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WITRUWIUSZ – PREKURSOR PROJEKTOWANIA ZRÓWNOWAŻO-
NEGO

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 cywiliza-
cyjnych, 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 archite-
cts, 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 technolo-
gical potential.
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Często w naszych wypowiedziach, dotyczą-
cych 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 Vitru-
vius 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 sprzecz-
ności – równocześnie szans i zagrożeń. Osobistej 
wolności i społecznej odpowiedzialności, przeludnie-
nia i malejącego przyrostu naturalnego, kurczenia 
się nieodnawialnych zasobów energii i coraz tań-
szych ogniw fotowoltaicznych, braku czystej wody 
i gwałtownych powodzi, energii wiatrowej i niszczą-
cych huraganów. Wiek nazywany wiekiem informa-
cji, zrównoważenia i globalizacji, która objawiła się 
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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 dziedzi-
nie szeroko rozumianej sztuki. Nietrwałe performanse 
i instalacje przy wciąż żywych malarstwie i rzeźbie, 
swoboda formalna, wielość trendów w modzie, wresz-
cie 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 wyra-
żeniem 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 nabie-
rają więc inne, pozostające poza stylem formalnym 
elementy, takie jak: świadomość globalizacji, zrozu-
mienie zjawisk interakcji ze środowiskiem, świado-
mość ograniczoności przestrzeni, wody, czystego 
powietrza i związane z tym zrozumienie potrzeby 
samoograniczania się, zrozumienie znaczenia kon-
tekstu i tradycji. Wkraczamy tutaj w obszar projekto-
wania zrównoważonego, którego zasady mogą obo-
wiązywać 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 – obej-
muje 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 miesz-
kaniec starożytnego Rzymu, a jednak stwierdzenia 
zawarte w dziele O architekturze ksiąg dziesięć wydają 
się mieć charakter ponadczasowy i dotykać proble-
mów 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 użyt-
kownika i kształtowanie zdrowego i pięknego środo-
wiska, poszanowanie miejsca z jego tradycją i kul-
turą, możemy dostrzec ciekawe zbieżności pomiędzy 
poglądami Witruwiusza i współczesnych nam archi-
tektów, z uwzględnieniem oczywiście wszystkich 
różnic i uwarunkowań cywilizacyjnych, w tym przede 
wszystkim możliwości technologicznych. 
I tak, mówiąc o energooszczędności szeroko rozu-
mianej jako wykorzystanie współczesnych materiałów 
izolacyjnych i urządzeń oszczędnych energetycznie, 
ale też jako odpowiednie usytuowanie budynków 
i pomieszczeń w stosunku do stron świata, pozwa-
lające na bierne wykorzystanie energii słonecznej, 
możemy zacytować Witruwiusza: 

(…) stosowność do warunków naturalnych osiąg-
nie 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 równo-
miernego 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: Więk-
sze zrównoważenie jest osiągalne przez: inteligentne 
projektowanie – uzyskanie korzyści i efektywności ze 
zintegrowanego pasywnego projektowania poprzez 
odpowiednią orientację, formę budynku i użycie inteli-
gentnego tworzywa budowlanego, wrażliwe elewacje, 
które mogą zmaksymalizować naturalne światło, zop-
tymalizować naturalną wentylację, kontrolować zyski 
i straty słoneczne [3].

Wymienione wśród zasad zrównoważonego pro-
jektowania oszczędne i ekonomiczne projektowanie, 
dostosowanie systemów budowania i materiałów do 
lokalnych możliwości, ograniczenie transportu, znala-
zły swoje odniesienie w licznych wypowiedziach współ-
czesnych architektów. Sir Norman Foster z kwestią 
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zrównoważenia łączy przede wszystkim takie zagad-
nienia 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. (…) Zuży-
cie 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 Witru-
wiusza: „Distributio”, czyli ekonomia polega na właś-
ciwym 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 dosta-
tecznej 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 zdro-
wego 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 miej-
skich farm.
Pisząc o zakładaniu miast, Witruwiusz szczególną 
uwagę zwrócił na wybór dobrej lokalizacji, wyznacza-
jąc 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, zwró-
cone ku strefom ani zbyt gorącym, ani zbyt zimnym, 
lecz ku umiarkowanym; należy również unikać sąsiedz-
twa 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 Dino-
kratesie, którego projekt nowego miasta zachwycił 
Aleksandra Macedońskiego, ale nie został przez 
niego zaakceptowany ze względu na brak pól upraw-
nych w pobliżu. Wyżywienie mieszkańców wymaga-
łoby 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 pięk-
nej architektury, dostarczającej człowiekowi wrażeń 
estetycznych, wpływającej na jego samopoczucie 
i zdrowie. Parafrazą słów Witruwiusza można właści-
wie nazwać wypowiedź Thomasa Herzoga: Sukces 
zależy od wartości użytkowych, które można pod-
sumować 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 wytwo-
rzenie 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 witru-
wiuszowska triada. Wydaje się, że nadal powinna 
być stałym elementem w nauczaniu projektowania, 
pomagając utrzymywać ład w nieuniknionej i pożą-
danej zmienności i różnorodności, których oczekuje 
człowiek, a o których tak pięknie napisał Adam Zaga-
jewski: 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, material-
nym otoczeniem – a transcendencją, tajemnicą. Nigdy 
bowiem nie potrafimy osiedlić się na stałe w transcen-
dencji (…). Nikt nie osiedli się na zawsze w najwyż-
szych Alpach (…). Będziemy wracali w dół codzien-
nie (…). Będziemy wracali do zwykłości zawsze. 
(…) Będziemy ustawicznie krążyli między natchnionym 
Platonem i rzeczowym Arystotelesem (…) I na szczęś-
cie, bo w przeciwnym razie u góry czeka nas obłęd, 
u dołu zaś – nuda [4]. 

PRZYPISY

[1] Kozłowski D.; Arkada 2(24), Kraków 2001.
[2] Wszystkie cytaty odnoszące się do tekstów Witruwi-
usza pochodzą z pozycji: Witruwiusz, O architekturze ksiąg 
dziesięć, Kraków 1973; 
[3] Wszystkie cytaty odnoszące się do wypowiedzi Rich-
arda Rogersa, Normana Fostera, Yana Kaplicky’ego 
i Thomasa Herzoga pochodzą z pozycji: Brian Edwards, 
Architectural Design, 2001, Vol.71, No. 4, July – „Green 
Architecture”. 
[4] Zagajewski A., Obrona żarliwości, Wydawnictwo a5, 
Kraków 2002, s. 15.
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