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CONTEXT OF VITRUVIUs’ EURYTHMIA AND UTILITAS

Przyczynek do dyskusji o aktualności ‘witruwiańskich teorii i przepisów’ w odniesieniu do współczesnych 
wielkoprzestrzenych obiektów sportowych, dotyczącej w szczególności pojmowania ‘eurythmii i utylitas’ czyli 
wdzięku (piękna) i użyteczności (celowości) w twórczości architekta.
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Temat konferencji pozwala nam nieoczekiwanie 
powrócić do „zapomnianych” kanonów naszego zawo-
du, obowiązujących przez stulecia, a zanegowanych 
na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęto w imię 
poszukiwania nowych stylów łamać wszelkie obowią-
zujące kanony. Niesłychane przyśpieszenie postępu 
technologicznego w XX wieku, nowe materiały, łatwość 
przepływu informacji powodują, że architekt wsparty 
mocnym mecenatem inwestora dostał do ręki narzę-
dzia o niespotykanych dotychczas zastosowaniach. 
Wyzwolił się z klasycznych kanonów witruwiańskich 
zalecających piękno, umiar i użyteczność. Rozpoczął 
się nieopanowany wyścig do oryginalności wspierany 
przez inwestorów, pragnących w skrajnych przypad-
kach, okładzinami z 14-kararowego złota zapewnić 

sobie miejsce w historii tego świata. Dozwolone są 
wszelkie chwyty – asymetria, askalowość w stosunku 
do miejsca i funkcji. Architektura ma zaskakiwać, 
budzić emocje i dyskusje. Do uzyskania tego celu 
nie wahano się stosować kanonów „brzydoty, dys-
proporcji i dysharmonii”. Temat konferencji i ostatnia 
globalna kryzysowa sytuacja dają asumpt do głębo-
kiego zastanowienia się nad dziełem Witruwiusza. 
Po lekturze „10 ksiąg” należy się dogłębna refleksja 
nad ponadczasowością zawartych w tym dziele tez 
i konieczności powrotu do zawartych w nim jakże 
aktualnych „przepisów na szczęście”.

Nie bez podstaw Witruwiusz oparł swoje zasady 
na proporcjach ludzkiego ciała, które dla Greków 
i Rzymian było wzorcem doskonałości natury. Kult 
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sylwetki, dbanie o rozwój, współzawodnictwo spor-
towe było w starożytnej Grecji i Rzymie na porządku 
dziennym. I tu można parafrazować regułę „budow-
laną” Witruwiusza – eurythmii /uzyskanie „wdzięku” 
(piękna) całej budowli/ na sferę sportu, dążenie 
człowieka do doskonałości i pośrednio na budowle 
mające służyć temu celowi. 

Pierwsze nowożytne Igrzyska oparte na kanonach 
helleńskich odbyły się, po XV stuleciach przerwy, 
w 1896 roku w Atenach. Ideę wznowienia stworzył 
Francuz Pierre de Fredy, baron de Coubertin. Jako 
arystokrata i pedagog, uważał sport nie tylko za 
środek hartowania ciała, ale przede wszystkim za 
uniwersalną metodę wychowania współczesnego 
człowieka w duchu pokoju i niezłomnych zasad 
moralnych. Ponieważ przyjęto zasadę cyklicznej 
zmiany organizatorów budowle sportowe i towarzy-
szące kolejnym olimpiadom stały się doskonałym 
polem do wcielania w życie zasad witruwiańskich. 
W szczególności eurythmii, czyli uzyskania „wdzięku” 
/piękna/ budowli. Obiekty te stały się wizytówką kraju 
organizatora, a ambicje prześcignięcia poprzedników 
zasadą obowiązujacą do dzisiaj. Na przełomie wieków 
XIX i XX pojawiły się więc obiekty architektoniczne 
o funkcji sportowej. Inne, nieolimpijskie dyscypliny 
pozazdrościły „królowej sportu” i też wprowadziły 
okresowe mistrzostwa czy rozgrywki. Spowodowało 
to duże zapotrzebowanie na różnorakie budowle 
sportowe. Z przyczyn powyżej opisanych do najwięk-
szych obiektów i założeń urbanistycznych zatrudniano 
najlepszych architektów. Jednym z warunków uzyska-
nia eurythmii wg Witruwiusza jest geometrycznie po-
jęta symetria, której nieskończonej ilości przykładów 
można spotkać w otaczającej nas przyrodzie. 

Analizując poszczególne konkurencje sportowe 
zauważamy wielką zbieżność zasad stosowanych 
dla zorganizowania areny zawodów do zasad wi-
truwiańskich, a w szczególności zasady uzyskania 
wdzięku budowli (euhrytmii) i zasady bezbłędnego 
rozplanowania przestrzeni – celowości (utilitas). Tak 

jak euhrytmia ma w sobie pierwiastki subiektywnej 
oceny „piękna”, tak utilitas jest kategorią wymierną, 
pozwalająca w kilku wymiernych płaszczyznach 
„ocenić” dzieło. Zasada ‘bezbłędnego’ rozplanowania 
przestrzeni ma dwa aspekty. Pierwszy, to organiza-
cja przestrzeni ‘bezpośredniej’ dla optymalnego jej 
wykorzystania w trakcie zawodów sportowych czy 
innej imprezy. Drugi, to celowość rozplanowania i za-
sadność ‘zajęcia’ przestrzeni wspólnej, której mamy 
coraz mniej do dyspozycji i która jest w związku z tym 
coraz droższa. 

Pytanie o celowość (utilitas) wiąże się również 
ściśle z ekonomiczną stroną przedsięwzięcia. Czy 
dany obiekt projektowany jako sztandarowy, na 
konkretne zawody jak Olimpiada, Mistrzostwa Świata 
czy Europy, później znajdzie warunki rozsądnego 
wykorzystania. Pytanie to pojawiło się dosyć późno. 
Przez dziesięciolecia zasada budowy jak najbardziej 
reprezentacyjnych obiektów była wiodąca. Państwo-
wy mecenat, z reguły bogatych państw organizatorów, 
aspiracje budowy „najpiękniejszych”, „największych” 
prowadziło w wielu wypadkach, po zakończeniu 
zawodów, do wstydliwych sytuacji, kiedy to obiek-
ty okazywały się za duże, rzadko wykorzystywane 
i nierentowne. Przykładem niech będą Ateny, które 
mają zbudowane kilkanaście obiektów halowych, 
różnych dyscyplin, na różne mistrzowskie imprezy. 
Dzisiaj codzienne ich wykorzystanie jest znikome, 
a tylko roczny koszt mycia okien w tych obiektach 
przekracza 4 mln euro(!) i leży po stronie magistratu, 
a więc jest to koszt społeczny. Pytanie o utilitas staje 
się aktualne u „źródła”. Ale wróćmy na chwilę do 
poszukiwania kategorii Eurythmii /uzyskania wdzięku 
całej budowli/ w tej kategorii nowożytnych obiektów. 
Budowane na światowe święto sportu i przyjaźni są 
wyjątkowo wdzięcznym tematem do zastosowania 
zasad witruwiańskich.

Dzisiaj zasada uitilitas staje się jedną z podsta-
wowych wytycznych przy projektowaniu nowych 
wielkoprzestrzennych obiektów o wiodącej funkcji 



582

sportowej. Światowe federacje takie jak MKOL, FIFA 
czy UEFA same zalecają szczegółowe analizy finan-
sowe, stworzenie biznes planu na funkcjonowanie 
obiektu po zawodach mistrzowskich, a krajom, które 
nie mają doświadczeń własnych bardzo pomagają. 
Dla uzyskania tego celu programy funkcjonalne są 
rozbudowywane do granic możliwości i obiekty te 
stają się centrami handlowymi, konferencyjnymi, 
muzeami, prowadzą szkoły sportowe dla młodzieży 
i wiele innych przeznaczeń. Część powierzchni jest 
sprzedawana lub wydzierżawiana na dowolne zasto-
sowania. Kryzys światowy ostatnich lat pozwolił zmie-
nić spojrzenie na te i nie tylko te obiekty. Przykładem 
niech będzie tu nowy stadion narodowy Anglii – Wem-
bley. Jego funkcje, poza czysto piłkarską areną, są 
tak zaplanowane, że jest on wykorzystywany przez 
siedem dni w tygodniu. Centra konferencyjne, naj-
większe w Londynie, restauracje słynne w całej Anglii 
i wiele innych atrakcji powodują, że londyńczycy nie 
muszą się martwić o przyszłość obiektu. Analizując 
ten, czy wręcz przeciwne, negatywne przykłady, 

z wielkim zadziwieniem spostrzegamy jak aktualne są 
prawdy i zalecenia zawarte w księgach Witruwiusza. 
Praktycznie wszystkie jego tezy są aktualne i możliwe 
do zastosowania w dzisiejszej architekturze. 

Stwierdzenie, że forma każdej budowli powinna 
wyrażać jej tożsamość wydaje się być oczywista 
i niepodważalna. Akceptacja tej reguły jest wrośnięta 
w podświadomość człowieka i ugruntowana przez 
wieki. Dotyczy to również innych dziedzin sztuki, 
nauki, życia... Obrazoburcze teorie czy style są oczy-
wiście potrzebne, bo są motorem postępu, poszuki-
wania „nowego”, ale przetrwają i zostaną docenione 
tylko te, które potrafią znaleźć wspólny mianownik 
z witruwiańskimi receptami na piękno, szczęście 
i trwałość. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna 
dla architektury. Tak w sensie trwałości fizycznej jak 
trwałości idei. Tak, jak przysięga Hipokratesa, tak i wi-
truwiańskie nauki są zadziwiająco aktualne i powinny 
być skrzętnie przyswajane nie tylko przez studiują-
cych, ale również praktykujących „budarz”, by ich 
dzieła też były wiekopomne jak dzieło Witruwiusza. 
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