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ORDINATIO, DISPOSITIO, EURYTHMIA, SYMMETRIA, DECOR, 
DISTRIBUTIO...  
(Witruwiusz, Księga pierwsza, Rozdział drugi)

versus

KOMPONOWAĆ, KONSTRUOWAĆ, WYNALEŹĆ – POJĘCIA PRO-
JEKTOWANIA NASZYCH CZASÓW

czyli

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

ORDINATIO, DISPOSITIO, EURYTHMIA, SYMMETRIA, DECOR, DIS-
TRIBUTIO, ...

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 kie-
rować podczas powstawania kompozycji architektonicznej. W przeciwieństwie do pojęcia/rozumowania 
projektowania w naszych czasach. Czyli nie chodzi tutaj o dosłowne przyjęcie/przeniesienia z szerokiego 
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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 nato-
miast uważam, ... że tak, i powinna nas nadal intere-
sować, pomimo kryzysu i to nie tylko ekonomiczno-
finansowego lecz również kryzysu estetycznego! Jak 
wiadomo każda Architektura podlega zasadom, któ-
rych tutaj nie trzeba werbalizować. Teoria architektury 
jest nieodzowną podstawą każdego praktykującego 
architekta, jeśli on sobie daje sprawę, na jakich zasa-
dach 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. Teore-
tycznie nieuzasadniona Architektura staje się samo-
wolą 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 uczu-
cie zachowania przyzwoitości dla kogoś, kto przez 
wieki wyznaczał nam elementarne pojęcia powsta-
wania kompozycji architektonicznej. Na niej opiera-
liśmy 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 Witru-
wiusza powinien posiadać trzy rzeczy: przyrodzoną 
zdolność (natura), wiedzę (doctrina) i doświadcze-
nie (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 powi-
nien być wykształcony filozoficznie, być człowiekiem 
z charakterem, bo (...) „żadne dzieło nie może 
powstać bez wiary i czystości zamierzeń”. Obowiąz-
kiem architekta było, według Witruwiusza, zapewnić 
budowlom nie tylko trwałość (firmtas) i celowość, 
czyli użyteczności (utilitas), ale także piękno (venu-
stas). A więc są to wywody nie tylko techniczne, ale 

spektrum historycznych motywów/wzorów, lecz o przeniesienie a wiec transponowanie na podstawie inter-
pretacji 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 spec-
trum of historical patterns but to transfer, or to adept, on the basis of interpretation of the found premises.

 Keywords: architectural designing
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RAU. Urban Villa in Berlin-Tiergarten, Arch. Bangert,Jansen,Scholz,Schultes / BJSS
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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 kiero-
wały dobrą i przykładową architekturą. Niektórzy zaś 
twierdzili, że były to jego osobiste czynniki, które kie-
rowały kompozycją architektoniczną i jakością architek-
tury 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 witruwiań-
skie terminy nie mają może już tak dokładnych odpo-
wiedników. Aczkolwiek te elementarne pojęcia/czynniki 
planowania architektonicznego powinny nas dalej kiero-
wać, 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 architekto-
nicznej 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 zasto-
sowania 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 inży-
nierskich (arch.Claude Perrault). 
Tworzono nowe tezy piękności i rozwijano nowe 
atrybuty Architektury. Te okresy/czasy stawiały nowe 
potrzeby artykulacji bardziej kompleksowego społe-
czeństwa.

Popatrzmy jak się Teoria Architektury rozwijała 
od przełomu nowych czasów (XX wieku)? Inter-
nacjonalność była hasłem Architektury XX wieku. 
Ona powstawała najbardziej w latach 20. pod róż-
nymi klimatycznymi, politycznymi i ekonomicznymi 
warunkami. Ale jak dzisiaj wiemy, to ten tzw. „Styl 
międzynarodowy” przedstawiał tylko jeden kieru-
nek 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 archi-
tektury w europejskiej sytuacji zauważamy po II woj-
nie 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 odpo-
wiedz, 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 społecz-
nych warunków, z pewnością nie może istnieć. Trzeba 
przyznać, że – projektowanie – jest najbardziej ulu-
bioną czynnością w zawodzie architekta i urbanisty. 
Ale rzadko kto z nas robi/przygotowuje sobie syste-
matyczną wyobraźnię o projektowaniu. Spróbujmy 
ta piękną naszą czynność krótko w następujących 
tezach opisać:
Komponować: jako artystyczna indywidualnie-intui-
cyjna zrozumiałość projektowania. Chodzi tutaj o indy-
widualną artystyczną twórczość. Ta architektoniczna 
kompozycja jest tutaj potrzebna do klarownego przed-
stawienia kreatywnej myśli/idei, 
Konstruować: jako grupowa i obiektywna faza w pro-
jektowaniu. Grupowa lub inaczej kooperatywna czyn-
ność 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 projektowa-
niu? Grupowa/kooperatywna współpraca jest dzisiaj 
potrzebna, aby praktycznie poprzez analizę i syn-
tezę zastosować nowoczesne metody organizowania 
w projektowaniu. 
Wynaleźć: wskazuje tutaj na kreatywne potraktowa-
nie 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/ przenie-
sienie z szerokiego spektrum historycznych moty-
wów/wzorów, lecz o przeniesienie, a więc o trans-
ponowanie na podstawie interpretacji znalezionych 
przekonań.
Znowu – znaleźć! Znowu – odkryć! trzeba tutaj zazna-
czyć i zrozumieć, aby... Nie kopiować!
To schwytanie i zrozumienie! To uświadamianie 
sobie! To interpretowanie! i dalej rozwinięcie nowych 
przestrzennych możliwości prototypowych elemen-
tów służy uzyskaniu idealnych rozwiązań nowymi 
środkami. Zamiast kopiować, trzeba studiować 
i uczyć się od ... ! Nowe... nie modnie, nie nostal-
giczne – kreować.
To jest z pewnością jeden z przykładów rozwinię-
cia/rozpoczęcia i dojścia do projektowania. Z pew-
nością 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 meto-
dzie, trzeba być dobrze wystudiowanym, wykształco-
nym, 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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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 włas-
nego 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 współczes-
nym 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, pro-
porcje, celowość, trwałość i porządek? 

Teoria Witruwiusza staje się centralnym punktem 
pytania dostarczając narzędzi krytycznego rozu-
mienia 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, trwa-
łości, 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]. 


