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Architectura est scientia!

Kui vaadelda arhitektuuriteooria kujunemist Lääne tsivilisatsiooni ajaloos, siis omab 

see  kummalisel  kombel  teatavaid  ühisjooni  kontseptuaalse  mõtlemise  muutuste  ja 

maailmapildi  nihetega  Occidens‘is.  Neist  kõige  olulisem  –  filosoofias  vastavalt 

ümberlülitumine  vastanduselt  idealistlik  vs  füsikalistlik-materialistlik,  või  positsioonidena 

gnostiline  vs  naturalistlik,  viimasele,  leidis  aset  perioodil,  mida  tagantjärgi  nimetati 

Valgustuseks, ent mis tõi nii mõtlemisele kui ka arhitektuurile kaasa sarnaseid tagajärgi, 

mida  võiks  nimetada  superfitsialiseerumiseks.  Tõik,  et  Vitruviuse  De architectura  libri  

decem,  mis pärines ilmselt kaks või kolm kümnendit enne Kristuse sündi, taas avastati 

trükikunsti  levides,  viimane  kui  infokandjate  revolutsiooni  aste  elavdas  vaimuelu  nn 

rinascimento‘ks,  indikeerib,  et  keskaegseid  ehituspraktikad,  põlvnedes  küll  antiigist, 

arenesid, kõrgvormina gootikaks, iseseisvalt. Sama võib näha Lääne vaimuelus, mis olles 

teadlik  varasemast  antiigist  ülikoolide  varal  ja  paralleelselt  eksisteerivast  Ida-Rooma 

tsivilisatsioonist,  arendas  skolastikana  välja  unikaalse  teoloogilis-filosoofilise 

mõtlemiskultuuri.

Nii võib näha gootikat ja järgnenud-paralleelselt arenevat renessansi kahe erineva 

traditsioonina. Esimese sakraalarhitektuurilised kodeeringud ja printsiibid on jäänud pigem 

hämaraks,  kuigi  nende  alused  on  ilmselt  sirklitega  väljajoonistatud  ja  kalkuleeritud 

10.sajandi  Kesk-Prantsusmaa  kloostrivaikuses  kooskõlas  quadriviumi  aluste  ja 

Theologumena arithmeticae vaimuga.

Vitruviuse  kehtestamine  lähtus  Itaaliast  rea  humanistide  –  Sebastiano  Serlio 
(1475-1554), Giacomo Barozzzi da Vignola (1507- 73), Andrea Palladio (1508-80) – 

kommenteerivatest  raamatutest.  Varaste  vitruviaanide  seas  tõstetakse  esile  Daniele 
Barbaro (Barbarus, 1514 – 1570)  Dieci  libri  dell’architettura di  M.  Vitruvio (1556),  kes 

seadis Vitruviuse teooria matemaatilisele alusele, et see oleks platoonilise Tõe osa.

Renessansist peale lähtuti arhitektuuri-teoorias triaadist:

• 1. firmitas – kindlus, struktuuri tugevus ehk tehniline teostus ja kalkulatsioon: koht, 

materjalid ja vundament;

• 2.utilitas –  otstarbekus  või  hoone  kasulikkus,  st  planeerimisel  tuli  lähtuda 

kavandatava ruumi funktsioonist;
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• 3.venustas  –  ilu,  hoone  esteetika:  sammaste  korrapära,  proportsioonid, 

dekoreeritus.

Stiil ning kultus olid Vitruviusel seostatud järgmiselt:

A. Dooria templid – Mars (Ἄρης ), Minerva (Παλλάς Αθηνά), Hercules (Ἡρακλῆς),

B. Korintose templid – Veenus (Ἀφροδίτη), Flora (χλωρις), Prosepina (Περσεφόνη),

C. Joonia templid – Juno (Ήρα), Diana (Ἄρτεμις), Bacchus (Διόνυσος).

Aastani 1800 püsisid Vitruviuse kaanonid normina, kuigi olid murenema hakanud 

juba 18.sajandi alguses ning juba sajandi keskpaigas kaotas Vitruviuse kirjeldus esimesele 

kahele alluva rolli. Olukord pöördus – antiigi imiteerimine muutus eesmärgiks omaette, nn 

vormijulgus lükkas firmitas‘e ja utilitas’e tagaplaanile. Arhitektuur kui monument ehk märk 

ennekõike – seda arusaama näeb veel 20.sajandi keskel Albert Speeri megalomaaniasse 

kalduvatest III Reichi pealinna Germania eskiisidelt ja maketilt.
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Vitruvius. De architectura libri decem.
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