzie organizowane.
A więc pojmowanie i praktyka „projektowania” od
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tego czasu się zmieniały. Musimy stwierdzić, że tzw.
stałe pojmowanie/przepisy/warsztat projektowania/
wspólny wzór w odpowiednich sytuacjach społecznych warunków, z pewnością nie może istnieć. Trzeba
przyznać, że – projektowanie – jest najbardziej ulubioną czynnością w zawodzie architekta i urbanisty.
Ale rzadko kto z nas robi/przygotowuje sobie systematyczną wyobraźnię o projektowaniu. Spróbujmy
ta piękną naszą czynność krótko w następujących
tezach opisać:
Komponować: jako artystyczna indywidualnie-intuicyjna zrozumiałość projektowania. Chodzi tutaj o indywidualną artystyczną twórczość. Ta architektoniczna
kompozycja jest tutaj potrzebna do klarownego przedstawienia kreatywnej myśli/idei,
Konstruować: jako grupowa i obiektywna faza w projektowaniu. Grupowa lub inaczej kooperatywna czynność znaczy, że dzieła sztuki, budynki i przemysłowe
produkty powstają podczas wspólnej współpracy
różnych specjalistów. Ta faza ułatwia architektowi
uwolnić się od wielu rzeczy/czynności, które nie
należą do jego twórczych środków w projektowaniu? Grupowa/kooperatywna współpraca jest dzisiaj
potrzebna, aby praktycznie poprzez analizę i syntezę zastosować nowoczesne metody organizowania
w projektowaniu.
Wynaleźć: wskazuje tutaj na kreatywne potraktowanie problemu w projektowaniu, jako architektoniczna
twórczość o wysokiej wyobraźni i fantazji jak i przede

wszystkim wiedzy. Trzeba tutaj szukać na nowo
„początku” i odpowiednio zastosować.
Nic nie można wynaleźć, wszystko można znaleźć,
nie chodzi tutaj tylko o dosłowne przyjęcie/ przeniesienie z szerokiego spektrum historycznych motywów/wzorów, lecz o przeniesienie, a więc o transponowanie na podstawie interpretacji znalezionych
przekonań.
Znowu – znaleźć! Znowu – odkryć! trzeba tutaj zaznaczyć i zrozumieć, aby... Nie kopiować!
To schwytanie i zrozumienie! To uświadamianie
sobie! To interpretowanie! i dalej rozwinięcie nowych
przestrzennych możliwości prototypowych elementów służy uzyskaniu idealnych rozwiązań nowymi
środkami. Zamiast kopiować, trzeba studiować
i uczyć się od ... ! Nowe... nie modnie, nie nostalgiczne – kreować.
To jest z pewnością jeden z przykładów rozwinięcia/rozpoczęcia i dojścia do projektowania. Z pewnością są jeszcze/istnieją inne metody i możliwości
lub drogi dojścia do projektowania. Ale trzeba sobie
jedną oswoić i wybrać a nie błądzić bez wyników,
usprawiedliwiając się, że to i nijako? Ale przy tej metodzie, trzeba być dobrze wystudiowanym, wykształconym, aby być przygotowanym do projektowania. Nie
z pustego żołądka, – byle jako, ale z głową i umysłem
projektować i to kreatywnie. Nie negować otoczenia,
przesłanek i tradycji. Ale razem z tymi, rozwinąć silną
i szczerą – Architekturę.
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Joanna Stożek*

OTWARTA KLATKA
OPEN CAGE
Refleksja nad teorią Witruwiusza we współczesnym kontekście i idea łączenia koncepcji tego dzieła z nową
praktyką projektową rodzi wiele pytań. Jedno z nich dotyczy egzystencji piękna, wdzięku, harmonii, ładu,
proporcji celowości i trwałości w architekturze oraz dylematów współczesnego architekta poszukującego własnego sposobu dotarcia do tych wartości lub odejścia od nich. Tekst jest próbą opisu tego zagadnienia.
Słowa kluczowe: otwarta klatka, witruwiański model, złożone procesy tworzenia architektury, nowe aspekty
rozumienia czasu i przestrzeni, wektor, którego nie znamy

A reflexion over the Vitruvius’ theory applied in a modern context and the idea of combining his concept
with new designing practices present many questions. One of these questions refers to existence of beauty,
charm, harmony, order, proportion, efficacy and durability in architecture and to dilemmas of contemporary
architects who search for their own way to approach these values or to abandon them. The paper is an
attempt to describe this problem.
Keywords: open cage, the vitruvian model, complex processes of creating architecture, new aspects of
understanding time and space, vector which we don’t know

Refleksja nad teorią Witruwiusza we współczesnym kontekście i ideą łączenia koncepcji tego dzieła
z nową praktyką projektową rodzi wiele pytań. Bez
wątpienia jednak witruwiański model tkwi głęboko
w naszej, architektonicznej świadomości, tworząc dla
niej rodzaj złotej klatki, która na szczęście jest otwarta,
można więc z niej wychodzić i do niej powracać.
Czy zatem w złożonych procesach tworzenia
architektury, nowych aspektach rozumienia czasu
i przestrzeni jesteśmy w stanie pominąć mające swoje
źródło w antyku, piękno, wdzięk, harmonię, ład, proporcje, celowość, trwałość i porządek?

Teoria Witruwiusza staje się centralnym punktem
pytania dostarczając narzędzi krytycznego rozumienia procesu twórczego w architekturze i intuicji
dokonujących zmian w tradycyjnym myśleniu, gdzie
doświadczenie skłania ku temu co rozpoznawalne
a duch (pneuma) i boski szał (mania) ku temu co
niewiadome i niepewne.
Dostrzegając hierarchiczny układ porządku, trwałości, celowości, proporcji, ładu, harmonii, wdzięku i
piękna, współczesny architekt wykorzystuje swój status
twórcy by go odwrócić, a potem jeszcze wielokrotnie
odwracać to, co poprzednio zostało odwrócone [1].
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Przekraczanie konwencji kusi bowiem obietnicą niekończącej się gry i unikania zamknięcia w ustalonych
ramach.
Poruszając się między historią, naukowymi badaniami i teoriami, refleksją nad światem i sztuką, ale
również ekonomią, architekt dokonuje korekt, udoskonala lub pozbawia doskonałości swój projekt.
Uparcie szuka stylu, własnego języka, choć ten
ciągle wydaje się być tylko ogniwem jakiegoś pierwotnego łańcucha, częścią starego alfabetu, który
nieubłaganie łączy z tradycją. Wyodrębnienie ludzkiej działalności z warunków historycznych poprzez
izolowanie i wyspecjalizowanie w działaniach wywrotowych wydaje się być możliwe jedynie w pewnych

autonomicznych dziedzinach sztuki [2]. Czy więc projektowanie architektury może funkcjonować w rytmie
całkowicie odmiennym od rytmu historii, w bezustannym poszukiwaniu nowych form? Czy odwracanie
porządków oznacza, że będzie powstawać architektura brzydka, niewdzięczna, bezładna, nieproporcjonalna, bezcelowa, nietrwała i nieuporządkowana?
W bezkierunkowej przestrzeni sami musimy znaleźć
kierunek. Czy będzie to jakiś wektor, którego jeszcze
nie znamy i również teoria Witruwiusza?
Podróż między przeszłością a współczesnością
jest niepewna i pełna niedogodności. Jednak z krytycznej perspektywy to właśnie ona wydaje się konstruować pytania, które zachęcają do dialogu.
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Tomasz Taczewski*

DRUGI LIST DO WITRUWIUSZA
SECOND LETTER TO VITrUVIUS
Esej stanowi część większej całości pt. Listy do Witruwiusza. Mówi związkach teorii architektury wyłożonej w De
architectura libri decem z popularnym wśród elit Rzymu światopoglądem stoickim będącym jednym z fundamentów kultury europejskiej. Stoi na stanowisku, że traktat Witruwiusza dzięki oparciu teorii architektury na
sprawach elementarnych dla istnienia człowieka na świecie, jest źródłem ponadczasowych idei zawodu.
Słowa kluczowe: Witruwiusz, światopogląd stoicki, kultura architektoniczna

Essay is a part of the larger entirety entitled Letters to Vitruvius. It says about relationships between the theories of architecture taught in De architectura libri decem and the stoic worldview on life, which was popular
among the elites of Rome and was constituting one of the foundation of the european culture. The essay
stands on position, that treaty is a timeless source of valuable ideas of the profession due to resting the
theory of architecture on the causes elementary for existence of man in the world.
Keywords: Vitruvius, stoic worldview, architectural culture

Pewnie kolejny mój list do Ciebie, Marku Witruwiuszu Pollio, będzie zaskoczeniem. Dante, nazywany
następcą Homera, w swoim dziele Boska komedia,
po niezwykłej wizycie w zaświatach, pisał, że tacy
jak Ty przebywają w Przedpieklu, zwanym Limbo.
Pamiętasz jego wizytę, gdy przyprowadził go tam
Wergiliusz? Podobno umieszczeni w Limbo zostali
„bezgrzeszni” – co nie było wystarczającą zasługą
do osiągnięcia zbawienia. Pewne jest natomiast to,
że jeśli rzeczywiście tam jesteś – skazany, jak mówi
Dante, na wieczny smutek – to gości Cię szlachetny
zamek: Nobile Castello, rezydencja wielkich artystów
i myślicieli świata starożytnego. Przebywasz tam otoczony murem siedmiu sztuk wyzwolonych, w towa-

rzystwie swych mistrzów, których wspominasz w De
architectura: Marka Terencjusza Warrona i Marka
Tulliusza Cycerona, Lukrecjusza oraz wszystkich
wielkich Greków, twórców naszej tradycji filozoficznej.
Dante wspomina też przebywających tam twórców
medycyny: Hipokratesa i Gallenusa z Pergamonu.
Ich i Twoja, architekta, obecność w Nobile Castello
wynika ze współczesnego Ci poglądu, upowszechnionego przez napisany przez Warrona gdzieś w latach
33–34, trakt encyklopedyczny Disciplinarum libri IX,
które to dzieło De architektura również wspomina.
Wpływ tej waszej encyklopedii na rozwój nauki był
ogromny. Trwał przez wiele pokoleń. Podobno pierwsza księga była poświęcona gramatyce, druga – dia-
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lektyce, trzecia – retoryce, czwarta – geometrii, piąta
– arytmetyce, szósta – astrologii, siódma – muzyce,
ósma – medycynie, a dziewiąta – architekturze. Warron i jego następcy uważali, że te dziewięć dyscyplin
powinno stanowić podstawę ogólnego wykształcenia.
Dopiero pięć wieków później, po usunięciu z tego
zestawu medycyny i architektury, jak pisze Kazimierz
Kumaniecki: powstały owe słynne „septem artes
liberales”, które odegrały tak wielką rolę w historii
wychowania europejskiego [1]. Tyś jednak, podobnie
jak przynajmniej 20 następnych pokoleń, uważał, że
wiedza architektoniczna stanowi element ogólnego
wykształcenia. Dopiero dzieło Marianusa Capelli De
nuptiis philologiae et mercuri z V wieku, eliminując
z kanonu, a jedynie wzmiankując architekturę i medycynę, stało się ostatecznie źródłem dwustopniowego
podziału późniejszego szkolnictwa oraz nauk na trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka) i quadrivium
(geometria, arytmetyka, astronomia, muzyka), czyli
siedem sztuk godnych człowieka wolnego.
Za Twoich czasów architektura była w dziewiątce,
stanowiła element kanonu. Potrzebowała tylko jednego – spisania, które stało się twoim udziałem. Napisałeś De architectura jako swego rodzaju podręcznik
opisujący całą ówczesną wiedzę architektoniczną. To
opisanie architektury było aktem ważnym dla Tobie
współczesnych. W świadomości rzymskiej dopiero
rzecz opisana zaczynała swe prawdziwe istnienie.
Na dodatek pisałeś swój traktat dla filozofa, stoika,
który był cesarzem. Sądziłeś, że to było potrzebne
dla pogłębienia jego wykształcenia. Było to wyrazem
twego poczucia obowiązku wobec Rzymu i architektury.
Twa decyzja była słuszna. August był postacią
decydującą o losach rzymskiej architektury, a więc
architektury Twojego świata. Rozpocząłeś tworzenie
traktatu w momencie gdy Senat rzymski przyznał
Oktawianowi tytuły Augusta i Princepsa co oznaczało to osiągnięcie przez niego pełni władzy boskiej
i cesarskiej. Parę lat wcześniej przystąpił do wielkich

prac architektoniczno-urbanistycznych w Rzymie.
Od tego rozpoczął właśnie budowę oblicza rzymskiego imperium. Planował opanowanie i ucywilizowanie całego świata, którym dla Twoich współczesnych
były wybrzeża śródziemnomorskie. To określiło Twoją
książkę. Realizowany przez Oktawiana imperialny
projekt światowej dominacji ukształtował jej cel, który
sam formułowałeś jako opisanie całego ciała architektury. Dążyłeś do zaprezentowania cesarzowi architektury jako nieodzownego środka do stworzenia „ciała
imperium” – jak mówi Owidiusz – odpowiadającego
wyobrażonemu ciału świata, którym Rzym chciał władać. Nota bene Indra Kagis McEven to sprawdziła, Ty
pierwszy spośród Rzymian użyłeś wyrażenia Corpus
architecturae na określenie tego co w swym dziele
opisywałeś. Wierny swym mentorom, w całym swym
traktacie dążyłeś do doskonałości użycia języka. Czytając krytycznie Twoje dzieło zwraca uwagę wybór
poszczególnych słów. McEven ma rację – sposób
i miejsce ich użycia daje lepsze rozumienie tekstu.
Odczytania bliskiego Twoim intencjom. Ponad 500 lat
po Twoim odejściu Witruwiuszu, Rzymianin Beocjusz
zauważył w swoim dziele [2] to, co już Platon podkreślał w Timajosie (29B) czy Fajdrosie (270E): Nie
możesz się dziwić, jeśli rozważałem argumenty, czerpiąc nie z zewnątrz, lecz z samej treści omawianych
rzeczy, bo wiesz przecież z nauki Platona, że słowa
powinny być bliskie rzeczom, o których mówią. Byłeś
językowym perfekcjonistą. Dbałeś o to, żeby słowa,
pod względem treści oraz brzmienia, odpowiadały
swoim desygnatom. Corpus, przed tobą w łacinie,
to było wyłącznie określenie ciała istoty żywej. Kazimierz Kumaniecki tłumaczy Corpus architecturae jako:
wszelkie zasady architektury. Ciało żywe architektury
– przenośnia ta mówi nam o architekturze coś więcej [3]. Podobne zabiegi stylistyczne stosowali: Platon
w Kritonie (50 A) oraz Cyceron i Seneka. W odniesieniu do architektury Ty byłeś pierwszy.
Wiedziałeś dla kogo piszesz. Wysoko oceniałeś
ambicje i możliwości Oktawiana. De architektura tego
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dowodzi. Ogłosiłeś swój traktat w momencie gdy
stało się jasne, że Cesarz ma wizję corpus imperialis.
Mówisz to jasno na początku Księgi I swego dzieła:
(…) Widząc jednak, że dbasz (Cezarze) nie tylko
o bezpieczeństwo powszechne i o ustrój państwa, lecz
także o właściwy wygląd budowli publicznych, o to,
aby państwo wzrastało dzięki Tobie nie tylko w prowincje, lecz żeby majestat imperium znalazł znakomite
świadectwo w budownictwie publicznym, uważałem,
że nie powinienem dłużej zwlekać, lecz jak najprędzej
wydać dla Ciebie moją pracę z tej dziedziny (…) [4].
Niektórzy po dwóch tysiącach lat zarzucają Ci służalczość [5]. Niesłusznie. Czytam waszych poetów
i jestem przekonany, że oni, tak jak i Ty, po prostu
Augusta cenili i kochali. Horacy w pieśni adresowanej do Rufusa Walgiusza radzi mu, aby po śmierci
syna szukał pocieszenia w wysławianiu w wierszach
nowych zwycięstw Cesarza.
Byłeś doświadczonym architektem, praktykiem.
Jak podaje Jean-Claude Fredouille [6], autor Słownika
cywilizacji rzymskiej, dorobek Twój obejmował między
innymi: budowę mostu przez Ren podczas galijskich
kampanii Cezara w 55 r., współpracę z Agryppą przy
renowacji rzymskich akweduktów i kanałów, projekt
i budowę bazyliki w Fanum Fortunae, na które teraz
mówimy – Fano. Treść De architectura mówi również o Twoim starannym wykształceniu, uzyskanym
nie tylko poprzez obserwację, ćwiczenie i praktykę.
W Ks. IX wymieniasz najwybitniejszych myślicieli greckich, przywołujesz jako swych mentorów, Warrona
i Cycerona; swobodnie cytujesz Lukrecjusza oraz
wykazujesz doskonałą orientację w greckiej tradycji
filozoficznej.
Wśród żyjących przypomina mi ciebie Aleksander
(Leszek) Franta ze Śląska (za twoich czasów były to
chyba ziemie Lugiów [7]). Podobnie jak Ty doświadczony architekt, którego gruntowna edukacja sięga
tych czasów gdy normalną rzeczą w naszym kraju
było poznawanie tekstów twoich mistrzów w oryginale. Bowiem muszę Ci powiedzieć, że jeszcze 80

lat temu dziadek mojej żony Julian Goslar w gimnazjum, w sarmackim miasteczku Bochnia, gdzie był
przez wiele lat profesorem greki i łaciny, czytał ze
swoimi uczniami Fajdrosa Platona w greckim oryginale. Leszek jest dowodem na żywotność zarówno
Twych najważniejszych myśli jak i Twojej zawodowej
postawy. Podobnie jak Ty rozumie architekturę jako
służbę publiczną. Podobnie jak Ty usiłuje trafić kolejnymi memoriałami i traktatami opisującymi Corpus
architecturae do politycznych władców tego świata.
Niestety, adresatom daleko do poziomu Oktawiana…
August nie był barbarzyńcą. Był uczniem stoika,
Atenodora z Tarsu, który został jego wpływowym
doradcą. Zwracając się więc do cesarza oparłeś się
na światopoglądzie stoickim. Doktryna stoicka była
przyjęta przez rzymskie elity i pozostała osnową ich
światopoglądu przez wiele stuleci. Mówią, że jej spojrzenie na opatrzność, przeznaczenie oraz moralność
dobrze pasowały do rzymskiego poczucia wielkości.
W Twoim czasie, zwanym dziś w historii kultury okresem cycerońskim, wyjątkowo duża była wśród elit
liczba ludzi zajmujących się filozofią oraz związanych
wspólnymi intelektualnymi zainteresowaniami. Musiał
się filozofią interesować oficer Cezara Hircjusz, skoro
Tulliusz ofiarował mu swój traktat De fato. Interesowałeś się filozofią i Ty – architekt wojskowy, Marek
Witruwiusz Pollio.
To Twój mentor, Cyceron w ówczesnym Rzymie
spopularyzował zdobycze greckiej myśli filozoficznej.
Jego traktat De natura deorum przytacza najistotniejsze myśli stoickie, które stały się niewypowiedzianą osnową Twoich poglądów. Podstawową tezą
jest przekonanie, że świat rządzony jest przez swoją
naturę: Ita si terra natura tenetur i viget, eadem ratio
in reliquo mundo est (Ks. II). Świat jako całość jest
tym co najdoskonalsze: jest podstawą wszystkich
rzeczy naturalnych i jako taki jest od nich doskonalszy. Istoty zdolne do powodowania powstawanie czegoś mają z konieczności doskonalszą naturę niż to,
czego powstanie powodują. Ta zasadę odnosi się do

143

całego świata. Jest on wielkim organizmem. Bóg zaś
jest jego duszą. Dusza nie może być jedynie duszą
roślin i zwierząt, źródłem odżywiania i spostrzegania
– to prowadziłoby do niedorzeczności, że ludzie wraz
ze swą rozumną duszą byliby jako części doskonalsi
od całości. Dusza świata musi być rozumna, ponieważ jest przyczyną regularności i celowości kosmosu,
a przecież nie ma sztuki architektury bez rozumu.
Świat rządzony jest przez architekta świata, który jest
zarazem jego duszą.
Cycero zajmuje też stanowisko wobec zagadnienia ze względu na co istnieje oraz utrzymuje się porządek świata. Wprowadza pojęcie piękna, odmienne od
Arystotelesowskiego. Zachowanie siebie i gatunku
nie zawsze jest indywidualnym dążeniem do udziału
w tym co Boskie, lecz ma być środkiem służącym
pięknu wszechświata. To piękno nie jest celem samym
w sobie – jako reprezentacja tego co Boskie przez to
co skończone – jest pięknem odniesionym do możliwych obserwatorów. Dla twojego Augusta świat jest
widowiskiem odgrywanym dla Bogów i ludzi.
Koncepcja światowego widowiska, leży u podstaw
stoickiej etyki. Tej etyce nie chodzi o to co czynimy
w życiu, lecz o to, abyśmy to czynili pięknie… Etyka
stoicka wzywa do tego, abyśmy rolę życiową, jaką
przydzielił nam los, grali w sposób najdoskonalszy.
Ty wiedziałeś, że szczególnie tyczy to tych, którzy
zdecydowali się służyć architekturze.
Najwyższym autorytetem dla stoika była natura.
Cyceron mówił: nic na pewno z wszech rzeczy nie
jest lepsze od świata, nic doskonalsze, nic piękniejsze [8]. Widziałeś konieczny związek pomiędzy
architekturą a ciałem ludzkim jako najdoskonalszym
wytworem boskiego architekta. Szczególnie ważne
jest to, gdy architekt projektuje świątynię. Określasz
piękno, którego oczekuje od architektury słowem
venustas. Pomimo, że języku łacińskim piękno nazywane też było też innymi słowami: m.in. pulchrum,
aptum, decorum. Venustas – piękno wenusjańskie,
związane z pięknem kobiecego ciała. Filozof, Wła-

dysław Tatarkiewicz pisze: u podstaw poglądu estetycznego Witruwiusza leżało przekonanie o pięknie
obiektywnym, uwarunkowanym prawami przyrody,
a nie postawą człowieka [9].
Wszechświat jako całość jest dla istot rozumnych
widowiskiem. Człowiek jest nie tylko integralnym członem organizmu świata, lecz występuje zarazem jako
spektator, widz przedstawienia. Tak siebie rozumieć
znaczy wyzwolić się z uwikłania w popędy, które każą
nam się skarżyć na los. Zadaniem życia nie jest stworzenie widowiska, lecz jego doskonałe odegranie.
Rola architekta musi być odgrywana perfekcyjnie.
Grać w sposób doskonały może tylko ten, kto akceptuje sztukę. Stoik godzi się bez sprzeciwu z tym, co
nie leży w jego mocy, gdyż wówczas nic nie może się
stać wbrew jego woli. Jego oikeiosis, zadomowienie
w świecie, jest doskonałe, gdy nie dzieje się nic, na
co by się już zawsze nie zgodził. W Twoim traktacie
jest ten pogląd widoczny. Żyłeś Marku w czasach
burzliwych. Obrona i upadek republiki. Śmierć Cezara
oraz twego mentora Cycerona. Triumwirat i wreszcie
powstanie imperium. W De architectura nie ma nawet
śladu tych wydarzeń. Jest tylko ciało architektury.
Takie rozumienie publicznego obowiązku, który masz
do spełnienia dało Ci sukces, którego tak pragnąłeś.
Uniwersalność głoszonych poglądów. Od 2000 lat
wszelkie dyskusje o teorii architektury nie mogą obyć
się bez Twego dzieła.
Interpretacja świata, jako powszechnego związku
celowego, pozwala na rozważanie architektury
z punktu widzenia pożyteczności. Ty też podkreślałeś:
architektura ma być użyteczna (utilitas). Germański
filozof Immanuel Kant w 1790 roku pisał: wszystko na
świecie służy do czegoś, nic na tym świecie nie jest
nadaremne; (…) mamy prawo, a nawet powinność nie
oczekiwać od niej niczego jak tylko tego, co w całości jest celowe [10].
Stosunek wzajemnej przydatności wszystkich
przedmiotów naturalnych zostaje przełamany przez
człowieka jako widza oraz partnera. Świat oparty jest
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na postawie istot rozumnych, które są w stanie realizować piękno wszechświata, na bogach i ludziach.
O tyle, o ile człowiek odnosi się do całego świata
jako spectator, którego interes polega na doskonałości tej całości, a nie na jego partykularnym losie,
jest on podobny do Boga. Germański filozof Spaeman powiedział: Mamy prawo uważać wszechświat
za skierowany na wytworzenie oraz zachowanie istoty
rozumnej, która istnienie pozwala na ukazanie piękna
owego wszechświata [11].
Nie wiem właściwie po co to piszę – to są dla
Ciebie i Twego cesarza rzeczy oczywiste. My chcąc
zrozumieć twoje przesłanie, musimy przypominać
sobie stoicką naukę o obowiązkach. Choćby De officiis Cycerona, dzieło bez znajomości którego jeszcze

osiemdziesiąt lat temu trudno było uzyskać świadectwo maturalne w Bochni i okolicach.
Na koniec, Marku Witruwiuszu Pollonie, tak czy
owak, muszę powiedzieć, że (trawestując słowa
Josifa Brodskiego) piszę do Ciebie spośród barbarzyńców. To my jesteśmy dziś wobec ciebie Partami,
Markomanami, Kwadami – bo praktycznie nie miałeś następców – więc zaludniliśmy ziemię. Niektórzy z nas posuwają się jeszcze dalej: wdzierają się
w Twoją starożytność, opatrują cię definicjami. Nie
możesz odpowiedzieć, nie możesz choćby zaprzeczyć czy pozdrowić nas wyciągniętą prawicą, której
palce jeszcze pamiętają jak pisały De architectura.
Skoro ta książka nas, architektów przez 2000 lat nie
ucywilizowała, cóż tego dokona?...
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Juan Luis Trillo de Leyva*

EMPOOLING VS KOMPOZYCJA
EMPOOLING VERSUS COMPOSITION
Witruwiańska teoria jest próbą przeniesienia doświadczenia poprzez sprowadzenie rzeczywistości do pojęć
trudnych do zrozumienia osobno. Artykuł odnosi się do pedagogicznej wymowy traktatu, jako podstawy
współczesnego nauczania architektury. Jednocześnie publikacja umożliwia prezentację pracy autora – Miasta
nieskończonego – w jego mniemaniu, jego ostatniego „empooling”.
Słowa kluczowe: empooling, miasto nieskończone

Vitruvian theory tries to convey an experience by simplifying reality into concepts that can hardly be understood
in isolation. The article referes to the pedagogical nature of the treatise as the base of contemporary architectural education. Simultaneously the publication gives opportunity to present its author’s work – Endless
City – his last “empooling”, as he sais.
Keywords: empooling, endless city

From the theory of the Roman Vitruvius we know
its reissue of the fifteenth century, maybe the first text
that after fifteen hundred years of existence is used
as a manifesto of modern architecture. The Vitruvian
text was colonized by the fifteenth century (1486),
through its re-born became the editorial ideological
basis of the Renaissance. As the twentieth century
avant-garde manifestos, the Vitruvian text, illustrated
with “modern” projects, served to publicize the
new architecture, the base for the implementation
of architectural “orders”. Critics have transformed
this constructive manual and typological catalog in
a Treaty, however in its chapters you can find a little of everything from tips to projects, like the best
orientation of the temples to directions for making

“war machines”. A text that tried to convey a practical
experience on the construction of singular elements,
it was adopted as a principle of authority and for dissemination of universal classical architecture.
The docent medieval craft based in the repetition
of conceptual and manual activities was very difficult
to encode as an universal theory. Always the transition from action to reflection result produces severe
alterations of content. The Renaissance, and later a
more pedagogical way the Enlightenment through
the typological building, tried to codify an universal
standards based on the existence of “compositional
elements”. Even today there are subjects in our
schools called Composition, Theory and History, or
Elements of Composition, in memory of the decay
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The Endless City, Housing, “Puerta del Sur”, Jerez. Antonio Martínez García & Juan Luis Trillo de Leyva
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caused by the encyclopedism and by the other side,
teaching specialization that polluter the Architecture:
designers, structuralist, builders and installers.
The educational classification of an activity or
group of objects is not harmless and introduces major
distortions. As Borges says, there is no classification
of the universe free of arbitrarity and conjectural. It is
well known for everybody the classification of animals
proposed by Borges himself:
Dr. Franz Kuhn attributes to certain Chinese encyclopedia entitled Celestial Emporium of Benevolent
Knowledge. On those remote pages it is written that
animals are divided into (a) belonging to the Emperor,
(b) embalmed, (c) trained, (d) suckling pigs, (e) mermaids, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in this
classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) drawn
with a fine brush of camel hair, (l) others, (m) having
just broken the water pitcher, (n) that from a distance
resemble flies.
The action, the activity of a person, is multiple
and complex, while unique and personal. An exhibition of the ego, claims of knowledge and personal
positioning, identity synthesis. Faced with the more
or less passive reception of data and sensations, the
activity requires of a critical check of our physical
environment. The activity introduces us to a careful
vigil, between concentration and reflection.
The materials of a classification are not parts of
it, they are dimensions that affect and comprise the
whole, observed from a particular place, are particular versions of a totality. Sections of a unique reality
that completely affect it but do not represent it in its
entirety, they are the section of a whole. To claim
that knowledge of a professional activity is acquired
adding partial knowledge is so naive as to pretend to
obtain a volume through a limited number of partial
sections.
It is the activity provided it is done from the comprehensive and multifaceted vision of all subjects,
the only way of obtaining knowledge, skills, critical

positions and skills on a trade. A kind of maturation
that is produced through the reiteration of diverse actions but complete as to the professional dimensions
that come into play.
There are no doubts about the pedagogical nature
and distribution of this original Vitruvian theory, organized into ten books under the generic title of De Architectura, tries to convey an experience by simplifying
reality into concepts that can hardly be understood in
isolation. All concepts are hybrids, it is not possible to
separate the structure of a building (Firmitas) from its
beauty (Venustas), let alone function (Utilitas), which
justifies the architectural activity and the presence of
any of the other terms. The Renaissance interest to
re-establish an order backed by a source architecture
rooted in the history of Western culture, together with
the elemental and authority of a classic Roman text
lead to the development of a fundamentalist and
partial critique focuses on discussing the architecture
on compositional criteria.
From Vitruvian classification, Firmitas, Utilitas,
Venustas, we question the composition and architectural aspects in isolation. We discussed the beauty,
aesthetic pleasure is not passive contemplation but
the ability to enjoy in the development of an activity
that requires an interior space previously imagined,
projected.
The current teaching of architecture also suffers
from these simplifications that the Enlightenment period confirms in the present through the encyclopedic
Beaux Arts and Polytechnic schools. The specialized
subject classification remains the basis for teaching
in our schools of architecture is a serious obstacle
to learning a trade. Only the activity of projecting, to
replace the specialized knowledge, structure, materials, facilities, construction can get the complexity
and integration necessary for our profession. The
“workshop” of projects or workshops in the field of
multidisciplinary interests, seek to address the limi-
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tations of this teaching encyclopedic. The Bologna
directives also try to correct this secular error of
classification and simplified architectural activity in
relation to education, as contemporary architecture
and architectural activity assumes a particular interpretation of Project Action, what we called the “idea”
of project in the late last century.
In architecture, the composition is meaningless
when understood as an activity in itself, overlapping
and not projecting resulting from an activity. Beauty
is not a quality most of the way, an obtain goal, but
a “side effect”, the feeling that comes from a clever
and economic balance in the treatment of Space/Matter duality.
I have always admired to Peter (and Alison) Smithson as “outsider” of the modern movement, always
creating alternatives and searching critically. In the last
years of his life, I think in 1998, Peter Smithson gave
two lectures in Andalusia (Seville and Cadiz). The conferences had the enigmatic title “Empooling”. When
the conference of Cadiz was finished, I realized that
the kind Peter Smithson was isolated by language,
despite my poor English I dared to personally thank
his suggestive lesson about the project, in my opinion
with a great educational value. He explained me that
architecture worked by arguments like “empooling”,
adding that architects can be divided into “composers architects” and “not composers architects”. In the
lobby of the College of Architects of Cadiz a poster
announcing the next conference: an important and
famous Spanish architect. Peter Smithson pointed
out with a wry smile and said: Yes he is a good
composer.
In all my projects I prefer to argue about reality
and its complexities before composing, among many
other reasons I do not believe that I could be a good
composer. Every year I take the kind invitation of the
Congress of Kraków to show my latest work with my
professionals fellow Antonio Martínez. “City Without
End” is our last “empooling”.

Endless City (Translation: Leilani Kenaona Fonseca)
The area for the new residential housing development is located in Puerta del Sur, Jerez in the province
of Cadiz. Emuvijesa, a local government enterprise,
selected us to design and construct a new public
housing development for 175 families. In designing
this housing project its location was strongly taken
into consideration. Puerta del Sur is located in an
underdeveloped area, on the city outskirts and is
therefore faced with the disadvantage of being isolated and lacking security. It was therefore our goal in
designing this new development to provide an area
that emphasized control, protection, and isolation
of collective spaces. Our initial desire to not have
the buildings within a walled enclosure led us to the
idea of designing a reticulated system that separated
pedestrians and road traffic. At the public street level
the pavement will measure 5 meters in width providing
pedestrian access to homes and common areas. On
the underground level, parking will be available and
roads surrounding gardens measuring 30x90 meters
to allow traffic flow.
To obtain a very low percentage of built surface
area for common access led us to project a module
in cross of eight apartments per floor. The housing
type is a single bay with two private patios that provide
cross-ventilation, an outside drying area for clothes,
and the vertical distribution of network facilities. One
basic criteria in establishing uniformity in this housing
development is through repetition of shapes, sizes,
bedrooms, kitchens, bathrooms and windows, all of
which are serialized.
The main idea is to float the housing grill on
a private garden, using the shade of the buildings
as parking. The garden that is hidden on the underground level composed of large trees will allow good
alignment of these bioclimatic yards.
The model constructed is just a part of an endless
city in which the residential grid is suspended on a
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new level of the city formed by interior traffic streets,
parking and gardens. The gardens double its image
through use of a glass- wall separating the gardens
from the cars. The gardens are also accessible at the
pedestrian level by means of inclines and stairs along
with an area dedicated to sport and leisure activities.
The main outline for the residential building is very
simple and appropriate for this day in age. To obtain
quality and durability dark bricks and striped aluminum
have been selected as building materials. The support
base that makes up the lower level is set by structural concrete elements enclosed by ventilated glass
screens. Our argument used to convince the property
developers the economic viability for this project was
to demonstrate equal budgetary costs between the
concrete wall for the courtyard parking and the proposed ventilated glass facade that took its place. The
plot soil was also greatly improved by removing a large
portion of the pre-existing garbage dump.

For structure we used a concrete central wall
which ensures the rigidity of the assembly and metal
pillars embedded in the front facade perimeter.
The plot of land used to build part of this “endless
city”, as any other peripheral plot, showed shape
difficulties within its boundaries. For example, alignments with concave curves and forms linking reoccurring traffic roundabouts and the altered topography
layers caused by the garbage dump. We were able
to adapt to the shape of the plot through the use of
car and handicapped ramps all which meet current
urban construction regulations. This was achieved
without the use of barriers or walls independent of
the enclosure formed from the buildings.
It was our objective to obtain a well- equipped
friendly housing development with an optimal landscaped area for community usage all below the
bugetary limitations placed on Social Housing for
Public Promotion.
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POSZUKIWANIE EMOCJI
SEARCHING FOR EMOTION
Dzisiaj architektura winna być nośnikiem także innych, dodatkowych wartości, niż te, które zawarte są w witruwiańskiej triadzie – użyteczność, trwałość, piękno. Oprócz wywoływania emocji i wrażeń winna być reakcją
na problemy współczesnego miasta i jej mieszkańców.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, piękno, emocje

Today’s architecture should bring different values than just the ones known as Vitruvian Triad. Beyond emotions and impressions it should react to the problems of the contemporary city and it’s inhabitants.
Keywords: Contemporary architecture, beauty, emotion

… najprostsze na pozór rzeczy i zdarzenia
w doświadczeniu codziennym zastane mogą obudzić poczucie tajemnicy niezgłębionej: czas, wolność, istnienie, przestrzeń, świadomość, materia,
liczba, miłość, śmierć … [1]
Czy najnowszą architekturę charakteryzuje trwałość, użyteczność, piękno? Czy te cechy są wystarczające? Czy przez setki lat nic się w odbiorze form
architektonicznych nie zmieniło? Użyteczność i trwałość stała się niejako aksjomatem, jeżeli myślimy
o rzeczach planowanych na czas dłuższy. Natomiast z pięknem jest różnie. Przemianom ulegają
miasta, style, nasze potrzeby także estetyczne. Musi
się zmieniać także pojęcie piękna. Piękno rodzi się
spontanicznie, lekceważy nasze wysiłki, jest czymś
pierwotnym… Piękno to rzecz ze świata zmysłów…

twierdzi główny bohater filmu Viscontiego pt. „Śmierć
w Wenecji”. Z kolei znany szwajcarski architekt Peter
Zumthor twierdzi, iż (…) Piękno jest w oku patrzącego (…) [2], wspominając swój pobyt na Rynku
Krakowskim i zauroczenie tym miejscem. Zatem
odbiór otoczenia, kształtów i nawarstwiających się
form architektury jest wywołane przez nastrój, stan
ducha odbiorcy w chwili oglądania przestrzeni.
Istotne staje się więc indywidualne odczucie, oczekiwania osoby doświadczającej przestrzeń. Zumthor
uważa, że istnieje ścisły związek pomiędzy naszymi
uczuciami, a rzeczami znajdującymi się wokół nas.
Odbiór przestrzeni do której architekt dokłada nowe
elementy jest kontynuacją tej przestrzeni, aby (…) rozpalić nasze uczucia [3]. Osiągnięcie nastroju i klimatu
miejsca staje się w architekturze zadaniem pierwszoplanowym. Zmieniają się materiały budowlane, które
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pozwalają na osiąganie nowych klimatów i nastrojów
oczekiwanych i akceptowanych przez współczesnego
odbiorcę. Dobierając materiały, z których powstaje
budowla artysta słucha (…) dźwięku przestrzeni, sposobu w jaki materiały i powierzchnie odpowiadają na
dotyk i stukanie i słucham ciszy, która jest warunkiem
koniecznym słyszenia (…) [4].
Jak w dobie komputerów, fraktali, współczesnego
tempa życia, przeobrażeń miast winna wyglądać
nowa architektura? Prześledźmy te przemiany na
przykładach architektury sakralnej, która w miastach
europejskich zawsze odgrywała rolę specjalną i miała
szczególne znaczenie. To właśnie kościoły wyznaczały przekształcanie oblicza artystycznego miast.
Stanowiły tam zawsze formy mocne, kreując dominanty w sylwetach miast. Dzisiaj wysokie wieże kościelne nie są konieczne, ale obiekty sakralne muszą
odznaczać się specjalną magiczną siłą. Tematyka
religijna traktowana była zawsze z należną jej powagą
i dostojeństwem. Obiekty sakralne wyznaczały przez
wieki obowiązujące wartości estetyczne, gdzie podstawowym zadaniem stawało się osiągnięcie charakteru nieprzeniknionej tajemniczości. Najważniejszym
w tego typu obiektach stawało się dążenie do istoty
tajemnicy w ogóle. Ongiś przed laty Mieczysław Wallis
rozróżniał wartości estetyczne łagodne i ostre, które
charakteryzowały sacrum [5]. Do wartości ostrych
Wallis zaliczał wzniosłość, tragizm, majestatyczność,
charakterystyczność, także komizm i brzydotę. Natomiast wartości estetyczne łagodne tworzyły piękno,
łagodność, wdzięk, śliczność. Można by dzisiaj dyskutować z niektórymi określeniami, ale podstawy
owego podziału – harmonia, spokój i zadowolenie
dla wartości estetycznych łagodnych, a dysharmonia i przykrość dla wartości ostrych zapewne godne
są zaakceptowania. (…) Sacrum (…) fascynuje bardziej niż czyste piękno, a zarazem jest bardziej odległe, transcendentne, wzniosłe niż wszelka estetyczna
wzniosłość (…) [6].

Symbolika i wyróżnianie architektury sakralnej
nie zawsze musi oznaczać bogactwo detalu i duże
ilości zdobnictwa. W dzisiejszym intuicyjnym odbiorze architektury tajemnicy, niedopowiedzenia i nieokreślenia stajemy się bliżsi wzorom estetycznym
architektury Dalekiego Wschodu, wartością staje się
bardziej skromność i asceza niż bogactwo i skomplikowanie. Mrok, ciemność, światło, biel i czerń mogą
być stosowane, aby wyróżnić to co świeckie, od
tego, co święte. Zbliżenie do tajemnicy, tego, co nieodgadnione, nierealne, łatwiej jest czasami osiągnąć
przez pustkę. To pomaga wywołać wrażenie nicości,
odpowiadającej na płaszczyźnie poznawczej niewyobrażalności bóstwa. Ascetyzm, ogołocenie ze środków formalnych przybliża nas do ciszy i spokoju tak
koniecznego dla oderwania od dzisiejszego świata
ruchu, hałasu, zamieszania. Elementy wnętrz mają
za zadanie stworzenie świata innego, a wprowadzane
tam przedmioty nie stają się ważne same dla siebie,
ale dla czystego sensu. Wobec tego istotnym warunkiem dla wyrażenia sacrum jest (…) NIC – źródło
i zasada wszelkiej INNOŚCI (…) [7]. To co dane,
dotykalne jest tylko środkiem do celu, pobudza do
myślenia, bowiem należy do innej rzeczywistości, do
innego wymiaru. A owa nicość zbliża nas do absolutu,
który winien być równoznaczny z pięknem, charakteryzuje się większymi wartościami niż normalne przedmioty. Odbiorca musi sobie zdawać sprawę z tego, że
obcuje z czymś odmiennym, innym od otaczającego
nas świata. Tak o tym problemie pisał Mircea Eliade:
(…) W każdej dziedzinie doskonałość przeraża i ta
sakralna czy magiczna wartość doskonałości tłumaczy
uczucie lęku, który odczuwa się nawet w najbardziej
cywilizowanych społeczeństwach wobec świętego
lub geniusza (…) [8].
Zatem oschłość i wyrafinowanie, obserwowane
w wielu dzisiejszych przykładach architektury sakralnej Zachodu usprawiedliwione jest dążeniem do nicości i absolutu piękna. Nie jest to w architekturze rzecz
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nowa. Architektura starochrześcijańska i przedgotycka nie była tego jedynym przykładem. Geometryczne proste formy modernizmu początku
XX wieku proponowały proste, schematyczne bryły,
odwołujące się do archetypów samych początków
budowania. Skromność, prostota, symbolizm, synteza pozbawiona elementów iluzji to cechy tej architektury, która zdecydowanie odrzuciła dekoracje
i czerpanie z wzorców historycznych. Przełomem
w widzeniu bryły sakralnej była realizacja przez Le
Corbusiera kaplicy pielgrzymkowej w Ronchamp,
w latach 1950–1955. Świat został zaskoczony miękkimi formami, które wcześniej nie pojawiały się
w twórczości mistrza. Tu dwukrzywiznową łupinę
dachu ze zbrojonego nie tynkowanego betonu
oparto na pochylonych betonowych ścianach [9].
Płynne powierzchnie, nieregularne kształty, pochylone ściany i rzadko rozmieszczone okna nadają
fasadom i wnętrzu dziwną siłę. W kolejnym kościele,
projektowanym w 1965 roku, a ukończonym dopiero
w 2006 roku w Firminy także wyraźnie czytelna
jest zasada budowania światłem nastroju wnętrza.
Wszędzie panuje znaczny półmrok, a światło wpada
przez szczeliny wzdłuż ścian lub otwory wycięte
w powłoce ze sprężonego betonu u szczytu ściętego
stożka. Dodatkowo w kościele w Firminy wycięto
maleńkie otwory w ścianie prezbiterium przypominające konstelację gwiezdną Oriona. W Ronchamp
mroczne wnętrze rozświetlone jest przez małe kolorowe szybki nieregularnie rozmieszczonych okienek
w jednej ze ścian oraz poziomą szczelinę tuż pod
dachem. Mistyczna ciemność wnętrz budowana
przez instrumenty rzeźbiarskiej przestrzeni pozostawia na odbiorcach niezapomniane wrażenia wzruszeń z obcowania z surowym nieznanym światem
[10]. W architekturze sakralnej Le Corbusiera dominowała asymetria, nieregularność, dynamizm, prowokacyjny ekspresjonizm. Ważny staje się materiał,
z którego powstają te wyjątkowe obiekty w XX i XXI
wieku (zbrojony beton, stal, szkło matowe, przeźro-

czyste, kolorowe). Bryły obiektów sakralnych, realizowanych przez Mario Bottę w Szwajcarii, Francji,
we Włoszech w ostatnich latach zatrzaśnięte są
w prostych bryłach geometrycznych: sześcianach,
ściętych walcach, wielobokach. Architekt świadomie
nawiązuje do najstarszych tradycji budowlanych
człowieka. I te surowe, na pozór obce przez swoją
„inność” archetypiczne formy, realizowane zarówno
w centrach miast, jak i w otwartym krajobrazie alpejskim wspaniale wpisują się w zastany kontekst.
Nastrój przyciemnionych wnętrz modeluje światło
spadające z góry (…) wierzę, że architektura może
kreować emocje. Przekazuję wam pragnienie wartości duchowych podobnie jak ciszę (…) Cisza pojawia
się raczej w modernistycznym świecie (…) możesz
wejść do kościoła i poczuć się, że jesteś w pępku
świata (…) [11]. Gdzie indziej „niematerialna świetlistość” osiągana jest przez duże przeszklenia. Proste
szklane pudełka jako nowe bryły kościołów pojawiają
się w centrum Monachium [12], czy w samym sercu
La Défense w Paryżu [13], by pośród chaosu współczesnego miasta stworzyć miejsce ciszy i skupienia.
Intrygującą formę kaplicy patrona Szwajcarii Brata
Klausa zaproponował ostatnio Peter Zumthor [14].
To jakby porzucony w polu, wysoki na 12 m betonowy prostopadłościan. Stojąca w płaskim pustym
pejzażu niewielka bryła posiada tylko jeden otwór
widoczny z zewnątrz – trójkątne metalowe drzwi.
Dla kontrastu jasnych ścian zewnętrznych wnętrze
jest mroczne, wyłożone na całej wysokości nadpalonymi pniami drzew i grubych gałęzi. Światło wpada
nagle z owalnego otworu u góry bryły. Wszystkie
elementy tego nie mieszczącego się w popularnych
wartościach estetycznych obiektu wraz z wylaną
z ołowiu posadzką wykonał właściciel terenu razem
z sąsiadami. Proste kształty mogą pobudzić emocje,
wywołując uczucie lęku, zadziwienia, prawdę przeżycia, konieczność tożsamości. Zdają się inicjować
szansę przekroczenia granicy trwania i przemijania
oraz zaspokoić potrzebę głodu godności.
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Przeżycia sacrum doświadczamy, oglądając holenderskie obrazy z XVII wieku m.in. malowane przez
Pietera Janszona Saenredama, pochodzącego
z Haarlemu [15]. Przedstawiają one widoki kilku
wybranych wnętrz kościołów w Haarlemie, Alkmaar, w Utrechcie, ukazując głównie architekturę.
Zwraca uwagę olbrzymia skala tych wnętrz malowanych z inwentaryzacyjną dokładnością, w których
czasami pojawiają się pojedyncze postacie ludzi,
wyolbrzymiając jeszcze skalę. Wartością obrazów
jest zapewne poetycka interpretacja wypełnionej
światłem przestrzeni. Zaskakuje ład i doskonałość
architektury, harmonia, perfekcyjne proporcje form,
w których światło wydobywa odmaterializowane
doskonałe kształty. Walory poetyckie, elementy
metafory potrafią i dzisiaj u odbiorcy tych dzieł wywołać wzruszenie i radość z tajemnicy sacrum.

Budowanie świątyni jest zadaniem niezwykle trudnym.
Zamierzeniem architekta jest przedstawienie w projektowanym kościele spraw niewypowiedzianych – Tajemnicy
Niedefiniowalnego. Cała tajemnica kościoła obraca się
zatem w sferze intuicji i emocji, które dla artysty stają
się sprawą pierwszoplanową. Każdy architekt projektujący świątynię stara się zawrzeć w architekturze wartości niewymierne, odbierane w sferze odczuć, emocji
i wrażeń. I na tym polega cała trudność. Dzisiaj architektura powinna być nośnikiem także innych, dodatkowych wartości, niż te, które zawarte są w witruwiańskiej
triadzie. Oprócz reakcji na problemy współczesnego
człowieka winna architektura wywoływać emocje i wrażenia. (…) Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie
do nieśmiertelności. Wlane jest ono w duszę artysty, gdy
dziełem swego talentu stara się przekroczyć granicę
przemijania i śmierci (…) [16].
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O WITRUWIUSZU I HOLISTYCZNYM KONCYPOWANIU ARCHITEKTURY
ABOUT vITRUvIUS AND HOLISTIC COMPREHENDING ARCHITECTURE
W traktacie Witruwiusza znajdują się znamienne wskazania koniecznej wszechstronności i szerokiego wykształcenia architekta. Przydatne architektowi umiejętności i wiadomości ulegają ewolucji. Obecnie na znaczeniu
zyskują aspekty ekonomiczne, a techniczne ulegają radykalnej rozbudowie. Architekt sam nie jest obecnie
w stanie opanować wszystkich dyscyplin współtworzących architekturę. Jego rolą jest kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, tak by doprowadzić do realizacji swojej wizji przestrzennej i estetycznej, stworzonej
w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
Słowa kluczowe: teoria architektury, holizm, nauki kompleksowe

Characteristic indications of the necessary versatility and wide educating the architect are in a treaty of Vitruvius. Useful for the architect abilities and messages are undergoing the evolution. At present economic
aspects are making a profit and technical aspects are undergoing the radical expansion. The architect alone
isn’t able to embrace everyone of disciplines contributing to architecture. Managing the interdisciplinary
team is his role, in order to lead to the realization of him spatial and aesthetic vision, created based on the
knowledge and experience.
Keywords: theory of architecture, holism, complex sciences

Dwa elementy z przekazu, zawartego w De
architectura libri decem Marcusa Vitruviusa Pollio,
wydają się ponadczasowe. Podział ogólny trzeci,
tzw. klasyczny będący niejako symbolem całej części
teoretycznej, wyróżnia w architekturze następujące
czynniki: firmitas, czyli solidność, utilitas czyli użyteczność i venustas, czyli piękno, które ma miejsce
gdy: forma jest przyjemna i elegancka słusznością

proporcji swych części [1]. To holistyczne ujęcie,
określane jako triada witruwiańska, a interpretowane jako równoprawność i równowaga funkcji,
konstrukcji i formy, przetrwało ponad 20 wieków.
Mimo upływu czasu, mimo zmian roli społecznej
i oddziaływania architektury, wydaje się ciągle najbardziej uniwersalnym ujęciem istoty sztuki budowania w naszym kręgu cywilizacyjnym.
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Drugi, ponadczasowy element wkładu pracy teoretycznej Witruwiusza, to wskazanie koniecznej wszechstronności i szerokiego wykształcenia architekta.
Ujmuje to on następująco: Wiedza architekta łączy
w sobie wiele nauk i różnych umiejętności (...). Architekt powinien być utalentowany i chętny do nauki. Ani
bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie
mogą stworzyć doskonałego mistrza. Powinien opanować sztukę pisania, być dobrym rysownikiem, znać
geometrię, mieć dużo wiadomości historycznych. Powinien pilnie słuchać filozofów, znać muzykę; nie powinny
mu być obce medycyna i orzeczenia prawnicze; powinien znać astronomię i prawa ciał niebieskich [2].
Mimo upływu blisko dwudziestu wieków, znamiennie podobnie wypowiedział się w tym względzie Le
Corbusier: Sięganie do nauki w twórczości architektonicznej nie jest cnotą, lecz zwykłym moralnym obowiązkiem architekta wobec społeczeństwa, któremu
służy. Cnotą jest sięgać dalej (Gawłowski 1997) [3].
Poglądy na temat przydatnych architektowi umiejętności i wiadomości ulegały ewolucji. Obecny okres
globalnej gospodarki stawia całkiem nowe wymagania. Elżbieta Niezabitowska (1997), na podstawie
danych z USA formułuje je następująco. Otóż umiejętności decydujące o sukcesie w zawodzie architekta,
w ujęciu procentowym to:
– znajomość rynku – 37,5%,
– umiejętność prowadzenia interesu – 37,5%,
– umiejętności projektowe – 17%,
– umiejętności techniczne – 8%.
Natomiast, w analogicznym ujęciu, dziedziny wiedzy, które będą ważne dla architekta przyszłości, to:
– ekonomia – 55,5%,
– problematyka środowiskowa – 19,5%,
– technika – 7,5%,
– estetyka – 7%,
– nauka – 5,5%,
– etyka – 5%.
Konstatacje te znajdują potwierdzenie i uzupełnienie w informacjach podanych przez Stefana Kuryło-

wicza (2000) odnośnie do zakresu aktualnych zadań
architekta. Otóż według danych z krajów anglosaskich i Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) czas
poświęcany przez architektów na projektowanie stanowi, w zależności od wielkości pracowni od około
9% do 30% ich czasu pracy.
Wydaje się zatem, że obecnie triada witruwiusza
powinna być może zostać uzupełniona i o czwarty
czynnik – ekonomiczno-rynkowy: diligens. Aspekty
bowiem finansowe projektowania i realizacji, a więc
uwarunkowań możliwości kreacji architektonicznej
stają się coraz częściej pierwszoplanowymi.
Pozostając w duchu niezmienionej triady, należy
zaznaczyć, że w historii architektury różnie kładziono
nacisk na jej poszczególne kategorie. Aspekty funkcjonalne, mimo że wiodące dla użytkowników, w teorii architektury praktycznie tylko raz doczekały się
należnego uznania. To nurt funkcjonalizmu szkoły
chicagowskiej, słowami Louisa Henry’ego Sulliwana:
form follows function, uczynił funkcjonalność kategorią estetyczną. Do tej tendencji można by też włączyć
nurt humanocentryczny i pojęcie dobrostanu (wellbeing) przestrzeni użytkowanej [4]. Jednakże mało
popularna w środowisku architektów, a także w zakresie teorii jest opinia, którą sformułował Steen Eiler
Rasmussen (1999): (...) architekt pracuje z żywymi
stworzeniami – z ludźmi (...). Jeśli nie będą się dobrze
czuć w zbudowanym dla nich domu, jego piękno
pozostanie bezużyteczne, gdyż dom pozbawiony życia
staje się pokraczny. Popada w zaniedbanie i ruinę,
a potem zamienia się w coś całkiem sprzecznego
z pierwotnymi zamierzeniami projektanta.
Architektura jest sztuką i umiejętnością łączącą
w sobie wiele wątków. Jest sztuką będącą wyrazem
przekonań twórcy, ale też sztuką użytkową. Tworzy ramy i atmosferę aktywności, a szerzej ramy
życia człowieka. Jak każdy wytwór techniki, ma
jeden podstawowy cel – służyć człowiekowi. Służyć
w aspekcie funkcjonalnym i użytkowym, ale także
w tworzeniu doznań estetycznych i wrażeniowych.
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To bowiem człowiek jest układem odniesienia, celem
a zarazem wyznacznikiem granicy słuszności. Jego
dobro i jego odczucie dobrostanu są celem naczelnym, a zarazem motorem rozwoju cywilizacyjnego,
bez czego traci on swoją rację bytu. Taką orientację humanocentryczną twórczości widział przed laty
Juliusz Żórawski głosząc: Architektura powstała jako
wynik działania człowieka, w służbie człowiekowi, tym
samym musi być zależna od jego budowy psychosomatycznej, tradycji kulturowych i historii społeczności
(Gawłowski 1997).
Jednakże to aspekty czysto estetyczne i formalne
są zdecydowanie dominujące w koncypowaniu
architektury, a modernistyczny funkcjonalizm został
szybko sparafrazowany dewizą postmodernistyczną:
form follows anything. Eklektyczny postmodernizm
szybko przeminął, ale jego dewiza, będąca też wyrazem pełnej swobody twórczej, oparła się upływowi
czasu. Mnogość powstających i rozwijanych kierunków twórczych, czasem nawet o charakterze pojedynczych epizodów i efemerycznych happeningów,
przyniosła modyfikację tej dewizy na jeszcze bardziej
swobodną i nastawioną na szybkie zmiany: form follows fashion.
Dziś to rozwój techniki i technologii budowlanych wydaje się wpływać decydująco na formowanie architektury. Jest ona bowiem elementem świata
techniki i jego lawinowy postęp nie może pozostać
bez inspirującego wpływu. Zasada naczyń połączonych, zwłaszcza w dobie globalizmu i informacjonalizmu, działa niezawodnie. Architektura musi swym
poziomem technicznym, materiałowym i oferowanym komfortem dorównać poziomowi jaki prezentują współczesne samochody, samoloty i statki kosmiczne. Zwłaszcza dla młodego pokolenia twórców
rozwój współczesnej techniki wydaje się najbardziej
pasjonujący i inspirujący. Jest to zrozumiałe, bo jak
słusznie stwierdza Edwin Tytyk (2007), rozwój techniki należy do największych osiągnięć intelektualnych
człowieka. Nic dziwnego, że to high-tech jest jednym

z najdynamiczniejszych kierunków twórczych końca
XX i początku obecnego stulecia. Jest on pod pewnym względem kontynuacją i rozwinięciem perfekcji
technicznej abstrakcjonizmu Miesa van der Rohe,
realizowanej w myśl jednej z jego dewiz: Bóg jest
w detalach. Chodzi o wyeksponowanie możliwości
technicznych, konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych sztuki budowlanej. Jest to poniekąd
forma specyficznej dekoracji, na drodze podkreślenia i często nadmierne, w stosunku do rzeczywistych
potrzeb, rozbudowania rozwiązań konstrukcyjnomateriałowych i demonstrowania ich perfekcjonizmu.
Tę tendencję opisywał Jürgen Joedicke (1980), trafnie
spostrzegając, że: Nowoczesna technika przestała
być tylko środkiem realizacji obiektów budowlanych,
ale na drodze demonstracji technicznego perfekcjonizmu sama tworzy nowe wartości estetyczne.
Dla wielu inwestorów doskonałość techniczna,
doskonałe, nowoczesne i drogie materiały są najlepszym wyrazem postępu, sprawności organizacyjnej,
odniesionego na rynku sukcesu, wyrazem stabilności, budzącej zaufanie zamożności, powagi i prestiżu. W tym względzie architektura stała się formą
prezentacji statusu i formą reklamy. Bez ogródek ujął
to Dominique Perrault: Klienci zdali sobie sprawę, że
architektura może również być wartością handlową.
Spektakularny budynek to gratisowa reklama na cały
świat. Czyli rozumując w kategoriach rynkowych,
natychmiastowy zysk – to zachęta do tworzenia architektury demonstracyjnej (Komar i Tymkiewicz 2006).
Realizacje w szerokim kierunku twórczym określanym jako high-tech, związane są z kilkoma uwarunkowaniami. Wymagają wysokiego poziomu projektowania
i techniki budowlano-wykonawczej oraz dużej zamożności inwestora. Materiały i rozwiązania ery kosmicznej są związane z „kosmicznymi” kosztami. Wymóg
dużych nakładów powoduje, że w tym kierunku realizowane są głównie siedziby silnych finansowo instytucji, przeważnie banków, zakładów ubezpieczeń
i reasekuracji, obiekty do wynajęcia przeznaczone dla
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Nieudolność w rozwiązywaniu technicznych problemów zasilania i łączności na stanowisku operatora dźwięku w budynku Radia Kraków, zrealizowanym w roku 1999 przez Tomasza Mańkowskiego i Piotra Wróbla (fot. Autor)/Ineptitude
in solving technical problems of the power supply and the electronic communication on the position of the operator of
sound in the building of the Radio Cracow, carried out in 1999 through Tomasz Mańkowski and Piotr Wróbel (photographed by Author)
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zasobnych klientów oraz niektóre obiekty użyteczności publicznej w dużych, zamożnych ośrodkach, takie
jak porty lotnicze i hale dworców kolejowych, a także
obiekty kultury o prestiżowym charakterze. Należy też
podkreślić, że obiekty zrealizowane w tym kierunku
wymagają pieczołowitego utrzymywania w czystości
i sprawności eksploatacyjnej, co również wiąże się
z odpowiednimi kosztami. Trudno bowiem o bardziej
zniechęcający widok niż brudne, z zaciekami szkło,
oraz skorodowany metal.
W ramach high-tech istnieją spore zróżnicowania,
od układów minimalistycznych, będących formą ewolucyjną dewizy Miesa van der Rohe: less is more, po
opracowania przywodzące żywo na myśl bogactwem
przeformowań współczesną interpretację baroku,
jak przykładowo część twórczości Shina Takamatsu
(1993). Nowy nurt w rozwoju tego kierunku przyniosły aspekty ekologiczne. To bowiem obiekty ze szkła
i metalu są szczególnie narażone na utratę ciepła
w okresach chłodnych i na znaczne przegrzanie
w okresach ciepłych [5].
Jest rzeczą oczywistą, że wzrastająca technizacja
życia i niebywałe osiągnięcia techniki użytkowej znalazły swoje odzwierciedlenie i w budownictwie. Rozwój
elektronicznych środków pracy i łączności przyniósł
powstanie tzw. budynków inteligentnych (smart buildings). Obiekty realizowane przeważnie w szerokim nurcie high-tech, pełne nowoczesnej aparatury
i instalacji, przeważnie o w pełni sztucznym klimacie,

wymagały rozwoju systemów automatycznej kontroli
i sterowania. Zarządzanie takimi budynkami, określane jako BMS (Building Management System), stało
się odrębną, rozbudowaną dziedziną wiedzy i profesjonalnej umiejętności. Tak zatem techniczne wyposażenie budynków staje się ważną, obszerną i stale
rozwijaną dziedziną, a niedomogi w tym względzie są
widoczne i uciążliwe w eksploatacji. Znamienne są
przykłady, zwłaszcza liczne u nas, świadczące o nieradzeniu sobie przez projektantów ze współczesną
techniką (ryc).
Jak widać, architektura jest sztuką i umiejętnością łączącą w sobie wiele wątków z różnych dziedzin
i dyscyplin naukowych. Można by zaryzykować twierdzenie, że zmierza w stronę grupy nauk kompleksowych [6]. Powstaje zatem pytanie, czy architekt ma
być człowiekiem renesansu i łączyć umiejętności
z wielu dziedzin? Obecnie nie jest to już możliwe,
nie można profesjonalnie opanować licznych i tak
rozległych zakresów [7]. Stąd konieczność pracy
w interdyscyplinarnym zespole. Ma rację J. Tadeusz
Gawłowski (1997) porównując współczesnego architekta do reżysera, który sam będąc jedynie zorientowany we wszystkich dziedzinach współtworzących
współczesny obiekt, bazuje na współpracy wąsko
wyspecjalizowanych profesjonalistów. Jego rolą jest
dobór zespołu i kierowanie nim, tak by doprowadzić
do realizacji swojej wizji przestrzennej i estetycznej,
stworzonej w oparciu o wiedzę i doświadczenie.

przypisy
[1] Porównaj omówienie triady witruwiańskiej przez
T. Gawłowskiego, [w:] W stronę piękna architektury – dążenia, drogi, etapy (1997). Porównaj też szerokie i dogłębne
omówienie części teoretycznej traktatu Witruwiusza oraz
ważniejszych teorii estetyki architektonicznej w książce profesora paryskiej École des Beaux-Arts, Miloutina Borissavliévitcha: Les theories de l’architecture (1951).

[2] Porównaj omówienie tej części teoretycznej zawartej
w traktacie Witruwiusza, odnoszone do wielowątkowości
zainteresowań i działalności profesora Bohdana Lisowskiego, [w:] Wojciech Bałus: Bohdan Lisowski (1924–1992)
(1996); Maciej Złowodzki: Integracja sztuki, umiejętności
i nauki w architekturze – czyli od Witruwiusza do Lisowskiego
(1999).
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[3] Pikanterii tej wypowiedzi dodaje fakt, że mistrz sam po
dwu latach opuścił paryską École des Beaux-Arts nie kończąc studiów.
[4] Porównaj omówienie tej problematyki [w:] Maciej Złowodzki: O ergonomii i architekturze, 2008.
[5] Porównaj poruszenie tej tematyki przez Autora [w:] Ekologia – nowy znak architektury współczesnego miasta, 2008.
[6] Porównaj omówienie nauk kompleksowych i ergonomii jako jednej z nauk kompleksowych przez Autora [w:]
O ergonomii i architekturze 2008.
[7] Przykładem polskim ideału człowieka renesansu był
Mikołaj Kopernik. Był duchownym i doktorem teologii;

był monetarystą i ekonomistą (odkrył prawo wypierania
dobrego pieniądza przez zły), był lekarzem leczącym ludność Fromborka, był kartografem autorem mapy Warmii,
był administratorem dóbr kapituły warmińskiej, zajmował
się fortyfikacjami i był wojskowym dowodzącym obroną
Olsztyna przed Krzyżakami, zajmował się prawem, matematyką, geometrią i poezją, a najbardziej jest znany z dokonań
astronomicznych w zakresie teorii heliocentrycznej budowy
świata. Z jednej strony ta ilość zainteresowań i dokonań
świadczy o możliwościach intelektualnych Kopernika,
z drugiej o tym jak nikły był zakres wiedzy na początku
XVI stulecia.
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Maria J. Żychowska*

BUDOWANIE WEDŁUG WITRUWIUSZA – NIKISZOWIEC
CONSTRUCTING ACCORDING TO VITRUVIUS – NIKISZOWIEC
Na do początku XX wieku na Górnym Śląsku przy wielu rozwijających się kopalniach i hutach wznoszono
robotnicze osiedla mieszkaniowe. Jednym z zachowanych w oryginalnym kształcie jest Nikiszowiec. Jego
nazwa pochodzi od szybu Nickisch, jednego z czternastu w kopalni Giesche. Zaprojektowane zostało przez
Emila i Georga Zillmannów z Charlottenburga.
Słowa kluczowe: osiedle, robotnicze, kopalnia, Górny Śląsk
In the beginning of the XX century in the Upper Silesia were built several workers estate. One of them was
Nikiszowiec or Nikischau or Nikischenwald, built in the village Janow for miners, named after the pit-shaft
“Nickisch” (after Kurt Nickisch) one of 14 pit-shafts of coal mine “Giesche”. Designed by Emil and Georg
Zillmann from Charlottenburg.
Keywords: estate, workers, mine, Upper Silesia

Po doświadczeniach pełnych pychy twórców
modernistycznej architektury i urbanistyki, deklarujących dobre intencje w zakresie rozwiązywania wszystkich nierozwiązywalnych problemów społecznych
i budowania zgodnego z potrzebami użytkownika,
a tym samym tworzenia utopijnych fantazji na temat
nowego lepszego świata, u schyłku XX wieku ta iluzja upadła. W międzyczasie wykonano spektakularny
gest, czyli wysadzono w powietrze 15 lipca 1972 roku
blok w kompleksie Pruitt Igoe. Ten moment to symboliczny koniec modernizmu – moment pogrzebania idei
„maszyny do mieszkania” Le Corbusiera. Okazało się,
że ani estetyka tej architektury opartej na specyficznej
logice i nowych regułach kompozycji, ani nowatorska
technologia budowania, ani zalecenia dotyczące sposobu integrowania budowli z otoczeniem, nie sprawdzały się i tylko z rzadka doprowadzały do powsta-

nia rzeczy pięknych. Dlatego warto sięgać do nieco
archaicznego przykładu Nikiszowca [1], miejsca, które
powstało, przede wszystkim w oparciu o kryteria ekonomiczne, gdzie etyka była elementem istotniejszym
niż estetyka, a mimo to tamta architektura zmieniła świat na lepszy. Przykładów podobnych założeń
można przytoczyć więcej, bo powstawało ich sporo,
ale tylko wybrane doczekały w stanie nienaruszonym
i na dodatek, dzięki sprzyjającym okolicznościom,
zdobyły uznanie.
Cofnijmy się do początku XX wieku na Górnym
Śląsku. W dynamicznie rozwijającym się wówczas
przemyśle bardzo brakowało ludzi chętnych do pracy,
brakowało robotników. Ci, którzy potrzebowali zatrudnienia, woleli jechać do zagłębia Ruhry w Nadrenii
Północnej-Westfalii. Tam były i wysokie zarobki i miesz-

* Żychowska Maria J., prof. dr hab. inż arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, A-7.

162

Nikiszowiec

163

kania dla pracowników. Aby zdobyć więc siłę roboczą
w okolicach Katowic warunkiem sine qua non była
konieczność stworzenia analogicznych warunków jak
w Nadrenii, czyli budowa mieszkań przy każdej rozwijającej się kopalni, przy każdej rozbudowującej się hucie.
Dlatego powstało kilka znaczących jednostek osiedleńczych, z których Nikiszowiec, (niem. Nikischau albo
Nikischenwald) jako jedyny, zachował się w oryginalnym
kształcie. Upływający czas, brak właściwego utrzymania
i zaniedbanie mocno nadwyrężyły jego struktury, ale
charakterystyczna architektoniczna uroda jest nadal
wyrazista i kompletna. Uwieczniony został w dwóch
częściach tak zwanego tryptyku śląskiego Kazimierza
Kutza: Sól ziemi czarnej (1969 r.) i Perła w koronie (1971
r.), ale także pojawia się jako doskonały plener w innych
filmach fabularnych i dokumentalnych.
Nikiszowiec [2] obok Giszowca, to drugie osiedle
mieszkaniowe zrealizowane na zlecenie spółki Georg
von Giesches Erben. Sama jego nazwa pochodzi od
położonego w jego pobliżu szybu Nikischschacht,
a wywodzi się od nazwiska spadkobiercy Gieschego
barona Kurt Nickisch von Rosenegk.
Powstanie osiedla sięga początku XX wieku, kiedy
to koncern Georg von Giesches Erben zapoczątkował
eksploatację nowych pokładów węgla w polu Reserve. W 1907 roku przystąpiono do budowy osiedla
górniczego Giszowiec dla górników zatrudnionych
w kopalni Giesche, które wkrótce okazało się niewystarczające. W grudniu 1908 Wydział Powiatowy
w Katowicach wydał zgodę na wybudowanie nowej
kolonii robotniczej zlokalizowanej w pobliżu Janowa,
w sąsiedztwie szybu Nickisch, jednego z czternastu
szybów kopalni Giesche.
Osiedle zaprojektowali architekci Emil i Georg Zillmannowie z Charlottenburga, twórcy również dzielnicy Giszowiec. Kolonia robotnicza Nikiszowiec na
powierzchni 200 000 m² została skomponowane z 9
bloków zwartej zabudowy mieszkaniowej. Składały się
na nią połączone ze sobą ceglane budynki. Od stro-

ny północno-wschodniej powstał plac, przy którym
wzniesiono neobarokowy kościół św. Anny zrealizowany w 1914 roku. Świątynię tę również zaprojektowali bracia Zillmannowie. Pierwszy blok mieszkalny
oddano do użytku w 1911 roku, a ostatni, IX, wybudowano w 1919 roku. W sumie w osiedlu powstało
około 1000 mieszkań.
Poszczególne trzykondygnacyjne domy mieszkalne miały po 12 mieszkań, natomiast w bloku było ich
łącznie 165. Typowe mieszkanie w Nikiszowcu składało się z 2 pokojów z kuchnią i miało powierzchnię
około 63 m². Każdy z tych zwartych bloków zamykał
podwórza, na których znajdowały się pomieszczenia
gospodarcze, takie jak chlewiki, komórki i piec do
wypieku chleba. Taki zwarty blok razem z podwórzem
i ulicą zajmował przeciętnie 1300 m². Sąsiadujące ze
sobą zespoły połączone zostały przewiązkami przerzuconymi pod ulicą.
W kolonii tej powstały ponadto park ludowy, który zajmował 44 000 m², budynek administracyjny,
cechownia, łaźnia dla całej załogi kopalni Giesche
z kotłownią, dom noclegowy z 504 łóżkami, następnie gospoda, placówka policji, sklepy, pralnia i szkoła
z mieszkaniami dla nauczycieli.
Budynek administracyjny, cechownie i dom noclegowy wstawione zostały także w blok analogicznie jak
zespoły mieszkaniowe i otrzymały podobny wystrój
architektoniczny. Natomiast kościół, szkoła, szpital są
obiektami wolno stojącymi w układzie całego osiedle.
Łącznie osiedle mogło pomieścić ponad 8 tys. ludzi
na obszarze niecałych 8 ha.
Zabudowa z surowej czerwonej cegły stanowi
architektoniczną całość. Celem wzbogacenia formy
i uniknięcia monotonii Zillmannowie nadali poszczególnym familokom indywidualny charakter i silnie
zaakcentowali wyraziste detale architektoniczne,
takie jak. łuki nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Istotnym elementem różnicującym wystrój
poszczególnych budynków są wykusze o różnej
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wysokości, głębokości i kształcie. Także portale wejściowe stały się wyróżnikami poprzez istotną dywersyfikację ich form. Ciekawe i zgrabnie zaprojektowane
zostały budynki narożne. Każdy z nich otrzymał indywidualny wystrój z detalami wykonanymi w cegle.

nie, ale także nabrała znaczenia szczególnego. Dotyczy bowiem szacunku dla przeszłości oraz potrzeby
zachowania autentyczności regionu, którego walory
historyczno-kulturowe są bezsprzeczne.
Kwestia użyteczności, celowości (Utilitas) rozplanowania przestrzennego i przeznaczenia poszczególnych budowli w tym wypadku jest oczywista
i podręcznikowa. Wzorcowość założeń urbanistycznych i formy architektury stworzonych na przedprożu
ideowego programu modernizmu, jest bezsprzeczna.
Nikiszowiec pozostaje przykładem funkcjonalnego
porządkowania przestrzeni, choć bez haseł reformy
mieszkalnictwa, przykładem projektowania społecznego odpowiadającego na potrzeby swoich mieszkańców w stopniu większym niż Unité d’habitation.

W odniesieniu do teorii Witruwiusza analiza osiedla w Nikiszowcu znakomicie sprawdza się w kontekście cech koniecznych dla zaistnienia konstytutywnej
(Monestiroli) architektury. I tak biorąc pod uwagę
kolejne założenia dotyczące kompozycji i uporządkowania części budowli celem ustalenia ich wzajemnych
proporcji (Symetria) oraz rozmieszczenia w całości, by
uzyskać wdzięczną bryłę (Eurythmia) przy uwzględnieniu harmonijnej synchronizacji detali z całością
dzieła (Decor), można stwierdzić, że zastosowano
wszystkie zasady skutecznie uzyskując architekturę
skomponowaną według stosownych reguł przy jednoczesnym wysoce zasadnym traktowaniu ekonomii
(Ordinatio, Dispositio, Distributio).
Rzetelność projektowania, respektowanie klasycznych zasad konstrukcyjno-budowlanych, dobre rzemiosło i brak epatowania ekstrawagancją rozwiązań
pozwolił na stworzenie założenia o formie, która wyraża
jej tożsamość z miejscem, z czasem, w jakim powstała
i co najważniejsze, z miejscowym dziedzictwem kulturowym. Koniecznym jest dodanie, że solidność oraz
rzetelność tej architektury, charakterystyczne dla architektury niemieckiej są kwintesencją tej realizacji, co nie
umniejsza w niczym jej walorów estetycznych.

Piękno (Venustas) jest pojęciem bardzo subiektywnym i dlatego można w tym konkretnym przypadku jego specjalny aspekt wynikający z trwania,
użytkowania i obecności mieszkańców w tym założeniu stworzonym zgodnie z witruwiańskimi zasadami.
Zamieszkałe domy, choć zdegradowane przez trwanie w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
nadal są w pełni użyteczne i przez to jednocześnie
piękne. Są ponadczasowe, choć ich architektura jest
kompilacją form stworzonych prawie sto lat temu,
a stylistycznie przynależą do określonego kręgu kulturowego, którego tradycje estetyczne nie noszą jeszcze modernistycznych znamion uniwersalności.

W tej sferze analizy architektury pozostaje stworzona
dwa tysiące lat temu przez Witruwiusza formuła określająca takie cechy jak trwałość, użyteczność, piękno
za konieczne dla jej istnienia. Przesłanie to przez wieki
stale zachowuje aktualność w stosunku dzieł zbudowanych i tych, które dopiero mają powstać. Również
odniesieniu do Nikiszowca biorąc pod uwagę kryterium
trwałości (Firmitas) dotyczące bezpośrednio problematyki technologii i konstrukcji założenia, ma zastosowa-

W konkluzji warto podkreślić, że ten rodzaj architektury, w pełni użyteczny, funkcjonalny i potrzebny,
nigdy nie był realizowany z myślą o awangardzie czy
jakiejś modzie. Powstał, by służyć określonemu celowi,
jednocześnie w zgodzie ze wszystkimi witruwiańskimi
zasadami. W projekcie zabrakło rewolucyjnych pomysłów i zamierzeń na miarę Le Corbusiera, ale to może
dobrze, bo realizacja Plan Obus dla Algieru przyniosłaby
więcej szkód i dewastacji niż korzyści i piękna.
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przypisy
[1] Niem. Nikischschacht, część miasta Katowice w dzielnicy
administracyjnej Janów-Nikiszowiec.
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