
W POSZUKIWANIU EURYTMII

IN sEARCH OF EURYTHMIA

Witruwiusz przyjmował obiektywne piękno, ale za konieczne uważał odstępstwa od niego, w imię subiektyw-
nych warunków postrzegania piękna. Gdy symetria nie robi wrażenia eurytmii, trzeba ją przekształcić, aby 
dawała wrażenie eurytmiczne. Nie ma możliwości powrotu do dawnych reguł bez nowej ich interpretacji. Bez 
budowy reguł, które przeminą. Nie zmieni się tylko potrzeba eurytmii – wartości dodanej przez talent.
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Vitruvius recognized objective beauty, but he considered indispensable the defection from it – in the name 
of subjective perception of beauty. When symmetry does not make impression of eurytmia, it is necessary to 
transform it. Any forms are admitted today. There is no return to old rules without their new interpretations, 
new rules that inevitably will elapse. The need of eurytmia, a value added by talent remains.
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1. Sztuka architektury jest umiejętnością, która 
polega na znajomości reguł. Nie ma sztuki bez 
reguł. Tak twierdzi Witruwiusz i jemu współcześni. 
Bardzo wysoko ceni rolę nauki stosowanej. Nakazuje 
architektom trzymać się matematycznych kanonów. 
Zajmuje się nie tylko historią, filozofią czy muzyką, ale 
też arytmetyką i astronomią. Jego traktat zaliczany 
jest przecież do tych o najwyższym poziomie w piś-
miennictwie łacińskim tej kategorii. 

2. Witruwiusz odwołuje się do sztuki klasycznej. 
Celem jest uzyskanie piękna, które osiąga się gdy 
wymiary wszystkich członów oparte są na właściwych 
zasadach symetrii. Do idealnej symetrii prowadzą 
właściwe proporcje – eurytmia, którą zyskuje się 
dzięki właściwym stosunkom liczbowym między pod-
stawowymi wymiarami budynku i jego elementów. 

3. Symetria dotyczy piękna absolutnego uświada-
miana rozumem, eurytmia związana jest z pięknem 
dla oczu lub uszu, ze zmysłami. Symetria jest har-
monijną zgodnością wynikającą z członów samego 
dzieła i współzależnością między określonymi człona-
mi poszczególnych części a całością dzieła. Eurytmia 
polega na pełnym wdzięku wyglądzie budowli i na 
właściwym zestawieniu poszczególnych członów, gdy 
mają odpowiedni stosunek wysokości do szerokości, 
szerokości do długości i w ogóle odpowiadają wy-
maganiom symetrii. Gdy symetria nie robi wrażenia 
eurytmii, trzeba ją przekształcić, aby dawała wrażenie 
eurytmiczne.

4. Architekt powinien się starać przede wszystkim 
o to, by budowle były wykonane zgodnie z ustalony-
mi zasadami proporcji. Witruwiusz bardzo starannie 
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opisuje więc zasady prawidłowych proporcji, modułu, 
liczby doskonałej. Jednocześnie zaleca jednak pewne 
od reguł odchylenia, złagodzenia, pozwala coś od sy-
metrii odejmować lub dodawać. Na podstawie obliczeń 
należy opracować symetrie: wtedy należy rozumnie 
i zgodnie z warunkami lokalnymi, z przeznaczeniem 
budowli i jej wyglądem wprowadzić takie zmiany przez 
dodanie lub usunięcie pewnych elementów, aby bu
dowla wydawała się dobrze ukształtowana i żeby jej 
wygląd nic nie pozostawił do życzenia. 

5. Skoro rzeczy prawdziwe wydają nam się fałszy-
we, a niektóre znowu inne, niż wydają się oczom, nie 
powinno, według Witruwiusza, ulegać wątpliwości, że 
zależnie od charakteru miejsca i od potrzeb należy 
dodawać lub ujmować, ale tak, by wygląd budowli nic 
nie pozostawiał do życzenia. To zaś osiąga się dzięki 
pomysłowości, nie zaś wyłącznie dzięki wiedzy. 

6. Przyjmuje się obiektywne piękno, ale konieczne 
są od niego odstępstwa w imię subiektywnych wa-
runków postrzegania piękna. Budując atrium domu 
mieszkalnego należy zastosować wszystkie zasady 
symetrii, na jakie pozwala miejsce. Jeśli wszakże 
ciasnota albo jakaś inna okoliczność staną na prze
szkodzie, trzeba będzie, kierując się pomysłowością 
i bystrością – coś dodać lub ująć, ale tak by osiągnąć 
piękno nie odbiegające od prawidłowych proporcji. 
Ale tego działania nie da się ująć w zestaw zasad. 
Wymyka się ono wszelkim regułom.

7. Witruwiusz odnosi się do potrzeby szerokiej 
wiedzy architekta. Wymaga też od niego talentu. 
Wszystko jest wynikiem przemyślenia i pomysłowo-
ści. Przemyślenie jest to wysiłek pełen gorliwości, 
energii i czujności, połączony z pełnym zapału wy-
konaniem umiłowanego dzieła. Pomysłowość polega 
na odkrywaniu praw nowych rzeczy dzięki ruchliwej 
inteligencji. 

8. Antyczne reguły uznawały wartość estetyczną 
dzieła architektonicznego za obiektywną i ponadcza-
sową. Piękno miało zapewnić twórcom nieśmiertel-
ność. Witruwiusz, adresując przedmowę dzieła do 

Cezara tak pisze: Imperatorze Cezarze, (…) dbasz 
nie tylko o bezpieczeństwo powszechne i o ustrój 
państwa, lecz także o właściwy wygląd budowli 
publicznych (…) żeby majestat imperium znalazł 
znakomite świadectwo w budownictwie publicznym 
(…), aby odpowiadało wielkości Twoich czynów 
i przekazało je pamięci potomnym”. To budowanie ku 
chwale przyszłych pokoleń nie mieści się w celach 
architektury współczesnej, odnoszącej się do potrzeb 
teraźniejszości. 

9. W drugiej połowie XIX wieku architektura zo-
staje poddana zasadzie funkcjonalności. Greenough 
w dziele Form and Function nazywa domy maszy-
nami, funkcja zapowiada piękno, dla Le Corbusiera 
dom jest maszyną do mieszkania. Juliusz Żórawski 
zarzucał architektom w starożytności, że uznawali 
piękno za coś decydującego w budownictwie, mało 
troszczyli się o prawidłowości funkcjonalne, a kon-
strukcja służyła im wyłącznie do wyrażania w mate-
riale pomyślanych przez nich koncepcji plastycznych 
lub uformowań dekoracyjnych. Uznał, że proporcje 
architektoniczne powodujące przeżycia estetyczne 
zależą od każdorazowego przeżycia uczuciowego 
i wewnętrznej postawy tak u twórców, jak i u pa-
trzących. Zamiast dewizy Witruwiusza Nulla dies 
sine linea (każdy dzień z rysowaniem) powinno się 
powiedzieć, że dla architekta jest konieczny „każdy 
dzień z matematyką” i z wczuwaniem się w potrzeby 
społeczeństwa.

10. Oskar Niemayer poszukiwał nowości zamiast 
funkcjonalności, chciał poezji. Era maszyny też prze-
minęła. Okazało się, że nie potrzebna już jest wieczna 
wartość przemysłowych form. Zamiast uniwersalnych 
i jednorodnych zasad poszukuje się wieloznaczności 
i różnorodności. Dzisiaj dopuszczane są wszelkie 
formy. Głos oddano wyobraźni, działaniu na uczucia, 
pomysłowości. Nie ma możliwości powrotu do daw-
nych reguł bez nowej ich interpretacji. Bez budowy 
reguł, które przeminą. Nie zmieni się tylko potrzeba 
eurytmii – wartości dodanej przez talent.



608

BIBLIOGRAFIA

Russo L., Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa 
a nauka nowoczesna, Universitas, Kraków 2005.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 
2006.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. Kazimierz 
Kumaniecki, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2004.
Żurawski J., O budowie formy architektonicznej, Wybór pism 
estetycznych, Universitas, Kraków 2008.


