
TRIADA WITRUWIAŃSKA – REINTEGRACJA?

THE VITRUVIAN TRIAD – REINTEGRATION?

W artykule autor próbuje pokazać zmiany, jakie zaszły w pojmowaniu witruwiańskiej triady: venustas, firmitas, 
utilitas w czasach nowoczesnych. Próbuje wskazać proces rozszczepiania i dekonstruowania pojęć tak istot-
nych dla architektury tradycyjnej. W konkluzji wyraża przekonanie, że ten proces był niezbędny w ewolucji 
współczesnego pojęcia architektury, ale dziś nadchodzi potrzeba ponownej reintegracji witruwiańskiej triady 
na nowych warunkach. 
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In this article the author tries to indicates shifts, which occurred in comprehension of the Vitruvian triad: 
venustas, firmitas, utilitas, in modern times. He tries to indicate the process of break up and deconstruction 
of these notions, so important for traditional architecture. In conclusion the author express a conviction, that 
this process was essential in evolution of contemporary notion of architecture, but today we face the need 
of renewed reintegration of the Vitruvian triad. 
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Wydaje się znamienne, że po dłuższym czasie 
podejmujemy ponownie dialog z Witruwiuszem. Jest 
to zjawisko wyraźnie wskazujące na ostateczny kres 
modernizmu jako projektu cywilizacyjnego. Tradycja 
i spuścizna historyczna nie jest już dziś wrogiem, jak 
w czasach nowoczesnych, ale punktem odniesienia, 
jednym z elementów kulturowego dyskursu. Nie 
oznacza to jednak porzucenia wszelkich „zdobyczy” 
nowoczesności i powrotu do czasów przednowoczes-
nych, choć jest to pokusa dość silna i zrozumiała. 
Ilość błędów i zaniechań architektury nowoczesnej 
spowodowała u wielu alergiczną wręcz reakcję i od-
rzucenie jej postulatów. Rozwiązaniem najprostszym 

dla nich stał się prosty powrót do tradycji architektury 
i postulat „zapomnienia” modernizmu, jako czegoś, 
całkowicie skompromitowanego. Po kilkudziesięciu 
latach dominacji nowoczesności jest to zrozumiałe. 
W związku z tym nastąpił także powrót do zasad 
Witruwiusza, które są przywoływane wprost, jako 
prawdziwe i nieomylne. 

Jeden z protagonistów ruchu Nowych Klasycystów 
Leon Krier w swojej książce: Architektura wybór czy 
przeznaczenie tak o tym pisze: Witruwiańska triada 
firmitas, utilitas, venustas (trwałość, użyteczność, 
piękno) stanowi podstawową zasadę architektury 
tradycyjnej. Jej znaczenie można zrozumieć jedynie 
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z dalszej perspektywy; jest niemożliwe zaspokojenie 
jednego z elementów triady bez brania pod uwagę 
pozostałych; nie można ignorować jednego bez na
ruszenia pozostałych. Modernizm gwałtownie zaata
kował tę współzależność, co jedynie potwierdziło, że 
piękno nie jest automatycznym rezultatem solidnego, 
funkcjonalnego budynku. Co więcej, czyż nie jest 
prawdą, że nawet najmocniej zbudowane gmachy 
nie będą długo funkcjonowały, jeśli brak im piękna? 
Użyteczność i stabilność strukturalna w żaden sposób 
nie gwarantują materialnej trwałości.

Spór o fundamentalne znaczenie witruwiańskiej 
triady leży u podstaw schizmy, która podzieliła rozu
mienie architektury na całe stulecie. Według moder
nistów rozbicie tej triady stanowi nieodwracalny fakt 
historyczny. Z punktu widzenia tradycyjnej teorii, bieg 
czasu nie może powodować wyłomów w zasadach, 
które są wieczne. Ogólnoświatowy repertuar typolo
giczny, techniczny i formalny architektury tradycyjnej 
nie może być zredukowany jedynie do historiograficz
nej klasyfikacji, gdyż jest to repertuar o potencjale ge
netycznym. Typologie architektury tradycyjnej stanowią 
schematy, według których powstała niezliczona liczba 
nowych, oryginalnych dzieł [1]. 

Cytat ten wyraźnie wskazuje na linię sporu między 
tradycjonalistami i nowoczesnymi. Jedni twierdzą, 
że zasady witruwiańskie są ponadczasowe i dlatego 
nadal obowiązują, drudzy, że podważenie tych zasad 
jest największą zdobyczą nowoczesności. Spróbuj-
my przyjrzeć się temu sporowi z szerszej perspek-
tywy. Recepcja pism Witruwiusza w średniowieczu 
miała charakter bardzo swobodny. Na pewno były 
one znane budowniczym, ale jako starożytne nie 
odpowiadały chrześcijańskiemu punktowi widzenia. 
Humanistyczne przemiany we Włoszech przynio-
sły wzrost zainteresowania antykiem, a ponowne 
odkrycie pism Witruwiusza było jednym z najważ-
niejszych i najbardziej brzemiennych w skutkach 
wydarzeń rodzącej się nowożytności. Od tej pory 
teoria starożytnego architekta była przez wszystkich 

przyswajana, interpretowana, a jej autor stał się 
niekwestionowanym autorytetem. Zasady zebrane 
i podane w Dziesięciu księgach o architekturze były 
niemal kwestią wiary dla architektów, szczególnie 
zaś przekonanie o nierozłączności triady firmitas, 
utilitas, venustas. 

 Niemal do końca XIX wieku nie podważano 
w zasadniczy sposób tego współistnienia. Wszakże 
u progu wieku XX nastąpił kryzys wiary w niero-
zerwalność witruwiańskiej jedności użyteczności, 
trwałości i piękna. Wyraźnie wskazują na to znane 
formuły fundujące nowoczesną architekturę: Forma 
podąża za funkcją Louisa Sullivana oraz Ornament jest 
zbrodnią Adolfa Loosa. W ten sposób piękno stało 
się pierwszym zaatakowanym przez modernistów 
elementem triady. Było to wyrazem racjonalizmu 
i technokratyzmu rodzącego się nowoczesnego 
społeczeństwa. Miało ono opierać swoją egzystencję 
na przesłankach czysto materialnych i wszystko, co 
wykraczało poza granicę pragmatycznego myślenia 
miało być eliminowane. Nic więc dziwnego, że w ob-
rębie architektury podważona została wartość piękna. 
Nie można go bowiem w racjonalny sposób wyjaśnić 
ani uzasadnić. W sposób oczywisty i naturalny stanęło 
ono w opozycji do użyteczności i trwałości. Z biegiem 
czasu, wraz z radykalizacją konceptu nowoczesno-
ści, zaczęto także rozdzielać użyteczność od trwa-
łości. Pojawiło się szereg pomysłów wyrastających 
z przeświadczenia, że architektura będąca dotąd 
synonimem trwałości powinna zrezygnować także 
i z tej zasady. Trwałość w czasach nowoczesnych 
nie była czynnikiem koniecznym i niezbędnym. Od 
starożytności do początku XX wieku architektura miała 
ambicje utrwalenia materialnego śladu na wieczność. 
Wyrażała myśl o „nieśmiertelności” budynku, a więc 
zarazem odnosiła się do pojęcia nieśmiertelności 
człowieka. W zlaicyzowanym nowoczesnym społe-
czeństwie takie odniesienia przestały mieć rację bytu. 
Dlatego zaczęto projektować budynki o charakterze 
tymczasowym, a zmienność formy, a potem i funkcji 
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budynku była podstawą wielu projektów. Trwanie jako 
istotna metafora ludzkiej egzystencji w architekturze 
zostało teraz całkowicie podważone. Pozostał więc 
na placu boju ostatni element triady – funkcja. I z nim 
rozprawiono się wreszcie w czasach ponowoczes-
nych. Myśl dekonstruktywistyczna dokonała dzieła 
ostatecznego zniszczenia na witruwiańskiej triadzie. 
Ostatnią jej ofiarą była użyteczność, celowość budyn-
ku. Już w latach 80. Bernard Tschumi w pawilonach 
Parku La Vilette w Paryżu zrezygnował z określenia 
funkcji budowli podczas ich wznoszenia. Słynne fol
lies miały przyjąć użyteczność post factum. Niejako 
przyjąć ją w ramach materialnej egzystencji. Był to 
wyraz najbardziej skrajnej wersji zmaterializowania 
kultury, egzystencji człowieka i jego wytworów. Ist-
nieje tylko fakt, a sens mu przypisywany wynika nie 
z poprzedzającej go ludzkiej myśli, ale śladu, który 
zostawia istniejąc. Wszelki sens i cel poprzedzający 
dzieło architektoniczne został podważony. Świadczą 
o tym pojawiające się coraz częściej wystawy archi-
tektoniczne, czy też konferencje naukowe, na których 
mówi się o architekturze „bez architektury”.

W ten sposób wiara wielu pokoleń została u pro-
gu XXI wieku zdekonstruowana. Można przyjąć, jak 
ortodoksyjni obrońcy tradycji, że była to straszliwa 
klęska architektury i marzyć o powrocie do „raju” 
sprzed czasów nowoczesnych. Wydaje się jednak, 
że takie rozwiązanie jest nie do końca adekwatne 
do sytuacji, w której jesteśmy. Czy tego chcemy 
czy nie, świat stale ewoluuje, to samo dotyczy 
technologii budowlanych i teorii architektonicznych. 
Spróbujmy więc popatrzeć na to wydarzenie, jakim 
była dekonstrukcja witruwiańskiej triady z punktu 
widzenia ewolucji. 

Ogląd z tej perspektywy może nam uzmysłowić 
pozytywną stronę oddzielenia pojęć użyteczności, 
trwałości i piękna. Spróbujmy znaleźć analogię 
ogólniejszą, np. do platońskiej triady: dobro, prawda, 
piękno. Także ona, jak pisze Ken Wilber została przez 
nowoczesność odróżniona, ale i rozszczepiona: To, 

że modernizm nauczył się odróżniać Wielką Trójkę, 
było jego dobrą nowiną: złą nowinę stanowił fakt, że 
jeszcze nie nauczył się jej integrować. Dlatego dosto
jeństwo modernizmu zaczęło się przeistaczać w jego 
klęskę: poszczególne człony Wielkiej Trójki nie tylko 
się odróżniły, lecz zaczęły się oddzielać… Wielkie 
i niezaprzeczalne osiągnięcia nauk empirycznych od 
Renesansu do Oświecenia zrodziły przeświadczenie, 
że do rzeczywistości można zbliżyć się i opisać ją za 
pomocą monologicznego języka i używając obiektyw
nych naukowych terminów. I odwrotnie, jeśli czegoś 
nie można było zbadać i opisać w obiektywny, em
piryczny sposób wówczas nie było to „rzeczywiście 
rzeczywiste”. Wielka Trójka została zredukowana do 
„Wielkiej Jedynki” naukowego materializmu, nauko
wych powierzchni, obiektów i systemów [2]. Spowo-
dowało to „spłaszczenie” rzeczywistości, nadmierne 
jej uproszczenie i zbanalizowanie. Mumford nazwał 
[to] nijakim wszechświatem. Język – to zasadniczo 
nie określa wartości, jest neutralny. Zna ilość, ale 
nie jakość. Jeśli więc opisujesz wszystko w katego
riach ilości i obiektywnych powierzchni, procesów 
sieciowych i zmiennych systemów, nie uzyskujesz 
żadnych różnic jakościowych – otrzymujesz nijaki 
wszechświat [3]. 

Wydaje się, że na polu architektury nastąpił 
podobny proces. Poprzez ograniczenie dążeń ar-
chitektury tylko do użyteczności straciliśmy z pola 
widzenia inne ważne wartości. Świat architektury 
został „spłaszczony”, a jej jakość bez wątpienia 
ucierpiała. Życie w nowoczesnym otoczeniu, z jednej 
strony (technologicznej) zwiększyło komfort istnie-
nia, z drugiej jednak (kulturowej) zubożyło ludzką 
egzystencję: brak więzi społecznych, barbaryzacja 
estetyczna. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, 
które pozwolą nam na polepszenie jakości nasze-
go życia. Możemy to uzyskać wtedy, kiedy obok 
wartości czysto racjonalnych i technologicznych 
postawimy także te o charakterze wykraczającym 
poza czysty materializm. Wartości duchowe, czy 
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jak nazywają inni, humanistyczne muszą ponownie 
stać się częścią naszych dążeń. Jak pisze Charles 
Siegel: Musimy odrzucić nowoczesną wiarę w po
stęp i zmianę tylko dla samych siebie. Zamiast tego, 
potrzebujemy nowego humanizmu: musimy dostrzec, 
że nowoczesność jest dobra wtedy, kiedy wspiera 
wartości ludzkie, a nie je podważa… Architektura 
nowoczesna symbolizowała triumf technologii nad 
kulturą, a decyzje podejmowane były na przesłankach 
technicznych. Dziś potrzebujemy architektury, która 
symbolizuje triumf kultury nad technologią, decyzje 
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zaś powinny być podejmowane w oparciu o prze
słanki humanistyczne [4].

Może pozwoli to na ponowne zintegrowanie wi-
truwiańskiej triady, ale już ze znacznie większą świa-
domością niż w czasach przednowoczesnych. Tylko 
przemyślenie i próba ponownego złożenia w jedność 
rozróżnionych dzięki modernizmowi składników: 
użyteczności, trwałości i piękna, otwiera przed nami 
nowe możliwości. Jesteśmy na początku tej trudnej 
drogi, ale tegoroczna konferencja jest jednym ze 
zwiastunów następującego już procesu. 


