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* * *

„Wiedza  (architekta)  rodzi  się  z  praktyki  i  teorii.  Praktyka  jest  to  przez  ustawiczne  
ćwiczenia zdobyte doświadczenie, które pozwala na wykonanie rękodzieła z jakiegokolwiek  
materiału,  stosownie  do założenia.  Teoria  zaś jest  tym czynnikiem, który  na podstawie  
biegłości i znajomości zasad proporcji może wyjaśnić i wytłumaczyć stworzone dzieło”.1

Powyższe stwierdzenie autorstwa Witruwiusza2 nie straciło na aktualności po dzień dzisiejszy. 
Stanowiące  źródło  wiedzy  teoria  i  praktyka,  pozostają  fundamentem  leżącym  u  podstaw 
zawodu architekta. Jak u progu czasów nowożytnych, tak i obecnie elementem koniecznym 
jest  umiejętność  wynikającą  z  doświadczenia,  pozwalającą  posłużyć  się  dowolnym 
materiałem, stosownie do przyjętej koncepcji. Teoria zaś, pozwala zrozumieć dzieło. 

Od czasów najdawniejszych, to co zostało podporządkowane rygorom geometrii przynależało 
boskiej myśli, której wyrazicielem był człowiek. Nieuporządkowanie, brak podporządkowania 
zasadom  geometrii  i  symetrii  charakteryzowało  dzikość  natury.  Budowle  starożytne  o 
formach  podporządkowanych  zasadom  geometrii  stanowiły  ślad  ludzkiej  obecności  w 
bezkresie natury.

Piękno będące cechą przedmiotu (obiektywne)

Budowle w czasach starożytnej Grecji i Rzymu podporządkowane były, zgodnie ze wzorami 
klasycznymi, zasadom proporcji. Właściwe proporcje miały prowadzić do idealnej  symetrii3. 
To  właśnie  powszechne  obowiązywanie  w  starożytności  zasad  proporcji  ugruntowało 
uniwersalną koncepcję piękna w oparciu o kryteria obiektywne,  która odcisnęła 
swoje trwałe piętno w kulturze, wykraczając daleko poza czasy antyku.
Zgodnie z dominującym w sztuce i architekturze rzymskiej okresu Augusta klasycyzmem, od 
budowli wymagano dobrych proporcji, nazwanych przez Witruwiusza eurythmią4 tj. dobrym 
rytmem. Dobry  rytm  osiąga  się  zdaniem  Witruwiusza  dzięki  właściwym  stosunkom 
liczbowym  pomiędzy  podstawowymi  wymiarami  budynku  i  jego  elementów,  zwanym 
modułem. Tak więc dwa czynniki; eurythmia i symetria legły u podstaw klasycznej koncepcji 
formy. 

1  WITRUWIUSZ. O architekturze ksiąg dziesięć. Przekład Kazimierz Kumaniecki. Warszawa : Prószyński i S-
ka, 1999, s. 24.

2 Witruwiusz (imię rodowe Vitruwius). Architekt i budowniczy oraz teoretyk architektury ur. około roku 80-70 
p.n.e. i działający w Cesarstwie Rzymskim. Napisana pod koniec życia autora praca  O architekturze ksiąg  
dziesięć jest próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu architektury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Od 
momentu wydania drukiem w XV wieku, stanowiła aż do wieku XVIII główne źródło wiedzy o architekturze 
starożytnej.  Traktat  Witruwiusza  był  podstawą  na  której  powstały  prace  teoretyków  okresu  renesansu; 
Albertiego, Vignoli i  Palladia. Świadczy o wszechstronności zainteresowań i wiedzy autora,  który właśnie 
dzięki temu dziełu przeszedł do historii architektury. Zmarł około roku 10 p.n.e.

3 Symetria jest harmonijną zgodnością wynikającą z części  samego dzieła,  eurytmia zaś polega na  pełnym 
wdzięku wyglądzie budowli i na właściwym zestawieniu poszczególnych członów. Osiąga się ją wtedy, gdy  
poszczególne człony budowli mają odpowiedni stosunek wysokości do szerokości, szerokości do długości i w  
ogóle odpowiadają wymaganiom symetrii. – WITRUWIUSZ. O architekturze ksiąg dziesięć.

4 Eurytmia pojawia się dopiero wówczas, gdy odpowiedniość, jaką jest symetria, wynika z jednostajnego ciągu 
proporcji,  z nawracającej  analogii,  oraz gdy ponadto analogia objawia się wyraziście zarówno w formach 
części głównych, jak w relacjach między nimi i całością. – WITRUWIUSZ. O architekturze ksiąg dziesięć.



Piękno nie będące cechą przedmiotu (subiektywne)

Koncepcje  oderwania  piękna  od  kryteriów  obiektywnych  pojawiły  się  w  wieku  XVIII,  w 
dopuszczających  subiektywny  odbiór  piękna  pojęciach  indywidualnego gustu  i 
bezinteresownej przyjemności.5

Subiektywny odbiór piękna oraz związane z nim wartościowanie opiera się w wieku XVIII na 
zakładanej  zdolności  bezinteresownego  wartościowania  za  pośrednictwem  kategorii 
przyjemności  i  nieprzyjemności doznawanej  przez  podmiot  w  procesie  kontemplacji 
przedmiotu.

Brak  osobistych  uwarunkowań  upodobania  towarzyszącego  kontemplacji  piękna 
powoduje zdaniem Kanta, że podstawa upodobania ma charakter uniwersalny i jest udziałem 
potencjalnie  każdego  podmiotu.  Uniwersalność  piękna  jest  jednak  subiektywna,  gdyż 
uniwersalność osądu smaku (gustu) nie wymaga zgodności z jakimkolwiek poglądem.

Dopuszczono tym samym istnienie obszaru treści (związanych także z oceną piękna) 
będących poza kontrolą rozumu. Pojawiają  się u Kanta pojęcia  piękna stosownego i 
piękna nieokreślonego  odnoszonego  do  treści  i  wzorów  abstrakcyjnych  (!)  takich  jak  np. 
arabeski. Na mocy takiego mechanizmu nieokreślona i nieogarniona natura może stać się w 
epoce  Oświecenia  źródłem  piękna.  Jednocześnie  istotnym  doświadczeniem  filozofii 
Oświecenia  było  wykazanie  niezależności  rozumu  ludzkiego  od  natury (Kant). 
Piękno nieokreślone stanie się dominującym w epoce romantyzmu.

W koncepcjach  klasycznych  i  neoklasycznych  piękno postrzegano jako  cechę  przedmiotu. 
Warunki  piękna  zawierały  się  w  formie  przedmiotu.  Nowa  koncepcja  piękna  wieku 
Oświecenia  odrywała  poczucie  piękna  od  przedmiotu.  Geniusz  i  smak  decydowały  w 
oświeceniu  o  możliwości  odpowiednio  stwarzania  i  odbioru  piękna.  Tak   więc  piękno 
niezależne  było  od  właściwości  przedmiotu,  stając  się  związane  z  właściwościami  i 
zdolnościami podmiotu. Konsekwencją tego jest powstanie reguł tworzenia i rozpoznawania 
piękna.
Doświadczenie piękna wiązano z doświadczeniem przyjemności równolegle jednak rozwijała 
się w Oświeceniu idea wzniosłości. Pseudo-Longinus w pierwszym traktacie poświęconym 
wzniosłości  napisanym  w  I  w  n.e.  uważa  wzniosłość  za  wyraz  wielkich  i  szlachetnych  
namiętności6.  Zakłada  jednocześnie  uczestnictwo  uczuciowe  podmiotu  tworzącego  i 
odbiorcy dzieła sztuki.

Natura jako źródło wzniosłych uczuć.

Idea wzniosłości była pierwotnie, u schyłku wieku XVIII, związana z doświadczeniem natury. 
W doświadczeniu tym eksponowano grozę natury,  bezkształtność  jej  form oraz  bolesność 
samego jej doświadczenia.  Zjawiska natury takie jak burze, sztormy były postrzegane jako 
pozbawione formy i nie stosowano do nich kryteriów piękna. Zwracały jednak uwagę jako 
rzeczy  wzniosłe.  Świat  doświadczeń  i  doznań  estetycznych  był  podzielony  na  dziedziny 
rzeczy pięknych i wzniosłych.

Idea doznawania zdaje się dominować w Oświeceniu nad ideą posiadania, co pozostaje 
w  związku  z  innym  definiowaniem  i  wartościowaniem  piękna.  Nie  jest  ono  dłużej  cechą 
przedmiotu stając się, zdolnością podmiotu. Doznanie emocjonalne staje się celem samym w 
sobie. Natura staje się dla człowieka doby Oświecenia istotnym źródłem wzniosłych doznań. 
Istotnym trendem staje się upodobanie ruin i architektury gotyku utożsamianej po okresie 
klasycyzmu z bezkształtną formą natury, intrygującą niedokończoną i nieokreśloną, miękką 
formą.

5 KANT IMMANUEL. Krytyka władzy sądzenia.
6 ECO UMBERTO. Historia piękna. Rebis. Poznań 2005. s.270



Idea wzniosłości Edmunda Burke'a
Dzieło  Burke'a  Dociekania  filozoficzne  o  pochodzeniu  naszych  idei  wzniosłości  i  piękna  
wydane w roku 1756 i 1759 przyczyniło się do rozpowszechnienia zagadnienia wzniosłości. 
Czytamy tam między innymi: 

Wszystko to co może budzić myśl o smutku lub niebezpieczeństwie, czyli to wszystko, co jest  
w pewnym sensie straszne lub dotyczy przedmiotów przerażających lub co działa w sposób  
podobny do trwogi,  jest  źródłem wzniosłości,  czyli  jest  tym, co wywołuje najsilniejszą z  
emocji, jaka zdolni jesteśmy odczuwać.7

Burke  przeciwstawia  piękno  –  wzniosłości.  Wiąże  jednocześnie  pojęcie  piękna  z  cechami 
samego  przedmiotu.  W  swojej  definicji  nie  odwołuje  się  jednak  do  klasycznych  zasad 
geometrii, proporcji i odpowiedniości. Wskazuje na cechy typowe dla rzeczy pięknych: 
różnorodność,  małe  rozmiary,  gładkość,  stopniowe  urozmaicenie,  delikatność,  czystość, 
jasność koloru, wdzięk i elegancję.8 Jednocześnie przeciwstawnie definiuje  cechy typowe 
dla  rzeczy  wzniosłych:  rozległość  rozmiarów,  szorstkość,  niedbałość,  solidność, 
masywność, mroczność.9

Wzniosłość  rodzi  się,  kiedy  rozpętują  się  namiętności,  takie  jak  trwoga  [...]  pustka,  
samotność  i  cisza.  We  wzniosłości  przeważa  nieskończoność  i  komplikacja,  dążenie  do  
czegoś coraz większego.

Podstawowy  warunkiem  umożliwiającym  włączenie  doznań  wzniosłych  jako  istotnego  i 
pożądanego  na  równi  z  pięknem  doświadczenia  jest  zachowanie  dystansu do  zjawisk 
budzących grozę.

Estetyka wiktoriańska - piękno formy wieku burżuazji II połowy XIX w.
Po przełomie 1848r.10 do końca wieku to właśnie burżuazja i mieszczaństwo nadawać będą 
główny  ton  rozwijającej  się  dzięki  polityce  imperialnej  (kolonialnej)  oraz  ekonomicznej 
(kapitalizm)  gospodarce  europejskiej.  Szczególnie  mieszczaństwo  odcisnęło  piętno  na 
kształtowanie  się  nowego poglądu na piękno.  Dominujące  stają  się  pojęcia  pragmatyzmu, 
solidności  i  trwałości,  które  charakteryzując  nową  koncepcję  piękna  odróżniają  ją  od 
wypracowanej  przez  umysłowość  arystokratyczną.11 Moralność  mieszczańską  owego  czasu 
charakteryzuje duża doza hipokryzji łączącej jednocześnie postawy purytańską i libertyńską. 
Znajduje to wyraźne odniesienia w ukształtowaniu obrazu życia z wyraźnym rozróżnieniem 
tego, co wewnętrzne - rodzinne i zewnętrzne – związane z relacjami społecznymi. Filozofia ta 
skutkuje sposobem kształtowania przestrzeni i form budynków z wyraźnym zaznaczeniem w 
fasadzie  domu  przestrzennej  granicy  pomiędzy  obydwoma  światami.  Przedmioty,  które 
otaczały  mieszczanina tamtego czasu wyrażały piękno luksusowe i solidne, bez koniecznego 
dotychczas wyboru pomiędzy luksusem i funkcjonalnością. Piękno II połowy XIX w przestaje 
być czymś mglistym i nieokreślonym, a na drodze do jego osiągnięcia forma podążać będzie 
za  aspektem  użytkowym  przedmiotu.  W  związku  z  ręcznym  wytwarzaniem  przedmiotów 
codziennego użytku ich dopracowanie oraz użyte materiały świadczyły o cenie przedmiotu i 
były  źródłem  prestiżu.  To  właśnie  estetyka  wiktoriańska  wprowadziła  w  obszar 
rozważań o pięknie formy jej aspekt użytkowy. Odtąd właśnie piękno nie wiąże się już 
tylko ze zbytkiem, ale przede wszystkim z wartością, podówczas użytkową i handlową.

Kres  mieszczańskiej,  wiktoriańskiej  koncepcji  piękna  i  formy  przynosi  wielki  kryzys 
ekonomiczny lat  1873-1896.  Jednakże okres ten ukształtował  podwaliny  dalszego rozwoju 
formy na drodze związku z funkcją czyli jej aspektem użytkowym.

7 ECO UMBERTO. Historia piękna. Rebis. Poznań 2005. s.290
8 Tamże.
9 Tamże.
10 1848 r. Wiosna Ludów
11 ECO UMBERTO. Historia piękna. Rebis. Poznań 2005. s. 362n



Prawdziwy styl neoklasyczny stanowi syntezę długiej drogi projektowania i odbicie  
nieznużonego umysłu projektanta, który zebrawszy wiele idei na opracowany przez siebie  
temat, łączy je w tyglu swojej wyobraźni, udoskonalając tak długo, aż stworzony w ten  
sposób metal zaświeci pełnym swoim blaskiem.[...] Za pomocą takich środków, i tylko  
takich, możliwe jest oryginalne projektowanie.12 

Neoklasycyzm, estetyka cywilizacji maszyn i miasta przemysłowego końca XIX 
w.
U progu wieku XX dokonała się prawdziwa rewolucja w zakresie formy obiektu budowlanego 
za sprawą przełomu technologicznego i wprowadzeniu na szeroką skalę nowych materiałów - 
żeliwa,   żelaza  połączonego  ze  szkłem  użytym na  dotychczas  niespotykaną  skalę.  Twórca 
pierwszych obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowych technologii  Henrie 
Labrouste pomimo stosowania estetyki osadzonej w manierze klasycyzmu przekonany był,  
że budynki nie powinny wrażać idealnego piękna ale dążenia społeczne ludu, który będzie z  
tej budowli korzystał.13 Akcentowanie aspektów społecznych wiąże się z dominowaniem w 
tym okresie pozytywistycznej wizji  filozofii  socjalizmu utopijnego Saint Simona głoszącego 
dokonujący się u progu wieku XX kres historii w postaci ostatniego – organicznego stadium 
rozwoju ludzkości.

Nowy  model  piękna  przełomu  XIX  i  XX  wieku  przenika  duch  praktyczny, 
społeczny i postępowy. Wiodącymi siłami w kulturze stają się nauka, przemysł i handel. 
Piękno artystyczne wyraża się w elementach konstrukcji, aż po najdrobniejsze jej detale. 

Piękny dom można stworzyć jedynie tylko wtedy, gdy poza dobrą architekturą kryją się  
ludzie szczęśliwi, nie zaś wyalienowane jednostki miasta przemysłowego.14  

Estetyka art nouveau i utopii powrotu do natury końca XIX w.
Równolegle,  w  opozycji  do  nurtu  postępu przemysłowego i  technologicznego  i  cywilizacji 
maszyn, rozwija się utopia  powrotu do piękna natury i ideałów rzemiosła średniowiecznego. 
Odżywają ideały piękna naturalnego tkwiącego w naturalnych materiałach, takich jak drewno 
i  kamień  oraz  harmonijnych  relacjach  budowli  z  naturalnym  otoczeniem.  Nurt  ten  nie 
negując aspektów społecznych definiując piękno odwołuje się do naturalnej witalności ludu i 
jej  niezaprzeczalnego  związku  z  naturą.  Piękno  formy  ma  wymiar  uchwytny  i  dotykany, 
wyrażone  jest  i  doświadczane  w  materiale  ukształtowanym  bezpośrednio  przez  twórcę  – 
rzemieślnika.  Kluczem do pięknej formy staje się sam proces jej  stwarzania z włączeniem 
sfery emocjonalnej i pasji samego twórcy.

Formy art nouveau pomimo wybujałych, organicznych kształtów podkreślają walor użytkowy 
formy  oraz  właściwości  i  charakter  użytego  materiału.  Początkowo  dekoracyjność  form  i 
tematyka  przedstawień  mają  charakter  skandalizujący  i  antymieszczański,  szybko  jednak 
włączone zostają do kanonu form akceptowanych przez mieszczaństwo początku XX wieku. 
Cechą charakterystyczną art nouveau pozostaje rzemieślniczy charakter ich wytwarzania. 
To właśnie zmiana sposobu i technologii produkcji powoduje ewolucję stylu i wyłonienie się 
około roku 1910 stylu art deco. W związku z maszynowym wytwarzaniem styl ten wprowadził 
znaczące uproszczenia i geometryzację form akcentując ich aspekt funkcjonalny.  Nurt ten 
ugruntował  pojęcie  piękna  funkcjonalnego  połączonego  z  jakością  produkcji 
przemysłowej.

12 Tamże s. 365
13 Tamże s. 366
14 Tamże s. 367



Dokonujący się w kulturze europejskiej proces zmian w obszarze rozumienia i doświadczania 
piękna  doprowadził  ostatecznie  do  oderwania  pojęcia  piękna  od  obiektywnych  cech 
przedmiotu oraz zerwał dotychczasowy związek doświadczenia piękna z towarzyszącym mu 
koniecznym  odczuciem  przyjemności.  Fakty  te  otworzyły  drogę  do  kształtowania  się 
nowoczesnych (modernistycznych i postmodernistycznych) koncepcji piękna.

Współczesne koncepcje piękna rodziły się w atmosferze wojen i rewolucji w początku wieku 
XX. W  1908 roku, w austriackim Trieście zrodził się nowy, stworzony przez artystów, pogląd 
na  jedność  sztuki  i  techniki.  Głosił  on  bezgraniczną  afirmację  techniki  upatrując  w  niej 
podstawy  dla  nowej  definicji  piękna.  Włoch,  Filippo  Tomasso  Marinetti15,  sformułował 
ideowy program nowego ruchu artystycznego - futuryzmu. Swoim rewolucyjnym manifestem 
futuryści zamierzali ostatecznie pogrążyć w niebyt antyczną koncepcję piękna, utożsamianą 
już  wówczas  jedynie  z  akademickim  formalizmem.  Jednocześnie  zjawiska  ruchu  i  rytmu 
uczynili  nadrzędną  wartością  i  głównym  motywem  twórczości.  Ruch  stał  się  synonimem 
ekspresji procesów życia codziennego coraz bardziej podporządkowanego rygorom techniki i 
nauki. 

"Samochód wyścigowy ze swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do wężów o  
ognistym  oddechu...  ryczący  samochód,  który  zdaje  się  pędzić  po  taśmie  karabinu  
maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki."16 

W  tym  samym  czasie  w  Rosji  powstawał  nowy  awangardowy  nurt  w  sztuce  - 
konstruktywizm17.  Wyrastał  on z utopijnych marzeń o sztuce i  technice w służbie nowego, 
szczęśliwego - dzięki osiągnięciom cywilizacyjnym - człowieka.  Około 1916 roku w malarstwie 
Malewicza  i  Rodczenki  oraz  projektach  architektonicznych  Tatlina  pojawiają  się  pierwsze 
symptomy nowej sztuki - abstrakcjonizmu.

Abstrakcjonizm, uwalniając dzieło sztuki od związków i odniesień do rzeczywistości zjawisk 
świata  oraz  istniejących  przedmiotów,  postawił  odbiorcę  wobec  dzieła  sztuki  jako 
rzeczywistości samej w sobie i samej dla siebie. Siłą rzeczy wszelkie dotychczasowe kryteria 
oceny piękna uległy również zniesieniu. Rozpoczął się, trwający po dzień dzisiejszy, proces 
konstytuowania  nowych kategorii  doświadczania  i  oceny piękna związanego  z  twórczością 
człowieka.  

Jarosław Bondar
(2012)

15 Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944) -  absolwent szkoły jezuickiej, prawnik. W 1909 inicjuje ruch 
futurystów, którego jest przywódcą i czołowym teoretykiem. Organizuje wszystkie najważniejsze manifestacje 
futurystów oraz gorąco popiera przystąpienie Włoch do wojny. Po 1918 wiąże się z Mussolinim biorąc udział 
w kampanii abisyńskiej i II wojnie światowej. Jego kariera polityczna rozwija się u boku "duce" i Marinetti  
staje się bardziej politykiem niż literatem. Ugrupowanie ulega w zasadzie likwidacji zaś sam twórca (już jako  
członek  Akademii)  nadal  podtrzymuje  swoją  legendę  założyciela  futuryzmu.  Do  końca  popiera  politykę 
Mussoliniego. 
Awangarda - futuryści i Włodzimierz Majakowski,   konstruktywizm  . 
Literatura rosyjska, awangarda, futuryzm i Majakowski.

16  Awangarda - futuryści i Włodzimierz Majakowski,   konstruktywizm  .
Literatura rosyjska, awangarda, futuryzm i Majakowski. 
Dostępne w World Wide Web: <www.pawech2.republika.pl/ros/lrus.htm> 

17 Konstruktywiści odchodząc od subiektywizmu twórczość opierali na racjonalnych, naukowych podstawach i 
myśleniu koncepcyjnym. Początkowo zbliżyli się do abstrakcji geometrycznej o cechach nawiązujących do 
kubizmu.  Następnie  ich  twórczość  ewoluowała  w  stronę  sztuki  użytkowej,  by  ostatecznie  w  postaci 
produktywizmu stać się ideologią mówiącą o roli sztuki w kształtowaniu nowej organizacji życia społecznego 
w komunistycznej Rosji. 

http://www.pawech2.republika.pl/ros/awa/mar.htm
http://www.pawech2.republika.pl/ros/lrus.htm
http://www.pawech2.republika.pl/ros/lrus.htm

