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Wprowadzenie

Książka przeznaczona jest dla osób związanych z budownictwem i architek-
turą, dla inżynierów budownictwa, architektów, projektantów, konstruktorów 
budowlanych a w szczególności dla studentów kierunków budownictwo, archi-
tektura, inżynieria lądowa, sanitarna oraz ekspertów z zakresu budownictwa, 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kierowników 
budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inwestorów, 
instytucji prowadzących i realizujących inwestycje budowlane. 

Przeznaczona również jest dla specjalistów pragnących poszerzyć swoją wie-
dzę w zakresie podstaw budowania ,filozoficznych ,historycznych, tworzenia 
konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych i ich znaczenia dla 
współczesnej myśli i praktyki inżynierskiej .

Autor przekazuje skomplikowane problemy i zagadnienia związane ze sztuką 
budowania ,sztuki budowlanej w zakresie podstaw cywilizacyjnych, kulturowych, 
filozoficznych, metodologicznych, teoretycznych i praktycznych problemów bu-
downictwa, konstrukcji budowlanych i realizacji obiektów budowlanych również 
w ujęciu historycznym. 

Opracowanie jest efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie wykładów 
akademickich , wykładów monograficznych, szkoleń i publikacji oraz działalno-
ści autora jako głównego projektanta kompleksów mieszkaniowych, handlowych 
i przemysłowych ,budynków,obiektów budowlanych i inżynieryjnych, konstruk-
tora budowlanego, realizatora inwestycji budowlanych, eksperta i rzeczoznaw-
cy budowlanego, biegłego sądowego z zakresu budownictwa, wykładowcy aka-
demickiego na kierunku Budownictwo w Katedrze Technologii Budownictwa 
na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach. Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie 
indywidualnej wykładowcy i rzeczoznawcy:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
www.rzeczoznawca-michalik.pl
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1. Wstęp

Rola konstruktora,inżyniera budownictwa w procesie projektowania i reali-
zacji obiektu budowlanego ciągle marginalizowana przez architektów jest rolą 
podstawową i znaczącą.To właśnie konstruktor przez tworzenie idealnych ,pięk-
nych czasem prostych i powtarzalnych konstrukcji kształtuje w poważnej części 
współczesne wymagania estetyczne.Również nowoczesne materiały budowlane , 
technologie,metody realizacyjne, organizacja procesów budowlanych wymagają 
niezwykle rozbudowaych umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Konstrukcja może 
być genialnie prosta,jak również genialnie skomplikowana, może kształtować 
przestrzeń i tworzyć podstawę do różnego rodzaju dodatków i udziwnień. Jednak 
bez względu na formy architektoniczne konstrukcja nadal jest jej niezbędną pod-
stawą, sztuką konstruowania i budowania.

Odpowiedzialność konstruktora jest w świetle prawa wręcz nieograniczona, 
nieograniczona w czasie, prawie i zakresie, karna, cywilna, zawodowa etyczna, 
nie porównywalna do innych zawodów związanych z budownictwem w tym niklej 
odpowiedzialności prawnej architekta. We współczesnych pojęciach z zakresu 
twórczości człowieka budowanie,konstruowanie jest Sztuką.

Przywłaszczanie przez architektów dzieła Witruwiusza i innych teoretyków 
historyków budownictwa, jako wyłącznie podstaw architektury ,wydaje się du-
żym nadużyciem, gdyż w rzeczywistości w większości jego dzieło poświęcone jest 
właśnie sztuce budowania, mechanice, konstrukcji, inżynierii lądowej, geologii 
technologii i hydraulice czyli ogólnie pojętej technice, jakże odległej od wiedzy 
wielu współczesnych architektów. Wystarczy pobieżnie zapoznać się z tym dzie-
łem, aby mieć pewność, że jest to dzieło Wielkiego Budowniczego, Konstruktora 
i Inżyniera ,Teoretyka Sztuki Budowania.

Budownictwo i konstrukcje budowlane są dziedziną techniki, a jednocześnie 
częścią rozległej sztuki, sztuki budowania, która zajmuje się projektowaniem 
i wznoszeniem budynków i budowli, utrzymaniem, wzmacnianiem i wreszcie 
nawet ich rozbiórką i likwidacją.

Dzieło konstruktora, jako część architektury zwykle odpowiada zamierzonej 
funkcji, celowości technicznej oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym. 
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Sztuka budowania, aby tą sztuką była, wymaga korzystania z osiągnięć in-
nych dyscyplin , w tym filozofii, matematyki, fizyki, mechaniki statyki, jak rów-
nież socjologii, psychologii, nauk ekonomicznych i innych nauk humanistycznych 
i przyrodniczych w oparciu oczywiście o wszelkie aspekty rozwoju społeczeń-
stwa technologicznego.

Opracowanie jest prostą próbą zwrócenia uwagi na podstawowe problemy 
i elementy projektowania, budowy utrzymania i wzmacniania konstrukcji budow-
lanych, na ogólne zasady sztuki budowania w ujęciu historycznym, na podstawy 
filozoficzne, teoretyczne i naukowe w aspekcie historia budownictwa, historii 
konstrukcji budowlanych, trwałości, niezawodności, zapewnienia bezpieczeń-
stwa konstrukcji, wreszcie piękna i estetyki konstrukcji budowlanych oraz roli 
budowniczego, konstruktora budowlanego we współczesnych konstrukcjach 
budowlanych i inżynierskich w aspekcie uniwersalnego przesłania rzymskiego 
budowniczego, teoretyka konstrukcji, inżyniera, technologa, mechanika Marka 
Witruwiusza.Rozległa wiedza pomaga konstruktorowi na dysponowanie różny-
mi elementami wiedzy, swobodę w analizie wymagań konstrukcji budowlanych, 
a co za tym idzie tworzenie nowoczesnych, niekonwencjonalnych konstrukcji, 
czasem dążenie do ich prostoty,komplikacji, doskonałości i piękna. W ciągu wie-
ków zmieniały się zarówno zakres obowiązków i koniecznej wiedzy budowni-
czego-konstruktora, jak i samo pojmowanie sztuki budowania. Można również 
przyjąć za pewnik, że wykonywanie czynności budowniczego związane było z na-
turalną działalnością człowieka od zarania dziejów, a zawód budowniczego jawi 
się, jako jedna z najstarszych profesji związanych z rozwojem cywilizacji świa-
towej.

Konstrukcje budowlane, ich racjonalność, piękno i estetyka są związane bez-
pośrednio z zaletami ich absolutnej podstawy, czyli matematyki i mechaniki ogól-
nej. Jeżeli więc

Matematyka jest Królową Nauk to Mechanika pozostaje w kręgu jej naj-
ważniejszych elementów to Sztuka Budowania jest po dziś dzień najważniejszą 
częścią procesu tworzenia.

Teoretyczne podstawy konstrukcji i praktyka budowania stanowią efekt ty-
sięcy lat doświadczeń. W Mechanice i Sztuce Budowania zawarte są, zatem te 
same elementy piękna i estetyki, które są charakterystyczne dla czystej Mate-
matyki i piękna istnienia człowieka we Wszechświecie . Począwszy od prozaicz-
nego zadaszenia, ochrony przed słońcem czy deszczem, przez budowle megali-
tyczne, monumentalne budowle kamienne, po współczesne konstrukcje stalowe 
w budynkach wysokościowych powodują, że starożytny i współczesny Murarz, 
Budowniczy, Architecton, Konstruktor, Inżynier spotyka się z pewną metafizy-
ką i tajemnicą tworzenia.Czyż nie jest to fantastyczne uczucie,kiedy budowniczy 
podczas swoich podróży przemieszca się obok swoich zrealizowanych projektów 
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stanowiących pomniki jego sztuki budowania ,choćby te obiekty były małe ,nie-
wiele znaczące obiekty czy też prozaiczne domy jednorodzinne ?

Każda budowla bowiem to kwintesencją filozofii tworzenia i budowania ,kom-
pozycji czterech żywiołów przestrzeni, konieczności bezwzględnej, jak impera-
tyw kategoryczny, wynikających z podstawowych elementów filozofii budowa-
nia jak witruwiańskie wymagania trwałości, użyteczności, piękna czy trwałości, 
współczesnej funkcjonalności i technologiczności, estetyki konstrukcji budow-
lanych ,których uniwersalnym językiem konstrukcji są matematyka, geometria, 
fizyka i mechanika. Współczesne badania w zakresie konstrukcji budowlanych 
potwierdzają, że generalna zasada bezpieczeństwa konstrukcji i ich trwałości 
jest uniwersalna i dotyczy wszelkiej działalności budowlanej.

Można również pokusić się o kilka ogólnych stwierdzeń, że:

                    Konstrukcja Piękna jest bowiem Doskonała

Konstrukcja trwała nie musi być wzorem estetyki. Zebrane przez Witruwiusza 
zasady budownia w sposób ponad czasowy i uniwersalny w swojej opowieści ja-
wią nam się przecież jako niezwykła opowieść , dzieło o konstrukcjach, technolo-
giach , sztuce budowania, inżynierii, matematyce, geometrii ,mechanice i sztuce .

Będące praźródłem znaczenia pojęcie „mistrza sztuki budowania” słowo 
greckie „architecton” tłumaczy się wprost i dosłownie jako budowniczy, twór-
ca, nie zaś jako architekt we współczesnym pojęciu tego słowa.

Jeżeli więc uznamy, że poza bezpieczeństwem i trwałością, estetyka i piękno 
są podstawowymi wyróżnikami konstrukcji to Sztuka Budowania i związane z nią 
dyscypliny Mechanika ,Statyka Budowli, Wytrzymałość Materiałów i Technolo-
gia tworzą wiedzę Budowniczego umożliwiającą od zarania dziejów, we wszela-
kich miejscach rozwój ,postęp cywilizacji światowej w dziedzinie budownictwa.

Nie zastanawiamy się podczas projektowania, budowania, użytkowania bu-
dynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych nad uniwersalnymi zasadami 
tworzenia konstrukcji. Niektóre z nich wydają się prozaicznymi w swej istocie. 
Jednak, czasem w obliczu różnych, pozornie skomplikowanych problemów kon-
strukcji budowlanych, technologicznych, problemów realizacyjnych, wykonaw-
czych należy właśnie rozważyć i zastanowić się nad absolutnymi podstawami 
działania konstruktora i budowniczego, na przestrzeni dziejów.To konstrukcja 
dała i daje podstawy do architektury, a we wstępnym okresie rozwoju cywilizacji 
to konstrukcja była architekturą w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, two-
rzyła formę i przestrzeń, realizowała potrzeby egzystencjalne i potrzeby duchowe 
i estetyczne człowieka.
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Analizując wielkie budowle i konstrukcje starożytności nie zastanawiamy się 
również nad tym , czy mityczna wieża Babel wspominana i opisywana w historii, 
czy egipski Labirynt opisywany przez Herodota i Strabona rzeczywiście istniały, 
czy wiszące ogrody Babilonu, sumeryjskie budowle, etruskie budownictwo były 
tylko literackim, ale jakże pięknym, opisem pragnień budowniczych, czy może 
Silbury Hill, przykład największych w Europie budowli ziemnej, starożytny kur-
han, zbudowano celowo, jako efekt działalności budowlanej w Avebury i jak po-
wstały budowlane konstrukcje i cuda starożytności: Wielka Piramida w Egipcie, 
potężne mury obronne i zigguraty Babilonu, most nad Hellespontem, tunel Eu-
palinusa na Samos czy inne spektakularne budowle . Imponujące są osiągnięcia 
inżynieryjne i architektoniczne świata starożytnego. Od mitycznych miast, bu-
dowli obronnych, rzymskich dróg, akweduktów i mostów, poprzez chiński Wielki 
Mur i Wielki Kanał, po inkaski system dróg ciągnący się tysiącami kilometrów 
przez Andy ,wyrastały wysoko ponad przeciętność w czasach, gdy powstawały, 
a podstawy techniki budowlanej, zastosowane do wzniesienia tych konstrukcji, 
materiały i narzędzia z jakich wtedy korzystano świadczą o niezwykłej wiedzy, 
technicznym geniuszu budowniczych i konstruktorów, którego świadectwem są te 
niezwykłe budowle.[10,12,].

O sztuce budowania już ścisle określonej i sformalizowanej ,pośrednio dowia-
dujemy się również z Kodeksu Hammurabiego, gdzie już 1700 lat p.n.e. zawarte 
są pierwsze znane kodyfikacje dotyczące ustanowionych praw wobec budowni-
czych. Fakt ten potwierdza, że sztuka budowania i budowniczowie tworzyli zręby 
każdej cywilizacji od początków dziejów ludzkich. Pojawiają się już ugruntowane 
prawnie i udokumentowane określenia trwałość i zasad działania budowniczych.

Kodeks Hammurabiego paragraf 229:

„Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, dzieła swego nie wykonał trwale 
i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie 
karę śmierci”

1770 lat przed naszą erą 3800 lat temu

Starożytne budowle według współczesnych ocen wypełniają wymagania trwa-
łości, bezpieczeństwa, użyteczności, funkcjonalności, technologiczności, wresz-
cie, piękna i estetyki konstrukcji budowlanych ,oparte są o wiedzę i doświadcze-
nia starożytnych cywilizacji. 

Historia ich tworzenia w części znalazły swój zbiór dopiero przed dwoma 
tysiącami lat w „Dziesięciu księgach” Marka Witruwiusza w formie pierwszego 
podręcznika w zakresie podstaw budowania ,który jako jedyny, najstarszy pod-
ręcznik przetrwał w formie odpisów do naszych czasów i stanowił przekaz umie-
jętności starożytnych, znajomości podstaw teoretycznych,praktycznych w zakre-
sie konstrukcji i technologii .
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Warunki naturalne, środowiskowe, dostępność podstawowych materiałów 
budowlanych jak ziemia, drewno, kamień, glina i zapewnienie bezpieczeństwa, 
przetrwania wymuszała tworzenie konstrukcji budowlanych zapewniających 
egzystencję, przetrwanie, rozwój, trwałość siedlisk ludzkich , likwidację zagro-
żeń, powodowało wznoszenie kamiennych budowli i konstrukcji megalitycznych, 
ziemnych, drewnianych, kamiennych, trwałych i bezpiecznych , odpornych na ży-
wioły. Podstawę tych starożytnych, pierwotnych konstrukcji stanowiły ziemia, 
kamień, kamienna ściana, kamienne przekrycie , ściana z ziemi,drewno , łączone 
te elementy, pal wbity w ziemie, dwa pale, słupy, jako podstawa, oparcie dla 
belki poziomej ,belki drewnianej stanowiące oparcie dla belek drewnianych kon-
strukcji dachu, pokrycie, kamienne, ziemne, drewniane, zabezpieczenie przed 
ciepłem, chłodem, niebezpieczeństwami przyrody, wydzielona przestrzeń życia.

Żywioły powodowały zagrożenie bezpieczeństwa egzystencji, ale również 
przez umiejętne wykorzystanie budowały poczucie trwałości i bezpieczeństwa. 
Woda dawała obronę i życie, dostępność drogę, żywność i dobrobyt, jednak 
powodowała również znaczne niebezpieczeństwa, Ogień żywioł nieokiełznany 
i niebezpieczny również dawał życie, obronę, dostatek, a nieumiejętne wykorzy-
stanie stanowiło poważne zagrożenie. Ziemia i woda dawały opokę i życie. Nie-
zwykle trudna rzeczywistość egzystencji człowieka w najdawniejszych czasach 
to nieustanna walka o przetrwanie, walka z żywiołami. Jednak wykorzystanie ich 
dla własnych potrzeb prowadziło do stworzenia sztuki budowania, jako elementu 
zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa i rozwoju.

Bezpieczeństwo to pierwsza przesłanka, jaka przyświecała człowiekowi od za-
mierzchłych wieków, która przerodziła się w sztukę wojenną, będącą również 
sztuką budowania , od najprostszej palisady, podestu bojowego , maszyny ob-
lężniczej do starożytnych murów obronnych. Wykorzystanie naturalnych możli-
wości terenu, dostępność ziemi, drewna, kamieni, skał, ziemi, wody znajdują od-
zwierciedlenie w filozofii Empodekslesa i jego traktacie „O Czterech Żywiołach”.

Na przestrzeni wieków znani filozofowie Arystoteles, Sokrates ,Platon, Empo-
dekles oraz teoretycy budownictwa na przykład Witruwiusz, Palladio, Le Cor-
busier i inni tworzyli podstawy sztuki budowania. Problemy związane z tworze-
niem, twórczością, budowaniem, pięknem, estetyką pojawiały się w każdej idei 
i filozofii od powstania ludzkiej świadomości i naturalnie przenosiły się na wszel-
kie sztuki użytkowe.[9,10,12].

Współcześnie również trwałość, bezpieczeństwo budynków i budowli stanowi 
podstawę budowania, szczegółowo określone w we wszelkich aktach prawnych 
związanych z budownictwem w tym w art.5 Prawa Budowlanego, a sprowadzają 
się do odporności konstrukcji na oddziaływania zewnętrzne wynikające z cha-
rakterystyki mistycznych Czterech Żywiołów z ich odpowiednim wykorzystaniem, 
jako poszczególnych elementów budowli, budynku i ich konstrukcji.

Nic właściwie od czasów starożytnych się nie zmieniło ?
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Idee pozostały niezmienne ?

Budowle i budynki należy właściwie posadowić, skonstruować w taki sposób 
by ich stateczność była niewzruszalna, odporność na oddziaływania ziemi, trzę-
sienia ziemi, huragany, deszcze, wody, śniegi, mrozy, wiatry, powodzie ognia, 
zabezpieczenia od pożaru, zatem powodować ich niewzruszoność i trwałość. 
Wykorzystanie trwałych materiałów budowlanych pochodzących z samej ziemi 
skał, glin, tworzenie mieszanin,związków chemicznych ,zapraw ,betonów ,mate-
riałów  czyli wykorzystanie ziemi, powietrza, ognia i wody, tak aby zabezpieczyć 
budowle i konstrukcje przed oddziaływaniem właśnie Czterech Żywiołów: Wody, 
Ziemi, Ognia i Powietrza było działaniem na wskroś racjonalnym. Z Matki Ziemi 
czerpiemy wszystkie dobra dla konstrukcji budowlanych, wykorzystujemy wodę, 
ogień i powietrze i równocześnie tworzymy dzięki wiedzy z zakresu wielu dys-
cyplin, sztuce inżynierskiej budowle odporne na te żywioły, niezależnie od ich 
pochodzenia.

Czy zatem zasady, które tkwią w każdym budynku, budowli i konstrukcji 
są uniwersalne w zakresie tworzenia konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych 
w oparciu o triadę Witruwiusza, czyli:

Trwałość, Użyteczność, Piękno. Firmitatis, Utilitatis, Venustatis ?

Chwila oderwania się od problemów współczesnego budowniczego, konstruk-
tora, projektanta, inżyniera, technika ,technologa budowlanego, rzeczoznawcy, 
mistrza budowlanego, inwestora, użytkownika , krótka zaduma nad filozoficz-
no-historycznymi podstawami budowania i konstruowania, sztuką budowania 
może pozwalić na właściwą ocenę imponujących osiągnięć starożytnych budow-
niczych i pewien dystans do współczesnych dokonań . Wiedza o budowniczych, 
konstrukcjach, wiedza o historycznych podstawach teoretycznej i praktycznej 
wiedzy budowniczych i konstruktorów z czasów starożytności, rozwoju filozofii 
i nauki o budowaniu, daje możliwość oceny współczesnych wspaniałych kon-
strukcji budowlanych i inżynieryjnych i inspirację do nowych jeszcze ambitniej-
szych zamierzeń i współczesnych konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych.

Taki przegląd, intelektualna podróż przez tysiąclecia, nie zaś pod kątem formy 
i architektury tylko rzeczywistej wiedzy technicznej, technologicznej tworzonej 
przez budowniczych, majstrów budowlanych i inżynierów, prekursorów mecha-
niki, techniki i budowania pozwala na właściwą ocenę współczesnych osiągnięć 
konstrukcyjnych. Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i reali-
zacji konstrukcji, budowlanych, badania i oceny stanu technicznego budynków, 
budowli, obiektów inżynieryjnych, wykonywania opinii, ekspertyz technicznych 
w zakresie konstrukcji budowlanych,utrzymania obiektów budowlanych, inży-
nieryjnych realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie pozwala na pew-
ne przemyślenia w zakresie sztuki budowania, filozofii tworzenia, tworzenia kon-
strukcji budowlanych, podstaw tworzenia, projektowania obiektów budowlanych 
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oraz uogólnień w nad podstawami teoretycznymi sztuki budowania, podstawami 
zawartymi w historii cywilizacji i budownictwa, historii filozofii, matematyki, 
mechaniki, statyki budowlanej i innych dziedzin związanych z konstrukcjami bu-
dowlanymi.

W tym miejscu trzeba przytoczyć kilka opinii praktyków i teoretyków budowa-
nia oraz utrwalonych poglądów związanych z tym zagadnieniem. Według Egona 
Eiermanna (Grosse Architekten) architektura nie ma nic wspólnego ze sztuką, 
stanowi czysty proces rozumowania, architektura powstaje dziś wedle uwarun-
kowań ekonomicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych.[10,12,].

W "Ilustrowanej Encyklopedii dla wszystkich" termin architektura jest obja-
śniany, jako sztuka projektowania i kształtowania budowli.

          Niektórzy ze współczesnych neomodernistów definiują

architekturę, jako rzecz bezużyteczną, która pojawia się dopiero wtedy, gdy 
potrafimy przekroczyć granice banalnej użyteczności.

Obiekt, dzieło architektury, powinien odpowiadać zamierzonej funkcji, celo-
wości technicznej, wymaganiom ekonomicznym i estetycznym, a przede wszyst-
kim, dążeniom i oczekiwaniom użytkowników jego przestrzeni.

Według Le Corbusiera : Zatrudnisz kamień, drewno i beton i za pomocą 
tych materiałów budujesz domy to jest konstruowanie.

Zatem można z tego wynieść, że konstrukcja stanowi podstawę każdej budow-
li, tworzy ją, definiuje i określa. Czas jest, zatem, aby powrócić do pojęcia Sztuki 
Budowania, które przez swoją uniwersalną zawartość ścisłe określa zasady two-
rzenia konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
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2. Podstawy filozoficzne, a sztuka budowania.

Jakże często posługujemy się pojęciami sztuka budowlana czy też sztuka bu-
dowania nie zastanawiając się nad istotą tych określeń. Czy więc w istocie pro-
jektowanie, konstruowanie ,wznoszenie budynków i budowli jest sztuką budo-
wania czy też wyłącznie zasadami wiedzy technicznej, wytworem rzemieślnika, 
wiedzą prostą , popularną, powtarzalną ,a czasem wręcz trywialną,wytworem 
architekta,konstruktora ,inwestora czy technika budowlanego ?

Sztuka jest częścią dorobku kulturowego cywilizacji, manifestującą się po-
przez utwory, w tym dzieła artystyczne.Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest 
niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej granice są redefiniowane 
w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie 
przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, 
estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej 
istocie.

Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej, wraz z rozwo-
jem rzemiosła, nauki, budownictwa, innych elementów cywilizacyjnych. Można 
przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim funkcję związaną z pod-
stawowymi wymaganiami egzystencjalnymi ,jednak przenosiła się na inne wyż-
sze potrzeby w tym duchowe ,kulturę obrzędy, magię, którą zachowała czasem 
w rozbudowanych formach u ludów pierwotnych. Budowanie ,tworzenie sta-
nowiło uzasadnioną część każdej idei w jej zachowaniu i rozwoju, Budowanie, 
konstrukcje trwałe, nienaruszalne, monumentalne ,użyteczne dla idei z czasem 
wypełniają pojęcie wzorca piękna i estetyki. To konstrukcje tworzyły i wypełnia-
ły całą definicję budowania ,a elementy estetyczne ,magiczne były zaledwie ich 
uzupełnieniem.

Prostota konstrukcji budowli ich potęga ,przeznaczenie , nienaruszalne pięk-
no stanowiło istotę tworzenia i istotę sztuki budowania, potwierdzało poważną 
wiedzę budowniczych.
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Grecki wyraz sztuka pochodzi od słowa „ techne”, w starożytności i śre-
dniowieczu oznaczały tyle, co umiejętność, znajomość ściśle określonych reguł 
i postępowanie zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło.

W poczet sztuk zaliczano, oprócz malarstwa i rzeźby, wiele rzemiosł, jak garn-
carstwo, czy krawiectwo, ale także również retorykę, czy strategię. Wykonywanie 
czegoś bez zasad, reguł było przeciwieństwem sztuki.We wczesnym okresie Gre-
cy sądzili, że poezja powstaje pod natchnieniem Muz i nie włączali jej w poczet 
sztuk.

To, co łączy sztuki z rzemiosłem i częścią nauk było dla myślicieli starożytno-
ści i średniowiecza daleko bardziej widoczne niż to, co je odróżnia. Nie powstał 
podział na sztuki rzemieślnicze i artystyczne, dzielono natomiast je ze względu 
na to, czy angażują tylko umysł, czy też wymagają także wysiłku fizycznego.Te 
pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi ,artes liberales a ostatnie pospoli-
tymi ,artes vulgares, w średniowieczu zaś pospolite przemianowano na mecha-
niczne. Sztuki wyzwolone były uważane za wiele wyższe niż mechaniczne. Sztuk 
wyzwolonych wymieniano siedem: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, 
geometria, astronomia i muzyka. 

W średniowieczu sztuki mechaniczne ,wśród których była również rzeźba, 
malarstwo, czy architektura, usiłowano, dla zachowania symetrii sprowadzić 
również do siedmiu, a że było ich znacznie więcej, wymieniano te uznane za naj-
ważniejsze, czyli mające wymiar utylitarny ,sztuki nazywane dziś pięknymi nie 
mieściły się więc na wykazach sztuk.

W Odrodzeniu pozycja społeczna artystów rośnie, zaczęli oni dążyć do pod-
niesienia statusu swej profesji i oddzielenia od rzemiosła, toteż aspirują do mia-
na uczonych, podnosząc rzeźbę, architekturę i malarstwo do rangi nauki, tym 
bardziej, że współgrało to z ich dążeniami, by obliczyć swe dzieła z matematycz-
ną dokładnością. Dopiero później pojawił się sprzeciw wobec tej ścisłej koncep-
cji, sztuka oddzieliła się także od nauk. Pomimo, że miano świadomość, że sztuki 
są czymś różnym od nauk i rzemiosł, nie było pomysłu, co łączy to, co dziś na-
zywamy sztukami pięknymi. Początkowo uważano, że jest to rysunek, i mówiono 
o sztukach rysunkowych, nie wiedziano jednak, na jakiej podstawie dołączyć 
do tego muzykę, taniec i teatr. Próbowano wyróżnić też sztuki umysłowe, mu-
zyczne, pamięciowe, obrazowe.

W XVII i XVIII wieku trwały spory na temat nazewnictwa w dziedzinie sztuki. 
Dopiero w połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, 
wprowadził termin "sztuki piękne" (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, 
rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr.

Sztuka począwszy od XIX wieku uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej 
z pojęciem twórczości, oryginalności, indywidualizmu i nowatorstwa. Materią 
sztuki są dzieła sztuki, a ich autorzy (według idealnego modelu) stają się artysta-
mi motywowanymi wewnętrznym przymusem tworzenia, czy też potrzebą wyra-
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żenia uczuć, rozwiązania problemów własnych lub ogólnoludzkich, nie dającymi 
się ograniczyć wyłącznie do funkcji dostarczyciela wrażeń estetycznych.

Sztuka dzisiejsza, począwszy od dadaizmu i surrealizmu, nie odpowiada już 
takiej definicji, piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości wyszło poza sztu-
kę, a dla niej samej nie jest już nie tylko wartością wyróżniającą, ale nawet nie 
jest niezbędne. W ciągu swej długiej historii pojęcie sztuka z bardzo szerokiego, 
o precyzyjnie wytyczonych granicach znacznie zawęziło swój obszar, ale też jego 
granice wyraźnie się zatarły.

W XX wieku zaliczono sztukę do grupy „pojęć otwartych” ,termin stworzony 
przez Ludwiga Wittgensteina, czyli takich, które grupują w sposób luźny przed-
mioty nie mające wyraźnych cech wspólnych, jedynie coś, co Wittgenstein określił 
jako "podobieństwo rodzinne" a więc taki, że nie sposób podać dla takiej grupy 
cech koniecznych i wystarczających. To ujęcie spotkało się z krytyką, ze względu 
na to, iż na jej mocy w poczet sztuki można było zaliczyć wszystko.[9,12,].

Opierająca się na formule alternatywnej "bądź-bądź”,sztuka jest odtwarza-
niem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć, jeśli wy-
twór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź 
wzruszać, bądź wstrząsać .[Tatarkiewicz, W., Dzieje Sześciu Pojęć, Warszawa, 
PWN, 1988.]

Cechą łączną dla wszystkich dzieł sztuki ma być intencja z jaką dzieło zo-
stało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia dzie-
ła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Koresponduje to z powiedzeniem 
Donalda Judda, że sztuką jest to, co się za sztukę uważa. Taka definicja z kolei 
uniemożliwia wartościowanie wytworów, podobnie jak w poprzednim przypad-
ku, wszystko, co autor uzna za sztukę, musi nią zostać, bez względu na poziom, 
jaki reprezentuje.

To czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy 
ogół ludzi sztuki, czyli tak zwany „artworld” to za sztukę uzna na mocy intersu-
biektywnych opinii. Ważny tu jest kontekst aktualnego stanu teorii sztuki, a także 
miejsca i czasu, nie wszystko bowiem jest możliwe w każdym miejscu i czasie. 
Taki punkt widzenia zdecydowanie oddziela sztukę od wartości estetycznych.Uję-
cie bardzo podobne do powyższego, tylko, że „artworld” jest tu rozumiany jako 
zajmujące się sztuką instytucje społeczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Za-
znaczyć trzeba, że tak rozumiany „artworld” nie posiada ściśle sformalizowanej 
struktury, uznanie danego przedmiotu za dzieło sztuki nie ma kształtu formal-
nego, urzędowego nadania. To rozumienie sztuki równie mocno jak poprzednie 
odrywa sztukę od wartości estetycznych.
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Terry Atkinson wyróżnia cztery modele działania w sztuce:

• konstruowanie przedmiotów, których forma ma wszystkie cechy niezbędne 
do tego, aby dany przedmiot uznać za dzieło sztuki.

• dodawanie nowych cech do tych, które już zostały ustalone jako właściwe 
dziełu sztuki.

• uznawanie dowolnych przedmiotów za dzieła sztuki, jeśli tylko zostaną 
umieszczone w kontekście sytuującym je jako takie.

• tworzenie teoretycznych obiektów o cechach tautologicznych, będących 
wypowiedzią sztuki o sztuce ,takie jak konceptualizm, metasztuka.

Z chwilą gdy wszelkie całościowe, modernistyczne systemy, wyznaczające 
właściwe cele sztuki, odróżniające sztukę od niesztuki upadły, nastąpiła utrata 
"obiektywnego", "zewnętrznego" punktu oparcia dla sądów o sztuce, nie ma już 
dla nich ostatecznego, teoretycznego uzasadnienia. Sam podział na sztukę i nie-
sztukę jednak pozostał, tworzący się na bieżąco w nieustającym dyskursie o sztu-
ce, nie posiada, i jak się okazuje, też nie potrzebuje już żadnego głębszego zako-
rzenienia w jakiejkolwiek metanarracji.

W nowożytnych koncepcjach sztuki pogląd o estetycznej jej naturze podawany 
był w wątpliwość od romantyzmu przez takie kierunki jak naturalizm, ekspre-
sjonizm. Zjawiska te były przez myśl estetyczną długo marginalizowane, prze-
łom nastąpił dopiero dzięki awangardzie, sam zmysłowy ogląd przestał stanowić 
podstawę nie tylko do wartościowania, ale nawet rozpoznania dzieła sztuki jak 
dadaizm, surrealizm, kubizm. Neoawangarda lat sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, jak wzmiankowany wcześniej konceptualizm odrzuciła wszystkie estetyczne 
wyróżniki sztuki.

Sztuce przypisuje się pełnienie w życiu jednostki i społeczeństwa szeregu 
funkcji,które można podzielić na różne obszary w sposób daleko odbiegający 
od kompletności i obiektywizmu:

• komunikacyjna – artysta przez swe dzieło porozumiewa się z odbiorcą,
• estetyczna – sztuka miałaby wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia este-

tyczne, odwołując się do idei piękna,
• poznawcza – odbiorca poznaje nie tylko dzieło, ale też historię przodków, 

poprzez dzieła może się "przenieść" do świata ówczesnego,
• etyczna, propagandowa, wychowawcza – sztuka miałaby wychowywać, 

uczyć, nakłaniać do refleksji, uwidacznia pewne wzorce postępowania lub 
normy,

• metafizyczna czyli religijna – dzieła sztuki powstają z motywacji meta-
fizycznej ,czy religijnej i mają za zadanie pobudzanie uczuć; muzyka, 
obrazy, rzeźby, architektura służą życiu duchowemu lub religii, ale też 
czerpią z niej tematykę swoich dzieł; Bogu, mitologii greckiej były poświę-
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cone liczne dzieła: Dawida Michała Anioła, freski z Kaplicy Sykstyńskiej, 
Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci i wiele innych;

• emocjonalna – objawia się głównie w tańcu i muzyce,
• terapeutyczna – zakłada się, że sztuka może leczyć; katharsis – oczyszcze-

nie psychiki muzykoterapia, poezjoterapia, wideoterapia, biblioterapia, 
filmoterapia, chromatoterapia, dramoterapia, ludoterapia, choreoterapia,

• ludyczna ,rozrywkowa ,zabawowa – pozwala się odprężyć i odstresować 
poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór w charakterze widza w takich 
dziedzinach jak taniec, muzyka, komedia, satyra, kabaret;

• identyfikacyjna i integracyjna – sztuka integruje i wykazuje przynależność 
do pewnej grupy społecznej; pomaga zachować tożsamość kulturową spo-
łecznościom lokalnym i narodom;

• użytkowa – jest to sztuka usługowa, jak rzemiosło artystyczne, przedmioty 
codziennego użytku ,wzornictwo przemysłowe, architektura, ale także sa-
tyra, muzyka taneczna.

Terminu dziedzina sztuki nie należy mylić z terminem kierunek czy nurt ar-
tystyczny, który może obejmować wiele dziedzin sztuki. Jako przykład można 
podać sztukę minimalną. Jest to kierunek, który obejmuje dziedziny malarstwo, 
rzeźbę i architekturę.[10,12,14].

Te wszystkie elementy, podstawy terminu sztuki stara się po części wyjaśnić 
filozofia .

Filozofia to nieodłączna część ludzkiego poznania, jej początki łączą się z po-
czątkami istnienia ludzkich cywilizacji, a ta bezpośrednio ze matematyką, fizyką 
wszelkimi naukami przyrodniczymi ,w tym również z techniką i sztuką budowa-
nia. Każda z tradycji filozoficznych dała podstawę wszelakim naukom ,teoriom 
,jak również prozaicznemu by się wydawało rzemiosłu. Podstawą też były zjawi-
ska, wierzenia, zdarzenia niemożliwe do wyjaśnienia ,a powodujące powstawa-
nie ideologii, idei i tradycji, w tym tradycji związanych z aspektami technicznymi 
życia codziennego.

Wyróżnia się trzy wielkie tradycje filozoficzne: europejską, indyjską oraz 
chińską.Te ośrodki cywilizacji światowej tworzyły proste, popularne jak również 
wspaniałe, legendarne konstrukcje ,budynki i budowle stanowiące potwierdze-
nie stanu nauki, kultury, religii ,poziomu egzystencji cywilizacji i umiejętności 
budowniczych.

Sztuka budowania stanowiła miernik poziomu rozwoju danej społeczności 
,miernik poziomu wiedzy, nauki, techniki ,poziomu rozwoju i ekonomii. To wła-
śnie stabilizacja, zamożność społeczeństwa powodowała rozwój sztuki budowa-
nia.

W tradycjach Środkowego i Dalekiego Wschodu pomimo wczesnych intuicji 
na temat jej odrębności od innych dziedzin ludzkiego poznania jak Kautilya czy 
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Mo Di , filozofia faktycznie bardzo długo nie istniała jako samodzielna nauka, 
lecz elementy myśli filozoficznej były tradycyjnie wplecione w wątki religijne, 
tworząc systemy filozoficzno-religijne takie jak taoizm czy buddyzm, lub w wąt-
ki polityczne, tworząc ideologie takie jak konfucjanizm. Ten styl filozofowania 
utrzymał się w dużym stopniu na Wschodzie po czasy współczesne .

Konieczne jest wyodrębnić wyraźnie dwie odmienne tradycje, charakteryzują-
ce się odmiennym stylem filozofowania: filozofię indyjską i filozofię chińską.

Pierwsza obejmuje także myśl buddyjską Tybetu i Azji Południowo-Wschod-
niej oraz myśl indonezyjską.

Druga obejmuje także systemy filozoficzne Korei, Japonii i Wietnamu.

Jedyny punkt kontaktu między obiema tradycjami miał miejsce w wiekach II-
-IX, kiedy to buddyzm z Indii docierał do Chin i dalej ,była to jednak wymiana 
myśli w jednym kierunku, a buddyzm chiński szybko nabrał cech, jakich nigdy 
nie miał w Indiach. W każdej z tych tradycji łatwo można wyodrębnić kilka faz 
rozwojowych.

Myśl indyjska charakteryzuje się bardzo rozwiniętą tradycją metafizyczną 
i epistemologiczną ,w tym metafizyką poznania, rozwijała kosmologię i filozofię 
Boga ,teodyceę. Z kolei myśl chińska rozwijała głównie badania etyczne i meta-
fizyczne w tym metafizykę moralności i antropologię, przy zaniedbaniu pojawia-
jących się od czasu do czasu wątków epistemologicznych.

Około V wieku p.n.e. w Europie filozofia dość wcześnie wyodrębniła się jako 
nauka inspirowana dziełami filozofów greckich z Platonem na czele, przy czym 
pierwotnie pojęcie to obejmowało wszystkie rodzaje nauk. Arystoteles na przy-
kład, zaliczał do filozofii fizykę, matematykę i tak zwaną filozofię pierwszą, czyli 
coś co dziś nosi nazwę metafizyki lub ontologii. Podział ten polegał na wzrasta-
jącym stopniu ogólności zagadnień poszczególnych poddyscyplin filozofii.

Tradycyjnie filozofię wywodzącą się z Europy dzieli się na trzy lub cztery wiel-
kie działy:

• filozofię starożytną – za którą uznaje się dokonania filozofów greckich 
i rzymskich do czasu zlikwidowania Akademii Platońskiej przez cesarza 
Justyniana w 529 n.e.,

• filozofię średniowieczną – która obejmuje dokonania filozofów chrześci-
jańskich, arabskich i żydowskich, i kończy się ok. roku 1400 n.e.,

• filozofię nowożytną – od roku mniej więcej 1400 do połowy XIX wieku-
,do śmierci Hegla w 1831.,

• filozofię współczesną – która obejmuje większość XIX wieku, wiek XX i to, 
co obecnie dzieje się w filozofii.
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Każda z nich do nauki wnosiła wiele idei stanowiących ich podstawę i możli-
wość rozwoju.[14,24].

Terminem filozofia Wschodu tradycyjnie określa się refleksje i poglądy filo-
zoficzne obecne w kulturach azjatyckich. Powstały one twórczo i niezależnie 
od filozofii europejskiego kręgu kulturowego. Posługiwanie się jednym terminem 
na określenie wszystkich filozofii orientalnych jest jednak bardzo dużym uprosz-
czeniem, jeśli nie błędem. Istnieją dwie całkowicie niezależne i diametralnie róż-
ne filozofie orientalne i stanowią je filozofie, indyjska oraz chińska.

Filozofia chińska została zainspirowana głównie chińską praktyką polityczna, 
konfucjanizmem i częściowo związała się z religią taoistyczną oraz buddyjską. 
W starożytnym okresie powstały dominujący w Chinach konfucjanizm ,jej twórca 
Konfucjusz, taoizm ,Laozi, motizm i legizm,które powstały około 500 roku p.n.e. 
W czasach później ,zachodniej dynastii Han przybył do Chin buddyzm.Chińska 
filozofia to liczne szkoły, których obszar zainteresowań pokrywa się z zakresem 
przedmiotowym filozofii europejskiej. Dominująca w chińskiej kulturze filozofia 
Konfucjusza koncentrowała się na tematach etycznych i politycznych, kładąc na-
cisk na poprawność stosunków społecznych i takie wartości jak obyczajność, ro-
dzina, mądrość i oddanie. Po połączeniu z legistyczną koncepcją praworządno-
ści, ideologia konfucjańska stała się podstawą organizacji cesarstwa chińskiego. 
Taoizm był pierwotnie szkołą mistyki, ale neotaoizm – po połączeniu ze szkołą 
yinyang – rozwijał zagadnienia metafizyczne i kosmologiczne, z kolei neokonfu-
cjanizm koncentrował się na zagadnieniach antropologii i metafizyki moralności. 
Dociekania epistemologiczne szkoły nazw mingjia i motistów zostały zarzucone 
ok. VII w. pod wpływem rozważań buddyjskich na te tematy. Współczesna myśl 
chińska koncentruje się na interpretacji dziejów i kultury.

Refleksja filozoficzna w kulturze Indii była inspirowana przez religie indyjskie 
hinduizm, buddyzm, dżinizm, ale wytworzyła również nurt materialistyczny i ate-
istyczny ,ćarwaka lub lokajata. Jej źródła upatruje się w wedyjskich rozważa-
niach nad naturą świata i ryta ,porządkiem świata. Inne teksty religijne również 
mają fragmenty filozoficzne ,znane Upaniszady, Bhagawadgita i Brahmasutry. 
Mniej więcej w tym samym czasie co nauki Konfucjusza i Sokratesa powstały 
dżinizm i buddyzm.[14,24].

Według Buddy rzeczywistość jest jak maja ,sen, a jego etyka ma pozwolić wy-
zwolić się z zaklętego kręgu cierpienia. Filozofia buddyjska rozwijała się też poza 
Indiami w Tybecie, Birmie i Indochinach Zachodnich. Liczne szkoły filozoficzne 
rozwijają się do dziś wykazując dużą odporność na wpływy europejskie.

Podstawą filozofii cywilizacji zatoki perskiej przedislamskiej jest wyraźny du-
alizm,bowiem wszystko dzieli się na dwa przeciwieństwa czyli ciało i duch, dobro 
i zło etc. Ponieważ pierwotne religie ludów irańskich były dość słabo zdogmaty-
zowane to wpływ filozofii był znacznie większy niż na zachodzie. Wielcy filozofo-
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wie stawali się reformatorami religii lub prorokami. Podstawowe trzy to mazda-
izm, zaratusztrianizm oraz manicheizm.

Mazdaizm jest określany jako ideologia proto-socjalistyczna. Głosił prymat 
narodu w interesie państwa, swoją ideologią zalegalizował akcje przeciwko wła-
dzy. Głosił też uspołecznienie dóbr podstawowych (w tym też żon).

Zaratustryzm zreformował ideę mazdaizmu. Przedstawił ideę jednego, wła-
ściwego boga i innych bytów duchowych. Ostatecznie rozdzielił świat materialny 
od niematerialnego i to właśnie Platon oparł swoją filozofię na tym właśnie po-
glądzie. Rozpowszechnił indywidualizm w dążeniu do dobra, poprzez zachowanie 
czystości najpewniej zaczerpnięte od Izraelitów. Indywidualizm był w sprzecz-
ności z uspołecznieniem Mazdaizmu, zatem obie strony zaczęły okrzykiwać się 
heretykami.

Manicheizm był synkretyzmem chrześcijaństwa, buddyzmu oraz zaratustry-
zmu. On najbardziej rozprzestrzenił się po świecie, a w krańcowej erze pogań-
skiego Imperium Rzymskiego był najbardziej popularną ideą. Święty Augustyn 
uznał, że wszelka herezja ma korzenie w manicheizmie.

Filozofia Zachodu to określenie filozofii powstałej w europejskim kręgu kul-
turowym i wyrastającej z jednej strony z tradycji starożytnych Grecji i Rzymu, 
a z tradycji judeochrześcijańskiej z drugiej. Były w niej okresy wpływów wschod-
nich tak zwany neoplatonizm i arabskich w okresie średniowiecza.

Filozofia europejska narodziła się w greckich koloniach. Historię filozofii sta-
rożytnej dzieli się zwykle na okres presokratejski (VII-V wiek p.n.e.), okres kla-
syczny (IV wiek p.n.e.) i okres hellenistyczny (III p.n.e. – V n.e.).

Z okresem presokratejskim wiąże się zagadnienie źródeł filozofii. Mówi się, 
że filozofia powstała z dążenia do wiedzy, które było efektem zdziwienia nad nie-
przejrzystą naturą świata. Myślenie filozoficzne zaczęło się, gdy ktoś spróbował 
podważyć mity religijne i obiegowe, powszechnie przyjmowane opinie.

W centrum zainteresowania filozofów presokratyjskich była głównie przyro-
da, a ich odpowiedzi na to, co jest jej istotą, sprowadzały się do stwierdzeń typu 
„woda” ,Tales, zm. 543 p.n.e., „powietrze” ,Anaksymenes, bezkres,duch ,Anaksy-
mander „ogień” ,Heraklit czy przywoływany już wielokrotnie „cztery żywioły” 
Empedokles.[14,24].

Okres klasyczny rozpoczęli sofiści ,Protagoras, Gorgiasz, kierujący swą uwa-
gę na człowieka i będący prekursorami wszelkiego przyszłego relatywizmu. Je-
den z nich, Sokrates ,ur. 469, zm. 399 p.n.e., rozmawiający z przypadkowo na-
potkanymi Ateńczykami o prawdzie, pięknie i dobru, za sprawą swej niezłomnej 
i bezkompromisowej postawy, stał się dla przyszłych pokoleń ideałem filozofa.

Jego uczeń Platon ur. 427, zm. 347 p.n.e. podzielił rzeczywistość na świat zmy-
słowy ,zmienny, przemijający i będący pozorem i świat idei ,wieczny i niezmien-
ny. Tym samym wprowadził pluralizm, rozpoczynał kluczowy w dziejach filozofii 
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problem sposobu istnienia bytów matematycznych i w przekonujący sposób uza-
sadniał pogląd, że nie wszystko musi być takie, jak nam się wydaje.

Z kolei uczeń Platona, Arystoteles ur. 384, zm. 322 p.n.e. stworzył logikę, 
ugruntował metafizykę i dał światu wizję świata niepodważaną do czasów Ko-
pernika.

Za początek okresu hellenistycznego uznaje się śmierć Stagiryty. To okres po-
wstania do dziś żywych koncepcji etycznych: epikureizmu ,Epikur, ur. 341, zm. 
270 p.n.e. mówiącego, że sensem życia jest doznawanie przyjemności ,hedonizm 
i stoicyzmu IV wiek p.n.e. – II n.e. dającego wzór postawy mędrca wobec śmierci 
Zenon z Kition, Chryzyp, Seneka, mistrz retoryki Cyceron i Marek Aureliusz, 
filozof na tronie. Sceptycy starożytni Pirron, Sekstus Empiryk z pobudek etycz-
nych (uspokojenie umysłu) podawali w wątpliwość możliwość wszelkiej wiedzy 
i dali początek wszelkim nurtom sceptycznym.[14,24].

Żyjący w okresie późnej starożytności Plotyn zm. 269 stworzył neoplatonizm 
łączący nauki Platona z różnymi nurtami mistycyzmu.

Filozofem epoki przejściowej jest Augustyn z Hippony ur. 354, zm. 430, który 
zaadoptował na grunt chrześcijański filozofię Platona i wyznaczył drogę filozofii 
w średniowieczu jako rozumowych prób wyjaśnienia wiary. Wieki następujące 
po jego śmierci to upadek kultury starożytnej i wieki ciemne w historii europej-
skiej kultury. W tym czasie zagubiły się dzieła starożytnych i pierwsi filozofowie 
średniowiecza nie mieli do nich dostępu.

Filozofia zwana potocznie arabską powstała ze spotkania islamu z filozofią 
grecką i najbardziej twórczo rozwijała się, gdy w Europie panowało daleko idą-
ce zacofanie. Dzięki kontaktom z Arabami Europejczycy poznali dzieła starożyt-
nych, w tym Arystotelesa. Najwybitniejsi przedstawiciele tej filozofii to Awicenna 
(ur. 980, zm. 1037) i Awerroes (ur. 1126, zm. 1198). W późniejszym okresie filo-
zofia świata islamu rozwijała się głównie w Persji, a także w muzułmańskich 
Indiach i Indonezji.

Od początków XI wieku do końca wieku XIV datuje się twórczy rozwój scho-
lastyki ,nurtu filozoficznego, który do najwyższej doskonałości doprowadził 
wprowadzanie metafizycznych dystynkcji i lubował się w szczegółowych rozróż-
nieniach. Najwybitniejszymi przedstawicielami wczesnej scholastyki byli: pan-
teista Eriugena, Anzelm z Canterbury, autor dowodu ontologicznego, Abelard 
czy mistyk św. Bernard. Złoty wiek filozofii średniowiecznej to czasy Tomasza 
z Akwinu, wielkiego następcy Arystotelesa, Dunsa Szkota, mistrza scholastycz-
nych subtelności i autora koncepcji haecceitas, nominalisty Williama Ockhama, 
autora zasady ontologicznej nazwanej później brzytwą Ockhama oraz wizjonera 
i empiryka Rogera Bacona.

Tradycyjnie za początek filozofii nowożytnej przyjmuje się datę publikacji Me-
dytacji Kartezjusza, renesansowy humanizm uznając za okres zmian.
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Człowiek witruwiański Leonarda da Vinci może być symbolem odrodzenia 
zainteresowania starożytnością oraz renesansowego antropocentryzmu.

Mimo że wielu filozofów renesansowych postrzegało swoją działalność jako 
radykalny przełom intelektualny, współcześni badacze nie podzielają tej oceny. 
Wskazują oni, że przełom w filozofii rozpoczął się już wcześniej, w wieku XIII 
i XIV, wraz z odrodzeniem logiki i przyswojeniem wielu starożytnych tekstów. Za-
kończył go natomiast wiek XVII, który przyniósł charakterystyczny dla filozofii 
nowożytnej "przełom epistemologiczny", zmianę nacisku w badaniach z zagad-
nień metafizycznych na zagadnienia epistemologiczne. Filozofia wieku XV i XVI 
jest więc stadium przejściowym między filozofią średniowieczną a nowożytną.
Głównymi nurtami filozoficznymi renesansu były humanizm renesansowy, ary-
stotelizm i platonizm. Cechą charakterystyczną humanizmu było zafascynowanie 
kulturą starożytnej Grecji i Rzymu oraz antropocentryzm. Humanizm renesan-
sowy ożywił studia klasycznej łaciny i greki, co spowodowało odnowę naukowej 
i filozoficznej myśli starożytnej, a także klasycznej poezji i sztuki.[1,10,14,24]].

Równie popularny był arystotelizm. Był on podstawową ramą teoretyczną 
dyskusji filozoficznych i źródłem wpływów. Arystotelizm miał mocną pozycję 
na uniwersytetach, a także w Kościele katolickim.

Odrodzenie i zainteresowania Platonem i jego kontynuatorami było częścią 
powrotu humanistów do zainteresowania kulturą starożytną. Głównym ośrod-
kiem renesansowego platonizmu była Florencja. Tam powstała w 1462 r. Akade-
mia Florencka, mająca odradzać tradycję Akademii Platońskiej.

Również różne nurty filozofii hellenistycznej, takie jak stoicyzm, sceptycyzm 
i do pewnego stopnia epikureizm spotkały się z rosnącym zainteresowaniem. 
Wielkie znaczenie miały też okultyzm, alchemia i kabała, zgłębiane przez wielu 
filozofów.

Istotną cechą filozofii renesansowej był również rozwój filozofii przyrody. 
Szukano nowych dróg wyjaśniania zjawisk przyrodniczych, opartych na obser-
wacji, eksperymencie, oraz szerszym wykorzystaniu matematyki. W początko-
wym okresie filozofowie przyrody nastawieni byli panteistycznie, łącząc często 
filozofie przyrody z magią i alchemią, w okresie późniejszym metodologicznie. 
Renesansowa filozofia przyrody w znaczący sposób przyczyniła się do rozwo-
ju metody naukowej i stała się podstawą do wyodrębnienia się nauki z filozofii 
w epoce nowożytnej.

Najbardziej znanymi filozofami renesansu byli: Giovanni Pico della Mirando-
la, Michel de Montaigne, Erazm z Rotterdamu, Marsilio Ficino, Francis Bacon, 
Giordano Bruno czy Niccolò Machiavelli.

Prawdziwy przełom w filozofii nastąpił dopiero za sprawą Kartezjusza, który 
najpierw kazał sobie zwątpić we wszystko ,sceptycyzm metodologiczny, a potem 
odnalazł pewność i podstawę dla filozofii nie w Bogu, lecz we własnej świado-
mości. Był racjonalistą, tak jak Baruch Spinoza (ur. 1632, zm. 1677), pierwszy 
oficjalny bezwyznaniowiec w Europie i wzorzec etyczny dla agnostyków i Gott-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



27

fried Leibniz (ur. 1646, zm. 1716), twórca ontologicznej zasady racji dostatecznej 
i zasady tożsamości. Blaise Pascal (ur. 1623, zm. 1662) kontynuował sceptycyzm 
Montaigne’a i stworzył słynny zakład Pascala.

W opozycji do filozofii tworzonej na kontynencie rozwijała się filozofia bry-
tyjska o tendencjach empirystycznych. Francis Bacon (ur. 1561, zm. 1626) uzna-
wany jest za ojca metody naukowej. John Locke (ur. 1632, zm. 1704) zauważył, 
że jakości przedmiotów są subiektywne, a jego następcy David Hume (ur. 1711, 
zm. 1776) i George Berkeley (ur. 1685, zm. 1753) doszli do wyników tyle kon-
trowersyjnych, co bardzo ciekawych. Hume zainicjował nowożytny sceptycyzm 
podważając istnienie koniecznego związku przyczynowego (por. przyczynowość) 
i stworzył podwaliny do pozytywistycznej krytyki metafizyki. Berkeley zwątpił 
w istnienie świata zewnętrznego (por. idealizm subiektywny, solipsyzm).

Równocześnie w filozofii społecznej rozwijała się teoria prawa naturalnego 
i umowy społecznej. Thomas Hobbes (ur. 1588, zm. 1679) stworzył hipotezę sta-
nu naturalnego jako walki wszystkich ze wszystkimi i uważał umowę społeczną 
za zrzeczenie się wolności przez obywateli w imię bezpieczeństwa. Spinoza argu-
mentował, że nie ma czegoś takiego jak działanie wbrew naturze, a wszelkie re-
gulacje prawne mają legitymację tylko i wyłącznie w umowie między obywatela-
mi a nie w Bogu i pochodzącym od niego prawie naturalnym zapisanym w Biblii .

Na bazie dokonań tych filozofów wyrósł ruch oświecenia będący populary-
zacją ich idei w szerszych kręgach społecznych. Największa w tym zasługę miał 
Wolter (ur. 1694, zm. 1778). Encyklopedyści (Jean le Rond d'Alembert czy Denis 
Diderot) stworzyli projekt Encyklopedii. Jan Jakub Rousseau (ur. 1712, zm. 1778) 
argumentował za tym, że wszyscy ludzie są dobrzy i stan naturalny był epoką 
wiecznej szczęśliwości. Od niego pochodzi idea państwa i prawa jako instytucji 
opresyjnych.

System Immanuela Kanta (ur. 1724, zm. 1804) jest ukoronowaniem i syntezą 
XVII-wiecznej filozofii racjonalistycznej i empirystycznej. Wcześniejsza filozo-
fia zakładała przeciwieństwo zachodzące pomiędzy podmiotem a przedmiotem. 
U Kanta podmiot poznania stał się warunkiem przedmiotu poznania. Tym, co po-
znajemy, są fenomeny – konstrukty wywodzące się z wrażeń zmysłowych, które 
zostają ujęte w czasoprzestrzenne, a następnie pojęciowe formy. Od rzeczy w so-
bie (noumenów), czymkolwiek by one były, oddzielają nas trzy sfery: zmysłów, 
apriorycznych form zmysłowości oraz apriorycznych form rozsądku.

Dotychczas starano się dochodzić istoty rzeczy. Kant przeniósł punkt cięż-
kości dociekań filozoficznych na badanie warunków poznania rzeczy. Idealizm 
krytyczny różni się od zwykłego tym właśnie, że zwraca się ku analizie mecha-
nizmów poznawczych. Poprzednicy Kanta uważali, że doświadczenie umożliwia 
pojęcia – on to odwrócił, stwierdzając, iż to pojęcia umożliwiają doświadcze-
nie. Zabieg ten nazywany jest przewrotem kopernikańskim w filozofii. Określenie 
to jest jednak późniejsze i nie pochodzi od Kanta.

Idealizm niemiecki reprezentuje Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm 
Joseph von Schelling ale przede wszystkim Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 
1770, zm. 1831). Najważniejszą ideą tego nurtu było przekonanie, że świat jest 
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racjonalnym tworem dążącym do określonego celu. Ideę rozumności rozwoju hi-
storii i istnienia w niej określonych praw podchwycił Karol Marks (ur. 1818, zm. 
1883).

Druga połowa XIX wieku to epoka wpływów pozytywizmu, zainicjowanego 
wcześniej przez Augusta Comte’a, twórcę socjologii i koncepcji rozwoju wiedzy. 
Pod wpływem odkrycia Darwina stworzono koncepcje ewolucjonistyczne (Her-
bert Spencer), a za sprawą rozwoju nauk przyrodniczych wytworzył się świato-
pogląd scjentystyczny. W osobie Johna Stuarta Milla (ur. 1806, zm. 1873) przyjął 
swoją szczytową formę utylitaryzm, który głosi etyczną zasadę przysparzania 
jak największej możliwej przyjemności możliwie jak największej grupie podmio-
tów moralnych i powstał nowoczesny liberalizm – pogląd podkreślający prawo 
każdego człowieka do samorealizacji, o ile tylko nie krzywdzi innych i kładący 
nacisk na konieczność powszechnego prawa do głosowania i wagę wolności wy-
powiedzi. Na przełomie XIX i XX wieku William James (ur. 1842, zm. 1910) stwo-
rzył pragmatyzm uznający za dobre takie działanie, które jest skuteczne.

Filozofię współczesną można charakteryzować poprzez wyróżnienie filozofii 
kontynentalnej (filozofia francuska czy niemiecka) i filozofii analitycznej, która 
powstała w tradycji anglosaskiej, co nie oznacza, że w Wielkiej Brytanii i USA 
nie uprawia się tej pierwszej, a na kontynencie – tej drugiej.

W filozofii kontynentalnej kierunek rozwoju filozofii w XX wieku wyznaczył 
Edmund Husserl (ur. 1859, zm. 1938), twórca fenomenologii. Jego uczeń, Martin 
Heidegger (ur. 1889, zm. 1976), w niesamowitym, filozoficzno-poetyckim dziele 
Bycie i czas polemizował z całą wcześniejszą tradycją filozoficzną. Przez niektó-
rych zaliczany jest do egzystencjalizmu, tak jak Jean-Paul Sartre, przez innych 
do hermeneutyki, teorii rozumienia rozwijanej przez Wilhelma Diltheya, Han-
sa Georga Gadamera i Paula Ricoeura. Emmanuel Levinas stworzył filozofię 
dialogu. Szkoła frankfurcka (Jurgen Habermas, Theodor W. Adorno, Herbert 
Marcuse) w twórczy sposób rozwijała marksizm i neoheglizm, tworząc grunt dla 
rewolucji obyczajowej lat sześćdziesiątych. W drugiej połowie XX wieku sukce-
sy popularności zaczął odnosić przewrotny postmodernizm (Jacques Derrida, 
Gilbert Deleuze, Umberto Eco, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty, Michel 
Foucault, Zygmunt Bauman).

Filozofię analityczną zapoczątkowali Gottlob Frege, Franz Brentano, George 
Edward Moore, Bertrand Russell oraz neopozytywiści Rudolf Carnap i Ludwig 
Wittgenstein. Znaczenia dla logiki miała także szkoła lwowsko-warszawska. Cha-
rakterystyczne dla filozofii analitycznej jest skierowanie zainteresowania na ana-
lizę języka oraz podkreślanie wagi i doniosłości logiki. Szczególnie w pierwszym 
okresie rozwoju tego prądu istniała niechęć do metafizyki, a nawet podważanie 
zasadności uprawiania filozofii (Koło Wiedeńskie). Jednak następcy pierwsze-
go pokolenia filozofów analitycznych zwrócili się w stronę ontologii dochodząc 
do wielu wniosków (Peter Frederick Strawson, Saul Kripke, David Kellog Le-
wis). Na peryferiach filozofii analitycznej nastąpił rozwój filozofii nauki (Karl 
Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend).
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Filozofia w Polsce rozwijała się w sposób wtórny do kultur silniejszych filo-
zoficznie. Wyjątkami są okresy renesansu i pierwszej połowy XX wieku,której 
przedstawicielem był między innymi Alfred Tarski i szkoła lwowsko-warszawska. 
W XIX wieku wytworzyła się polska filozofia narodowa zwana mesjanizmem pol-
skim.Wszelkie informacje w zakresie historii filozofi i jej aspektów zaczerpnięte 
zostały z "Historii filozofii "profesora Ttarjiewicza.[12,24].

Współcześnie według Martina Heideggera[7] istotą budowania jest, że daje 
ono mieszkać. Ta istota dokonuje się przez wznoszenie miejsc za pomocą spajania 
ich przestrzeni. Tylko wtedy, gdy jesteśmy zdolni do mieszkania, możemy budo-
wać i dalej tworzyć inne miejsca niezwiązane z funkcją mieszkać. Dom urządza 
tu Moc otwierania rzeczy dla prostoty Ziemi i Nieba, Istot Boskich i Śmiertelnych. 
Postawiła ona budowlę na osłoniętym od wiatru, południowym zboczu góry, po-
śród hal, w pobliżu źródła. Dała mu szerokoskrzydły gontowy dach, stosownie 
ukośny, by mógł udźwignąć ciężary śniegu, nisko opadający, by ochronić izby 
przed burzami w długie zimowe noce. Nie zapomniała o kącie ze świętymi obra-
zami nad wspólnym stołem, przyznała w izbach uświęcone miejsce, pod jednym 
dachem ustaliła tor ich wędrówki przez czas. Zagrodę tę zbudowało rękodzie-
ło, które samo miało źródło w zamieszkiwaniu i używa jeszcze swych narzędzi 
i przyborów, jako rzeczy.

Istota budowania polega na tym, że odpowiada ono rodzajowi rzeczy,
 które wydobywa.

Są one miejscami udzielającymi przestrzeni. Dlatego budowanie, ponieważ 
wznosi miejsca jest kładzeniem podwalin przestrzeni i spajaniem jej. Z tego 
samego powodu wraz ze spajaniem przynależnych miejscom przestrzeni także 
przestrzeń, jako spatium i jako extensio wchodzi w spojenie budowli, jako rze-
czy. Budowanie według Heideggera nigdy jednak nie kształtuje „przestrzeni". 
Ani bezpośrednio, ani pośrednio. A przecież jest ono, jako że wydobywa rzeczy, 
jako miejsca ,bliżej istoty przestrzeni i istotnego rodowodu „tej" przestrzeni niż 
wszelka geometria i matematyka. Prostota, z jaką Ziemia i Niebo, Istoty Boskie 
i Śmiertelni należą nawzajem do siebie, wskazują mu, jak to robić. To właśnie 
od czworokąta budowanie przejmuje miary wszelkiego mierzenia i wymierzania 
przestrzeni przyznawanych w danym wypadku przez ufundowane miejsce. Bu-
dowle przechowują czworokąt. Są to rzeczy, które na swój sposób go zachowują. 
Zachowywać czworokąt, ratować Ziemię, godzić się na Niebo, oczekiwać Istot 
Boskich, być posłusznym istocie Śmiertelnych — to czworakie zachowywanie jest 
prostą istotą zamieszkiwania. Tak oto prawdziwe budowle wtłaczają zamieszki-
wanie w jego istotę i dają jej schronienie.[7].

Według innej definicji ogólnej Budowniczy z angielskiego „builder” to współ-
cześnie kreacyjny wzorzec , którego celem jest rozdzielenie sposobu tworzenia 
obiektów od ich reprezentacji. Proces tworzenia obiektu podzielony jest na kilka 
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mniejszych etapów a każdy z tych etapów może być implementowany na wiele 
sposobów. Konstrukcja stanowi zaś szkielet ,podstawę wytworu ,nowoczesnej po-
staci przestrzennej kompozycji budynku lub budowli Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe jest tworzenie różnych reprezentacji obiektów w tym samym procesie 
konstrukcyjnym, a sposób tworzenia obiektów zamknięty jest w oddzielnych ele-
mentach zwanych Konkretnymi Budowniczymi o cesze dominującej. Zazwyczaj 
stosowany jest do konstrukcji obiektów złożonych, których konfiguracja i inicja-
lizacja jest procesem wieloetapowym. Budowniczy różni się od wzorca podsta-
wowego oraz pozostałych wzorców kreacyjnych tym, że skupia się na sposobie 
tworzenia obiektów reprezentujących produkty. Tworzy zasadniczą część skom-
plikowanego produktu za każdym swoim wywołaniem jednocześnie kontrolując 
stan wykonanej pracy. Inwestor otrzymuje produkt po zakończeniu jego pracy.
[7,14]

Budownictwo i Konstrukcje Budowlane zmieniały się wraz z postępem 
na przestrzeni dziejów, cywilizacji i wynikały z egzystencjalnych, podstawowych 
potrzeb społecznych, stanowiły realizację konieczności zabezpieczenia przed ze-
wnętrznymi oddziaływaniamioraz realizacji potrzeb jak schronienie, ochrona, 
czego urzeczywistnieniem były budynki ,budowle,cywilne i wojskowe,realizowa-
ne w oparciu o dostępneumijetności i materiały budowlane. Wraz z rozwojem 
kultury ludzkiej, wiedza była formalizowana przez naukę, doświadczenie, tra-
dycje i zwyczaje, budowanie i sztuka budowania stała się nie tylko prostym rze-
miosłem,ale wiedzą i umijetnością wyższego rzędu,dostępną dla niewilekij grupy 
ludzi,wysoko uprzywilejowanych . Jednak w przypadku większych przedsięwzięć 
popularna wiedza na poziomie majstra, rzemieślnika, budowniczego prostych 
obiektów była niewystarczająca wymagała znacznie większej wiedzy ogólnej ,na-
ukowej i technicznej.[10,14].

Metodą prób i błędów, kolejnych powtórzeń z zastosowaniem odpowiednich 
materiałów, podwalin, rozpiętości, grubości, wysokości, geometrii tworzono 
miejscowe konstrukcje na całym świecie.

Ludzkie osady były w większości rodzime, a z powodu nadwyżki w produk-
cji ekonomia ewoluowała powodując urbanizację oraz powstawanie obszarów 
zurbanizowanych, które rosły w pewnych przypadkach gwałtownie tak jak Ça-
talhöyük w Anatolii czy Mohendżo-Daro w Pakistanie. W wielu starożytnych cy-
wilizacjach, takich jak Egipt czy Mezopotamia, architektura, urbanistyka,monu-
mentalne konstrukcje i budowle , odzwierciedlały boskość, podczas gdy w innych 
starożytnych kulturach takich jak Persja, architektura była używana do zilustro-
wania potęgi kraju. Architektura i urbanistyka klasycznych cywilizacji takich jak 
Grecja i Rzym, ewoluowały z miejskich idei, konieczności rozwojowych,obron-
nych i cywilnych ,a nie tylko religijnych.

Rzecz jasna teksty na temat architektury i konstrukcji budowlanych zaczęto 
pisać w okresie klasycznym. Podstawą była w różnych formach przekazywana 
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wiedza historyczna. Stały się kanonami, na których wzorowano ważne prace, 
szczególnie budownictwo religijne.

Niektóre przykłady kanonów to oprócz tekstów Witruwiusza zasady zawarte 
w dziełach Kao Gong Ji ze starożytnych Chin czy Vaastu Shastra z Indii. Kon-
strukcje budowlane różnych regionów Azji rozwijały się niezależnie od Euro-
py, buddyjska, hindu i sikhijska, każda posiada inną charakterystykę, jednak 
w zasadniczej większości zasady konstruowania pozostają ponad czasowe i uni-
wersalne, jak ponadczasowe są nauki teoretyczne wynikające wprost z podstaw 
filoficznych i matematycznych . Architektura, konstrukcje,technika buddyjska 
pokazują w szczególności regionalną różnorodność. W wielu krajach Azji religia 
doprowadziła do form budowlanych,architektonicznych, które były zaprojekto-
wane, aby odzwierciedlać naturalny krajobraz i harmonię .[10,14].

Konstrukcje w poszczególnych cywilizacjach stanowią dowód wiedzy mate-
matycznej, umiejętności, istnienia zawansowanej sztuki budowania i techniki , 
ale jej podstawą zawsze były podstawy egzystencjalne oraz pojawiające się wątki 
filozoficzne.

      Podstawą wszelkiej sztuki w tym sztuki budowania jest oczywiście:

„Człowiek, cud natury, najbardziej intrygujący element Wszechświata 
i działalności Boga i Stwórcy”[Steven Hawking].[5].

Aby więc udowodnić tezę dotyczącą dominującej roli techniki i konstrukcji na-
leży przeanalizować dzieło Witruwiusza odnosząc się rzecz jasna do jego treści 
w odniesieniu do konstrukcji, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materia-
łów, technologii i inżynierii budowlanej. W literaturze przyjmuje się bezkrytycz-
nie i niesłusznie osiągnięcia konstrukcyjne, jako przejaw myśli architektonicz-
nej, myląc pojęcia, nazwy, znaczenie terminów z zakresu sztuki budowania 
i konstrukcji budowlanych. Jako potwierdzenie tezy, że sztuka budowania jest 
w znacznej części pochodną ogromnej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, me-
chaniki, statyki budowli, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów, 
wiedzy historycznej w zakresie budowania, technologii wznoszenia budowania 
jest właściwie odczytany i interpretowany traktat Marka Witruwiusza.[1,10,14].

Wspaniały dziewiętnastowieczny architekt Louis Sullivan, który promował 
pogląd, że struktura i estetyka powinny być całkowicie przedmiotem funkcjonal-
ności, spotkał się z popularnością oraz sceptycyzmem, co miało wpływ na wpro-
wadzenie koncepcji, że funkcja zastąpi witruwiańską użyteczność. Funkcja za-
częła być postrzegana, jako zawierająca wszystkie kryteria użycie, percepcji 
oraz przyjemności z budynku, nie tylko praktycznych, ale także estetycznych, 
psychologicznych i kulturowych.
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Pośród filozofii, które wpływały na współczesnych konstruktorów i architek-
tów oraz ich podejście do projektowania budynków są: racjonalizm, empiryzm, 
strukturalizm, poststrukturalizm i fenomenologia. Pod koniec XX w. została do-
dana koncepcja zrównoważonego rozwoju. Pojawiła się teza, że aby usatysfak-
cjonować etos, budynek powinien być konstruowany w sposób przyjazny środo-
wisku oraz najbliższemu otoczeniu.Wszytkie te tendencje potwierdzają jedynie 
uniwersalność teorii zebranych przez Witruwiusza.

Główni filozofowie teoretycy podstaw tworzenia – elementy.

Podstawowy historycznie pogląd, że to Demiurg czyli Boski Konstrukto-
r,Budowniczy Wszechrzeczy w oparciu o idealny model, wzorzec świata, tworzy 
z wiecznej materii fizyczną rzeczywistość, jest przenoszony i pojawia się w wielu 
zapisach, w różnych formach i filozofiach na przestrzeni wieków.Budowniczy nie 
zaś Architekt Wszechświata.

W filozofii greckiej wydobywanie to τίχτειν. Do rdzenia tego czasownika -tek- 
należy słowo τέχνη, technika. Nie oznacza ono dla Greków ani sztuki, ani ręko-
dzieła, lecz: pozwolić czemuś, jako temu lub tamtemu. Grecy myślą τέχνη, wydo-
bywanie, ze względu na to, że pozwala ono zjawić się czemuś. Tak pomyślana τέχνη 
ukrywa się z dawien dawna w tektonicznym elemencie konstrukcji,budowania 
i architektury. Mówi się, że u Platona występuje tzw. semikreacjonizm: Bóg tu nie 
stwarza świata z niczego (ex nihilo), lecz korzysta w tworzeniu z materii istnieją-
cej wiecznie oraz idealnego także wiecznego, bo idee są niezmienne, bezczasowe, 
modelu świata.[7].Platon (ok. 437-347 p.n.e), filozof grecki swe zainteresowania 
filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem, a po jego 
śmierci odbył liczne podróże. Zwiedził wiele ośrodków ,miejscowości ,przeby-
wał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podróż 
ta oczywiście miała cel poznawczy.Platon poznał wiele idei,pomysłów,poglądów, 
w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o wędrówce duszy, o uwięzieniu duszy 
w ciele, o dążności do najwyższej idei dobra. W 389 p.n.e., po powrocie do Aten, 
w gaju poświęconym Akademosowi założył szkołę, którą kierował przez 42 lata. 
Była ona zorganizowana na wzór pitagorejski i miała zarówno charakter nauko-
wy, jak i religijny. Platon rozwinął naukę o ideach, o ich charakterze, relacjach 
pomiędzy ideami a rzeczami, o ich naturze, duszy, jej funkcjach biologicznych, 
poznawczych, religijnych, o zależnościach między duszą i ciałem, o przyrodzie, 
o Stwórcy Demiurgu, boskim budowniczym świata, naturze i materii, o poznaniu 
stopniach i metodach poznania, o filozofii i jej charakterze, zadaniach i celach, 
o cnotach, czyli etykę, o państwie, pięknie, sztuce, twórczości, czyli estetykę.

Empedokles z Agrygentu , żył w V w. p.n.e. to pierwszy Doryjczyk w dziejach 
filozofii. Lekarz, kapłan, cudotwórca, poeta. Zajmuje znaczące miejsce w filo-
zofii greckiej. Do ważnych dokonań Empodoklesa należą pierwsza pluralistycz-
na teoria materii, godząca wariabilizm z postulatami eleatów, oddzielenie siły 
od materii. teoria postrzegania. Napisał dwa dzieła: „O przyrodzie” i drugie 
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mistyczno-religijne „Pieśni oczyszczenia”. Według Empodoklesa u podłoża rze-
czywistości znajduje się jeden wspólny wszystkim element, podzielony ilościowo 
i podatny na zmiany jakościowe. Istnieje on w postaci małych cząsteczek: ognia, 
powietrza, wody i ziemi, które wiążą się ze sobą w sposób mechaniczny.Mamy 
tu pojęcia materi,budowy,budowania,tworzenia,połączeń i zalezności rozumia-
nych na sposób prostej mechaniki.[12,24].

W filozofii nowożytnej zyskały uznanie idee Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Le-
ibniza,a w wieku XVIII powstaje nowa teoria wiedzy związana z naukami przy-
rodniczymi ,której autorami są F. Bacon, Galileusz.

René Descartes ,Cartesius, w Polsce znany jako Kartezjusz; 1596-1650) dzia-
łający na polu filozofii, matematyki, fizyki i biologii uważał się za myśliciela, 
który zerwał z dotychczasową tradycją i zaczął budowę systemu nauki zupełnie 
od początku. I faktycznie po dziś dzień wielu historyków filozofii uważa Kartezju-
sza za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli wszechczasów. Descartes, 
stwierdziwszy, że nauki są w kryzysie, uznał, że jego przyczyną jest brak od-
powiedniej metody. Wzorcem wiedzy dla Kartezjusza była matematyka, uważał, 
że stanowi ona wiedzę jasną i wyraźną. Jasność i wyraźność uznał za niezawod-
ną miarę dla wszelkiej naukowej wiedzy. To, co jest jasne i wyraźne jest pewne 
i proste. Matematyka, zatem posłużyła mu za wzorzec wszelkich nauk. Z niej też, 
a ściślej z arytmetyki zaczerpnął Kartezjusz wzorzec metody analitycznej ,roz-
kładania na najprostsze składniki do badań teoretycznych. Zdaniem Kartezjusza 
przyrodę należy traktować tylko geometrycznie i mechanicystycznie w bada-
niach naukowych. Wątpienie jest tu punktem wyjścia i jest głoszone po to, by uzy-
skać pewność w przeciwieństwie do zwykłego, tradycyjnego sceptycyzmu, który 
poprzestaje na głoszeniu twierdzeń powątpiewających w prawdziwość ludzkiej 
wiedzy i jakąkolwiek możliwość zweryfikowania tejże wiedzy.

Gdy pogląd, że struktura i estetyka powinny być całkowicie przedmiotem funk-
cjonalności, spotkało się to z popularnością oraz sceptycyzmem, miało to wpływ 
na wprowadzenie koncepcji, że funkcja zastąpi witruwiańską użyteczność.Po raz 
kolejny mamy do czynienia nie z artystycznymi aspektami ,ale matematyka,ge-
ometrią ,wiedzą ,analizą,badaniami i technicystycznym pojmowaniem świata.

Pośród filozofii, które wpływały na współczesnych konstruktorów i budow-
niczych oraz ich podejście do projektowania budynków są: racjonalizm, empi-
ryzm, strukturalizm, poststrukturalizm i fenomenologia. Pod koniec XX w. zo-
stała dodana koncepcja zrównoważonego rozwoju. Aby usatysfakcjonować etos, 
budynek powinien być konstruowany w sposób przyjazny środowisku oraz naj-
bliższemu otoczeniu. Reasumując zasady podane przez Witruwiusza mimo próby 
ich pozornego „uwspółcześnienia” pozostają w teorii konstrukcji, jako absolutne 
podstawy teoretyczne i praktyczne, czyli:

Trwałość – budynek ma stać niewzruszenie, jako podstawa naszego życia.
Użyteczność – budynek powinien być użyteczny i funkcjonalny, przyjazny 

nam i otoczeniu.
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Podstawy teoretyczne i naukowe.

Początki zainteresowania człowieka otaczającym go światem,wszelkimi zja-
wiskami , sięgają czasów prehistorycznych. Ludzie żyjący w pradziejach mieli 
zapewne swój pierwotny obraz przyrody. O zainteresowaniach astronomicznych 
z tego okresu świadczyć może znalezisko kościanej płytki, na której oznaczane 
były odpowiednimi symbolami fazy Księżyca przedmiot ten ma ok. 32 tys. lat 
i pochodzi z Francji. Podobne znaczenie mają zasady i wiedza z zakresu astro-
nomii,geografii i innych stosowana przy sytuowaniu obiektów budowlanych 
,od najprostszych po najbardziej znane z historii. Usytuowanie i podporządko-
wana astronomii jest konstrukcja sanktuarium megalitycznego z epoki neolitu 
Stonehenge w Anglii datowanego na ok. 3000-1700 p.n.e..

Prehistorię i częściowo starożytność uznaje się za epokę przednaukową, 
w której ludzie ubóstwiali siły przyrody, bądź próbowali je opanować za pomocą 
magii. Nie usiłowano szukać przyczyn rządzących zjawiskami przyrody, ani nie 
sprawdzano skuteczności owych magicznych zabiegów.

Przełomem w historii wiedzy ludzkiej było wynalezienie pisma, które umożli-
wiło utrwalanie i gromadzenie wiedzy ,zachowanie i przekazywanie w większym 
zakresie niż tradycja oralna. Sumerowie tworzyli listy miast, gatunków roślin 
i zwierząt, gór i rzek oraz innych rzeczy minerałów, narzędzi , co było pierwszym 
krokiem do systematycznej wiedzy. Uporządkowanie faktów stało się przyczyn-
kiem do dalszego rozwoju nauki, będąc zaczątkiem tworzenia poszczególnych 
dyscyplin. Sumerowie, a także Asyryjczycy i Babilończycy byli biegłymi mate-
matykami. Opanowali cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafili wy-
ciągać pierwiastki kwadratowe i podnosić liczby do drugiej potęgi. Stosowali 
system sześćdziesiątkowy, do dziś zachowany przy liczeniu czasu i miar kątów.
Wiedza ta była wykorzystywana do budowania ,tworzenia konstrukcji budowla-
nych. W Mezopotamii wynaleziono pozycyjny zapis liczb, pozwalający zapisać 
dowolną liczbę przy pomocy ograniczonej liczby znaków, co ogromnie ułatwiało 
obliczenia. Mieszkańcy Mezopotamii umieli obliczyć pozycję Słońca, Księżyca 
i planet. Sklasyfikowali wiele gwiazdozbiorów. Szerokie zainteresowanie Babi-
lończyków astronomią zawdzięczamy ich wierze w astrologię.

W dziedzinie geometrii Babilończycy i Asyryjczycy, dzięki dziedzictwu Su-
merów umieli rozwiązywać trudne problemy geometryczne, w tym niezbędne 
obliczenia ,konieczne przy projektowaniu budowli jak działania na ułamkach, 
obliczanie pól, figur, mierzenie kątów, na potrzeby praktycznego stosowania 
w budowaniu oraz pomiarów w zakresie miernictwa, zwanego dzisiaj geodezyj-
nym. Potrafili oni również sformułować praktyczne przepisy uzyskiwania surow-
ców naturalnych w tym materiałów budowlanych oraz niektórych substancji che-
micznych. Lekarze babilońscy posiadali wysoko cenione na całym starożytnym 
Wschodzie umiejętności praktyki leczenia.

W starożytnym Egipcie rozwijały się astronomia i matematyka. Matematy-
cy egipscy umieli wykonywać proste obliczenia w tym cztery podstawowe dzia-
łania, , działania na ułamkach, rozwiązywać proste problemy geometryczne 
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na potrzeby miernictwa. Matematyka egipska stała dużo niżej od mezopotam-
skiej. Astronomowie egipscy skonstruowali prosty zegar słoneczny ,czy raczej 
gnomon, w postaci prostego kija wbitego w ziemię i zegar wodny. Rozpoznawali 
i opisywali gwiazdozbiory, umieli mierzyć czas. Pierwsze cywilizacje posiada-
ły pewną wiedzę geograficzną, której świadectwem są mapy egipskie z XIV w. 
p.n.e., przedstawiające tereny Nubii, i mezopotamska z VI w. p.n.e., ukazująca 
świat z Babilonem w centrum. Egipska medycyna i praktyczne wykorzystanie 
surowców naturalnych stały na podobnym poziomie jak w Międzyrzeczu. W dzie-
dzinie historii ludy starożytnego Wschodu nie wyszły poza zapisywanie roczni-
ków ,spisów wydarzeń, które zaszły w danym rok) i kronik pisanych na zlecenie 
władców. Są one świadectwem zainteresowania historią. Nauka starożytnego 
Wschodu nigdy nie wyszła poza realizowanie praktycznych potrzeb. Nigdy nie 
sformułowała żadnej teorii, hipotezy czy choćby twierdzenia lub wzoru matema-
tycznego. Od teoretyzowania ludzie Wschodu woleli gromadzenie faktów bez ich 
opracowania. Działalnością naukową zajmowali się kapłani i urzędnicy, czasem 
też nieliczni władcy, głównie jako zajęciem pobocznym. Niewielu ludzi posiadało 
umiejętność czytania i pisania ,ocenia się ,że stanowiło to 3-5% populacji, więc 
nauka miała niewielki wpływ na społeczeństwo,ale niektóre jej elementy,podsta-
wowe,były wykorzystywane w zaawansowanej sztuce budowania.

Aż do XVII w. badanie zjawisk naturalnych było jednym z centralnych zagad-
nień filozofii, określanym jako filozofia przyrody. Dopiero w epoce nowożytnej 
z filozofii wyodrębniła się współczesna nauka, różniąca się od niej metodologią 
i zakresem zainteresowań.

Początki filozofii przyrody sięgają VI w. p.n.e., kiedy to działali pierwsi filo-
zofowie greccy. Pierwsza filozofia przyrody była próbą racjonalnego ,a nie re-
ligijnego czy mitycznego wyjaśnienia świata i zjawisk. W istotny sposób różniła 
się od nauki nowożytne. Była w dużej mierze spekulatywna, a obserwacje empi-
ryczne były wybiórcze i niedokładne. Mimo tych ograniczeń filozofowie greccy 
poczynili wiele istotnych obserwacji, postawili wiele problemówi zaproponowali 
liczne rozwiązania teoretyczne, które legły u podstaw nowożytnej nauki.

Jońscy filozofowie , Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, 
Anaksagoras ,dążyli do wyjaśnienia rzeczywistości poprzez znalezienie jej naj-
bardziej podstawowej zasady (arché), przenikającej całość rzeczywistości. Różni 
filozofowie w czym innym upatrywali tę podstawową zasadę: Tales w wodzie, 
Anaksymander w bezkresie (apeiron), Heraklit w ogniu, natomiast Anaksyme-
nes w powietrzu. Bardzo wpływowa była filozofia Heraklita, uznającego zmianę 
za podstawową zasadę rządzącą rzeczywistością. Szczególnie wpływowe było 
pluralistyczne stanowisko Empedoklesa,który rzyjmował on istnienie wielu za-
sad podstawowych, tworząc koncepcję czterech elementów ,żywiołów: wody, 
ognia, powietrza i ziemi,twierdząc ,że elementy są "pierwotne i jakościowo nie-
zmienne",mogą się ze sobą łączyć w sposób mechaniczny, tworząc wielość i róż-
norodność rzeczy we wszechświecie. Koncepcja czterech żywiołów Empedoklesa 
zmodyfikowana następnie przez Arystotelesa poprzez dodanie piątego elementu 
eteru, pozostała bardzo wpływowa aż do XVI w.
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Innymi istotnymi szkołami byli pitagorejczycy i atomiści. W południowej Italii 
Pitagoras skupił wokół siebie grono uczniów, nauczając o matematycznej struk-
turze rzeczywistości. Zasadą podstawową była dla nich liczba, która stanowiła 
podstawowy element rzeczy. Pitagoras odkrył zależność między długością struny 
instrumentu muzycznego, a tonem jaki ona wydaje i sformułował hipotezę o kuli-
stości Ziemi. Z kolei atomiści Leukippos, Demokryt, głosili materialny charakter 
rzeczywistości, składającej się z małych i niepodzielnych elementów nazwanych 
przez nich atomami. Idee te miały również istotny wpływ na rozwój nowożytnej 
nauki.[10,14,24].

W dziedzinie geografii i historii duże zasługi położyli logografowie jońscy, 
uczeni opisujący odległe obszary świata, historię Greków i innych ludów. Naj-
wybitniejszy z nich, Hekatajos z Miletu, odbywał dalekie podróże, opisując dale-
kie kraje i ludy w dziełach Obejście świata i Genealogia. Po upadku powstania 
jońskiego w 494 p.n.e. greccy uczeni z Azji Mniejszej przenieśli się do Grecji eu-
ropejskiej, a zwłaszcza do Aten. Historycy działający w Atenach zapoczątkowali 
naukową historię. Herodot z Halikarnasu pierwszy opisał historię powszechną 
w swych Dziejach, Tukidydes w Wojnie peloponeskiej dał przykład racjonali-
stycznej i uporządkowanej historiografii, wolnej od interwencji sił nadprzyro-
dzonych w tok ludzkich dziejów. Ci pierwsi historycy z prawdziwego zdarzenia 
dążyli do jak najbardziej zgodnego z prawdą opisu przeszłych wydarzeń.

Na V w. p.n.e. przypadają początki naukowej medycyny. Jej twórcą był Hipo-
krates z Kos, który pierwszy uznał, iż choroby mają naturalne, a nie nadnatural-
ne czy boskie podłoże. Uważnie badał symptomy chorobowe i na tej podstawie 
usiłował skutecznie leczyć swych pacjentów. Założył słynną szkołę medycyny 
na Kos, będącą zarówno szpitalem i sanatorium, jak i ośrodkiem kształcenia le-
karzy. Dzieła jego uczniów wydane jako Corpus Hippocraticum były podstawą 
medycyny aż do czasów wczesnonowożytnych.

Zagadnienia matematyczno-astronomiczne żywo zajmowały ówczesnych 
uczonych. Eudoksos z Knidos próbował obliczyć odległość Ziemi od Słońca. 
Chryzyp z Soloj rozwijał logikę formalną, wprowadzając pojęcia negocjacji, ko-
munikacji i alternatywy.

Człowiekiem, którego można uznać za najwybitniejszego uczonego starożyt-
ności jest pochodzący ze Stagiry Arystoteles, uczeń filozofa Platona. Był synem 
lekarza dworu macedońskiego. Ojciec wcześnie zaszczepił mu nawyk obserwacji 
przyrody, co ułatwiło mu formułowanie swoich koncepcji. Arystoteles wyciągał 
wnioski ze swych obserwacji rozumowo, rezygnując jednak z matematycznego 
opisu zjawisk. Arystoteles dokonał pierwszej klasyfikacji nauk i sformułował za-
sady logiki formalnej ,reguł właściwego wnioskowania. Stagiryta odrzucał ato-
mizm, opierając się na koncepcji żywiołów. W konsekwencji uznawał niemoż-
liwość próżni ,która jego zdaniem była nie-bytem. Ruch ciał oznaczał u niego 
przesuwanie jednych rodzajów rzeczy i zastępowanie ich innymi . Jedno ciało 
zastępuje inne ciało, a pomiędzy nimi nie ma żadnych przerw[8]. Filozof był rów-
nież autorem wpływowych koncepcji ruchu, przestrzeni i czasu. Arystoteles jest 
uważany za pierwszego systematycznego badacza życia Jego studia na temat 
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powstawania i funkcjonowania istot żywych, stanowią pierwszy tak systematycz-
ny i ugruntowany empirycznie wykład, i aż do XVI w. nie zostały prześcignięte. 
Arystoteles był twórcą szkoły naukowo-filozoficznej , ateńskiego Lykeionu ateń-
skiego, a jego uczniowie zasłynęli systematycznym zbieraniem danych przyrod-
niczych i tworzeniem nowych koncepcji. W szkole tej zebrano dane na temat 
ustrojów wielu państw, dokonując klasyfikacji ustrojów i rozpoczynając naukę 
o instytucjach politycznych. Poglądy Arystotelesa na przyrodę dominowały aż 
do XVI w., początkowo działając ożywczo, z czasem jednak coraz bardziej ha-
mująco na rozwój. Jednym z większych wyzwań nowożytnego przyrodoznawstwa 
było przezwyciężenie Arystotelejskiego obrazu świata.

Nowe możliwości dla nauki greckiej otworzyły się na skutek podboju Wscho-
du przez Aleksandra Wielkiego. Rozszerzył się horyzont geograficzny Greków, 
poznali oni osiągnięcia myśli Wschodu. Monarchowie hellenistyczni chętnie 
wspierali rozwój nauki, przeznaczając pokaźnie fundusze na badania. Sytuacja 
ta zaowocowała znaczącymi odkryciami naukowymi i wynalazkami techniczny-
mi. Najważniejszym ośrodkiem naukowym okresu hellenistycznego był założony 
w 285 p.n.e. w Aleksandrii Muzejon. Był to ośrodek, gdzie grupa najwybitniej-
szych uczonych zajmowała się przede wszystkim działalnością badawczą. Dzia-
łał tu Euklides wybitny matematyk, który był twórcą systemu geometrii opartego 
na aksjomatach ,twierdzeniach nie wymagających udowodnienia. Jego dzieło 
„Elementy” stanowiło aż do XIX w. najlepszy wykład geometrii. System euklide-
sowy miał naturę dedukcyjną[10,14,24]..

Archimedes z Syrakuz, wszechstronny uczony, był twórcą podstawowych 
praw statyki i hydrostatyki, prawa dźwigni, równi pochyłej, ciała zanurzone-
go w wodzie, rachunku całkowego, był autorem pracy o przekrojach stożków 
i powierzchni kół. Odkrył liczbę π , wynalazł śrubę wodną i młyn wodny. Archi-
medes pierwszy wprowadził metody matematyczne do fizyki. Arystarch z Samos 
pierwszy wysunął hipotezę heliocentryczną, która jednak nie zyskała uznania 
współczesnych. Astronomowie tacy jak Apoloniusz z Pergi i Hipparch opraco-
wywali system geocentryczny oparty na fizyce Arystotelesa, wyjaśniał on ruch 
ciał niebieskich przy pomocy skomplikowanego systemu deferentów i epicykli. 
Eratostenes z Cyreny dokonał pomiaru długości południka ziemskiego, promie-
nia i obwodu Ziemi. Próbę pomiaru odległości Ziemi od Słońca i Księżyca podjął 
Arystarch. Okres hellenistyczny zaowocował odkryciami w innych dziedzinach 
nauki. Żeglarz Pyteasz z Massalii podjął wyprawy, których owocem były wiado-
mości o północnej Europie .

Z nauk humanistycznych rozwijały się filologia ,nauka o języku i historia. Fi-
lologowie dysponujący ogromną ilością tekstów zgromadzonych w bibliotekach 
mogli je porównywać i oceniać wartość oraz autentyczność różnych wersji. Naj-
wybitniejszym dziełem historycznym tego okresu były Dzieje Rzymu Polibiusza, 
w których opisywał on dzieje podboju świata śródziemnomorskiego przez Rzym, 
po raz pierwszy analizując proces historyczny. Lekarz grecki Erasistratos z Keos 
wysunął ok. 280 p.n.e. hipotezę, że pofałdowanie mózgu ma związek z inteligen-
cją, co było przyczynkiem do badań psychiki człowieka. Historyk Posejdonios 
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z Rodos w swoich dziełach badał zagadnienia poziomu kulturalnego i ekonomicz-
nego różnych państw. Historycy greccy opanowali metody opisywania faktów, 
wyjaśniania ich przyczyn i oceny. Stopniowo odcięli się od wyjaśnień mitologicz-
nych i zaczęli racjonalnie analizować przebieg dziejów. Jeszcze dwóch wybit-
nych uczonych przyczyniło się do rozwoju nauki w okresie hellenistycznym. Filon 
z Bizancjum, żyjący ok. 200 p.n.e. badał zachowanie się gazów pod wpływem 
ciepła, stosując metodę doświadczalną. Heron z Aleksandrii żył ok. 150 p.n.e., 
był autorem Rozprawy o pneumatyce, w której opisał działania organów i skon-
struował pierwszy miniaturowy silnik parowy. Uczeni hellenistyczni zgromadzili 
olbrzymią ilość danych. Wielka Biblioteka Aleksandryjska zawierała ok. 700 tys. 
rękopisów, stanowiących całokształt ówczesnej wiedzy o świecie. Sławne były też 
biblioteki w Pergamonie i Antiochii.[10,14,24].

Nie tylko grecka nauka miała w starożytności duże osiągnięcia. W Indiach roz-
wijała się arytmetyka i astronomia. Ok. roku 1100 p.n.e. Chińczycy jako pierwsi 
obliczyli nachylenie ekliptyki do równika. Konstruowali proste sejsmometry słu-
żące do mierzenia siły trzęsienia ziemi. Matematyka, algebra i astronomia rozwi-
jały się w Chinach równie dynamicznie co w innych państwach Wschodu. Filozo-
fowie tacy jak Konfucjusz, Laozi czy Mencjusz zapoczątkowali naukową refleksję 
nad społeczeństwem, służącą praktycznemu celowi rządzenia państwem.

Rzymianie zadebiutowali na polu naukowym za sprawą Marka Porcjusza Ka-
tona ,na przełomie III i II w. p.n.e., autora dzieła „De agri cultura” , będącego 
pracą z dziedziny praktycznej ekonomii i nauk rolniczych, która wskazywała, jak 
prowadzić dochodowe gospodarstwo rolne. Inna praca Katona „Origines” oma-
wiała najstarsze dzieje Italii i Rzymu. Rzymianie szybko przyswoili sobie osią-
gnięcia nauki greckiej, wykorzystując je do swoich praktycznych celów. Marek 
Terencjusz Warron (116-27 p.n.e.) był autorem wielu dzieł dotyczących różnych 
zagadnień naukowych. Opisywał najnowocześniejsze dzieje Rzymu, początki kul-
tury ludzkiej ,o starożytności, sprawach boskich i ludzkich, filologię ,rolnictwo 
. Jego największym dziełem było Dziewięć ksiąg nauk, traktujących o gramaty-
ce, retoryce, matematyce, astronomii i medycynie. Większa część spuścizny tego 
uczonego nie zachowała się niestety do naszych czasów.[10,14,24]

W I w. p.n.e. w dziedzinie historii niemałe zasługi położyli Gajusz Juliusz Ce-
zar i Gajusz Salustiusz Kryspus. Cezar opisał w swych dziełach historię wojen, 
w których sam brał udział jako jeden z głównych antagonistów, zwracając uwa-
gę na zagadnienia techniczne, wojskowe, psychikę ludzką i wpływ tych kwestii 
na bieg historii. Salustiusz napisał Sprzysiężenie Katyliny i Wojnę z Jugurtą , 
w dziełach tych przedstawił regres i rozkład republiki rzymskiej. Poeta i filozof 
Tytus Lukrecjusz Karus (I w. p.n.e.) w swym dziele „De rerum natura „ przedsta-
wił materialistyczną wizję świata opartą na atomizmie Demokryta. Realizował 
koncepcję zmienności w przyrodzie i zastanawiał się nad początkami gatunku 
ludzkiego.

W I i II w. naszej ery zaznaczyła się działalność historyków rzymskich. Tytus 
Liwiusz był autorem dzieła „Dzieje Rzymu” od założenia miasta, w którym dał 
całościową syntezę dziejów swego narodu. Ogrom materiału zebranego przez 
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Liwiusza i mistrzostwo jego opracowania do dziś wzbudza podziw badaczy. 
Publiusz Korneliusz Tacyt opisał w swych Dziejach historię Rzymu w okresie 
wczesnego cesarstwa do panowania Wespazjana, natomiast Gajusz Swetoniusz 
Trankwillus skupił się na biografistyce opisując Żywoty cezarów. Tą samą drogą 
poszedł Grek Plutarch z Cheronei, który w Żywotach równoległych opisał ży-
cie najważniejszych postaci w historii grecko-rzymskiej. Historycy pochodzenia 
greckiego opisywali dzieje wyprawy Aleksandra Wielkiego i historię republiki 
rzymskiej.

W dziedzinie praktycznego zastosowania nauki zasługi ma Lucjusz Juniusz 
Columella, autor dzieła o rolnictwie „De re rustica”. Pliniusz Starszy był auto-
rem encyklopedii obejmującej całokształt ówczesnej wiedzy ,zwłaszcza przyrod-
niczej. Dzieło to ma tytuł „Historia naturalia” i traktuje o geografii, botanice, 
zoologii, geologii, technice i innych dziedzinach. Astronom Klaudiusz Ptoleme-
usz opracował system geocentryczny w I w. n.e. w dziele Almagest ,jego kon-
cepcja panowała w nauce aż do XVI wieku. Ptolemeusz zajmował się również 
kwestiami kartografii, zebrał całokształt ówczesnej wiedzy geograficznej ,po-
dawał współrzędne geograficzne różnych miejsc). Świadectwem geograficznych 
zainteresowań Rzymian są dwie wyprawy podjęte za panowania cesarza Nerona 
(54-68 n.e.). Pierwsza z nich, zrealizowana przez nieznanego z imienia ekwitę 
rzymskiego, dotarła do ujścia Wisły, przechodząc m.in. przez dzisiejsze ziemie 
polskie. Druga, odbyta przez oficerów rzymskich z Egiptu, dotarła w poszukiwa-
niu źródeł Nilu w okolice dzisiejszego Chartumu w Sudanie.[10,14,24].

Najwybitniejszym lekarzem okresu Cesarstwa rzymskiego był Klaudiusz Ga-
len twórca podstaw anatomii i fizjologii. Badał on czynności układu krwiono-
śnego i nerwowego, posługując się analogią z anatomią małp i świń. Pierwszy 
wykonywał lecznicze wyciągi i nalewki. Uczona z Aleksandrii Maria Żydówka 
,żyła prawdopodobnie w III wieku n.e., zajmowała się chemią, szeroko stosu-
jąc wynalezioną przez siebie udoskonaloną aparaturę destylacyjną. Matematyk 
aleksandryjski Diofantos (III w. n.e.) był twórcą algebry, szeroko rozwiniętej 
w późniejszym czasie przez Arabów. Historycy żyjący w III, IV, V i VI w. n.e. 
tworzyli dzieła opisujące późną historię Rzymu i ludów barbarzyńskich w tym 
Kasjusz Dion, Wellejusz Paterkulus, Ammianus Marcellinus, Priskos z Panium, 
Prokopiusz z Cezarei, Jordanes) Na wiek II przypadają również początki alche-
mii – działalności, której celem była zamiana metali w złoto tzw. transmutacja. 
Alchemicy udoskonalali aparaturę chemiczną i powiększali zasób wiedzy o sub-
stancjach. Alchemię zaadoptowali w średniowieczu Arabowie.[10,14,24]

W V w. n.e. św. Augustyn z Hippony zastanawiał się nad niezwykłymi właści-
wościami magnesu, stwierdzając, że magnetyzm potartego bursztynu ma inną 
naturę, niż ta sama właściwość rudy magnetytowej. Św. Augustyn zastanawiał 
się też nad naturą czasu, sensem historii i zasadami funkcjonowania państwa 
w dziele „Wyznania, O Państwie Bożym”.

Upadek Cesarstwa rzymskiego na zachodzie pociągnął za sobą regres nauki 
i filozofii, przede wszystkim z powodu upadku i zubożenia miast. Nie dotknę-
ło to wschodniej części imperium gdzie nadal były aktywne tradycyjne ośrodki 
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naukowe, jak Aleksandria, Antiochia czy Konstantynopol. Jednak już wcześniej 
działalność naukowa została zdominowana przez komentowanie dzieł wielkich 
poprzedników z okresu klasycznego i hellenistycznego. W Aleksandrii oryginal-
nością w podejściu do osiągnięć antycznych odznaczył się Jan Filoponos. Na za-
chodzie ośrodkami intelektualnymi stały się klasztory, benedyktyńskie gdzie za-
kładano biblioteki i skryptoria, jak Monte Cassino czy Sankt Gallen. Wielką rolę 
w przekazaniu okrojonej wiedzy antycznej odegrali komentatorzy i encyklopedy-
ści wczesnochrześcijańscy jak Izydor z Sewilli, Kasjodor, Boecjusz. Dzięki temu 
zachowano pewną część starożytnej spuścizny intelektualnej, której depozytariu-
szem stał się kościół i duchowieństwo.

Barbarzyńscy sukcesorzy Imperium Rzymskiego na zachodzie, aż do czasów 
Karola Wielkiego, nie wykazywali zainteresowania nauką i filozofią, choć intere-
sowali się problemami prawnymi – z tego okresu pochodzi wiele dzieł zawiera-
jących spisane zasady prawa plemiennego i próbujących pogodzić je z prawem 
rzymskim według którego żyli dawni obywatele rzymscy na terenach opano-
wanych przez germańskie plemiona. Kontynuowano więc myśl prawniczą. Dla 
chrześcijan istotna była również umiejętność obliczania ruchomych świąt wiel-
kanocnych, co utrzymywało zainteresowanie astronomią. Beda Czcigodny, po-
lihistor, cieszący się wielkim autorytetem mnich anglosaski, utwierdził w swych 
pismach pogląd o kulistości Ziemi.[10,14,24].

W dobie stagnacji kultury intelektualnej na zachodzie palmę pierwszeństwa 
w nauce przejęły kraje islamu. Muzułmańscy Arabowie w VII w. podbili Bliski 
Wschód, Północną Afrykę i część Półwyspu Iberyjskiego. Niedługo potem ziemie 
imperium perskiego. Arabowie doceniali wielkość kultury antycznej i wczesno-
chrześcijańskiej, mimo iż sami nie posiadali takiej tradycji intelektualnej. Dzięki 
językowi arabskiemu i wspólnej tożsamości religijnej powstała wielka ekumena 
cywilizacyjna, gdzie swobodnie krążyli uczeni wielu narodów i kultur – arab-
skiej, ludów schrystanizowanego cesarstwa rzymskiego oraz perskiej i indyjskiej. 
Pod rządami kalifów największym centrum kultury stał się Bagdad, gdzie wraz 
z nestorianami, którzy wyemigrowali z Bizancjum, dotarły dzieła kultury grecko-
-rzymskiej. Kalifowie byli protektorami nauki. Gromadzili greckie manuskrypty 
i ich tłumaczenia, a także pisma sprowadzane z Indii. Uczeni muzułmańscy nie 
poprzestali na gromadzeniu wiedzy – wypracowali własny dorobek naukowy. 
Przyswoili sobie osiągnięcia matematyki indyjskiej , dziesiętny system zapisu 
liczb, który znany jest pod nazwą cyfr "arabskich". Matematyk Al-Chuwarizmi 
był twórcą podstaw algebry (ok. 801). Lekarz, filozof i poeta Awicenna (980-
1037) był autorem Kanonu Medycyny, w którym zawarł podstawowe wiadomości 
z tej dziedziny. Awicenna znacznie rozszerzył zakres wiedzy medycznej w stosun-
ku do starożytności. Arabowie rozwinęli astronomię, tworząc pierwsze obserwa-
toria i opracowując wyniki obliczeń w postaci tablic astronomicznych. Uczony 
z XI w. Alhazen osiągnął znaczące wyniki w badaniach nad optyką geometrycz-
ną. Napisał „Optykę”. Astronomowie arabscy, tacy jak Al-Battani i Alpetragius, 
opracowali kompendium wiedzy astronomicznej.
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Za sprawą Awicenny i uczonego z Kordoby Awerroesa (XII w.) cywilizacja 
muzułmańska przyswoiła sobie filozofię Arystotelesa, która później właśnie 
za pośrednictwem Arabów dotarła do Europy. Dalszy postęp w dziedzinie mate-
matyki był dziełem perskiego uczonego Omara Chajjama (1047-1112), który udo-
skonalił algebrę i stosowany w tym czasie kalendarz. Uczeni arabscy zajmowali 
się alchemią i umieli wytwarzać na praktyczny użytek różne substancje. Znano 
w tym czasie 12 pierwiastków – złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów, antymon, 
kobalt, cynk, rtęć, siarkę i węgiel. Bezskutecznie usiłowano dokonać transmuta-
cji metali w złoto.

Na zachodzie Europy Karol Wielki, reaktywując idee Cesarstwa rzymskie-
go, zaczął systematycznie wspierać działalność intelektualną ,renesans karoliń-
ski. Jego osobistym doradcą był wykształcony na tekstach antycznych erudyta 
i świetny organizator Alkuin. Objął kierownictwo szkoły pałacowej w Akwizgra-
nie. Oparł jej program na siedmiu sztukach wyzwolonych, stopniu niższym – tri-
vium (gramatyka, retoryka, dialektyka) i wyższym – quadrivium (arytmetyka, 
geometria, astronomia i muzyka) oraz studium Pisma Świętego. Założono wie-
le innych szkół klasztornych w Auxerre, Reims, Sankt Gallen, Chartres. Nauki 
w pobierali w nich zarówno świeccy jak i przygotowujący się do stanu duchow-
nego. Działali w tym okresie wybitni uczeni , historycy Einhard, Paweł Diakon 
,Geograf Bawarski, Hraban Maur. Ruch zapoczątkowany w epoce Karola Wiel-
kiego kontynuowali w różnym stopniu jego spadkobiercy. Symboliczne znaczenie 
ma działalność teologiczno-filozoficzna Jana Szkota Eriugeny na dworze Karo-
la Łysego, tradycyjnie uznawanego za ojca scholastyki. Podkreślał rolę rozumu 
w wyjaśnianiu objawienia oraz zgodność rozumu i wiary. Gerbert z Aurillac, 
współtwórca tzw. "renesansu ottońskiego" i późniejszy papież Sylwester II, uzna-
wany był za najwybitniejszego matematyka X wieku, który upowszechnił w Euro-
pie cyfry arabskie.[10,14,24].

Kolejne ożywienie intelektualne nastąpiło dopiero na przełomie XI i XII w. 
wraz z rozwojem miast i gospodarki, ogólnym podniesieniem się poziomu cywili-
zacyjnego. Kluczowe znaczenie miała reconquista w Hiszpanii. Zdobycie Toledo 
w 1085 otworzyło przed uczonymi europejskimi dostęp do dzieł naukowych kul-
tury islamu i utraconej części kultury antycznej, co zapoczątkowało intensyw-
ną działalność translatorską. W latach 1060-91 Normanowie opanowali z kolei 
wcześniejsze zdobycze muzułmańskie na Sycylii. Pierwszym królem Sycylii został 
w 1130 Roger II, pod którego światłymi rządami kwitła wieloreligijna kultura 
intelektualna. W Salerno) studiowano i tłumaczono pisma uczonych arabskich, 
arabskie przekłady oraz greckie oryginały pism Arystotelesa. Zapoczątkowało 
to ferment intelektualny, dzięki któremu nauka została wyrwana ze stagnacji. 
Ośrodkiem tego ruchu stały się uniwersytety w Paryżu, Bolonii i Oksfordzie. 
Nowo powstały kierunek scholastyczny filozofii usiłował rozumowo udowodnić 
prawdy wiary, udoskonalając reguły wnioskowania i dyskusji.

Średniowieczny uniwersytet będący w założeniu wspólnotą wykładowców 
i słuchaczy, stał się instytucją pracy dydaktycznej i badawczej. Korzystał z licz-
nych przywilejów i opieki Kościoła oraz władców, ustaliła się tradycja autono-
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mii uniwersytetów. Wiedza była przekazywana studentom w postaci wykładów. 
Ta forma prowadzenia szeroko rozumianej działalności naukowej utrzymała się 
do dnia dzisiejszego, rozprzestrzeniając się na wszystkie kraje świata. W średnio-
wieczu na uniwersytetach dominowała filozofia scholastyczna, której podstawą 
była dysputa rozważająca argumenty "za i przeciw" wybranej kwestii teologicz-
nej lub filozoficznej. Organizacja uniwersytetów przypominała cech rzemiosła, 
będąc wspólnotą mistrzów i uczniów. Językiem wykładów była łacina, co stwo-
rzyło wspólnotę intelektualna całej chrześcijańskiej Europy. Początkowo istniało 
tylko kilka wydziałów (prawo, teologia, sztuki wyzwolone, filozofia). Ożywienie 
umysłowe rychło zaowocowało osiągnięciami naukowymi. Mnich franciszkań-
ski Roger Bacon (1214-1294) pierwszy wysunął koncepcję oparcia nauk przy-
rodniczych na doświadczeniach, zapoczątkował empiryczne przyrodoznawstwo, 
przewidywał też przyszły rozwój naukowo-techniczny ludzkości. Bacon opisał 
mechanizm powstawania tęczy i udoskonalił proch strzelniczy. Leonardo Fibo-
nacci z Pizy (ok. 1002) wprowadził do nauki europejskiej pozycyjny dziesiątkowy 
system liczenia i rozwinął teorię ciągów liczbowych. Uczeni francuscy Jan Buri-
dan i Mikołaj z Oresme (XIV wiek) wprowadzili do fizyki teorię impetu ,będącej 
zalążkiem pojęcia siły bezwładności oraz badali ruch przyspieszony przy użyciu 
wykresów i metod matematycznych. Polski uczony Witelon (ok. 1270) był auto-
rem dzieła na temat optyki „Perspektywy”.[10,14,24].

Piotr Hiszpan i Jan Duns Szkot (XIII-XIV w.) przyczynili się do rozwoju logi-
ki, wprowadzając związki wynikowe i funkcje prawdziwościowe. Duże znaczenie 
dla nauki miała wyprawa podróżnika weneckiego Marco Polo na Daleki Wschód 
w II poł. XIII w. (1272), którą streścił on w dziele Opisanie świata. Średniowiecz-
ni historycy byli z początku anonimowymi kronikarzami i rocznikarzami, ogra-
niczającymi się do prostego wyliczania zdarzeń. Tylko w Bizancjum i u Arabów 
działali uczeni próbujący wnikliwiej zgłębić dzieje. Niketas Choniates (1155-
1213) próbował zgłębić przyczyny upadku Bizancjum, a Ibn Chaldun (1332-1406) 
napisał historię Wschodu, zwracając uwagę na ogólny rozwój nauki, techniki 
i kultury. Pierwszym wybitniejszym dziełem naukowym historii europejskiej było 
Zwierciadło świata Wincentego z Beauvais (ok. 1250), obejmujące dzieje ludz-
kości od początku świata, aż do czasów współczesnych autorowi. Kronikarze 
w poszczególnych krajach europejskich starali się opisać dzieje swoich naro-
dów (Jan Długosz, Grzegorz z Tours). Historycy średniowieczni nie wyszli poza 
wąskie ramy chronologii biblijnej, nie starali się też głębiej analizować zdarzeń 
przeszłości.[10,14,24].

W okresie późnego średniowiecza miało miejsce kilka wydarzeń, które stały 
się preludium do rozwoju nauki w epoce renesansu. Już w 1238 Cesarz Fryderyk 
II zezwolił na dokonywanie sekcji zwłok. W 1285 po raz pierwszy zastosowa-
no soczewki, istotne dla późniejszego rozwoju fizyki i astronomii. Ogromną rolę 
w tych dziedzinach odegrały zegary mechaniczne wynalezione ok. 1320. W tym 
samym czasie wydano portolany – mapy szczegółowo przedstawiające wybrzeża 
morskie. Fundamentalne znaczenie dla nauki miał również wynalazek ruchomych 
czcionek do druku dokonany przez Johanna Gutenberga w 1455. Dzięki niemu 
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można było rozpowszechniać nowe idee na niespotykaną dotąd skalę. Możliwa 
była szybsza wymiana koncepcji między uczonymi i upowszechnianie osiągnięć 
nauki. Wspomniany wcześniej wynalazek dokładnych map wraz ze zbudowaniem 
w XV w. pierwszej karaweli umożliwił dokonanie wielkich odkryć geograficz-
nych.[10,14,24].

 Rewolucja naukowa epoki nowożytnej rozpoczęła się od dokonania wielkich 
odkryć geograficznych. Wiedza geograficzna średniowiecznych Europejczyków 
ograniczała się do Europy, Północnej Afryki i Azji. W wydanym w 1492 atlasie 
Martina Behaima dosyć dokładnie przedstawiono Europę i Morze Śródziemne, 
gorzej było ze znajomością Azji i Afryki. Zagrożenie mongolskie było przyczyną 
pierwszych wypraw geograficznych w głąb Azji przedsięwziętych przez mnichów 
franciszkańskich z inicjatywy papiestwa. W ślad za nimi ruszyli kupcy, czego 
efektem była praca "Opisanie świata" przez Marco Polo. Relacje z tych wypraw 
zaczęto włączać do wiedzy geograficznej ok. 1375 (tzw. mapa katalońska), ale 
fakt dotarcia Normanów w IX w. do Grenlandii i nawet do Nowej Fundlandii 
nie dotarł do uczonych. Budowanie w II poł. XV w. karawel, użycie logu i busoli 
znacznie usprawniło europejską żeglugę. Wzrosło zainteresowaniem morzem, że-
glugą i zamorską ekspansją. Książę portugalski Henryk Żeglarz (ok. 1430) zało-
żył szkołę nawigacji i popierał rozwój żeglugi. Z jego inicjatywy żeglarze portu-
galscy opłynęli w 1434 przylądek Ras Budżdur i zbadali wybrzeża Afryki, dotarli 
też do Azorów. W 1474 Krzysztof Kolumb odbył rozmowę ze sławnym geografem 
Toscanellim, z której wysunął wniosek, że najlepszym sposobem dotarcia do Indii 
jest żegluga na zachód. W 1492 dzięki poparciu monarchów Kastylii i Aragonii 
wyruszył na wyprawę z portu Palos de la Frontera i płynąc na Zachód, dotarł 12 
października tego roku do wyspy Watling w Archipelagu Karaibów, odkrywając 
wielki kontynent zachodniej półkuli. W toku następnych wypraw odkryto Kubę, 
Haiti, Jamajkę i Wybrzeże Ameryki Południowej.[10,14,24]

Kontynent Ameryki Południowej eksplorowali m.in. Cabral, Balboa i Pinzón. 
Amerigo Vespucci szczegółowo zbadał zachodnie wybrzeże kontynentu w latach 
1500-1505. Jeszcze w 1487 Bartolomeo Diaz opłynął Afrykę. W 1498 żeglarz 
portugalski Vasco da Gama dotarł drogą morską do Indii, opływając Afrykę. 
Ogromne znaczenie miała wyprawa dookoła świata Ferdynanda Magellana, 
który w latach 1519-1522 opłynął kulę ziemską. Ta pierwsza w dziejach wypra-
wa na taką skalę ostatecznie udowodniła kulistość Ziemi. Wielkie odkrycia geo-
graficzne znacznie poszerzyły horyzont intelektualny Europejczyków. Odkryto 
zupełnie nowe lądy, doszło do kontaktu z odmiennymi kulturami i cywilizacja-
mi. Odkrycia wpisały się w zachodzący w Europie przewrót intelektualny. Pod 
koniec istnienia Cesarstwa bizantyńskiego, uczeni bizantyńscy wraz z dziełami 
autorów antycznych trafili do Włoch, rozbudzając na nowo zainteresowanie 
dorobkiem starożytności[13]. Niemiecki matematyk i astronom Regiomontanus 
przetłumaczył dzieło Ptolemeusza z oryginalnego tekstu greckiego, był też auto-
rem dzieła o trygonometrii. Druk umożliwił szybsze rozprzestrzenianie się poglą-
dów naukowych. Około 2090 przedrukowanych w tym czasie książek stanowiły 
dzieła z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i astronomii. Pierwszymi dru-
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kowanymi pozycjami z zakresu nauki były tablice astronomiczne. Sprawy reli-
gijne reformacji zwróciły uwagę na stosunek religii do nauki. Powoli zaczynała 
powstawać nauka nowożytna, bazująca na szczegółowej obserwacji, operująca 
eksperymentem, aparatem matematycznym i krytycznym myśleniem.

Żyjący w I połowie XVI w. francuski chemik Filip Paracelsus zapoczątkował 
jatrochemię, której celem było wytwarzanie leków. On to sformułował zasadę: 
"wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, ponieważ to dawka czyni truciznę".

Chociaż już w starożytności pojawiały się poglądy, że Ziemia się porusza 
,o czym wiedzieli także studenci w średniowieczu to dominującym modelem 
do XVI w. w nauce był model Wszechświata oparty na teorii Hipparcha i Ptole-
meusza , nieruchoma Ziemia, którą okrążają planety wraz ze Słońcem. Ciała nie-
bieskie poruszają się w nim po doskonałych okręgach. Model był skomplikowany. 
Występował w nim system wielu okręgów. Dla starożytnych i średniowiecznych 
astronomów był to wystarczający system – pozwalał z dużą dokładnością obli-
czać ruchy ciał niebieskich. Ta wizja Kosmosu opierała się na poglądach Arysto-
telesa i zakładała, że Ziemia i Słońce wraz z planetami i gwiazdami umieszczone 
są w "świecie niebiańskim", rządzonym odmiennymi prawami niż rzeczywistość 
ziemska. Są one niezmienne i poruszają się ciągłym kolistym ruchem[15]. Poglad 
ten został przełamany przez Mikołaja Kopernika. Kopernik studiował w Akade-
mii Krakowskiej, a następnie na uniwersytetach w Padwie i Bolonii. We Wło-
szech zetknął się z myślą renesansu i ideami filozofów starożytnych. Już wtedy 
zaczęła w nim kiełkować myśl, że system ptolemejski jest zbyt skomplikowany 
i po prostu błędny. Z początku chciał go tylko uprościć. W 1507 napisał pracę 
"Commentariolus", w której wyłożył podstawy teorii heliocentrycznej. Prawie 
40-letnia, przerywana różnymi obowiązkami praca badawcza dała owoc w po-
staci dzieła De revolutionibus orbium coelestium, wydanego w rok po śmierci 
uczonego. Kopernik odrzucił system Ptolemeusza i zaproponował model, w któ-
rym nieruchome Słońce okrążane jest przez Ziemię wraz z innymi planetami. Zie-
mia nie jest, jak uważano dawniej, środkiem Wszechświata, tylko jedną z planet 
krążących wokół Słońca. Teoria Kopernika nie była jednak prostsza od modelu 
Ptolemeusza[14] i aż do XVIII w. budziła kontrowersje i była ostro zwalczana. 
Odkrycie Kopernika oznaczało przewartościowanie dawnych pojęć o przyrodzie 
i w ogóle zmianę całego paradygmatu nauki (przewrót kopernikański). Koper-
nik sformułował także ekonomiczne prawo zastępowania lepszej monety przez 
gorszą (prawo Kopernika-Greshama), a jako lekarz pierwszy przeciwstawił się 
powszechnej w owym czasie praktyce upuszczania krwi.[10,14,24].

W 1545 Girolamo Cardano podał ogólną metodę rozwiązywania równań al-
gebraicznych, wprowadził symbole działań matematycznych. W 1543 Andreas 
Vesalius w dziele De humani corporis fabrica prawidłowo opisał anatomię ludz-
ką, dzięki sekcjom zwłok skorygował błędne opisy Galena. Anatom hiszpański 
Miguel Servet opisał ok. 1500 płucny obieg krwi. Działający w XVI w. uczeni 
Mercator, Abraham Ortelius i Willem Blaeu opracowali podstawy nowoczesnej 
kartografii. Sebastian Münster w 1544 wydał atlas pod nazwą Kosmografia. 
W 1551 Konrad Gesner opracował całokształt ówczesnej wiedzy zoologicznej, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



45

a uczony włoski Andrea Cesalpino zapoczątkował w 1583 systematykę morfolo-
giczną roślin. Ulisses Aldrovandi zapoczątkował w 1602 badania w dziedzinie 
entomologii. W tym samym czasie William Gilbert badał zjawisko magnetyzmu, 
wysuwając tezę o istnieniu pola magnetycznego Ziemi.

Około 1570 Tycho Brahe dokonywał dokładnych obserwacji pozycyjnych pla-
net. Dwaj uczeni w XVII w. szybko podchwycili pomysł Kopernika. Jan Kepler, 
astronom z Pragi, poprawił system heliocentryczny (odkrył, że planety poruszają 
się po orbitach eliptycznych, a nie kulistych) i sformułował 3 prawa ruchu planet. 
Galileusz (1546-1640), fizyk i astronom włoski, również poparł teorię koperni-
kańską, broniąc jej w Dialogu o dwóch najważniejszych systemach świata – pto-
lemeuszowym i kopernikowym. Posługując się teleskopem własnej konstrukcji, 
odkrył księżyce Jowisza i góry na Księżycu – odkrycia te podważały model geo-
centryczny. Galileusz słusznie założył, że jeśli księżyce Jowisza krążą wokół tej 
planety, to planety Układu Słonecznego podobnie okrążają Słońce. Poglądy Ga-
lileusza i jego odkrycia wzbudziły w XVII-wiecznej Europie szerokie kontrower-
sje, zwłaszcza że był on bliskim przyjacielem papieża Urbana VIII. W 1633 Ga-
lileusza postawiono przed trybunałem Inkwizycji za głoszenie teorii Kopernika, 
którą podówczas uważano za niezgodną z Biblią i nauką Kościoła. Został on ska-
zany na dożywotni areszt domowy i zmuszony do odwołania swoich poglądów. 
Proces ten zapoczątkował trwający aż do XX w. konflikt między Kościołem a na-
uką. Mimo to teoria heliocentryczna rozpowszechniła się w kołach naukowych 
Europy, a coraz więcej dowodów pokazywało, że jest słuszna. Obecnie stanowi 
ona podstawę współczesnego obrazu Wszechświata. Galileusz pierwszy posłu-
giwał się na szeroką skalę metodą eksperymentalną w upowszechnianiu nauki. 
Sformułował zasadę względności ruchu, prawo swobodnego spadania ciał, od-
krył związek pomiędzy siłą a ruchem, wykazał eksperymentalnie istnienie próżni, 
odkrył prawo działania wahadła, wynalazł 2 istotne instrumenty naukowe – lu-
netę i termometr. Za pomocą lunety odkrył księżyce Jowisza, szczegółowo zbadał 
Księżyc (formułując pogląd, że jest skalistym ciałem niebieskim). Obalił błędy 
fizyki Arystotelesa i napisał pierwszy nowoczesny podręcznik fizyki – Rozprawy 
i dowody matematyczne.[10,14,24].

Epoka renesansu zaowocowała wielkimi osiągnięciami w dziedzinie nauk hu-
manistycznych. W II połowie XV i I połowie XVI w. Erazm z Rotterdamu, Jo-
seph Scaliger i św. Tomasz Morus zapoczątkowali nowożytną filologię. Niccolò 
Machiavelli (1464-1527) wydał Historię Florencji i Rozważania – pierwsze no-
wożytne dzieło historyczne, łączące historię z zagadnieniami społecznymi, po-
ruszające kwestie prawidłowości rządzących dziejami. Jean Bodin (ok. 1596) na-
pisał podręcznik pt. Metoda łatwego poznania historii, w którym omawiał reguły 
doboru i interpretacji źródeł historycznych, kładąc tym samym metodologicz-
ne podwaliny pod naukową historię. Teoria procesu dziejowego Bodina kładła 
nacisk na czynniki geograficzne. W chronologii odszedł Bodin od tradycyjnego 
podziału dziejów na okresy 4 monarchii. Inny badacz, Francuz Lancelot Voisin 
de La Popelinière, (dzieło Historia historii – 1599) sformułował zadania historii 
mówiąc, że jej celem jest rozważanie przyczyn dla odkrycia prawdy. Jean Bodin 
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i Machiavelli tworzyli też teorię państwa i prawa (Książę Machiavellego i Sześć 
ksiąg o Rzeczypospolitej Bodina). Thomas Mun i Jean-Baptiste Colbert zapocząt-
kowali nowożytną ekonomię, badając znane im z praktyki procesy ekonomiczne.

Tommaso Campanella (1568-1639) zanalizował naukowo państwowość hisz-
pańską (Monarchia ispanica) i sformułował program państwa idealnego (Miasto 
Słońca). Zainteresowanie światem antycznym i historią poszczególnych krajów 
zaowocowało zbieraniem informacji o starożytności i początkami badania naj-
starszych dziejów. Antykwariusz angielski William Camden opublikował w swo-
jej pracy Britannia (1586) listę miejsc, w którym wysunął hipotezę antropolo-
gicznego pochodzenia kurhanów, kładąc podstawy dla archeologii. Leonardo da 
Vinci (1452-1519) wszechstronny artysta, filozof, anatom, fizyk i technik prekur-
sorsko próbował sformułować prawo grawitacji, był twórcą teorii rozchodzenia 
się fal, zajmował się akustyką i optyką, prawidłowo interpretował skamieniałości 
i warstwy geologiczne, był pionierem wprowadzania matematyki do nowożyt-
nych nauk przyrodniczych, badał anatomię człowieka. Da Vinci był też zdolnym 
konstruktorem i teoretykiem techniki.

Giordano Bruno (1548-1600), filozof włoski i zwolennik teorii Kopernika, 
sformułował teorię o wielości światów zamieszkanych. Został przez Inkwizycję 
skazany na spalenie na stosie za herezję. Procesy Galileusza i Bruna na pewien 
czas zahamowały rozwój nauki w krajach katolickich. Cieszące się większą wol-
nością myśli kraje protestanckie (Anglia, Niderlandy, Szwecja) stały się nowymi 
ośrodkami rewolucji naukowej. Już w 1638 przemycono z Włoch Rozprawy [...] 
Galileusza i wydrukowano je w Lejdzie.[10,14,24].

W Anglii Francis Bacon opracował w latach 1620-1623 program nowej nauki 
(wyłożony w dziełach Nowa Atlantyda i Novum Organum), opartej na empiry-
zmie. Nauka w pojęciu Bacona miała służyć opanowywaniu materialnego świata 
przez człowieka i czerpaniu z niego korzyści; pogląd ten oparty był na biblijnym 
nakazie Boga: "czyńcie sobie Ziemię poddaną". Bacon roztaczał wizję wielkiej 
nauki i jej przyszłych odkryć oraz wynalazków techniki (przewidział m.in. wy-
nalezienie samochodu, okrętu silnikowego i telewizji). Opracował indukcyjną 
metodę dowodzenia naukowego i określił ramy metodologiczne prowadzenia 
badań. W tym czasie we Francji René Descartes (Kartezjusz 1595-1690) w swej 
Rozprawie o metodzie opracował matematyczny sposób dowodzenia w nauce. 
Kartezjusz postulował, by uczeni przechodzili od problemów prostszych do trud-
niejszych, zawsze sprawdzali słuszność swych wniosków oraz dążyli do jasnej 
i wyraźnej prawdy.

Renesans był epoką przejściową między średniowieczem a nowożytnością.

Centralną postacią w rewolucji naukowej XVII w. jest Isaac Newton, uro-
dzony w roku śmierci Galileusza (1642). Newton zastosował konsekwentnie 
metody matematyczne ,wynalazł rachunek różniczkowy do opisu ruchu i pro-
cesów zachodzących w świecie fizycznym.
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Sformułował prawo powszechnego ciążenia i prawa dynamiki w dziele Philo-
sophiae naturalis principia mathematica (1687). Odkrycie Newtona było przeło-
mowe – prawo grawitacji wyjaśnia i opisuje zarówno ruch wszystkich ciał na Zie-
mi, ciał niebieskich, a także zjawisko pływów morskich. Obalona została fizyka 
Arystotelesa – błędna koncepcja ciążąca nad fizyką od ponad 2000 lat. Teoria 
newtonowska – mechanika klasyczna – przewidziała istnienie kilku nieznanych 
wcześniej zjawisk: spłaszczenia kuli ziemskiej na biegunach i okresowego po-
wrotu komety Halleya. Ale osiągnięcia Newtona mają znacznie głębszą naturę. 
Przede wszystkim ukazał on rolę matematyki i eksperymentu w wyjaśnianiu pra-
widłowości rządzących przyrodą. Oparł on swoje wyjaśnienia na podstawowych, 
precyzyjnych pojęciach: sile, pracy, ruchu ,ściśle określonych matematycznie. 
Fizyka stała się pierwszą nauką ścisłą w pełnym tego słowa znaczeniu – podda-
jącą się w pełni opisowi matematycznemu. Dzieło angielskiego uczonego umoż-
liwiło dokonywanie odkryć w nowożytnej fizyce i astronomii. Stało się możliwe 
przewidywanie ruchu planet, ciał niebieskich i obiektów na Ziemi, a także kon-
struowanie skuteczniejszych urządzeń technicznych.

Na bazie teorii Newtona powstał nowy pogląd naukowy mechanicyzm, zakła-
dający, że za pomocą praw mechaniki klasycznej można wyjaśnić wszystkie za-
chodzące w świecie zjawiska. Fizyka stała się wzorem dla innych nauk, z pomocą 
newtonowskich równań opisywano ilościowo ciepło, elektryczność i magnetyzm. 
Mechanicyzm aż do początku XX w. dominował w nauce, uważano, że zadaniem 
fizyków mogą być tylko coraz dokładniejsze obliczenia. Dopiero prace Einste-
ina, Rutherforda i Schrödingera znacznie ograniczyły stosowalność mechaniki 
klasycznej, która dziś jest z powodzeniem używana do opisu ruchu ciał w polu 
grawitacyjnym Ziemi, oddziaływań i ruchu większości ciał niebieskich, ale nie 
stosuje się już do mikroświata i prędkości zbliżonych do prędkości światła.

Uczeń Galileusza Evangelista Torricelli udowodnił w 1643, że powietrze po-
siada swą wagę i istnieje ciśnienie atmosferyczne. W 1650 Bernard Varenius 
opublikował dzieło Geographia generalis, w którym opisał Ziemię, zapoczątko-
wując syntetyczną geografię. Pierre de Fermat we Francji pracował nad podsta-
wami rachunku różniczkowego, teorii prawdopodobieństwa i sformułował tzw. 
wielkie twierdzenie Fermata. Fizyk włoski Francesco Maria Grimaldi po raz 
pierwszy zaobserwował w 1666 zjawisko dyfrakcji światła. Chemik Robert Boyle 
podał w 1661 definicję pierwiastka chemicznego (prosta, trwała, nie dająca się 
rozłożyć substancja), rozwinął metody analizy chemicznej, sformułował pierwsze 
prawa przemian gazowych. Jego dzieło Chemik sceptyczny stało się początkiem 
nowoczesnej chemii. Dwaj uczeni – Robert Hooke w Anglii i Antonie van Leeu-
wenhoek w Holandii zaczęli obserwować świat małych organizmów żywych przy 
pomocy skonstruowanych przez siebie mikroskopów. Zbadali strukturę tkanek 
roślinnych i zwierzęcych, pierwsi opisali plemniki w nasieniu ludzkim, bakterie 
i pierwotniaki oraz budowę owadów. Odkryli i opisali komórki – podstawowe 
cegiełki budulcowe organizmów. Francis Bacon był nie tylko propagatorem nauk 
przyrodniczych zasłużył się też na polu metodologii historii, wskazując na rolę 
rekonstrukcji przeszłości i bezstronnego ukazywania faktów.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



48

Rozwijało się zainteresowanie starożytnością i jej naturalnymi pozostałościa-
mi. Antykwariusz John Aubrey (1626-1697) sklasyfikował zabytki archeologiczne 
w Brytanii i opisał metodologiczną budowę Stonehenge (Monumenta Britanica). 
Jacques Spon (1647-1685) jako pierwszy użył terminu "archeologia" na określe-
nie badań nad starożytnością. W 1666 Robert de Gaigniere opisał starożytne 
zabytki Francji w dziele Antiquite des Gaules. Myśl ekonomiczną rozwijali Wil-
liam Petty (1623-1687), który stworzył pojęcie ceny naturalnej i Dudley North, 
twórca koncepcji wolnego handlu. Refleksje nad kwestiami społecznymi podjęli: 
Hugo Grocjusz (1683-1645), twórca koncepcji prawa naturalnego, John Locke 
(1632-1704) teoretyk nowożytnego ustroju politycznego i Thomas Hobbes (1588-
1679) twórca teorii państwa i umowy społecznej. W pierwszym okresie nowo-
żytnej rewolucji naukowej najwybitniejsi badacze byli zwykle amatorami i nie 
byli związani z uniwersytetami. Ich badania nie miały wiele wspólnego z pra-
cą zawodową. Od XVII w. zaczęły się pojawiać towarzystwa naukowe, służące 
intensyfikacji wysiłków badawczych, wymianie i weryfikacji wyników. Pierwsze 
powstały we Włoszech (Accademia dei Lincei, Accademia del Cimento). Najważ-
niejszymi jednak towarzystwami powstałymi w tym okresie były: Royal Society 
of London for the Promotion of Natural Knowledge (1662) i Francuska Akademia 
Nauk w Paryżu (1666). Ich członkami byli najwybitniejsi uczeni swoich czasów 
(również dziś do Royal Society są wprowadzani badacze legitymujący się naj-
wybitniejszymi osiągnięciami). Z korespondencji uczonych rozwinęła się nowa 
forma wymiany wyników badań – czasopisma naukowe, ów uniwersalny język 
i środek komunikacji uczonych. Pierwszymi czasopismami naukowymi były: Phi-
losophical Transactions wydawane od 1665 przez Royal Society i Journal des Sa-
vants, wychodzący z inicjatywy Akademii Nauk w Paryżu. Ta pomysłowa forma 
wymiany informacji i poglądów znacznie zintensyfikowała rozwój wiedzy – odtąd 
w nauce liczył się ten, kto przedstawiał innym uczonym swe myśli.

Dla nauki XVII i XVIII w. duże znaczenie miały prace niemieckiego matema-
tyka Gottfrieda Leibniza, który niezależnie od Izaaka Newtona opracował zasa-
dy rachunku różniczkowego i próbował sformułować zasady logiki symbolicznej. 
Ok. 1680 Jan Heweliusz (1611-1687), astronom z Gdańska, wybudował najwięk-
szy w tamtych czasach teleskop i opracował dokładne mapy Księżyca. W 1705 
Edmund Halley opublikował Zasady astronomii komet, w której wykazał, że po-
ruszają się one po orbitach eliptycznych. Obserwował kometę nazwaną później 
jego imieniem i przewidział jej zbliżenie się do Słońca. W 1718 Halley odkrył 
ruchy własne gwiazd. W 1714 Gabriel Fahrenheit jako pierwszy ustalił i wpro-
wadził skalę temperatur zwaną skalą Fahrenheita. W 1727 Stephen Hales zapo-
czątkował swym dziełem Vegetable Staticks fizjologię roślin. Najwybitniejszym 
biologiem XVIII w. był jednak Szwed Karol Linneusz (1707-1778), który zapo-
czątkował nowoczesną systematykę, porządkując najpierw gatunki roślin w Spe-
cies Plantarum, a później wszystkie znane w jego czasie gatunki organizmów 
ujął w jeden spójny system klasyfikacyjny w dziele Systema Naturae. Wprowadził 
dwuczłonowe łacińskie nazewnictwo gatunków (wyraz rodzaju + wyraz gatunku 
np. Bos indicus – bawół). W 1727 Joseph Priestley i Jan Ingenhousz zapoczątko-
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wali badania nad fotosyntezą. Rok później James Bradley odkrył zjawisko aber-
racji światła. W 1738 Daniel Bernoulli sformułował podstawy hydrodynamiki 
i zapoczątkował kinetyczną teorię gazów. W 1740 Charles Bonnet odkrył zjawi-
sko partenogenezy.[10,14,24].

W latach 1743-1788 fizycy i matematycy tacy jak: Pierre Laplace czy Leonard 
Euler badali mechanikę układu punktów materialnych, ciała stałego i hydrody-
namiki. Leonard Euler rozwinął analizę matematyczną, trygonometrię, rachu-
nek wariacyjny. Jego prace tworzyły matematyczne podstawy techniki i fizyki. 
W 1748 Antoine Lavoisier odkrył prawo zachowania masy w reakcjach chemicz-
nych. W latach 1757-1766 wydano dzieło Albrechta von Hallera Elementa physio-
logiae corporis humani, w którym zawarta była ówczesna wiedza o organizmie 
ludzkim – praca ta zapoczątkowała nowożytną fizjologię. W 1759 Caspar Frie-
drich Wolff udowodnił teorię epigenezy i obalił teorię preformacji w biologii. 
W 1738 John Harrison wynalazł precyzyjny zegar morski, który służył do ob-
liczania długości geograficznej (co stanowiło wówczas duży problem). W 1742 
Anders Celsius wprowadził swoją skalę temperatur opartą na zachowaniu się 
wody, a trzy lata później Pieter van Musschenbroek skonstruował pierwszy kon-
densator elektryczny (butelkę lejdejską). Około 1760 Lazarro Spallanzani jako 
pierwszy obalił teorię samorództwa za pomocą swych doświadczeń dotyczących 
procesów gnicia różnych substancji organicznych. W 1744 Joseph Priestley od-
krył tlen i zbadał jego rolę w przyrodzie, a także w procesie oddychania.

W latach 1771-1785 Charles Coulomb sformułował na podstawie swoich badań 
prawa elektrostatyki. W 1773 Guillaume-François Rouelle uzyskał mocznik z mo-
czu; w tym samym czasie Carl Scheele wyizolował glicerol z oliwy, kwas cytryno-
wy, mlekowy i moczowy. Prace te zapoczątkowały chemię organiczną, udowad-
niając, że substancje organiczne można syntetyzować bez udziału istot żywych. 
W 1751 po raz pierwszy prawidłowo wyznaczono odległość Ziemi od Księżyca. 
W 1777 Antoine Lavoisier wyjaśnił oddychanie komórkowe i spalanie jako proces 
łączenia się substancji z tlenem. Około 1782 René-Just Haüy opracował pod-
stawy krystalografii. W 1781 William Herschel odkrył planetę Uran, a dwa lata 
później stwierdził ruch Układu Słonecznego. W tym samym roku Lazarro Spal-
lanzani stwierdził, że trawienie jest procesem chemicznym. Postępowały w tym 
czasie prace nad zjawiskiem elektryczności. W 1786 Alessandro Volta skonstru-
ował pierwsze ogniwo elektryczne, a Luigi Galvani odkrył zjawiska elektryczne 
w organizmach zwierząt. W 1789 Antoine Laurent de Jussieu ułożył pierwszy fi-
logenetyczny układ systematyki roślin. W 1788 hrabia Rumford i Humphry Davy 
odkryli związek ciepła z pracą mechaniczną. W dziedzinie chemii istotne było 
odkrycie praw stechiometrycznych przez Johna Daltona i Josepha Gay-Lussaca 
w latach 1793-1811. W 1793 Christian Konrad Sprengel odkrył zjawisko zapyla-
nia kwiatów przez owady. W 1796 Edward Jenner dokonał pierwszego szczepie-
nia przeciwko ospie. W 1800 Alessandro Volta zbudował baterię elektryczną.

W XVIII w. wzrosło zainteresowanie geologią i paleontologią. Twórcą no-
woczesnej geologii był James Hutton (1726-1797), który sformułował prawa 
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stratygrafii geologicznej, a paleontologii Georges Cuvier – twórca anatomii 
porównawczej, wytrwały badacz skamieniałości. Przyrodnik Georges Buffon 
(1701-1788) opisał rozwój życia na Ziemi, wysuwając hipotezę o znacznym wieku 
Ziemi.[10,14,24].

W obrębie nauk humanistycznych rozwijała się w XVIII w. historia. Filozof 
i historyk francuski Voltaire (1694-1778) pierwszy zerwał z układem chronolo-
gicznym w swoich pracach, przedstawił koncepcję postępu w dziejach, był twórcą 
pierwszej historii kultury (Rozprawa o zwyczajach i duchu narodu, 1769). Jean 
Condorcet także poparł koncepcję postępu w książce Szkic obrazu postępu ducha 
ludzkości poprzez dzieje (1792), w której badał prawa rządzące biegiem dzie-
jów. Nicolas Boulanger w 1776 i Charles Dupuis w 1794 zapoczątkowali swoimi 
pracami nowożytne religioznawstwo. W 1738 zaczęły się prace wykopaliskowe 
w Pompejach i Herkulanum, od których datuje się rozwój archeologii nowożyt-
nej. W 1750 Johann Georg Eccard napisał pracę De origine Germanorum, w któ-
rej badał pochodzenie ludów germańskich, a w 1764 Johann J. Winckelmann wy-
dał Historię sztuki starożytnej – pierwszą próbę naukowego opracowania źródeł 
archeologicznych. W 1784 Thomas Jefferson przeprowadził pierwsze naukowe 
wykopaliska archeologiczne, służące wyjaśnieniu konkretnych problemów ba-
dawczych (pochodzenie kurhanów w USA). Edward Gibbon (1737-1794) badał 
zagadnienie upadku Cesarstwa rzymskiego, które opracował w dziele Zmierzch 
i upadek cesarstwa rzymskiego. Ważnym dla historii i archeologii wydarzeniem 
była wyprawa Napoleona do Egiptu w 1798. Rozbudziła ona zainteresowanie 
starożytnym Egiptem i przyniosła plon w postaci źródeł archeologicznych i pisa-
nych z tego terenu.[10,14,24].

Wiek XVIII to także czas rozwoju ekonomii. Na początku znaczenie zyska-
ła szkoła fizjokratyczna François Quesnaya, przypisująca największą wartość 
ziemi, potem jednak David Ricardo, a zwłaszcza Adam Smith opracowali za-
sady klasycznej ekonomii. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa naro-
dów (1776), najważniejsza praca Smitha, była opracowaniem zasad współcze-
snej ekonomii, w której położono nacisk na znaczenie pracy. Thomas Malthus, 
twórca demografii, opublikował w 1798 książkę Rozważania o zasadach popu-
lacji, w której sformułował pogląd, że liczba ludności świata wzrasta w postępie 
geometrycznym, a zasoby w postępie arytmetycznym. W XVIII w. opublikowano 
pierwsze encyklopedie – kompendia wiedzy przeznaczone dla szerokiego ogółu, 
które przyczyniły się do rozpowszechnienia osiągnięć nauki i techniki. Najbar-
dziej znaczące z nich to Wielka Encyklopedia Francuska (1772) i Encyklopedia 
Britannica (1771). Zainteresowanie nauką w cywilizacji Zachodu było coraz szer-
sze. Władcy, którzy chcieli się liczyć w świecie, tworzyli akademie nauk skupia-
jące najlepszych krajowych specjalistów. Zaczęły się kształtować profesjonalne 
kadry naukowe. Wzrosła liczba towarzystw naukowych.

W początku XIX w. toczyły się w nauce spory, zwłaszcza w dziedzinie nauk 
o Ziemi i biologii. Pierwszy z nich toczyli neptuniści – zwolennicy poglądu o głów-
nej roli morza w kształtowaniu powierzchni Ziemi, z plutonistami, którzy uważali, 
że to aktywność wulkanów odgrywa naczelną rolę w tym procesie. Kolejny spór 
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wynikł pomiędzy zwolennikami Georges'a Cuviera, którzy utrzymywali, że dzie-
je Ziemi były znaczone katastrofami niszczącymi okresowo życie (katastrofiści), 
a uczonymi uważającymi, że rozwój życia na Ziemi przebiega w stopniowy, ewo-
lucyjny sposób (aktualiści), przy czym zmiany na ten rozwój wpływające były tej 
samej natury, co procesy obecnie kształtujące Ziemię.[10,14,24].

Rzecznik drugiego poglądu, Jean-Baptiste de Lamarck sformułował mglistą 
jeszcze koncepcję ewolucji organicznej, opierającą się na idei ciągłości życia. 
Cuvier był przeciwny tej idei, nie wierzył też w istnienie człowieka w przeszłych 
epokach geologicznych (słynne zdanie Cuviera "l'homme fossile n'existe pas" – 
"człowiek kopalny nie istnieje"). Te dwa spory miały się przyczynić do przełomu 
w rozumieniu dziejów Ziemi w połowie XIX wieku. Tymczasem odkrycia zaczęły 
narastać lawinowo, szybko powiększała się wiedza o świecie, a wyniki badań 
znajdowały praktyczne zastosowanie. W 1800 Jean Senebier i Nicolas-Théodore 
de Saussure odkryli, że rośliny syntetyzują związki organiczne z dwutlenku węgla 
i wody, opisując zasady procesu fotosyntezy. Pomiędzy 1802-1805 Pierre Latre-
ille opracował podstawy wiedzy o stawonogach. Działający w Niemczech mate-
matyk Carl Friedrich Gauss rozwinął w I połowie XIX w. algebrę, teorię liczb, 
geometrię i teorię potencjału. Jego osiągnięcia wpłynęły znacząco na rozwój 
fizyki w kolejnych latach. W 1803 John Dalton wysunął hipotezę, że pierwiastki 
chemiczne składają się z atomów – najmniejszych części materii o określonej ma-
sie i rozmiarach. W tym samym roku odkryto zjawiska interferencji i polaryzacji 
światła. W 1804 Jędrzej Śniadecki sformułował koncepcję obiegu materii w przy-
rodzie. W 1805 pierwszy raz wyizolowano aminokwas asparaginę. Aleksander 
von Humboldt, niemiecki uczony i podróżnik, badał geologię i florę Ameryki Po-
łudniowej i Uralu, prowadził pionierskie prace nad geografią roślin, a w swych 
dziełach zawarł całokształt ówczesnej wiedzy przyrodniczej. W 1808 John Dalton 
i Amadeo Avogadro sformułowali podstawę atomistycznej teorii budowy materii. 
W latach 1809-1829 J. B. de Lamarck i Georges Cuvier wprowadzili do nauki 
swoje koncepcje – ewolucjonizm i katastrofizm. Cuvier odkrył zasadę korela-
cji w budowie organizmów i z powodzeniem rozwijał anatomię porównawczą, 
co pozwalało mu rekonstruować wymarłe zwierzęta, a Lamarck wysunął hipo-
tezę wspólnego pochodzenia wszystkich organizmów. W latach 1816–1859 Carl 
Ritter dokonał syntezy wiedzy o Ziemi i działalności człowieka na Ziemi. Od 1818 
Thomas Young i Augustin Fresnel rozwijali falową teorię światła. W 1820 Hans 
Ørsted odkrył zjawiska elektromagnetyczne, a André Ampère zbadał oddziały-
wanie dwóch przewodników prądu elektrycznego. W 1824 Carl Friedrich Gauss, 
János Bolyai i Nikołaj Łobaczewski opracowali pierwsze systemy geometrii 
nieeuklidesowej. W 1837 Karl Ernst von Baer odkrył komórkę jajową ssaków. 
Justus von Liebig i Friedrich Wöhler tworzyli w tym czasie teoretyczne podsta-
wy chemii organicznej. W 1822 zmierzono prędkość dźwięku w powietrzu, a rok 
później Jöns Jacob Berzelius wyodrębnił pierwiastek krzem. W 1825 H. Ørsted 
wyodrębnił glin. André Ampère podał w 1825 teorię magnetyzmu wprowadzając 
pojęcie prądu i napięcia. W 1828 Friedrich Wöhler zsyntetyzował mocznik, oba-
lając tym samym teorię witalizmu. W 1830 Charles Lyell, zwolennik aktualizmu 
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geologicznego, odkrył zasady stratygrafii i podał teorię ewolucji geologicznej 
w pracy "Principles of Geology", będącej początkiem nowoczesnej geologii. 
W 1831 Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej. W tym 
samym roku biolog Robert Brown odkrył istnienie jądra komórkowego. W 1833 
wysunięto hipotezę o centralnym znaczeniu enzymów w biologii, a Faraday ogło-
sił prawa elektrolizy. W tym samym roku Charles Babbage skonstruował pierw-
szą maszynę liczącą, poprzedniczkę późniejszych komputerów. W 1836 Berzelius 
i Liebig wyjaśnili fermentację jako proces enzymatyczny, a w następnym roku 
Faraday wprowadził pojęcie pola fizycznego. W 1838 Gerrit Mulder przepro-
wadził pierwsze systematyczne badania białek. Matthias Schleiden i Theodor 
Schwann podali teorię komórkowej budowy organizmów. W tymże roku Frie-
drich Bessel po raz pierwszy obliczył paralaksę gwiazdy. W 1840 Germain Henri 
Hess wykazał związek pomiędzy cieplnymi efektami reakcji chemicznej a Justus 
von Liebig sformułował teorię mineralnego odżywiania się roślin. W 1841 Hugo 
von Mohl wydał pracę na temat budowy i powstawania tkanek roślinnych, a rok 
później James Joule sformułował pierwszą zasadę termodynamiki. Lata 40. XIX 
w. przyniosły poważne osiągnięcia medyczne – narkozę za pomocą chlorofor-
mu i eteru oraz początkowe prace nad trawieniem człowieka. W 1846 astronom 
Johann Gottfried Galle odkrył planetę Neptun. Biolodzy wykazali, że zarodek 
roślinny powstaje z udziałem komórki jajowej i opisali zjawisko przemiany po-
koleń u roślin ( Wilhelm Hofmeister w 1850). Richard Owen, paleontolog brytyj-
ski, wprowadził do nauki pojęcie analogii i homologii narządów, Johannes P. 
Müller zapoczątkował fizjologię porównawczą. Kierunek ewolucyjny w anatomii 
porównawczej ugruntował Karl Gegenbaur. W 1854 Bernhard Riemann opraco-
wał nieeuklidesową geometrię przestrzeni. W latach 1854-1859 Gustav Kirchhoff 
i Robert Bunsen opracowali metody analizy spektralnej substancji, co otworzyło 
nowe możliwości przed nauką, zwłaszcza przed chemią, fizyką, astronomią i bio-
logią. Dzięki tej metodzie udało się poznać m.in. skład chemiczny gwiazd. Léon 
Foucault określił prędkość światła (c = 299 792 458 m/s) i wykazał istnienie ruchu 
obrotowego i obiegowego Ziemi za pomocą wynalezionego przez siebie wahadła. 
Fizjolog Claude Bernard określił rolę wątroby w przemianie cukrów, odkrył wła-
sności soku trzustkowego i wyizolował glikogen. W latach 1856-1868 fizycy, m.in. 
James Clerk Maxwell, pracowali nad kinetyczną teorią materii. W 1857 Ludwik 
Pasteur opisał proces fermentacji alkoholowej. Friedrich Kekulé sformułował 
teorię budowy związków organicznych i zaczął budować ich modele. W 1858 Sta-
nislao Cannizzaro wysunął tezę o niepodzielności atomów i podzielności cząstek, 
a Rudolf Virchow opracował podstawy patologii komórkowej.[10,14,24].

Pierwsza połowa XIX w. obfitowała w znaczące osiągnięcia w dziedzinie 
nauk humanistycznych. Auguste Comte (1798-1857) sformułował zasady socjolo-
gii i rozpoczął badania w tej dziedzinie nauki, które kontynuował m.in. Herbert 
Spencer (1820-1903) twórca ewolucjonistycznej koncepcji dziejów Wszechświata 
i ludzkości, pionier badań socjologicznych i koncepcji liberalizmu. Historia stała 
się w tym czasie profesjonalną dyscypliną naukową uprawianą na uniwersyte-
tach, powstały pierwsze towarzystwa i czasopisma historyczne. Jules Michelet 
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(1798-1856) opisał historię Francji, a Thomas Carlyle (1795-1881) i Thomas Ma-
caulay (1800-1859) historię Anglii. Zaczęto wydawać serie źródeł historycznych 
np. "Monumenta Germaniae Historica" (1819). Leopold Ranke (1795-1886) kładł 
nacisk na potrzebę wiernego opisywania faktów w dziełach historycznych. The-
odor Mommsen (1817-1903) wydał w latach 1854-1856 "Historię starożytnego 
Rzymu", w której zaprezentował krytyczne podejście do źródeł historycznych 
dochodząc do nowych wniosków na temat początków Rzymu. Henry Thomas 
Buckle (1821-1862) w swojej "Historii cywilizacji w Anglii" (1857) po raz pierw-
szy zastosował metody nauk przyrodniczych w historii. Uzależniał bieg dziejów 
od czynników naturalnych (klimatu, temperatury, krajobrazu, fauny i flory). Ar-
cheologia I połowy XIX w. wydała już systematycznych eksploratorów badają-
cych konkretne stanowiska metodą wykopaliskową, takich jak Colt Hoare w An-
glii oraz Caleb Atwater i Ephraim Squier USA. Archeolodzy szybko przyswoili 
sobie metody stratygrafii geologicznej. Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) 
udowodnił głęboką starożytność rodzaju ludzkiego odkrywając w żwirowiskach 
rzeki Sommy narzędzia krzemienne obok szczątków wymarłych zwierząt. Odkry-
cie to potwierdzone przez geologów brytyjskich (m.in. Charlesa Lyella), którzy 
złożyli wizytę wspomnianemu badaczowi, stało się przełomowe w archeologii 
zapoczątkowując badania nad prehistorią. W 1836 Christian Thomsen wprowa-
dził do nauki system trzech epok: kamienia, brązu i żelaza, który stał się pod-
stawowym systemem chronologicznym w archeologii. W 1856 odkryto szczątki 
człowieka neandertalskiego w jaskini Feldhofer w Niemczech. Dokonany został 
znaczący postęp w badaniu cywilizacji starożytnych. W 1822 Jean Francois 
Champollion odczytał hieroglify egipskie na podstawie kamienia z Rosetty. Karl 
Richard Lepsius i Auguste Mariette rozpoczęli pierwsze systematyczne wykopa-
liska w Egipcie. W latach 1843-45 Paul E. Botta i Austen Henry Layard zaini-
cjowali badania wykopaliskowe na stanowiskach Tell Chorsabat i Tell Nimrud 
w Mezopotamii. W 1857 Henry C. Rawlinson odczytał pismo klinowe. John Lloyd 
Stephens i Frederick Catherwood odkryli nieznaną dotychczas nauce starożytną 
cywilizację Majów w Ameryce Środkowej. Ferdinand Keller opisał w 1854 osady 
palowe z epoki neolitu, brązu i żelaza w Szwajcarii.[10,14,24].

II połowa XIX i początek XX w. to okres intensywnych badań w naukach hu-
manistycznych, które wypracowały własną metodologię i stały się w pełni pro-
fesjonalnymi dyscyplinami badawczymi. Zainteresowania w tej dziedzinie pobu-
dzane były przez zmiany społeczne, jakie miały miejsce w tym czasie. Uczeni 
uprawiający dyscypliny humanistyczne próbowali się wzorować na swych ko-
legach przyrodnikach w zakresie metodologii badań, a nawet natury znajdowa-
nych wyjaśnień. Max Weber (1864-1920), pionier socjologii wyodrębnił trzy typy 
władzy (racjonalne, tradycyjne i charyzmatyczne), zajmował się cechami Za-
chodniej cywilizacji i przemianami zachodzącymi w niej na przestrzeni wieków. 
Szczególnie znana stała się jego koncepcja nt. genezy kapitalizmu – zjawisko 
to powiązał Weber z reformacją. Emil Durkheim ustalił zakres badań socjologii 
– realne i obiektywne fakty dające się zaobserwować na tle społecznym. Polski 
antropolog Bronisław Malinowski, badacz pierwotnych ludów Melanezji i od-
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krywca prymitywnego systemu wymiany handlowej stał się pionierem kierunku 
funkcjonalistycznego w antropologii. Historyk Ernest Renan (1823-1892) opra-
cował historię chrześcijaństwa (jego najbardziej znane dzieło to "Życie Jezusa", 
1863). Historycy zaczęli szeroko stosować metodologię nauk ścisłych, zwracali 
uwagę na rolę środowiska naturalnego i postępu techniczno-naukowego w dzie-
jach. Johann Droysen syntetycznie opracował teorię historii w dziele "Grund-
niss der Historik", a Charles Seignobos i Charles-Victor Langlois opracowali 
obowiązujący do dziś podręcznik metodologiczny historyka w 1898. Karl Lam-
precht badał historię kultury, a Jacob Burckhardt historię społeczną. Rozwija-
no profesjonalną historię gospodarki światowej. W dziedzinie archeologii, która 
również stała się samodzielną nauką dokonano wielu spektakularnych odkryć. 
Prowadzący badania w Egipcie i Palestynie William Matthew Flinders Petrie 
(1853-1942) opracował metody datowania względnego i udoskonalił metodykę 
badań archeologicznych. Archeolodzy niemieccy, Walther Andrae i Robert Kol-
dewey (pracujący w Babilonie i w Aszur) doprowadzili warsztat badawczy ar-
cheologa do perfekcji. Heinrich Schliemann (1822-1890) odkrył Troję, Mykeny 
i Tiryns, wykazał prawdziwość relacji Homera o istnieniu Ilionu. Jego badania 
odsłoniły pozostałości nieznanej wcześniej nauce cywilizacji mykeńskiej. Gabriel 
de Mortillet i Édouard Lartet ustalili chronologię paleolitu. John Lubbock wydał 
pierwszy podręcznik archeologii prehistorycznej (sprzed wprowadzenia pisma 
– pojęcie to było jego autorstwa) – "Prehistoric Times" w 1865 Oscar Monte-
lius wynalazł typologiczną metodę datowania i opracował chronologię względną 
epoki brązu i żelaza dla obszaru Europy. W latach 80. XIX w. Eugène Dubois 
odkrył w Trinil i Ngandong na Jawie szczątki Homo erectus. Badania arche-
ologiczne zaczęto prowadzić w większości krajów świata. Edward Burnett Tylor 
i Lewis Henry Morgan opracowali teoretyczne podstawy ewolucjonistycznej an-
tropologii kulturowej dzieląc historię ludzkości na 3 epoki: dzikości, barbarzyń-
stwa i cywilizacji. Na początku XX w. pojawiła się szkoła kulturowo-historyczna 
w antropologii (jej reprezentantem był rzymskokatolicki misjonarz i uczony Wil-
helm Schmidt), zwracająca uwagę na zjawisko dyfuzji kulturowej. W 1859 Paul 
Broca założył Towarzystwo Antropologiczne w Paryżu i zapoczątkował badania 
nad fizycznym zróżnicowaniem gatunku ludzkiego.[10,14,24].

W ciągu XIX w. prestiż nauki i uczonych wzrósł niepomiernie na skutek do-
konywanych odkryć i ich praktycznego zastosowania, które otworzyły ludzkości 
nowe horyzonty myślowe i nieosiągalne dotąd możliwości. Nauka stała się taką 
działalnością, jaką jest dzisiaj – profesjonalną, zorganizowaną, wspieraną przez 
państwo i osoby prywatne. Państwa Zachodu zaczęły łożyć znaczne sumy pie-
niędzy na rozwój wiedzy, dostrzegając wynikające z tego korzyści. Filozoficzne 
prądy pozytywizmu i scientyzmu przyznały nauce naczelne miejsce w życiu ludzi, 
przewidując, że zastąpi ona całkowicie filozofię i sztukę.

Na początku XX w. naukowcy uważali, że wszystkie istotne prawa fizyczne 
zostały odkryte. Dalsze prace miały tylko uzupełniać obraz świata fizycznego 
o istotne szczegóły. Znamienne były słowa Williama Thomsona (lorda Kelvina) 
z wykładu londyńskiego z kwietnia 1900: "Piękno i jasność teorii dynamicznej, 
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która tłumaczy ciepło i światło jako dwa rodzaje ruchu, są obecne przyciemnia-
ne przez dwa obłoczki [...] Jeden z nich to pytanie, jak Ziemia może się poruszać 
przez światłonośny eter, który w zasadzie jest sprężystym ciałem stałym. Drugi 
to doktryna Maxwella – Boltzmanna ekwipartycji energii". Na przełomie XIX 
i XX w. uważano, ze fizyka jest nauką całkowicie wyjaśniającą materialny świat, 
że wszystkie znaczące odkrycia zostały już dokonane.

W historii coraz większą rolę zaczęło odgrywać badanie struktury i przemian 
dawnych społeczeństw. Historycy dążyli do ujęcia całości procesu dziejowego. 
Badano historię gospodarczo i polityczną. Arnold Toynbee, B. Berr i J. Robin-
son przygotowali syntezy dziejów cywilizacji. Johan Huizinga prowadził badania 
w zakresie dawnej mentalności i życia społecznego. Tzw. Szkoła Annales roz-
poczęła kompleksowe badanie zjawisk historycznych przy współudziale innych 
dyscyplin. W archeologii zaznaczyła się działalność Gordona Childe (1892-1957), 
który wprowadził do nauki pojęcia rewolucji neolitycznej i urbanistycznej. Mi-
chaił Rostowcew opublikował wielkie syntezy dziejów starożytności. Arthur 
Evans odkrył w 1905 cywilizację minojską na Krecie. Leonard Wooley prowa-
dził badania nad cywilizacją Sumerów w Ur, odkrywając groby królewskie. Max 
Uhle, Alfred Kidder i Hiram Bingham prowadzili eksplorację na nierozpozna-
nych terenach Ameryki Południowej i Środkowej. Julio Tello odkrył pozostałości 
cywilizacji Olmeków w latach trzydziestych, a Mortimer Wheeler nieznaną do-
tychczas miejską cywilizację Harappy. Józef Kostrzewski badał pradzieje Polski 
i prowadził pracę na terenie grodziska kultury łużyckiej z epoki żelaza w Bi-
skupinie od 1936. Duże znaczenie miały badania Raymonda Darta i Roberta 
Brooma w Afryce oraz Josepha Blacka w Azji nad początkami gatunku ludzkie-
go, które przyniosły wiele ważnych znalezisk (australopitek z Taung, pitekantrop 
z Zhoukoudian). W 1949 fizyk amerykański Willard Libby odkrył podstawową 
dziś dla archeologii metodę datowania bezwzględnego opartą na izotopie węgla 
radioaktywnego C-14, która umożliwiła skuteczne datowanie znalezisk organicz-
nych. Oznaczało to zmianę hipotez i paradygmatów w archeologii i skorygo-
wanie wielu błędnych dat. Jednocześnie następowało wprowadzanie osiągnięć 
nauk przyrodniczych do archeologii i rozszerzanie pola badań. Duże osiągnięcia 
odnotowano na polu antropologii. W 1914 Rudolf Martin opublikował pierwszy 
podręcznik antropologii fizycznej. Uczniem Martina był polski antropolog Jan 
Czekanowski, który założył Polską Szkołę Antropologiczną. W XX w. narodzi-
ła się paleodemografia, antropologia populacyjna i genetyka populacyjna czło-
wieka. Edward Evans-Pritchard i Claude Lévi-Strauss rozwijali antropologię 
kulturową kierując się funkcjonalistyczną koncepcją Bronisława Malinowskiego. 
Leslie Alvin White (1900-1975) rozwinął teorię neoewolucjonizmu kulturowego 
badając rozwój człowieka i jego cywilizacji. Jego najważniejsza praca to "Roz-
wój kultury. Ewolucja cywilizacji do upadku Rzymu". Julian Steward sformuło-
wał koncepcję wieloliniowej ewolucji ludzkich społeczeństw.[10,14,24].

W latach 50. XX w. dwa zespoły uczonych zaczęły dogłębnie badać tę sub-
stancję – zespół Linusa Paulinga w USA i grupa uczonych z Cambridge: Francis 
Crick, fizyk i biochemik, oraz James Watson, zoolog. Obydwaj badacze praco-
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wali nad budową DNA, wykorzystując rentgenogramy tej substancji i metody 
krystalografii, do których Watson musiał się pospiesznie przyuczać. Rozumieli, 
że wyjaśnienie zagadki budowy tej substancji będzie miało fundamentalne zna-
czenie biologiczne. Ich praca zakończyła się sukcesem – wyprzedzili utytułowa-
nego Paulinga, wykorzystując jego banalny błąd. W kwietniu 1953 opublikowali 
w czasopiśmie "Nature" artykuł Structure of the nucleic acids, w którym podali 
model budowy DNA oparty na podwójnej helisie i dalsze 3 prace, opisujące bio-
logiczną rolę tej substancji. Osiągnięcie to otworzyło drogę do poznania proce-
sów dziedziczenia, działania i biochemii komórek w przebiegu ewolucji i w ogó-
le rozpoczęło nową epokę w biologii. Rozwinęła się biotechnologia i inżynieria 
genetyczna, dzięki której możliwe jest dokonywanie korzystnych dla człowieka 
zmian w genomach różnych organizmów. Uczeni zaczęli coraz większą uwagę 
zwracać na pewną substancję występującą w komórkach żywych organizmów 
kwas dezoksyrybonukleinowy.10,14,24].

W naukach humanistycznych ostatnie 50 lat przyniosło zarówno przewarto-
ściowanie metod badawczych. Historycy należący do szkoły "Annales" (Fernand 
Braudel i inni) prowadzili interdyscyplinarne badania nad dziejami, których 
efektem były syntezy poszczególnych okresów historycznych. Powstały ośrod-
ki badań historycznych w nowych państwach postkolonialnych. Rozwijała się 
historia gospodarcza, wzrosło zainteresowanie historią współczesną związane 
z potrzebą zrozumienia wielkich kataklizmów dziejowych XX wieku. Geoffrey 
Barraclough napisał "Wstęp do historii współczesnej". Historycy zaczęli badać 
poszczególne odcinki życia ludzkiego. W archeologii poczęto szeroko stosować 
metody i osiągnięcia nauk przyrodniczych w datowaniu i analizie znalezisk. Lewis 
Binford i inni uczeni rozwinęli program badawczy, opierający się na metodologii 
nauk ścisłych (zaczęto m.in. zwracać baczniejszą niż dotąd uwagę na czynniki 
ekonomiczne i przyrodnicze w najdawniejszych dziejach). Badacze zajmujący się 
ewolucją człowieka i antropogenezą (Richard, Mary i Louis Leakey, Donald Jo-
hanson) dokonali odkryć szczątków praludzkich (Homo erectus, Australopithe-
cus, Orrorin), które przyczyniły się do zrekonstruowania rodowodu człowieka. 
Polska szkoła archeologii śródziemnomorskiej założona przez prof. Kazimierza 
Michałowskiego zyskała sobie uznanie w nauce dzięki badaniom w Egipcie, Sy-
rii, Nubii, Iraku i Iranie. Istotne były odkrycia zwojów znad Morza Martwego 
w latach 50., badania limesu rzymskiego z powietrza i odkrywanie dawnych cy-
wilizacji Ameryki i Dalekiego Wschodu. Julian Steward i M. Godelier kontynu-
owali ewolucjonistyczny kierunek badań w antropologii kulturowej.

Sama nauka zwana Inżynierią Lądową jest pochodną podstawowych zasad 
fizyki i matematyki, a jej poznawanie i rozwój ściśle wiązało się z rozwojem wie-
dzy matematycznej, fizycznej, finansowej, budowlanej, konstrukcyjnej, poczucia 
wartości wśród poszczególnych cywilizacji. Ponieważ wiedza inżynierska obej-
muje swoim zakresem ogromny obszar, jej rozwój jest wprost powiązany także 
z poznawaniem jej poszczególnych części, takich jak mechanika konstrukcji, hy-
drologia, inżynieria materiałowa, czy geodezja.Podstawą tworzenia budowli jest 
dział fizyki zwany mechaniką i jej częśc statyka.[10,14,24].
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Mechanika jako nauka ścisła powstała w Grecji i Egipcie w IV wieku p.n.e. 
Jej twórcami byli Arystoteles (384 – 322 p.n.e.) i Archytas z Tarentu (IV wiek 
p.n.e.). Prace ich dotyczyły maszyn prostych, stosowanych w technice uzbrojenia 
i budownictwie. Punktem zwrotnym w rozwoju mechaniki były prace Archime-
desa (287 – 212 p.n.e.). Ustanowił on prawa składania i rozkładania sił równo-
ległych, teorię dźwigni oraz określił środki ciężkości różnych figur geometrycz-
nych i brył. Od Ptolemeusza – Klaudiusza (II wiek n.e.) aż do czasów Leonarda 
da Vinci (1452 – 1519) wystąpił pewien zastój w rozwoju mechaniki. Leonardo da 
Vinci zajmował się zagadnieniami dotyczącymi równi pochyłej, tarcia i bloków. 
Jemu należy przypisywać sformułowanie prawa równoległoboku i wprowadze-
nie pojęcia momentu siły oraz innych elementów dotyczących statyki budowli. 

Nowe problemy układów odniesienia w mechanice postawił polski astro-
nom Mikołaj Kopernik (1473 – 1543), autor słynnego dzieła "De Revolutio-
nibus Orbitum Coelestium" i twórca zasady równoważności ruchów względ-
nych w układzie heliocentrycznym. Dalszy postęp w rozwoju mechaniki jest 
związany z Galileuszem (1564 – 1642), który wprowadził pojęcie przyspie-
szenia, opracował prawo bezwładności, prawa ruchu w polu ciężkości, za-
sady zachowania prac w maszynach prostych, rozwiązał problem wahadła. 

Trwałe miejsce w historii mechaniki mają również: Johan Ke-
pler (1571 – 1630), który sformułował trzy prawa ruchu planetarnego 
i Kartezjusz (1596 – 1650), który wprowadził prostokątny układ osi współ-
rzędnych, zasadę prac wirtualnych i rozwiązania rachunkowe zagadnień 
statycznych. Natomiast zasługą Christiana Huygensa (1629 – 1695) jest 
określenie pojęcia reakcji, opracowanie teorii wahadła fizycznego i rewersyj-
nego, przyspieszenia w ruchu krzywoliniowym oraz uderzenia sprężystego. 

 Wielką postacią mechaniki jest Isaac Newton (1642 – 1727), który zebrał 
i uporządkował naukę mechaniki w epokowym dziele pt. "Philosophiae natura-
lis principia mathematica", dając podstawy mechaniki klasycznej, opartej ściśle 
na faktach doświadczalnych. Odkrył prawa powszechnego ciążenia i klasycznej 
dynamiki. Jego rozwiązania dotyczą mechaniki punktu i układu swobodnego.
Prawa ruchu i powszechnego ciążenia dostarczyły podstaw do przewidywania 
sytuacji w szerokim obszarze działań zarówno nauki, jak i inżynierii, zwłaszcza 
do przewidywań ruchu ciał niebieskich. Jego wkład w analizę matematyczną stał 
się podstawą do tworzenia teorii naukowych. Wreszcie, połączył ze sobą wiele 
odrębnych faktów z zakresu fizyki, które były odkryte wcześniej, w jeden wspólny 
zbiór praw. Jego prace stworzyły podwaliny fizyki, w szczególności mechaniki 
klasycznej, teorii do dzisiaj akceptowanej. Z tych powodów jest uważany za jed-
nego z największych naukowców i jedną z najbardziej wpływowych osób w całej 
historii nauki.[10,14,24].
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Uczonym, który w zasadzie zakończył opracowanie praw statyki, był Pierre 
Varignon (1654 – 1722). Pojęcie energii kinetycznej i metody jej zastosowa-
nia wprowadził Jan Bernoulli (1667 – 1748). Inni wybitni uczeni to: Michał 
Łomonosow (1711 – 1765) – twórca zasady zachowania masy, Leonard Euler 
(1707 – 1783) – wprowadził analityczne metody rozwiązywania zagadnień ru-
chu, mechaniki ciała sztywnego, obrotu ciała sztywnego wokół punktu nieru-
chomego , Jean D'Alembert (1717 – 1783) odniósł prawa statyki do dynamiki, 
Ludwig Lagrange (1737 – 1813) twórca mechaniki analitycznej, Pierre Laplace 
(1743 – 1827) zajmował się mechaniką ciał niebieskich, Michał Ostrogradski 
(1801 – 1861) i William Hamilton (1805 – 1865) – twórcy zasad wariacyjnych.
[10,14,24].

 
 Spośród polskich uczonych szczególnie zasłużonych w rozwoju mechaniki na-

leży wymienić: Maksymiliana Tytusa Hubera i Stefana Banacha.

Podsumuwując rozważania w zakresie postępu nauk podstawowych i tech-
niki możemy stwierdzic,że mechanika konstrukcji to dział wiedzy związany z in-
żynierią lądową, skupiający się na analizie i projektowaniu obiektów budowla-
nych, w taki sposób aby przeciwdziałać siłom działającym na ową konstrukcję 
a tym samym zapobiegać możliwości jej zniszczenia.

Konstrukcja budowlana zaś to sposób powiązania elementów budowli 
w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze ele-
menty konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, 
kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dacho-
we. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstruk-
cje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów 
oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje : wody, kanalizacji, 
grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne i inne .

Jak już wpominaliśmy prekursorem nowoczesnej mechaniki, statyki budow-
li i techniki budowlanej był Leonardo da Vinci , który zdefiniował w pojęcia 
momentu ,prawa równowagi sił oraz związał zagadnienie stateczności kon-
strukcji z mechaniką tworząc w ten sposób podwaliny pod naukę zwaną me-
chaniką budowli ,statyką lub mechaniką konstrukcji[10,14,24].

W oparciu o swoje koncepcje zaprojektował w Konstantynopolu kamienny 
most o konstrukcji sklepionej łukowo o rozpiętości 250,0 m. Kilka wieków później, 
po przeliczeniu jego projektu, okazało się, że projekt był możliwy do zrealizowa-
nia. Pojęcie konstrukcji, jako określenie związane z obliczeniami sił oddziałują-
cych na budowlę zostało wprowadzone w XIX wieku. Wcześniej, budowniczowie 
wznosząc nawet najbardziej śmiałe konstrukcje przestrzenne, opierali się jedynie 
na własnym i zaobserwowanym doświadczeniu oraz empirycznie sprawdzanych 
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założeniach. Obecnie stosowana jest analiza teoretyczna, sprawdzana odpo-
wiednimi obliczeniami.[10,14,16].

Od początków budownictwa można wyróżnić podstawowe układy konstruk-
cyjne budynków:

• budynki w których układem nośnym są ściany,
• budynki o konstrukcji szkieletowej,
• budynki o konstrukcji modułowej,
• budynki w układzie mieszanym,gdzie układ nośny tworzą ściany zewnętrz-

ne i słupy wewnątrz budynku.

Statyka to drugi po kinetyce dział dynamiki ,będącej działem mechaniki, zaj-
mujący się równowagą układów sił działających na ciało pozostające w spoczyn-
ku lub poruszające się ruchem jednostajnym i prostoliniowym. W przeciwień-
stwie do kinetyki, statyka zajmuje się zrównoważonymi układami, w których nie 
powstają siły bezwładności.

Jeżeli układ sił działających na ciało spełnia I zasadę dynamiki Newtona 
to ciało nie doznaje przyśpieszenia i pozostaje w spoczynku lub porusza się ru-
chem jednostajnym i prostoliniowym. Takie ciało nazywa się statycznym lub mówi 
się o nim, że zachowuje się statycznie. Opisem działających na nie sił zajmuje się 
statyka. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z dynamiką: ciało doznaje 
przyśpieszenia zmieniającego prędkość lub kierunek jego ruchu – pojawiają się 
siły bezwładności.

Statyka budowli zajmuje się wyznaczaniem reakcji podpór i sił wewnętrznych, 
powstających na skutek działania obciążeń zewnętrznych oraz ciężaru własnego 
na konstrukcję budowlaną.

Jednym z najogólniejszych twierdzeń dotyczących równowagi punktów mate-
rialnych jest zasada Lagrange’a.

W statyce podstawowe założenie to ,że materiał liniowo sprężysty, więzy 
są idealne, przemieszczenia są bardzo małe w porównaniu z wymiarami ukła-
du, układ jest geometrycznie niezmienny.Przyjęto również aksjomaty stanowiące 
podstawę całości rozważań statyki w dziedzinie konstrukcji budowlanych.

Aksjomat 1: zasada równoległoboku

Działanie dwóch sił P1 i P2 można zastąpić działaniem jednej siły R, działa-
jącej na ten sam punkt, będącej przekątną równoległoboku ABCD zbudowanego 
na wektorach sił P1 i P2.
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Interpretacja:

Działanie sił F1 i F2 jest równoważne działaniu siły F. Gdy siły działają 
na jednej prostej i mają ten sam zwrot, F = F1 + F2, gdy przeciwny: F = F1 – F2; 
natomiast gdy nie działają na tej samej prostej, siłę R wyznacza się z twierdzenia 
cosinusów:

gdzie α to kąt między siłami F1 i F2 

Aksjomat 2

Jeżeli do ciała przyłożone są dwie siły, to równoważą się one tylko wtedy, gdy 
mają tę samą linię działania, te same wartości liczbowe i przeciwne zwroty.

Aksjomat 3

Skutek działania dowolnego układu sił przyłożonego do ciała nie zmieni się, 
jeśli do tego układu dodamy lub odejmiemy dowolny układ równoważących się 
sił, czyli tzw. układ zerowy.

Aksjomat 4: zasada zesztywnienia

Jeżeli ciało odkształcalne znajduje się w równowadze pod działaniem pewne-
go układu sił, to również pozostanie w równowadze ciało doskonale sztywne (nie-
odkształcalne), identyczne z poprzednim, pod działaniem tego samego układu sił.

Czyli układ sił działających na będące w równowadze ciało odkształcalne 
spełnia te same warunki równowagi, sił na ciało sztywne pod wpływem tego 
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samego układu sił. Na przykład obliczając moment na wsporniku przyjmujemy 
model obliczeniowy nieuwzględniający skrócenia ramienia działania siły spowo-
dowanego przemieszczeniem nieutwierdzonego końca.

Aksjomat 5: zasada działania i przeciwdziałania

Każdemu działaniu towarzyszy równe co do wartości, o przeciwnym zwrocie 
i leżące na tej samej prostej przeciwdziałanie.

Na ciało o masie G działa siła ciężkości P, co wywołuje równoważącą ją siłę 
T w punkcie zamocowania cięgna. Na ciało spoczywające na fundamencie, 
działa reakcja podpory R. Zasada ta odpowiada trzeciemu prawu Newtona . 

Aksjomat 6: zasada oswobodzenia od więzów

Każde ciało nieswobodne można myślowo oswobodzić z więzów, zastępując 
ich działanie reakcjami, a następnie rozważać jako ciało swobodne znajdujące 
się pod działaniem sił czynnych i biernych (reakcji więzów).[12,14,18].

 
Po statyce ,znajomości mechaniki budowli współcześnie i w czasach staro-

żytnych od budowniczych wymagana była znajomość z zakresu wytrzymałości 
materiałów ,która jako dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mecha-
nicznej zajmuje się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych 
i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Znajomość wytrzymało-
ści materiałow ustalanej w starożytności metodą prób i błędów , a współcześnie 
metodami naukowymi jest podstawowym elementem wiedzy konstruktora,pozwa-
la na tworzenie niezwykłych i spektakularnych budynków i budowli.W ogólnym 
przypadku wytrzymałość zajmuje się obserwowaniem zachowania się ciała pod-
danego siłom zewnętrznym pod kątem odpowiadającym im (wywołanych przez 
nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez 
nie odkształceń.Jak wiemy zależność pomiędzy naprężeniami i odkształceniami 
dla małych naprężeń opisuje prawo Hooke'a.Praktycznym zadaniem badania 
wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału na podsta-
wie obliczeń.

Ze względu na trudności w opisie trójwymiarowych zjawisk wytrzymałościo-
wych dla ogólnego przypadku obciążenia rzeczywistego ciała materialnego, 
w praktyce inżynierskiej dokonuje się szeregu uproszczeń. Zakłada się, że:

• materiał, z jakiego ciało materialne jest wykonane, jest jednorodny, izo-
tropowy i ciągły.

• naprężenia uśredniają się w przekrojach (zasada de Saint-Venanta).
• obciążenie można zredukować do kilku typowych przypadków, oraz 

że w przypadku obciążeń złożonych można dokonywać superpozycji tych 
prostych przypadków. 
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Zalicza się do nich:
• rozciąganie
• ściskanie
• docisk
• ścinanie
• zginanie
• skręcanie
• 
Dodatkowe zagadnienia, jakimi zajmuje się wytrzymałość materiałów, to:
• stateczność ściskanych prętów prostych tzw. wyboczenie
• wpływ karbu lub spiętrzenie naprężeń
• statyka układów prętowych – belek, ram i kratownic.

Wyznaczanie naprężeń i określenia wytężenia w:
• płytach cienkich
• prętach zakrzywionych
• rurach cienkościennych i grubościennych
• czaszach kulistych
• zbiornikach cienkościennych i innych.

Istotną barierą jak się wydaje w projektowaniu konstrukcji budowlanych jest 
zbyt relatywnie mały postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej .

Brak supernowoczesnych lekkich i niezwykle wytrzymałych materiałow kon-
strukcyjnych uniemożliwia projektowanie konstrukcji o ogromnych wysokościach 
i rozpietościach znacznie przewyższających 1000-2000 m. Projektowaniem ma-
teriałów zajmuje się inżynieria materiałowa ,która jest inżynierią zarówno w kla-
sycznym jak i systemowym ujęciu. Zajmuje się wiedzą związaną z materiałami 
w oparciu o cztery aspekty: strukturę, właściwości, technologię, zastosowanie.

Obecnie coraz częściej spotyka się pogląd, że dyscyplina ta jest tożsama z ob-
szarem wiedzy znanym w krajach anglosaskich jako "Materials Science" . Wy-
korzystuje, oprócz wypracowanych przez siebie metod również niektóre metody 
charakterystyczne dla innych nauk takich jak fizyka, chemia, metalurgia, budowa 
i eksploatacja maszyn, mechanika .Inżynieria materiałowa zajmuje się również 
technologiami wytwarzania i obróbki materiałów w nawiązaniu do ich struktury 
i właściwości materiałów w czasie obróbki i po jej zakończeniu.[12].

Oprócz nauk podstawowych jak matematyka,fizyka ,mechanika,statyka,tech-
nika,technologia, wytrzymałość materiałów w projektowaniu, realizacji, wzmoc-
nieniach budynków i obiektów budowlanych jedną z podstaw powinny być racjo-
nalizm i prakseologia. Racjonalizm metodologiczny, aprioryzm jest to stanowisko 
w sporze o źródła poznania, według którego głównymi źródłami poznania są te, 
które nie zależą od doświadczenia, przede wszystkim rozum; przeciwieństwo em-
piryzmu metodologicznego
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Prakseologia to teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych 
dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego.

Cykl prakseologiczny w realizacji budynków, wzmocnieniach i naprawach to:
• diagnoza (zebranie faktów)
• prognoza (przewidywanie)
• planowanie i programowanie
• realizacja
• ocena efektów

Zadaniem prakseologii jest poszukiwanie najszerszych uogólnień odnoszą-
cych się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego 
ze względu na sprawność; konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych, 
nakazów i zakazów oraz zaleceń i przestróg dotyczących wzmagania sprawności 
i unikania niesprawności w działaniu; wypracowywanie systemu pojęć niezbęd-
nych lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji; zmierzanie do ujęcia ich 
w system dedukcyjny i do sformalizowania twierdzeń. Zadaniem prakseologii jest 
m. in. naukowe badanie warunków sprawności działań. W związku z tym zajmu-
je się ona typologią działań, połączoną z dociekaniem przyczyn ich powodzeń 
i niepowodzeń.[2].

Przy tworzeniu konstrukcji i działalności inżynierskiej wykonywaniu projek-
tów, realizacji w zakresie budownictwa istotną rolę odgrywają następujące ele-
menty wiedzy, kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, konstrukcji, 
technologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicz-
nych, swoboda w operowaniu informacjami technicznymi. Termin ten jest uży-
wany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Po-
wszechna definiuje wiedzę, jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości 
wraz z umiejętnością ich wykorzystywania ”.

Klasyczną definicję wiedzy podał Platon, gdzie Sokrates dochodzi do wnio-
sku, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie.

Wyróżnia się w tym ujęciu następujące trzy elementy wiedzy:
• przekonania, sądy w sensie logicznym
• uzasadnienie, przekonanie jest uzasadnione
• prawdziwość, przekonanie jest prawdziwe

Zatem źródłem wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ 
kontekst sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie.Doświadcze-
nie to praktyczna znajomość zagadnień przygotowania inwestycji, projektowa-
nia, realizacji, remontów, napraw, nowoczesnych technologii naprawczych i me-
todologii badań diagnostycznych obiektowe, znajomość swoich niedostatków 
i braków.
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Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub 
umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez 
zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświad-
czenie w tym staropolskiego słowa eksperiencja jest blisko związana z pojęciem 
eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy jak wy-
konać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają 
wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori.

Słowo doświadczenie w zakresie budownictwa odnosi się do wiedzy zdobytej 
w wyniku dalszych, pogłębionych studiów, refleksji na tematy związane z budow-
nictwem, zjawisk, zdarzeń lub ich interpretacji. Konstruktor swoje doświadcze-
nie gromadzi się przez cały czas wykonywania swoich czynności, studiów, badań 
i formułowania kolejnych hipotez i wniosków.

 Obiektywizm polega na nie przyjmowanie niesprawdzonych sugestii, dogłęb-
na analiza wszystkich czynników diagnostyki, samokontrola, sprawdzanie kilko-
ma metodami wyników analiz. Obiektywizm to stanowisko filozoficzne głoszące, 
że przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od nie-
go. Bezstronność to postawa badawcza wolna od przesądów i uprzedzeń.

Budowniczy, konstruktor, inżynier budownictwa winien stosować w prowa-
dzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, charakteryzuje 
się takimi cechami, jak wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, 
zdolność kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą niezwiązanych oraz krytycyzmem 
w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd.W przypadku bu-
downictwa nie ma ostrej granicy pomiędzy badaniami naukowymi, a analizami 
inżynierskimi, chociaż analityk, ekspert, rzeczoznawca, biegły sądowy, projek-
tant, technolog inżynier stawia sobie cele praktyczne, a naukowiec bada głównie 
zjawiska podstawowe, uniwersalne. Często jednak podobny jest sposób pracy, 
czyli od nowego problemu do nieznanego wcześniej rozwiązania, co angażuje 
wyobraźnię i kreatywność.[29].

Krytycyzm to analityczne podejście do wszystkich rowiązań konstrukcyjnych, 
wlasnych koncepcji prz tworzeniu modelu konstrukcji, związanych z tym ma-
teriałów i badań, potwierdzanie innymi dokumentami i badaniami, pogłębiona 
analiza elementów w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych jak rów-
nież przy interpretowaniu zjawisk i uszkodzeń. Krytycyzm to w działaniach inży-
nierskich to jedna z istotniejszych przesłanek, czyli postawa intelektualno-meto-
dologiczna postulująca kontrolę prawdziwości i zasadności twierdzeń przed ich 
uznaniem, pozwala to na unikanie błędów w konstruowaniu obiektów i budowa-
niu, badaniach obiektów i wysnuwania wadliwych wniosków.

Decyzyjność to jednoznaczne określenie zakresu prac projektowych ,kon-
strukcyjnych badań, ocen, wniosków oraz przyjęcie uzasadnionych rozwiązań. 
Proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny, który realizuje funk-
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cje podejmowania decyzji, ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być pro-
duktem innych procesów decyzyjnych.Podejmowanie decyzji występuje w trak-
cie procesu inwestycyjnego, a ich podstawą są zgromadzone materiały, badania 
i analizy. Jego podstawowe składowe to kryteria wyboru i alternatywy. Decy-
zyjność oznacza grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji myślowych lub 
obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu decyzyjnego poprzez 
wybranie jednego z możliwych wariantów działania lub decyzji.[29].

W działaniach konstrukcyjnych, inżynierskich koniecznym jest stosowanie za-
sad metodologii. Metodologia jest to system jasno określonych reguł i procesów, 
do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten 
nie jest niezmienny ani niezawodny, jest ciągle doskonalony. Dotyczy ogółu czyn-
ności w obrębie całego cyklu planowania i wznoszenia budowli.

Metodologię możemy rozumieć w aspekcie pragmatycznym, jako naukę o me-
todach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach badawczych, 
jako naukę o elementach i strukturze systemów naukowych oraz czynności i re-
zultaty we wszystkich dziedzinach, zajmującą się relacjonowaniem; dostosowa-
niem do odrębności poszczególnych nauk i ich specyfiki. W każdym działaniu 
inżynierskim należy przyjąć określoną strategię badawczą, jako czynności do-
tyczące wyboru przedmiotu i koncepcji badań z punktu widzenia rozwiązania 
problemu, w odniesieniu do procesu badawczego, ciągu działań dotyczący efek-
tywnego formułowania i rozwiązywania problemów, ich skuteczności umiejętno-
ści podejmowania decyzji w oparciu o plan badawczy, sposób organizacji badań, 
wielowarstwowość i cykliczność. Metodologia, bowiem jest to nauka o meto-
dach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. W metodolo-
gii nauk ścisłych współcześnie dominuje podejście bazujące na wykorzystaniu 
metod statystycznych bądź matematycznych do opisu różnych zjawisk będących 
pod obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje się 
precyzyjnie opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań w tym 
diagnostykę budowlaną. Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta 
z dorobku innych zapożyczając ich metodologie.

Nauka ścisła w tym nauka o budowaniu, konstrukcjach budowlanych to na-
uka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje zjawiska, a także weryfi-
kuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i obliczeń matematycznych. Znaczenie 
słowa hipoteza z greckiego hypóthesis czyli przypuszczenie to osąd, który podle-
ga weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację mię-
dzy jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada moż-
liwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku. Stawianie 
i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz 
fundamentalny element procesu tworzenia nauki.[12,29].
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Nieustanny proces zdobywania wiedzy w oparciu o osiągnięcia nauki w danej 
dziedzinie można przedstawić w postaci następujących elementów:

Fakty, teoria, przewidywanie, fakty.

Albert Einstein uważał, że fakty są punktem wyjścia każdej nauki, ale i punk-
tem docelowym.

Jako przykład zastosowania nauki i jej metod w innych celach można przy-
toczyć następującą historię. Ponad 2000 lat temu, za życia greckiego filozofa 
Platona (około 427-347 przed naszą erą), mieszkańców Delos dziesiątkowała 
straszliwa zaraza. Zrozpaczeni, zasięgnęli rady u wyroczni pytając, jak mogą 
odwrócić nieszczęście. Wyrocznia w odpowiedzi postawiła im zadanie – mie-
li podwoić objętość sześciennego ołtarza, nie zmieniając jednak jego kształtu.
Pchnięto więc posłańców do gaju Akademosa, błagając geometrów, by znaleźli 
rozwiązanie zagadki i uratowali miasto. Żeby dać prawidłową odpowiedź, trzeba 
znaleźć pierwiastek sześcienny z, dwóch, co przy poziomie wiedzy matematycz-
nej ówczesnych Greków nie było możliwe. Wydaje się, zatem, że wyrocznia dając 
taką zagadkę była niezwykle wyrafinowana . Historia ta świadczy, jak wysoko 
w starożytnej Grecji ceniono geometrię.[10,14,24]. 

Greccy geometrzy przejęli wiedzę od starożytnych Egipcjan, którzy w trzecim 
tysiącleciu przed naszą erą zapoczątkowali tę naukę, opracowując praktyczną 
metodę pomiarów ziemi. Coroczne życiodajne wylewy Nilu niszczyły wszystkie 
oznaczenia graniczne w całej dolinie; by uniknąć zatargów między właściciela-
mi gruntów, urzędnicy państwowi musieli dbać o odnawianie granic. Potrzebna 
była prosta i dokładna metoda przeprowadzania pomiarów, łatwy sposób mie-
rzenia zarówno odległości, jak i powierzchni. Do tego zagadnienia niezbędna 
była umiejętność wyznaczania kąta prostego.

"Wraz ze świętą przestrzenią pojawiła się idea świętej geometrii. Egipcjanie 
czcili Wschód, jako miejsce początków, gdzie bóg słońca Ra pojawiał się po swej 
nocnej podróży po świecie podziemnym, by żeglować po niebie w swej słonecznej 
barce,"

Czyżby, więc Mezopotamia, Chiny, Indie ? 

Starożytni Egipcjanie, by rozwiązać ten problem, potrzebowali dwóch ludzi 
oraz kawałka sznurka z trzynastoma supłami, które wyznaczały dwanaście jed-
nakowych odcinków. Rozciągnięty sznur służył do mierzenia odległości, nato-
miast gdy ułożono z niego taki trójkąt, że trzy odcinki tworzyły jeden bok, czte-
ry -drugi, piec zaś odcinków -trzeci, wówczas otrzymywano kąt prosty. Dzięki 
tej prostej metodzie równie łatwo było odtworzyć prostokąt oraz inne, bardziej 
skomplikowane, figury geometryczne. Te same metody wykorzystywano przy wy-
tyczaniu fundamentów świątyni i innych budowli. W starożytnym państwie egip-
skim religia do takiego stopnia przenikała wszystkie dziedziny życia, iż niemal 
każde działanie było równocześnie rytuałem religijnym. Dlatego wyznaczanie 
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planów grobowców i świątyń wiązało się z najbardziej uroczystymi ceremo-
niami. Wokół znaczeń, które miałyby się ukrywać. zakodowane w wymiarach 
antycznych budowli, zwłaszcza piramid, snuto wiele domysłów. Nie ma jednak 
żadnych wątpliwości co do tego, że każdy aspekt Świętych budowli egipskich był 
przeniknięty symboliką religijną.

U podstawy wszelkich działań budowlanych zawsze pozostawała sztuka bu-
dowania. W różnych kulturach wykorzystywano odmienne sposoby, by nadać 
budowlom znaczenie symboliczne. Na przykład wspominaną już Wieżę Babel, 
babilońską Etemenanki, przykład niezwykle rozwiniętej sztuki budowania, za-
projektowano tak, by odwzorowała wszechświat. Każde z siedmiu pięter wie-
ży odpowiadało jednemu z siedmiu niebios babilońskiej kosmologii, na każdej 
kondygnacji przypisano planetę i pomalowano na właściwy jej kolor. Najniższa 
pomalowana na czarno, przedstawiała Jowisza, czerwona – Marsa, żółta – Słoń-
ce, zielona – Wenus, niebieska – Merkurego, biały szczyt zaś prawdopodobnie 
wyobrażał Księżyc.[10,12,23,].

Stary Testament zawiera wiele szczegółowych opisów sztuki budowania, opi-
sów budowli, które niewątpliwie wzniesiono po to, by nadać materialną formę 
starożytnej żydowskiej sztuce gematrii, czyli odczytywania symboli ukrytych 
w liczbach. Wierzono, że wymiary zostały w bezpośrednim objawieniu dane 
przez Boga i dlatego mają transcendentne znaczenie.

Na przykład wskazówki dotyczące budowy Arki: "Ty zaś zbuduj sobie arkę 
z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i ze-
wnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt 
łokci jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepusz-
czające Światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej 
bocznej Ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią"[Księga Rodzaju, 6, 14-
16].Arka Noego była zatem podzielona na trzy poziomy, każdy poziom zaś na 11 
przedziałów, co w sumie daje uznawaną za Świętą liczbę 33. Wiadomo, że arka 
miała dwa otwory: główne wejście umieszczone na najniższym poziomie, przez 
które zwierzęta wkraczały na płaszczyznę życia fizycznego oraz małe jedno łok-
ciowe okienko u góry, przez które duch, w postaci gołębicy wysłanej przez Noego 
na poszukiwanie suchego lądu pośród wód potopu, został uwolniony.

W swojej książce The Canon [Kanon] William Stirling wysuwa nader śmia-
łą hipotezę – utożsamia arkę Noego z ziemią. Tego rodzaju schematy kosmolo-
giczne, choć wydają się należeć do dziedziny wyobraźni, można jednak odnaleźć 
w starożytnej architekturze, zwłaszcza w Egipcie i Babilonii. Faktem jest, że hi-
storię arki pod wieloma względami można interpretować jako opowieść o pra-
wym człowieku, który zostaje wyprowadzony ze starego złego Świata i włączony 
w nową, stworzoną przez Boga, rzeczywistość. Niektórzy zapewne stwierdziliby 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



68

nawet, że ci, którzy włączą się w kosmiczny ład, przetrwają, ci zaś, którzy się doń 
nie dostosują, zginą.

Arka wymagała więc niezwykłej sztuki inżynierskiej. 

W pojęciu starożytnych Greków, a zwłaszcza Platona, kosmiczna harmonia 
wyrażała się w prawidłach geometrii, podstawy sztuki budowania, . Wedle nich 
Światem władały proporcje wyrażone przez Pitagorasa w dwóch łańcuchach po-
stępu geometrycznego: 1, 2, 3, 8 oraz 1, 3, 9, 27;w dialogu Timajos Platon stwier-
dził, że formami najtrafniej oddającymi tę harmonię są sześciany i kwadraty, 
których proporcje odpowiadają poszczególnym stosunkom liczbowym. Harmo-
nia jako podstawowy element sztuki budowania, tworzenia budowli, a nawet pro-
zaicznych budynków i urządzeń technicznych wynikała więc wprost z podstaw 
teoretycznych. Nauka, wiedza tajemna wraz ze sztuką budowania jako wiedza 
tajemna była mitologizowana wraz z innymi elementami idei tworzonych przez 
społeczności i cywilizacje.[10,14,24].

Dla późnych platoników geometria stanowiła zasadę rządzącą wszystkimi 
znanymi stanami materii. Szczególne znaczenie miały platońskie figury, z których 
cztery reprezentowały cztery żywioły. Najprostsza regularna bryła geometrycz-
na, czworościan, odpowiadała najlżejszemu żywiołowi, czyli ogniowi; ośmio-
ścian zbudowany z ośmiu trójkątów równobocznych i uznawany za prawie tak 
lekki jak czworościan odpowiadał powietrzu. Sześcian, figura masywna i statycz-
na, wyrażała pierwiastek ziemski, dwudziestościan zaś, najcięższa z regularnych 
brył zbudowanych z trójkątów, była odpowiednikiem wody. Ów symbolizm odbił 
się niezwykłym echem w Brytanii, gdzie znaleziono grupę sferycznych kamieni, 
którym najwcześniej tysiąc lat temu nadano formę platońskich brył. Usytuowanie 
i konstrukcja wielu starożytnych zespołów megalitycznych dowodzi, że ich bu-
downiczowie dysponowali bogatą wiedzą astronomiczną, głęboką znajomością 
geometrii, wytrzymałości materiałów, zasad budowania.[1].

W kręgu innych cywilizacji odzwierciedlenie boskiej harmonii w proporcjach 
budowli przybierało mniej abstrakcyjną formę. Skoro Bóg stworzył człowieka, 
rozumowano, to proporcje ludzkiego ciała muszą odbijać harmonię boskiego za-
mierzenia. Indyjska sutra architektoniczna, a właściwie konstrukcyjna powiada, 
że "wszechświat jest obecny w Świątyni dzięki proporcjom".W plan Świątyni in-
dyjskiej można wpisać ciało purushy albo kosmicznego człowieka.

Proporcje i tak zwana „symetria” w sztuce budowania wynikały nie tylko 
z samych zasad geometrii, ale również wiedzy dotyczącej możliwości wytrzyma-
łościowych poszczególnych materiałów budowlanych i elementów konstrukcji 
budowli i budynków.

Tę samą idee odnajdujemy w traktacie u Marcusa Vitruviusa Pollio. Jego trak-
tat po upadku cesarstwa rzymskiego traktat ów na tysiąc lat popadł w zapomnie-
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nie, odnaleźli do dopiero włoscy architekci w dobie renesansu, którzy pragnęli 
odnowić architekturę w duchu klasycznym, toteż dzieło Witruwiusza przedsta-
wiało dla nich ogromną wartość, daleko przewyższającą znaczenie, jakie miało 
ono dla starożytnych.Witruwiusz powiada bowiem , że wartość architektury za-
leży od porządku, układu, eurytmii, na którą składa się piękno oraz odpowiednie 
proporcje części względem całości, symetrii, stosowności oraz ekonomii.Euryt-
mię osiąga się według Witruwiusza dzięki zastosowaniu ściśle określonych zasad 
proporcji.

Jeśli idzie o Świątynie to według Witruwiusza , proporcje należy wzorować 
na układzie ludzkiego ciała, które, jak pisał, "przyroda, w ten sposób stworzyła 
[...], że jego członki są proporcjonalne do całej postaci".

Żadna budowla, zapewniał, "nie może mieć właściwego układu bez symetrii 
i dobrych proporcji, które powinny być oparte Ściśle na proporcjach ciała do-
brze zbudowanego człowieka" Pisze to budowniczy, inżynier, mechanik i mistrz 
hydrauliki i wodociągów, osoba posiadająca wiedzę popularną w kręgach osób 
wykonujących ten zawód. Ograniczenie do architektury we współczesnym sen-
sie było jednym, mało znaczącym elementem wiedzy starożytnych budowni-
czych. Budowla winna być bezpieczna, trwała, użyteczna, a później dopiero 
piękna trwałość i bezpieczeństwo to najważniejsze elementy wszelkich budowli, 
ze współczesnymi włącznie ,za które odpowiedzialny życiem był budowniczy.[1].

Architekci i budowniczowie epoki renesansu podjęli ideę wyprowadzenia 
proporcji architektonicznych z proporcji ludzkiego ciała. Starannie ustalano 
wzajemne stosunki poszczególnych części zarówno w fasadach kościołów, funda-
mentach budowli, jak i w malowidłach. Zwłaszcza w określeniu wymiarów posił-
kowano się geometrycznymi i harmonijnymi proporcjami. W 1525 roku francisz-
kanin Francesco di Giorgio ogłosił traktat zatytułowany „De Harmonia Mundi 
Totus” [O harmonii Świata], w którym połączył elementy platońskiej geometrii, 
żydowskiej tradycji kabalistycznej oraz systemu Witruwiusza, opartego, jak wie-
my, na budowie ludzkiego ciała i zasadach „proporcji i symetrii” czyli de facto 
o mechanikę i wytrzymałość materiałów.[10,14,15].

Jakość zwana przez Witruwiusza "stosownością" była przezeń definiowana 
jako doskonałość stylu wynikająca z właściwej konstrukcji budowli.Zebrał on re-
guły obowiązujące w tradycji klasycznej, między innymi szczegółowe wskazówki 
dotyczące komponowania kolumn we wszystkich porządkach architektonicznych, 
korynckim, jońskim i doryckim. Każdy z nich był odpowiedni dla Świątyń po-
święconych innym bogom. W porządku doryckim wznoszono Świątynie Jowisza 
władającego niebem, piorunami, Słońcem i Księżycem, a także przybytki Mi-
nerwy, Marsa i Herkulesa. Styl koryncki przeznaczono Wenus, Prozerpinie, bo-
ginkom leśnych źródeł i nimfom, joński zaś Junonie, Dianie, Bachusowi i innym 
bogom. Ale każdy z tych porządków, zasad symetrii wynikał wprost z mechaniki 
budowli, możliwości, wytrzymałości materiałow i utworzonych z nich konstruk-
cji.[1,10,12,14,24].
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Do osiągnięcia stosowności niezbędne było odpowiednie usytuowanie budow-
li, Świątynie, wznoszone w przyjaznym otoczeniu, w pobliżu źródeł czystej wody, 
orientowano względem stron Świata w taki sposób, by najpełniej wykorzystać 
Światło dzienne. Starożytna chińska sztuka geomancji, Feng Shui, jak przed ty-
siącami lat, tak i dziś zajmuje się tymi właśnie sprawami. Sztuka owa polega 
na tym, by w naturalnym otoczeniu stworzyć najbardziej sprzyjające i zapewnia-
jące pomyślność warunki dla wszelkiego rodzaju budowli.

Dla starożytnych jednak pomyślność budowli i jej gospodarzy nie była tyl-
ko kwestią uwzględnienia fizycznych cech najbliższego otoczenia i krajobrazu. 
Siedziby bogów i ludzi bowiem tak budowano, by odzwierciedlały harmonijny 
związek człowieka i kosmosu.[12,24].

W budowlach ,wielokrotnie uwzględniano w ich kształtowaniu i konstrukcji, 
aspekty związane z matematyką i metafizyką.Elementy teorii liczb ,geometrii 
były przenoszone na zasady konstruowania.Najbliższe nam liczby Fibonacciego 
to 1, 2 i 5, pięć palców u każdej ręki, dwie kończyny górne i dwie dolne, pięć 
zmysłów, trzy wypustki głowy (dwoje uszu i nos), trzy otwory głowy (dwoje oczu 
i usta) i pojedyncze organy. W tym schemacie identycznych części ciała brakuje 
liczby 4, a nawet, jeśli uznamy cztery kończyny za należące do tej samej katego-
rii, to znacznie więcej znajdziemy w naszym ciele liczb 5. Poza tym, u większości 
ludzi wysokość do pępka stanowi 0, 618 łącznej wysokości, co zauważył i naszki-
cował Leonardo da Vinci. Jeśli zmierzymy długość poszczególnych kości palców 
wówczas ich proporcje będą również oscylowały wokół liczby fi.

Znany rysunek Leonarda da Vinci: „Człowiek witruwiański”,zamieszczono go 
na okładce książki jest właśnie symbolem zachowania proporcji w nauce i sztuce.  
Jednak niewielu z nas zastanawiało się nad jego nazwą . Pochodzi ona wprost 
od Witruwiusza, który w swoim traktacie pisał:

„Symetria polega na zgodności miary między rozmaitymi elementami dzie-
ła, a także między tymi elementami branymi oddzielnie i całością. Podobnie 
jak to się ma z ludzkim ciałem, wypływa ona z proporcji zwanej przez Greków 
„analogią”, czyli współbrzmieniem między każdą częścią i całością...”.[1].

Pojęcie symetria nie mająca nic wspólnego z tym, co obecnie tak nazywamy.
Symetria to stosowanie zasad geometrii i harmonii tak jak złoty podział odcin-
ka,stosowania odpowiednich wartości ,wymiarów elementów konstrukcyjnych,.
proporcji wymiarowej podstawowych elementów związanych z przekazywaną 
wiedzą w zakresie wytrzymałości materiałów i ich możliwości zastosowania 
w konstrukcji czyli statyka i konstrukcje praktyce.[1.10,12].

Witruwiusz rozwodzi się długo nad tą:
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doskonałą „symfonią” proporcji w ludzkim ciele i można przypuszczać, 
że właśnie dlatego Leonardo da Vinci jego imieniem nazwał swój szkic przed-
stawiający złoty podział jako podstawę pomiarów ludzkiego ciała.

Złoty podział kojarzy się współczesnym ludziom sztuki przede wszystkim 
z dziejami starożytnymi, kiedy było ono powszechnie obowiązującym kanonem 
piękna, ale również konstrukcji budowlanych. Złoty Podział popularny był już 
w pradawnych czasach, za przykład posłużyć tu może doskonale wszystkim zna-
na Piramida Cheopsa, zbudowana według tego właśnie podziału. Przyglądając 
się jej konstrukcji zauważamy, iż liczba fi pojawia się tam wiele razy: uzyskujemy 
ją np. dzieląc całkowitą powierzchnię piramidy przez powierzchnię jej boków, 
łączną powierzchnię jej boków przez powierzchnię podstawy czy też wysokość 
boku piramidy przez połowę długości boku jej podstawy. Praktycznie stosowano 
złoty podział głównie w projektowaniu wnętrz, a także sprawdzano jego istnienie 
we wnętrzach uznanych za doskonałe. Przykładem może być sala długości 16m, 
szerokości ok. 10m i wysokości 6m miałaby proporcje bardzo zbliżone do podyk-
towanych złotym podziałem. Proporcją posłużono się również przy budowie Par-
tenonu w Atenach. W tym ostatnim wyraźnie widać kształty prostokątów, takich 
jak ten, który tworzymy przy kreśleniu Spirali Fibonacciego. Później, złotą pro-
porcję stosowano przy budowie katedr zwanych gotyckimi. Obecnie jest równie 
chętnie stosowana przez architektów jak niegdyś. Zatem znowu harmonia, pro-
porcje, podział, układ elementów konstrukcyjnych, czyli geometria budowania, 
doświadczenia w odpowiednim stosowaniu materiałów były podstawą ówczesnej 
sztuki budowania.

Bardzo interesujące z punktu widzenia sztuki budowania są opisy projekto-
wania, budowania i „strojenia” amfiteatrów, sal teatralnych, czyli zagadnieniu 
akustyki, miejsc przeznaczonych dla spektakli teatralnych, muzycznych, integral-
nie związana z matematyką. Wiedza ta po dziś dzień budzi zdumienie.[1,10,12].

Główni teoretycy budownictwa i konstrukcji.

1. Witruwiusz – (I wiek p.n.e., Rzym) – O architekturze ksiąg dziesięć: Archi-
tekt porusza w nim zagadnienia proporcji i stosowności używanych elementów 
architektonicznych, stosowania odpowiednich materiałów oraz zasady projekto-
wania budowli o różnych funkcjach. Uważa, że każdy budynek musi odpowiadać 
trzem kategoriom: trwałości (firmitas), funkcjonalności (utilitas) i pięknu (venu-
stas). Omawia porządki architektoniczne (księga III i IV ), różne rodzaje świątyń. 
Jego dzieło jest połączeniem greckiej wiedzy teoretycznej i praktyki rzymskiego 
inżyniera .Najwcześniej napisana praca na temat architektury to „De archi-
tektura” pióra rzymskiego budowniczego Witruwiusza z I w. p.n.e. Nawiązując 
do Wirtuwiusza, dobry budynek powinien spełniać trzy reguły firmitatis, utlitatis, 
venustatis co oznacza:

Trwałość – powinno stać niewzruszone,
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Użyteczność – powinno być użyteczne i funkcjonalne dla społeczności,
Piękno – powinno zachwycać ludzi i podnosić ich na duchu,

2. Leon Battista Alberti – (1404-1472) –Dziesięć ksiąg o sprawach budownic-
twa: De re aedificatoria libri decem (Dziesięć ksiąg o sprawach budownictwa), 
oparte na traktacie Witruwiusza. Architekt zajmował się w nim przede wszyst-
kim zagadnieniami estetycznymi wychodząc od pojęcia harmonii. Uważał on, 
że dobra architektura może powstać tylko w oparciu o znajomość wzorów an-
tycznych i dokładne wyliczenia matematyczne. Ważne dla budowli są jej propor-
cje, które porównywał z proporcjami ciała ludzkiego. W dziele De pictura (O ma-
larstwie, 1435) jako pierwszy sformułował naukowe zasady perspektywy oraz 
wprowadził siatkę ułatwiającą jej wykreślanie.

Nawiązując do Wirtuwiusza, architekt powinien dążyć do jak najlepszego 
wykonania wszystkich trzech atrybutów. Leon Battista Alberti, który opierając 
się na ideach Witruwiusza napisał traktat De Re Aedificatoria pokazując pięk-
no głównie, jako ważną część proporcji, chociaż ornamentacja także odgrywa 
ważną rolę. Dla Albertiego regułami proporcji były te, które rządziły się regułą 
złotego podziału. Najważniejszy aspekt piękna był wyobrażoną częścią obiektu 
oraz był oparty na uniwersalnych i rozpoznawalnych prawdach. Pojęcie stylów 
w sztuce nie było rozwijane aż do XVI w., wraz z pracami Vasariego. Prace 
naukowe, do XVIII w., zostały przetłumaczone na włoski, francuski, hiszpański 
i angielski.

3. Jacomo Barozzi da Vignola – (1507-1573) – Zasada pięciu porządków w Ar-
chitekturze (1562): Vignola ujął zagadnienie pięciu porządków w architekturze 
niezwykle zwięźle i przejrzyście, obrazując zasadnicze elementy architektury 
na trzydziestu kilku tablicach opatrzonych krótkimi objaśnieniami i wskazów-
kami. Traktat składa się głównie z precyzyjnych rysunków i krótkich opisów po-
rządków architektonicznych, oraz kilku przykładów portali i kompozycji ścian. 
Rysunki porządków pokazują wszystkie elementy, rozrysowane według modułów 
i części modularnych, według zasad geometrii. Architekt pokazał jak za pomocą 
cyrkla i linijki narysować głowice, woluty, entazis, architrawy, fryzy czy gzymsy. 
Jego praca silnie oddziaływała nie tylko na architekturę nowożytną ale m.in. 
na architekturę socrealizmu.

4. Sebastiano Serlio – (1475-1554 / 55) – Traktat o architekturze (1537) pomy-
ślanego jako obszerne dzieło dotyczące różnorodnej tematyki m.in. geometrii, 
perspektywy, architektury starożytnej, wojskowej i porządków architektonicz-
nych. Ważną jego częścią są ilustracje. Architekt niewiele zawarł w nim teorii 
czy wiadomości z technologii. Traktat był bardzo popularny, zwłaszcza jako pod-
ręcznik dla architektów w całej Europie. Charakteryzował go manierystyczny 
duch poszukiwań.
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5. Andrea Palladio – (1508-1580) – Cztery księgi o architekturze (1570). W księ-
dze I posługując się Witruwiuszem wykłada zasady architektury, a w księdze II 
przedstawia przykłady budowli prywatnych, najczęściej przez siebie projektowa-
nych. W księdze III znalazło się omówienie architektury publicznej, urbanistyki 
oraz zagadnień z zakresu inżynierii. Z kolei w księdze IV znalazły się świątynie 
antyczne. Jego teoria była oparta na dziełach Witruwiusza i Albertiego. Intere-
sowały go także zagadnienia praktyczne (np. dostarczanie wody)

6. Louis Henry Sullivan – (1856-1924) – "form follow function": postulował 
by forma dekoracji nie przesłaniała funkcji obiektu

 
7. William Morris – (1834 -1896) – Arts & Crafts. Kontestował rewolucję 

przemysłową i związany z nią zalew masowej produkcji, bylejakości i brzydoty. 
Wierzył w nastanie złotego wieku, w którym przemysłowców zastąpią artyści, 
dostarczając szerokim rzeszom piękne przedmioty.

8. Le Corbusier – (1887-1965) – Pięć punktów nowoczesnej architektury: kon-
strukcja słupowa (Pilotis), poziome okna, płaskie dachy i tarasy na dachach, 
wolny plan, wolna elewacja; jednostki mieszkaniowe, projekty miasta, modulo 
o różnicach pomiędzy architekturą a konstruowaniem znany XX-wieczny archi-
tekt Le Corbusier pisał: Zatrudnisz kamień, drewno i beton i za pomocą tych 
materiałów budujesz domy i pałace: to jest konstruowanie. Pomysłowość jest 
w pracy. Ale nagle dotykasz mojego serca, sprawiasz mi przyjemność. Jestem 
szczęśliwy i mówię: To jest piękne. To jest architektura. Według Le Corbusiera 
(Vers une architecture). (...) Sześcian, stożek, kula, walec czy ostrosłup to wiel-
kie formy podstawowe, które ujawniają się w świetle; ich obraz jest dla nas ja-
sny i łatwy do zrozumienia, jednoznaczny. Dlatego są to piękne, najpiękniejsze 
kształty.Zatem:

9. Frank Lloyd Wright – (1867-1959) – Architektura i Konstrukcja. Organiczna

10. Władimir Jewgrafowicz Tatlin – (1885-1953) – Konstruktywizm

11. Alison Margaret Smithson i Peter Denham Smithson – (1923 -1993; 1923-
2003) – Brutalizm

12. Antonio Sant’Elia – (1888-1916) – futuryzm w Architekturze i Konstruk-
cjach Budowlanych

13. Adolf Loos – (1870-1933) – Ornament i zbrodnia 

14. Augustus Welby Northmore Pugin napisał Contrasts (1836), które, jak su-
geruje tytuł, kontrastowało nowoczesny, przemysłowy świat, który dyskredyto-
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wał za pomocą wyidealizowanego obrazu neo-średniowiecznego świata. Według 
Pugina architektura gotycka była jedyną formą chrześcijańskiej architektury.

15. John Ruskin, angielski historyk sztuki w pracy Seven Lamps of Architectu-
re (1849), był bardziej ograniczony w swoich poglądach co tworzy architektura. 
Dla Ruskina estetyka była nadrzędna. W swojej pracy twierdził, że budynek nie 
jest prawdziwie dziełem architektury chyba, że w pewien sposób zdobi.

1
6. Egon Eiermanna (Grosse Architekten): Architektura nie ma nic wspólnego 

ze sztuką, stanowi czysty proces rozumowania. Architektura powstaje dziś wedle 
uwarunkowań ekonomicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych.W
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3. Zarys historii budowania.

Fundamentalne znaczenie budowania, konstruowania, budownictwa dla po-
stępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, zbiorowego, 
zaspakajania potrzeb indywidualnych, jest dostrzegane, odczuwane, na co dzień, 
naturalne i powszechnie uznane. Budownictwo jest jednym z podstawowych pro-
blemów współczesnego państwa, społeczeństwa i indywidualnego człowieka. 
Jednocześnie jest problemem niezwykle złożonym i niełatwym do obiektywnie 
prawidłowego opanowania. Instrumentem służącym rozwiązywaniu problemów 
ludzkich, społecznych i gospodarczych jest prawo. Kształtowaniu stosunków 
społecznych w procesie budowlanym, mających wpływ na ilość i jakość zarówno 
tworzonej, jak i istniejącej substancji budowlanej, służy przede wszystkim wiedza 
na temat konstruowania obiektów budowlanych. Wiedza ta jest ogromna inter-
dyscyplinarna z dziedzin od filozofii i matematyki począwszy przez mechanikę, 
technologię, ergonomie, estetykę, socjologię, psychologięBudownictwo to sztuka, 
w starożytności wręcz tajemna, dziedzina działalności technicznej obejmująca 
projektowanie oraz wszelkie techniki technologie wznoszenia obiektów budow-
lanych, ich konserwacji i rozbiórki.Najogólniej i pomocniczo dla zrozumienia 
pojęcia, budownictwo można podzielić na lądowe i wodne. W zależności od za-
stosowanych i użytych materiałów rozróżnia się np. budownictwo drewniane, 
budownictwo ceglane, kamienne, betonowe lub stalowe. Budowniczy, inżynier, 
konstruktor architekt potoczne rozumienie związane jest z pochodzeniem słowa 
architektura, zapożyczonego przez Rzymian z greckiego architecton – w dosłow-
nym tłumaczeniu budowniczy.[10,12,24].

Słowo „architektura” pochodzące od łacińskiego słowa „ architectura” , 
które jest pochodną od greckiego „αρχιτεκτονική” i oznacza głównego twórcę 
obiektu, z kombinacji „αρχι-” (archi-), pierwszy, główny i τεκτονική (tektonik) 
górotwórczy-budowniczy lub τέκτων (tekton) cieśla budowlany.

Podczas gdy główne znaczenie słowa „architektura” oznacza zrealizowane 
dzieło projektanta i nadzorcy budowy obiektu budowlanego, którego nazywa się 
architektem, przez rozszerzenie terminu "architekturą" nazywa się każdy wcze-
śniej zaprojektowany a potem zrealizowany kompleks lub system.

Dokonując przeglądu budowli, budynków, konstrukcji od starożytności po cza-
sy współczesne budowniczy, konstruktor budowlany jawi się jednak, jako kom-
pozytor, twórca muzyki konstrukcji budynku i budowli, twórca niepowtarzalnych 
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obiektów wynikających z podstawowych potrzeb człowieka: bezpieczeństwa, po-
prawy poziomu życia, funkcjonalności i zapewne wyższych potrzeb społeczności.

Architektura, zatem według innej definicji to obiekt budowlany lub grupa 
obiektów usytuowana w danym miejscu i w określonym czasie, epoce widziana 
z konkretnego punktu obserwacyjnego.Obiekt architektoniczny jest to zrealizo-
wany obiekt budowlany, czyli budynek, budowla lub obiekt małej architektu-
ry. Obiekt architektoniczny składa się ze stabilnej konstrukcji oraz elementów 
wykończenia i posadowiony jest w górnej warstwie skorupy ziemskiej zwanej 
gruntem. To właśnie konstrukcja oraz jej elementy wykończenia stanowią o tym, 
co nazywamy architekturą.[12,29].Współcześnie w niektórych krajach projek-
tant odpowiedzialny za wykończenie obiektu architektonicznego jest nazywany 
projektantem w zakresie architektury (ang. architectural design), natomiast od-
powiedzialny za stabilną konstrukcję i jej prawidłowe wykonanie, które nazy-
wa się budową (ang. construction) nazywany jest inżynierem strukturalnym lub 
konstruktorem i jego zadaniem jest zaprojektowanie konstrukcji, czyli struktury 
głównej obiektu architektonicznego(ang. structural design).Nie należy osób za-
wodowo zajmujących się projektowaniem w tych zakresach mylić z pojęciami 
architekt lub inżynier budownictwa, których definicje można znaleźć w polskim 
ustawodawstwie.

Nauka techniczna zajmująca się opisywaniem obiektów architektonicznych 
i ich szczególnych cech związanych z daną epoką, w której je budowano oraz pla-
nowaniem przestrzeni wokół jak i wewnątrz takich obiektów w sposób zorganizo-
wany nazywa się zgodnie z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce 
architekturą i urbanistyką. Nauka techniczna zajmująca się wznoszeniem nowych 
obiektów architektonicznych, zabezpieczeniem istniejących obiektów oraz histo-
rycznych tego typu nazywa się zgodnie z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin na-
ukowych budownictwem.Obiekty architektoniczne danej epoki są postrzegane, 
jako kulturowe i polityczne symbole oraz dzieła sztuki. Historyczne cywilizacje 
są często znane głównie z ich architektonicznych osiągnięć. Takie budowle jak pi-
ramidy w Egipcie oraz rzymskie Koloseum są ważnym elementem świadczącym 
o zaawansowaniu technologicznym i kulturowym danego społeczeństwa. Miasta, 
regiony i kultury są identyfikowane z architektonicznymi monumentami.

Pierwsze trwałe konstrukcje pojawiły się w kulturach megalitycznych. O ile 
chaty na planie owalnym wznoszono z gałęzi, lokując je w pobliżu rzek, o tyle 
konstrukcje grobowe murowano z wielkich nieregularnych kamieni nakładanych 
na siebie bez użycia zaprawy. Budowle przekrywano sklepieniem pozornym, czy-
li takim, w którym rzędy kamieni stopniowo występowały coraz bardziej do wnę-
trza. Dziełem architektury sakralnej i sztuki budowania były zapewne kromlechy, 
jak ten w Stonehenge, zbudowany z dolmenów, czyli dwóch wielkich pionowych 
głazów połączonych płaskim kamieniem nałożonym poziomo. Należy wspomnieć 
o budowlach kultowych na Malcie, gdzie najwcześniej w dziejach konstrukcji 
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kamień stał się podstawowym budulcem służącym do wznoszenia świątyń, przy-
kładem jest świątynia Ggantija.

Początkowo domy wznoszono z materiałów nietrwałych i łatwych w obrób-
ce – gliny, gałęzi, siana, drewna i innych powszechnie dostępnych materiałów. 
Kamień rezerwowano dla budowli religijnych i nagrobnych. W starożytnej Me-
zopotamii konstrukcja obiektów rozwinęła formę zigguratu, wielkiej schodkowej 
wieży o piramidalnym kształcie, złożonej z kilku tarasów połączonych zewnętrz-
nymi schodami. Rdzeń zigguratu budowano z suszonej cegły, a okładzinę z cegły 
wypalanej. Później zaczęto stosować cegłę szkliwioną, z jednej strony płaską, 
a z drugiej wypukłą, na przykład tak jak w Bramie Isztar w starożytnym Babilo-
nie, którą ozdobiono fryzami z błękitnych glazurowanych cegieł.

Monumentalny charakter mają egipskie piramidy, budowle grobowe, które 
rozwinęły się z mastab, konstrukcji złożonych z komory grobowej i małego ka-
miennego wzniesienia o spadzistych ścianach. Najstarszą piramidą jest schod-
kowa piramida króla Dżesera w obecnym Sakkara, którą wzniósł około roku 
2680 p.n.e. architekt-kapłan Imhotep. Od tego czasu rosły rozmiary piramid, ich 
wnętrza stawały się coraz bardziej skomplikowane, a kształt zbliżał się do geo-
metrycznej formy ostrosłupa.

 

Ruiny zigguratu w Heftete

W starożytnej Grecji wybitny poziom osiągnęła architektura sakralna, na-
tomiast w Rzymie budowle o charakterze świeckim i instytucjonalnym. Dlatego 
najpiękniejszymi greckimi budowlami są świątynie i sanktuaria poświęcone bo-
gom, a w Rzymie teatry, termy, amfiteatry i łuki triumfalne. "W starożytnej Grecji 
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stosowano klamry do łączenia kamieni, a w antycznym Rzymie posługiwano się 
betonem, jako lepiszczem tzw. "opus caementicium".[1,2,10,12,24,29].

 

Akropol w Atenach
 

Greccy budowniczowie stworzyli porządki: dorycki, joński i koryncki, każdy 
smuklejszy i bardziej ozdobny od poprzedniego. Rzym zaadaptował je do swoich 
potrzeb, ceniąc przede wszystkim porządek koryncki; stworzył też własne po-
rządki: toskański, będący wariantem doryckiego, oraz kompozytowy, stanowiący 
połączenie jońskiego i korynckiego. Jednocześnie wypracowano nowe rozwią-
zania architektoniczne, stosując formy arkadowe i kopułowe sklepienia. Adapta-
cje greckiej architektury do rzymskich potrzeb można obserwować w Koloseum 
gdzie wewnątrz zastosowano wyszukany system sklepień, a w fasadzie super-
pozycję kilku porządków – czyli rozwiązanie nie występujące w Grecji, gdzie 
porządków architektonicznych nie mieszano. Architektura chrześcijańskiego śre-
dniowiecza odziedziczyła szereg rzymskich rozwiązań konstrukcyjnych. Typową 
budowla stała się bazylika na planie krzyża łacińskiego, przekryta sklepieniem 
kolebkowym. Trzy greckie porządki architektoniczne: dorycki, joński, korync-
ki (od lewej do prawej) ·· W wiejskim świecie feudalnym budynek kościoła był 
istotnym składnikiem w dziele zagospodarowania, funkcjonowania i wyznacz-
nikiem sztuki budowania i tworzenia konstrukcji budowlanych.. Sytuacja uległa 
zmianie w epoce gotyku, kiedy feudalna struktura przekształciła się w państwo 
monarchiczne. Wzrastała skala nowo wznoszonych kościołów, katedr i sanktu-
ariów, które miały pomieścić wielką liczbę chrześcijan. Zmiany wywarły wpływ 
na architekturę: sklepienie kolebkowe zastąpiono krzyżowo-żebrowym, koniecz-
ne stało się użycie przypór podtrzymujących ciężar sklepienia, statyczne funkcje 
spełniały również strzelające do nieba pinakle. Pochodną ówczesnej religijności 
stały się wielkie witraże przepuszczające do wnętrza wielobarwne światło, w któ-
rym dostrzegano przejaw boskiej iluminacji. Renesans, odwołujący się do świata 
klasycznego, piękno i doskonałość architektonicznego języka znajdował w har-
monii. Projektować należało tak, aby "niczego nie można było pominąć, dodać 
ani zmienić, nie tracąc przy tym części piękna" ("De re aedificdtoria" – "O sztuce 
budowania", Alberti, 1452).
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Poszukiwaniu uniwersalnego języka konstrukcji poświecił się m. in. Bramante, 
który adaptował antyczne formy do nowych potrzeb swojej epoki, aby architek-
tura mogła ukazać potęgę kwitnącego społeczeństwa epoki renesansu. Politycz-
nemu i społecznemu kryzysowi XVII wieku towarzyszyły głębokie zmiany insty-
tucjonalne (monarchia absolutna) oraz religijne (kontrreformacja). Oba czynniki 
znalazły odbicie w procesie teatralizacji architektury. Barok charakteryzowały 
dynamiczne budowle w scenograficzny sposób sytuowane w przestrzeni urbani-
stycznej (Plac ś w. Piotra w Watykanie) czy ogrodowej (rezydencja w Wersalu).

W XIX wieku współistniało wiele kierunków architektonicznych. Sięgano 
do stylów historycznych (m.in. do architektury średniowiecza i renesansu), a tak-
że do form orientalnych. Eklektyczna maniera sprawiała, że łączono w jednej 
budowli wiele historycznych inspiracji. W ostatniej tercji XIX wieku oraz na po-
czątku następnego stulecia trwały poszukiwania nowego języka architektury. 
Narodził się kataloński "modernisme", zwracający się do form ze świata natu-
ry i łączący rozmaite materiały w konstrukcji i dekoracji budowli. Jego najwy-
bitniejszym przedstawicielem był Antoni Gaudi. Powstała Ań Noufeau, z takimi 
twórcami jak Victor Horta czy Otto Wagner, racjonalizm na czele z Le Corbusie-
rem i Bauhausem, komercyjna architektura Anglii i Ameryki z Sullivanem oraz 
architektura organiczna proponowana przez Franka Lloyda Wrighta.

Era uprzemysłowienia zrodziła konieczność wznoszenia dużych zakładów 
przemysłowych, a więc projektowania nowego typu budowli. Fabryka, jak hala 
targowa, potrzebowała wielkich przestrzeni, co pobudzało do opracowania no-
wych systemów uzbrojenia i konstrukcji, w których główną rolę odgrywało szkło 
i żelazo. W wiekach XIX i XX opracowano nowe materiały konstrukcyjne. Trady-
cyjną cegłę zastąpiła lżejsza cegła perforowana, zaprawę wapienną stosowaną 
w konstrukcjach murowanych zastąpiono silniej wiążącym cementem portlandz-
kim, natomiast zbrojony beton znalazł zastosowanie w tworzeniu szkieletu bu-
dowli. Z czasem zaczęto wznosić śmiałe konstrukcje stalowe, co doprowadziło 
do powstania wielkich "drapaczy chmur", m.in. wieżowców wzniesionych w No-
wym Jorku według projektów Miesa van der Rohe i Philipa C. Johnsona. Współ-
cześni architekci znów poszukują własnego języka, wykorzystując nowe techno-
logie Natomiast Michał-Anioł twierdził, że:

 
   "Człowiek porusza się w przestrzeni, odbiera ją i interpretuje. Sami stajemy 
się częścią przestrzeni, nasze myślenie staje się przestrzenne. Istnieją różne typy 
i rodzaje przestrzeni. Inna jest przestrzeń kosmiczna, a inna ta, z którą żyjemy, 
jako istoty ziemskie."

"Wszystko, co odbierają nasze zmysły, jest przestrzenią. To oczywiste stwier-
dzenie wymaga wyjaśnienia, że przestrzeń staje się wymierna, kiedy posiada 
punkty odniesienia. Przestrzeń w nieskończoności nie ma wymiaru, gdyż w niej 
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nie ma punktów odniesienia, a co za tym idzie – nie jest w relacji do naszej per-
cepcji."

"Przestrzeń ziemska jest jakby dotykalna i ciągle zmienia swój wymiar. Inna 
jest przestrzeń miejska, a inna górska, pustynna, morska, inna leśna. Przestrzeń 
nie jest przypadkowa, posiada swoistą logikę, swój system, a nawet swoją ma-
tematykę. Piony lasu posiadają rytm, geometrię, postępy i funkcje. Nie ma złej 
przestrzeni, są tylko różne wymiary, które poprzez intuicję i emocje porównujemy 
i oceniamy, a zrozumienie i wiedza tworzą inne wartości."
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4. Początki konstrukcji budowlanych.

Historia tworzenia konstrukcji budowlanych i zarządzania skomplikowanymi 
projektami inwestycyjnymi sięga starożytności, gdzie niektóre inwestycje do dnia 
dzisiejszego swoim ogromem, jaki skomplikowaniem, przy ograniczonej techno-
logii realizacyjnej budzą podziw, jako programy o niezwykłej rozległości i kom-
plikacji wymagające rozległej wiedzy z zakresu inżynierii finansowej, techniki 
budowlanej, zarządzania i organizacji.

W historii cywilizacji światowej od tysięcy lat praktycznie realizowane były po-
ważne inwestycje budowlane i inżynieryjne wymagające zaangażowania ogrom-
nych sił i środków wymagające odpowiednich form projektowania, zarządzania, 
planowania w zakresie rzeczowym i kosztowym. Znane z historii światowej reali-
zacje charakteryzowały się podstawowymi elementami, które w czasach współ-
czesnych są podstawą powszechnie stosowanych metod zarządzania projektem. 
Prekursorami zarządzania były wszystkie światowe cywilizacje i ośrodki tworze-
nia społeczności jak Sumerowie zarządzający w oparciu o ściśle określone prawa 
i zapisy, Egipcjanie mający zdefiniowane reguły i praktyki w budowie piramid; 
Babilończycy stosujący szeroki zestaw aktów prawnych i środków politycznych 
w zarządzaniu; Grecy stosujący systemowe podejście w zarządzaniu miastami; 
Rzymianie wprowadzający strukturę organizacyjną w celu polepszenia komuni-
kacji i kontroli, Chińczycy – posiadający rozległą strukturę organizacyjną dla 
agencji rządowych i w dziedzinie sztuki, Wenecjanie stosujący koncepcje projek-
towania organizacji i planowania w celu panowania na morzu. Wszelkie działa-
nia rozwojowe cywilizacji na przestrzeni wieków ulegały zmianom, rozwojowi 
i realizacjom rozległych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych w zakresie 
budownictwa i inżynierii lądowej i wodnej

Przykładami takich realizacji są Taj Mahal 22 lata (1632-54) 20 – 25 tys. Ro-
botników, 57 m wysokości, 1000 słoni pociągowych, 350 km do kamieniołomów, 
Wielki Mur Chiński (221-206p.n.e.) 6 400 km, ok. 1, 8 mln pracowników, Kanał 
Sueski 1859 – 69, M. Śródziemne-M.Czerwone, 163 km dł, 200 m szer, skrócenie 
trasy Londyn -Szanghaj o 7, 500 km Latarnia w Alexandrii, 117 m (40 pięter), 
3-częściowa konstrukcja ze statuą Posejdona na górze, widoczna z 50 km Posąg 
Zeusa na Olimpie, 13 m – 4 piętra, Złote dodatki–, podstawa – 6, 5 szeroka i 1 
m wysoka Egipskie piramidy w Gizie, 2580-2560 p.n.e., 146 m, 100 000 pracow-
ników, 20 lat, projekty towarzyszą rozwojowi cywilizacji od zarania. Świadczą 
o tym pomniki cywilizacji Kanał Panamski, 1879 – 89 FRA – 260 mln$, 1904-14 
USA – 380 mln $.
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Wieża Babel hebr. ָב לָּדְגִמ -Migdal Bavel to biblijny przykład konstrukcji bu ,לֶבּ
dowlanej, sztuki budowania, myśli konstrukcyjnej największa mityczna budowla, 
która według Księgi Rodzaju miała być wznoszona przez zjednoczoną ludzkość 
w krainie Szinear. Według przekazu biblijnego wieża Babel wznoszona była, jako 
znak, dzięki któremu ludzie „nie rozproszą się”. Bóg Jahwe sprzeciwił się tym 
zamiarom. Pomieszał, więc budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody, 
by przez to uniemożliwić budowę wieży.Obecnie termin „wieża Babel" oznacza 
ideę, przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania i prowadzące jedynie do po-
wstania zamętu, bądź też miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi 
językami.

Opowieść o wieży Babel pojawia się w Biblii w Księdze Rodzaju: „Mieszkańcy 
całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wscho-
du, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. 3I mówili jeden do dru-
giego: "Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę 
zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: "Chodźcie, zbudu-
jemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób 
uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi". A Pan zstąpił 
z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6i rzekł: "Są oni 
jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budo-
wać. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamie-
rzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał 
drugiego!" W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, 
i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 9Dlatego to nazwano je Babel, tam bo-
wiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył 
ich po całej powierzchni ziemi[2] (Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju 11, 1-9)

Trzeba zaznaczyć, iż w samym przekazie biblijnym wyrażenie "wieża Babel" 
nie pojawia się. W dwóch miejscach (Rdz 11, 4-5) mowa jest o "mieście i wieży", 
natomiast w trzecim (Rdz 11, 8-9) jest mowa o "mieście", które zostaje nazwane 
Babel (hebr. ָב  pomieszanie, zmieszanie")[, nazwą, która według etymologii" – לֶבּ
biblijnej pochodzić ma od czasownika balal (hebr. ָב ("mieszać, pomieszać" – לַלּ
[4]. Babel jako miasto pojawia się również w innym miejscu Księgi Rodzaju, 
wśród miast, nad którymi panować miał Nimrod:

Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on 
też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: "Dzielny jak 
Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy". On to pierwszy panował w Babelu, 
w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear[5] (Biblia Tysiąclecia, Księga Ro-
dzaju 10, 8-10)

W Kodeksie Leningradzkim, zawierającym hebrajski rękopis Biblii, słowo 
Babel (hebr. ָב  pojawia się 262 razy i występuje tam, jako hebrajska nazwa (לֶבּ
miasta Babilon.
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Jedna z rekonstrukcji wyglądu zigguratu Etemenanki – kojarząca się z wieżą 
Babel

Zdaniem Davida G. Burke inspiracją dla opowieści mogły być mezopotamskie 
zigguraty, które mogły stanowić symbol pychy, a ich ruiny – znak sądu Boga. Zig-
gurat E-temenanki według swej nazwy miał łączyć ziemię z niebem. R.N. Why-
bray zwraca jednak uwagę na to, że była to dokończona budowla. Według niego 
tekst nie zawiera jednoznacznych nawiązań do zigguratów. Jednak zdaniem Ba-
rona L. Sherwina, pomimo braku tych odniesień, powiązanie było oczywiste dla 
autora. W Mezopotamii nie była znana podobna opowieść, choć można dostrzec 
podobieństwo niektórych motywów, np. motyw wspólnego języka wszystkich lu-
dzi znajduje się w sumeryjskim eposie o Enmerkarze.

Według Leksykonu biblijnego opowieść jest ostrzeżeniem przeciwko wynosze-
niu się przez człowieka. Według R.N. Whybraya opowieść mówi w pierwszej ko-
lejności o tym, jak ludzkie wybujałe ambicje, zagrażające Bożej supremacji, spo-
tkały się z Bożą reakcją udaremniającą ludzkie plany. Drugorzędnym celem było 
wyjaśnienie różnorodności języków i rozproszenia ludzkości na Ziemi[7]. Byron 
L. Sherwin uważa, że tekst był polemiką z religią babilońską i w celach polemicz-
nych stosuje błędną etymologię słowa „Babel” – zamiast „bramy boga”, jak w ję-
zyku akadyjskim, oznacza ono zamieszanie i zamęt. Według Sherwina opowieść 
jest też wstępem do historii Abrahama – Bóg porzuca nadzieję, że wyznawać go 
będą wszyscy ludzie, zamiast tego wiąże się szczególnie z jednym z narodów.

Uczeni wskazują resztki wieży Babel niedaleko miejsca dawnego Babilonu, 
konstrukcja wieży wznosi się na 46 m ponad ziemię i składa się z cegieł spojo-
nych asfaltem.

W Księdze Rodzaju nie jest napisane, że Bóg bezpośrednio zniszczył wieżę; 
ale relacje Księgi Jubileuszy, Korneliusza Aleksandra (cz. 10), Abydenusa (cz. 5 
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i 6), Josephusa (Starożytności 1.4.3), i Wyroczni Sybilli (iii. 117-129) mówią o tym, 
że Bóg zburzył wieżę wielkim wiatrem.

Księga Jubileuszów (II wiek p.n.e.) zawiera w sobie jedną z najbardziej szcze-
gółowych relacji o wieży Babel:I zaczęli budować, i w czwartym tygodniu wyro-
bili cegłę z ognia, i cegły służyły im zamiast kamienie, i glina, którą je polepiali 
była asfaltem co pochodzi z morza i z wodotrysków w ziemi Szinar. I zbudowali 
ją: czterdzieści trzy lata ją budowali; jej długość wynosiła 203 cegieł, i wysokość 
[cegły] była jedna trzecia jednej; jej wysokość wynosiła 5434 kubitów i 2 palmy, 
i [jedna ściana] miała trzynaście stadiów. (Jubileusze 10:20-21, Tłumaczenie Ka-
rola 1913)

Tradycja rabiniczna uznaje budowę wieży Babel za przejaw buntu przeciwko 
Bogu. Budowę miał nadzorować Nimrod, którego imię wiązane jest ze słowem 
„mered” – bunt. Według legend rabinicznych celem budujących było obale-
nie, a nawet zabicie Boga. Jeden z midraszy opisuje nawet, jak ludzie stawali 
na szczycie wieży i wypuszczali strzały w kierunku nieba celem zabicia Boga.

Opowieść o wieży Babel mówiący o pomieszaniu języków znajduje swoje no-
wotestamentowe odniesienie w postaci pięćdziesiątnicy, kiedy to apostołowie za-
częli nauczać we wszystkich znanych językach.[10,12,13,14,15].

Koran stwierdza, że Adam nie wymyślił wyrazów pierwszego ludzkiego języ-
ka, lecz mówił w języku, którego nauczył go Allah. Nie jest jasne, czy język ten 
był identyczny z arabskim. Różnorodność języków jest chciana przez Boga i natu-
ralna, ale Koran może być recytowany tylko po arabsku. Także u różnych ludów 
Ameryki Środkowej znajdowały się podobne podania.

Od Indian Cholula, w których mieście znajdowała się piramida schodkowa 
zajmująca powierzchnię trzykrotnie większą od piramidy Cheopsa pochodzi 
historia spisana przez dominikanina Diego Durana (1537-1588) w jego dziele 
"Historia Antiqua de la Nueva Espana". Według legendy, którą miał przekazać 
autorowi stuletni kapłan z Choluli tuż po podboju Meksyku: na początku pojawili 
się olbrzymi, którzy zawładnęli ziemią i zafascynowani słońcem po nieudanych 
próbach odnalezienia jego wschodu i zachodu postanowili zbudować bardzo wy-
soką wieżę, która dosięgałaby nieba. Prace były prowadzone przez olbrzyma 
Xelhua, jednego z siedmiu, którzy uratowali się z potopu. Za surowiec posłużyła 
im bardzo lepka glina oraz bitum. Bogowie zniszczyli ją ogniem i pomieszali ję-
zyki budowniczych.

Inna historia przypisywana przez historyka Don Ferdynanda d'Alva Ixtilxo-
chitl (1565-1648) Toltekom podaje, że po tym jak ludzie rozmnożyli się w następ-
stwie wielkiego potopu wznieśli oni wysoką zacuali, czy też wieżę w celu urato-
wania się na wypadek drugiego potopu. Jednakże ich języki uległy pomieszaniu 
i rozeszli się w różne części Ziemi.

W Ameryce Północnej podobną historię przypisuje się Indianom Tohono O'o-
dham. Według tej legendy Montezuma uciekł wielkiej powodzi. Potem stał się zły 
i zajął się budową domu sięgającego Nieba, ale Wielki Duch zniszczył tę budowlę 
błyskawicami.(Bancroft, vol. 3, p.76; oraz History of Arizona)
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Ślady podania odznaczającego się pewnym stopniem podobieństwa do historii 
wieży Babel zostały odnotowane u plemienia Taru zamieszkującego Nepal oraz 
północne Indie. (Raport ze spisu ludności Bengalu, 1872, p. 160)

W Afryce według dr Davida Livingstone'a ludzie zamieszkujący okolice jeziora 
Ngami, których odwiedził w 1879, mieli podobną tradycję. W ich wersji budow-
niczy "rozbili sobie głowy podczas upadku rusztowania" (Missionary Travels, 
rdz. 26) W Estonii występuje mit o "Gotowaniu Języków" (Kohl, Reisen in die 
'Ostseeprovinzen, ii. 251-255), który także jest rozpatrywany w związku z historią 
wieży Babel. Dane o wysokości wieży są wprawdzie tylko spekulacją, bowiem 
wieża może być symbolicznie uważana za zwiastun człowieczego pragnienia bu-
dowania wysokich budowli. Jednak znacząca część jej mitologii polega na jej 
wysokości.

Historyczna ośmiostopniowa wieża E-temenanki w centrum Babilonu, wybu-
dowana na zlecenie Nabuchodonozora II, została wzniesiona ok. 560 p.n.e. i mia-
ła, według historyków, ok. 100 m wysokości. Jednak według Biblii budowa wieży 
Babel umiejscowiona została dużo wcześniej. Opowieść w Księdze Rodzaju nie 
wypowiada się również na temat wysokości wieży, a więc wśród chrześcijan nie 
było sporów jeśli chodzi o jej wysokość. Istnieją jednak dwa źródła poza Biblią 
które wspominają o wysokości wieży.

Księga Jubileuszy powiada, że wieża Babel mierzyła 5433 kubity i 2 palmy 
(2484 m) wysokości. Oznaczałoby to, że Wieża Babel była kilkakrotnie wyższa 
od obecnych, a zarazem kiedykolwiek powstałych budowli ludzkich.

Drugie źródło poza Biblią znajduje się w Trzeciej Apokalipsie Barucha; okre-
śla ona wysokość osiągniętą przez budujących jako 463 kubity (212 m). Ta budow-
la byłaby wyższa od jakiejkolwiek budowli starożytnego świata, w tym od Pira-
midy Cheopsa w Egipcie, i wyższa niż jakakolwiek inna budowla w całej historii 
ludzkości aż do wybudowania wieży Eiffla w 1889 r.

Przedstawiona Wieża Babel to obraz olejny niderlandzkiego malarza Pietera 
Bruegla namalowany w 1563 w Antwerpii w dwóch wersjach. Pierwsza, znana 
jako Wieża Babel, obecnie znajduje się w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. 
Dzieło to ma wymiary 114 cm wysokości na 155 cm szerokości[1]. Druga, na-
zywana Małą Wieżą Babel, znajduje się w Museum Boijmans Van Beuningen 
w Rotterdamie. Ma wymiary 60 cm x 74, 5 cm.
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Inspiracją dla autora było opowiadanie biblijne o wieży Babel, znajdujące się 
w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju. Opowieść ta jest zwieńczeniem pierwszej 
części tej księgi, która z jednej strony próbuje połączyć początki świata i człowie-
ka z historycznymi dziejami biblijnych patriarchów, a z drugiej ukazuje stopniowe 
oddalanie się ludzi od Boga, czego ostatnim akcentem jest opowiadanie o wieży 
Babel. Pierwowzorów biblijnej wieży należy szukać w Mezopotamii, gdzie zna-
ne jest ok. 25 miast z tego typu budowlami zwanymi zigguratami. Według Biblii 
wieża ta była wyrazem pychy ludzi, którzy bez błogosławieństwa ze strony Boga 
chcieli się zjednoczyć i okazać swoją potęgę. Budowla nie została jednak dokoń-
czona, gdyż Bóg pomieszał im języki i odtąd ludzie nie mogli się porozumieć. 
Badacze Biblii sądzą, że nie chodziło tu jednak o wytłumaczenie różnorodności 
języków, ale raczej o podkreślenie kary zesłanej przez Jahwe na ludy, które nę-
kały Izraelitów, wierząc w moc swych bóstw. Patrząc szerzej, możemy tu dostrzec 
"(...) zjawisko zła zorganizowanego, które opanowuje społeczności ludzkie i nie 
jest jedynie sumą grzechów poszczególnych jednostek, wchodzących w ich skład, 
ale grzechem wspólnoty, która jako taka zajmuje postawę sprzeczną z wolą Boga 
i zmierza ku złym celom".

Bruegelowska wieża Babel w pierwszym i drugim przypadku przypomina 
kształtem rzymskie Koloseum, co prawdopodobnie jest skutkiem faktu, że autor 
był zauroczony pozostałościami starożytnego amfiteatru podczas swego pobytu 
we Włoszech[5].

W wersji obrazu znajdującej się w Wiedniu wieża przypominająca rzymską 
budowlę zajmuje większą część malowidła, ale w tle widać miasto wraz z jego 
murami połączonymi z wieżą systemem podziemnych korytarzy. W prawym dol-
nym rogu znajduje się port ze statkami dostarczającymi materiały potrzebne 
do budowy. W lewym dolnym rogu została uwieczniona scena, której centralną 
postacią jest król, który przybył, aby sprawdzić postępy w budowie. Jest nim 
najprawdopodobniej władca babiloński Nimrod. Malarz przedstawił go jako 
człowieka wyjątkowo pysznego, któremu kłaniają się wszyscy, których napotyka 
na swej drodze.

Rotterdamska wersja obrazu różni się nieco od wiedeńskiej. Wieża zajmuje 
tam większość miejsca. Reszta właściwie stanowi tło. W prawym dolnym rogu 
również odnajdujemy port ze statkami. Nie ma tam jednak dodatkowych scen, 
jak na większym obrazie. Znaczne są również różnice kolorystyczne. Obraz wie-
deński pokazuję wieżę w jasnych tonacjach z użyciem ochry, natomiast budowla 
na drugim dziele przedstawiona jest w tonacjach ciemnych, podkreślonych w ota-
czających ją chmurach i przygnębiającej atmosferze. Podczas gdy Mała Wieża 
Babel ukazuje moment przerwania budowy, obraz wiedeński ukazuje chwilę, gdy 
zapanował chaos i zbliżała się kara boska. Ten drugi obraz jest bardziej udrama-
tyzowany i wskazuje na to, co dopiero ma nadejść.

Według badaczy wieża uwieczniona na malowidłach Bruegla może symboli-
zować Antwerpię z jego czasów, która bardzo szybko się rozwijała gospodarczo 
na skutek odkrycia nowych dróg morskich. Miasto stało się wówczas centrum 
handlu dla całej zachodniej Europy. Niektórzy widzą w wieży symbol lęku to-
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warzyszącego rozwojowi i modernizacji. Nawiązanie do wieży Babel jako miej-
sca pomieszania języków może stanowić aluzję do mnogości języków używanych 
w Antwerpii: flamandzkiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Babilon zasłynął także wiszącymi ogrodami – wspaniałą budowlą wzniesioną 
według legendy przez królową Semiramidę. Przez starożytnych zostały one uzna-
ne za jeden z cudów świata. Obraz Martina Heemskercka, na dalszym planie 
widoczna wieża Babel.[10,12].

Najważniejsze budowle starożytności.

Najwcześniejsza znana wersja listy została stworzona w II wieku p.n.e. przez 
Antypatra z Sydonu. Lista, którą znamy dzisiaj została skompletowana w śre-
dniowieczu, kiedy to wiele z miejsc na niej umieszczonych już nie istniało. Jako 
że lista pochodzi głównie z antycznych greckich opowieści, tylko miejsca, które 
były znane i zwiedzane przez starożytnych Greków zostały na niej umieszczone. 
Budowle te są uważane za cuda, ponieważ znajdowały się pomiędzy najbardziej 
popularnymi celami turystycznymi nawet w czasach takich jak 1600 rok p.n.e. 
Graffiti turystów znajduje się na monumentach w dolinie królów od czasów, kie-
dy Sfinks miał tysiąc lat. Jest warte zauważenia, że wszystkie siedem cudów było 
stworzonych przez człowieka i nie są one dziełami natury. Razem z rewolucją 
przemysłową, jej wpływem na środowisko i powstaniem ruchu naturalistycznego 
w turystyce stworzona została lista siedmiu cudów natury, siedem cudów sta-
rożytnego świata.Stanowiły one, niektóre stanowią po dziś dzień pomniki szuki 
budowania i sztuki inżynierskiej.
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Wymienione według czasu ich konstrukcji cuda prezentują się następująco:

Cud Data Budowniczy Zniszczone w Przyczyna zniszczenia

Piramida Cheopsa 2575 p.n.e. Egipcjanie ciągle istnieje Brak

Wiszące ogrody Semi-
ramidy

600 p.n.e. Babilończycy I wieku p.n.e. trzęsienie ziemi

Świątynia Artemidy 
w Efezie

560 p.n.e. Grecy, Lidyjczycy III wiek n.e.

Wersja pierwotna spalona 
przez Herostratesa, a jej 
rekonstrukcja zniszczona 

przez najazd Gotów.

Posąg Zeusa w Olimpii 435-430 p.n.e Grecy V – VI w n.e. Pożar

Mauzoleum w Halikar-
nasie

353 p.n.e. Grecy, Karowie 1494 trzęsienie ziemi

Kolos Rodyjski 281 p.n.e. Grecy 224 p.n.e. trzęsienie ziemi

Latarnia morska na Fa-
ros

280-279p.n.e.
Ptolemeusze, 

Grecy
1303-1480 n.e. trzęsienie ziemi

Oryginalna lista Antypatra zastępowała Latarnię z Aleksandrii Bramą Isztar. 
W starożytności wymieniano również posąg Asklepiosa w Epidauros wyrzeźbio-
ny przez Trasymedesa z Paros oraz Kolosy Memnona. Aż do VI wieku naszej ery 
powyższa lista była w użyciu. Ze wszystkich tych cudów przetrwał tylko jeden 
i jest nim Wielka Piramida Cheopsa z Gizy. Istnienie wiszących ogrodów Semira-
midy nie zostało nigdy definitywnie udowodnione. Źródła pokazują że pozostałe 
pięć cudów zostało zniszczonych przez naturalne kataklizmy. Świątynia Artemidy 
i Posąg Zeusa zostały zniszczone przez ogień, podczas gdy Latarnia z Aleksan-
drii, Kolos Rodyjski i Mauzoleum w Halikarnasie zostały zniszczone przez trzę-
sienia ziemi. Niektóre z rzeźb z Mauzoleum w Halikarnasie i Świątyni Artemidy 
znajdują się w Muzeum Brytyjskim.[10,12]

Konstrukcje,budowle ,wynalazki i technika Sumerów.

Sumerowie pojawili się pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. w dolnej Mezopotamii 
i tam stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację. Ich wynalazki oraz technologia 
były wykorzystywane przez kolejne ludy z obszaru Bliskiego Wschodu, a także 
wpłynęły znacząco na naszą obecną technikę. Jednym z największych osiągnięć 
cywilizacji Sumerów było wynalezienie pisma. Najstarszą formą było pismo 
obrazkowe – piktogramy, z których następnie powstał alfabet liczący ok. 700 
znaków – pismo klinowe. Najstarsze znane zabytki pisma klinowego pochodzą 
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z końca IV tysiąclecia p.n.e..Sumerowie żyli na terenach Mezopotamii, czyli Mię-
dzyrzeczu. Położone ono było pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem 
i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W ich delcie, nad zatoką 
Perską, utworzył się bardzo przyjazny dla życia ludzi obszar, których szybko zo-
stał zaludniony. Suchy, gorący klimat nie sprzyjał jednak uprawom poza ujściem 
rzek, toteż w ludzie skupiali się tylko przy wybrzeżach, z czasem, gdy powstały 
kanały nawadniające, zaczęto przemieszczać się bardziej na północ. Równocze-
śnie rozwijała się kultura starożytnego Egiptu. Pierwsze ślady osadnictwa się-
gają ok. 8000 lat p.n.e. Kultura Międzyrzecza ukształtowała się jednak dopiero 
ok. 3100 r. p.n.e. W starożytnej Mezopotamii powstała pierwsza cywilizacja – 
Sumerowie. To oni stworzyli potęgę państwa: wybudowali miasta, opracowa-
li technikę rolną, zorganizowali strukturę władzy. Najważniejszymi miastami 
Sumerów był Ur i Uruk, natomiast znaczną rolę odgrywał także Lagasz. Nie 
stworzyli jednak jednego, wielkiego państwa, lecz charakterystyczne dla sta-
rożytności państwa-miasta. Miasta konkurowały ze sobą głównie o ziemię pod 
uprawy. Wytworzyła się władza świecka: na czele państwa stał król, jako jedyny 
sprawujący władzę, który także dowodził armią i był równocześnie najwyższym 
kapłanem. Mimo licznych wojen prowadzonych na terenach Międzyrzecza, Su-
merowie wznosili pałace i świątynie, rzeźbili posągi, dokumentowali zwycięzców 
i osiągnięcia królów.

Sumerowie zaczęli wykorzystywać pismo w życiu codziennym oraz w dziedzi-
nie gospodarki, gdzie spisywano wiele dokumentów w tym dotyczące techniki 
i budownictwa. W dziedzinie budownictwa Sumerowie rozwinęli produkcję ce-
gły. Początkowo wykorzystywano cegły świeże, następnie zaczęto je suszyć i wy-
palać. Jako pierwsi w swoich budowlach wprowadzili sklepienie łukowe.

Do najsłynniejszych budowli sumeryjskich należą zigguraty, sakralne wieże 
wchodzące w skład sanktuarium. Większość z nich miała formę kilkukondygna-
cyjnej wieży, o wysokości ok. 50 m., której kolejne piętra, zmniejszały się schod-
kowo ku górze tworząc tarasy.

W dziedzinie matematyki Sumerowie wymyślili zero i opracowali system 
sześćdziesiątkowy oraz podzielili koło na 360 stopni. Określili oni także sys-
tem miar ciężkości i długości. Najmniejszą jednostką długości był palec, więk-
szą dłoń ,cztery palce, stopa, na końcu łokieć, siedem dłoni. Jednostką wagi był 
talent ok. 30 kg.Szczególnie ważne dla rozwoju astronomii w przypadku kolej-
nych cywilizacj były podstawy zapoczątkowane w państwie Sumerów. Odkryli 
oni cykliczność zaćmień księżycowych, zwaną saros, stworzyli też pierwsze ka-
talogi gwiazd i planet (określono ich ruch oraz położenie) oraz obserwatoria.
Sumerowie zasłynęli jako pierwsi wynalazcy koła, dzięki czemu uzyskali środek 
transportu (prowadzili rozgałęziony handel, sięgający do doliny Indusu). Innymi 
wynalazkami Sumerów było koło garncarskie oraz zegar. Dowodem na ich wy-
soki poziom technologiczny było wynalezienie kolorowego szkła, wytwarzanie 
brązu, sztuka złotnicza oraz kalendarz rolniczy, według którego ustalano czas 
siania i zbioru plonów. Związany z rolnictwem jest również wprowadzony przez 
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nich system irygacyjny – system kanałów nawadniający pola uprawne. Pierwszą 
rozwiniętą kulturę Mezopotamii utworzyli Sumerowie pod koniec IV tysiąclecia 
p.n.e. (miasta Ur, Uruk, Kisz, Lagasz). Od początku III tysiąclecia p.n.e. powstało 
państwo Akad, które w XXIV w. p.n.e. objęło rządami całą Mezopotamię.

Najstarsze dokumenty pochodzą z miasta Uruk, w którym znajdował się kom-
pleks świątynny obejmujący posiadłości ziemskie i dwie wielkie świątynie , jedna 
boga nieba Anu i druga bogini płodności, miłości i wojny Inanny, uosobienia 
Wielkiej Matki.

W okresie wczesnosumeryjskim (3200–2600 p.n.e.) budowano miasta otoczo-
ne murami obronnymi, domy z izbami skupionymi wokół dziedzińca ,świetlika; 
w centrum miasta ,ośrodek kultowy: świątynia ,początkowo na wysokim tarasie, 
z którego rozwinął się zigurat i pałac władcy;

budulcem była suszona cegła, w budowlach reprezentacyjnych z okładziną 
z cegły palonej, spoiwem muł i smoła bitumiczna; znano łuk, sklepienie i fałszy-
wą kopułę ,grobowce królewskie w Ur;

rzeźba: figurki wotywne z terakoty lub alabastru, kamienne rzeźby przed-
stawiające zgeometryzowane postacie ludzkie, kamienne wazy reliefowe , wazy 
z metalu , stele pamiątkowe i reliefy o kompozycji pasowej, izokefalicznej, z wy-
eksponowaną postacią władcy ,twarz i nogi z profilu, tors en face; tematyka 
przedstawień sceny mitologiczne, historyczne i kultowe; znano technikę inkru-
stacji, z kawałków lapis lazuli i muszli na drewnianej płycie pokrytej asfaltem. 
sztandar z Ur i mozaikę ,czarno-czerwono-białą; wysoki poziom osiągnęło rze-
miosło artystystyczne, zwłaszcza złotnictwo ,złota biżuteria ozdobiona szlachet-
nymi i półszlachetnymi kamieniami, drewniana figurka kozła obłożona złotą bla-
chą, okucia harf, ceramika malowana w barwne wzory figuralne i geometryczne, 
wyroby z metali, gliptyka, pieczęcie cylindryczne z przedstawieniami głównie 
o treści mitologicznej.

Opanowanie Mezopotamii przez Akadów około 2400 p.n.e. położyło kres 
rozwojowi sztuki staro sumeryjskiej. Dzieła powstające w wiekach następnych 
świadczą o wykorzystaniu osiągnięć kultury sumeryjskiej przez przybyszów. 
Sztuka okresu neosumeryjskiego (2150–2000 p.n.e.), zwana sumeryjskim rene-
sansem, nawiązywała do tradycji okresu wcześniejszego, podniósł się natomiast 
jej poziom artystyczny i techniczny; wyróżniała się rzeźba portretowa (posągi 
Gudei z Lagasz); sztuka sumeryjska, przez wpływ na sztukę babilońską i asyryj-
ską, oddziałała na sztukę późniejszych cywilizacji Mezopotamii.

Sumerowie opracowali system irygacyjny, czyli sieć kanałów nawadniających 
pola, by uzyskać lepsze plony. Musieli wykorzystać tak wylewy rzek, by nie zalały 
im plonów oraz aby w czasie letnich suszy nie brakowało wody. Wynalezienie 
przez Sumerów pisma jest jednym z ich największych osiągnięć. Najstarszą formą 
było pismo obrazkowe – piktogramy. Za ich pomocą można było przekazać na-
wet najbardziej skomplikowane informacje ,z połączenia ust i wody wyszło słowo 
"pić". Z czasem obrazki stawały się bardziej schematyczne i tak powstał z nich al-
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fabet zawierający ponad 700 znaków. Było to pismo klinowe, które swoją nazwę 
wzięło od spiczasto zakończonej trzciny ,rysika, którym pisano na tabliczkach 
z miękkiej gliny. Sumerowie stworzyli szkoły, w których uczono pisma. Nauka 
trwała wiele lat. Określili oni także system miar ciężkości i długości. Najmniejszą 
jednostką długości był palec, większą dłoń – cztery palce, stopa łokieć na końcu 
łokieć – siedem dłoni. Odległość między miastami określano w ilości dni potrzeb-
nych do jej przebycia.

Sumerowie wymyślili także zero i opracowali system sześćdziesiątkowy. 
Przede wszystkim Sumerowie jednak zasłynęli jako wynalazcy koła. Innym ich 
wynalazkiem jest koło garncarskie, czy zegar. Wynaleźli również kalendarz rol-
niczy, według którego ustalano czas siania i zbioru płodów rolnych. Sumerowie 
potrafili wytapiać stop miedzi z cyną, czyli brąz, a także wyrabiać ozdoby ze złota 
i drogich kamieni. Potrafili oni także wytwarzać dekoracje i ozdoby z kolorowego 
szkła. Sumerowie posiadali także duże osiągnięcia w dziedzinie literatury, szcze-
gólnie epickiej np.: „Epos o Gilgameszu”. Opracowali oni także pierwszy zbiór 
praw.

Byli twórcami podstaw kultury Mezopotamii w dziedzinie sztu-
ki, architektury i wierzeń religijnych. W dziedzinie budownictwa wnie-
śli sklepienie łukowe i wyrób glinianych cegieł – suszonych i wypalanych. 
 
W połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą państwa-miasta Sumerów zosta-
ły zaatakowane przez Sargona I – dowódcę Akadów. Zbudował on wielkie impe-
rium (pierwsze na świecie!), które przetrwało około 200 lat. Król koronował się 
Władcą Czterech Stron Świata. Stolicą Mezopotamii zamieszkałej przez Akadów 
był Babilon. Język akadyjski stał się wówczas językiem, jak to dzisiaj byśmy ujęli, 
"międzynarodowym". Według nas Sumerowie był to naród wynalazców , byli oni 
bardzo inteligentni, ciekawscy i dociekliwi.

Kształtująca się władza państwowa dbała o system irygacyjny, osuszanie ba-
gien, organizację siły zbrojnej. Zaczęły powstawać świątynie. Proces ten poważ-
niejszych rozmiarów nabrał w III tysiącleciu przed naszą era. Wówczas pojawili 
się na tych terenach Sumerowie – lud, który w decydujący sposób zaważył na wy-
kształceniu się państwowości i kultury Mezopotamii. Nazwa Sumerowie pocho-
dzi od terminu Sumer, którym Semici określali południową Mezopotamią. Wyso-
ka kultura stworzona przez Sumerów oddziaływała na cały starożytny wschód.

Z okresu tego zachowało się dużo dokumentów, dzięki którym można dość 
dokładnie odtworzyć stosunki gospodarcze Sumerów. Podstawą ich gospodarki 
było rolnictwo i hodowla bydła. Wiąże się z tym konieczność rozwoju systemu 
irygacyjnego. Ciężar budowy i oczyszczania kanałów spoczywał na chłopach. 
Kanały ulegały ciągłemu zamulaniu gliną. Nie wiadomo jakie były zbiory, mu-
siały być one znaczne skoro dawały utrzymanie licznej ludności miejskiej żyjącej 
z nadwyżek produkcji rolnej.
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Inżynieryjne umiejętności Sumerów ujawniły się w budownictwie. Rozwi-
nęła się produkcja cegły, tworzenie murów ,przekryć i sklepień. Początkowo 
do budowy używano cegieł świeżych, później zaczęto cegły suszyć na słońcu 
i wypalać. Sumerowie rozwinęli rzemiosło, wynaleźli koło garncarskie, koło 
do wozu. Ich epokowym wynalazkiem był brąz ,stop miedzi i cyny,co na zawsze 
zmieniło możliwości techniczne człowieka i budowniczego .

Sumerowie wynaleźli i opanowali rózne technologie stanowiącw podstawę 
do wymiany handlowej. Prowadzili również szeroki handel, sięgający do doli-
ny Indusu. Sumerowie nie mieli scentralizowanego obejmującego cały obszar, 
państwa. Podzieleni byli na miasta – państwa. Rządzili w nich kapłani z tytułem 
en lub ensi. Najwyższą władzę miał kapłan-król. Również w rękach kapłanów 
znajdowała się władza administracyjna, wojskowa i sądownicza. Był to ustrój 
teokratyczny. Na czele wojska stał naczelnik. Silniejsze miasta-państwa podbija-
ły mniejsze. Łupy przypadały naczelnikom i wojownikom. Stanowili oni arysto-
krację.

Cywilizacja Sumerów zapoczątkowała budownictwo miast obronnych otoczo-
nych murami, niekiedy podwójnymi. Domy budowano piętrowe. Około 2800 roku 
p.n.e. pojawił się nowy element konstrukcyjny i użytkowy , a mianowicie schody, 
prowadzące na wyższe piętra domów. Ulice w mieście były brukowane. Najstar-
szy bruk pochodzi z Uruk (IV – III tysiąclecie). Wykonany był z nieobrobionych 
brył wapiennych. Uznany został za najstarszą budowlę kamienną Mezopotamii.

Budownictwo sumeryjskie posługiwało się głównie trzciną i gliną, a potem 
suszoną i wypalaną cegłą. Miasta miały mury obronne, które otaczały zwar-
tą, gęstą i nieregularną zabudowę. Świątynie budowano już w okresie przed su-
meryjskim. Przykładem świątyni sumeryjskiej jest kompleks na wzgórzu Eanna 
w Uruk (m.in. tzw. Biała Świątynia). Świątynia na wysokim tarasie przekształciła 
się w zikkurat. Pałace władców (np. w Kisz) znajdowały się w obrębie świątyń.

W okresie nowosumeryjskim nie nastąpiły większe zmiany w sztuce, wzrósł 
jedynie poziom techniczny i artystyczny wyrobów. W Lagasz powstały liczne 
posągi przedstawiające władcę miasta, Gudeę. Życie Sumerów pozostawało 
pod przemożnych wpływem religii. Sumerowie wierzyli w siły przyrody, czczo-
ne pod postacią demonów. Początkowo każde miasto czciło swoje bóstwo. Póź-
niej wytworzył się cały panteon bóstw. Budowano ogromne świątynie, przy nich 
wznoszono ogromne wieże tzw. Zigguraty. Szczególną czcią otaczali Sumerowie 
bóstwa płodności. U Sumerów rozwinęła się sztuka pisarska. Życie codzienne 
i rozwijająca się gospodarka zmuszały do spisywania dokumentów. Postały epo-
peje treści mitologicznej – poemat o Gilgameszu z zachowaną relacją o potopie. 
Sumerom Mezopotamia zawdzięcza pismo klinowe. Pierwsze pismo starobabi-
lońskie stanowiło znaczące osiągnięcie cywilizacyjne . Szczytem potęgi politycz-
nej Sumerów był okres panowania I dynastii z Ur ok. 2500 r. p.n.e. W pierwszej 
połowie III tysiąclecia rozwinęły się już największe sumeryjskie miasta-państwa 
Uruk, Ur, Kisz, Lagasz, Umma. Jednak ludność Mezopotamii to nie tylko Sume-
rowie. Pod koniec IV tysiąclecia przybywają nowi osadnicy – Semici, w których 
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największą grupę stanowią Akadowie. Osiedlają się na północy i tworzą państwo 
Akad. Przez pewien okres współistnienia obu krajów następuje asymilacja ich 
ludności. Około 2355-2340 Sumerowi udaje się zjednoczyć, a że nie wszystkim 
się to podoba wybuchają bunty. Wewnętrzne walki osłabiają Sumer. Natychmiast 
wykorzystują to Akadowie i zdobywają koronę Sumeru, co prawda nie na długo, 
bo na jakieś 100 lat (2370-2230), ale zawsze. Mimo wielkich osiągnięć, wskutek 
walk toczonych między miastami, Sumerowie ulegali wpływom Semitów. Okres 
panowania Semitów nie pozostał bez wpływu. Na terenach peryferyjnych po-
wstawały nowe ośrodki polityczne, rodziły się nowe siły. Zaczęły one przenikać 
na teren Sumeru, zwanego teraz Sumero-Akkadem i niszczyć go. Zaczęło formo-
wać się państwo asyryjskie koło miasta Assur, do dużego znaczenia doszło pań-
stwo semickie z siedzibą w Mali, Babilon i Elamici. Zwycięzcą walk toczonych 
między istniejącymi społecznościami o panowanie w Sumerze został Hammurabi, 
król Babilonu. Prawdziwymi potęgami na terenie Międzyrzecza zostają Asyria 
i Babilon. Okres panowania Hammurabiego przyjęty jest za okres największego 
rozkwitu Mezopotamii . Babilończycy to ludy semickie zamieszkujące południo-
wą Mezopotamię. Należeli do nich Akadowie, Aramejczycy (Chaldejczycy) oraz 
Amoryci, których uważa się za twórców państwa babilońskiego. Z okresu sta-
robabilońskiego zachowało się niewiele zabytków architektonicznych. Najlepiej 
znanym przykładem są ruiny pałacu w Mari z reliktami malarstwa ściennego. 
Relief starobabiloński reprezentuje przede wszystkim stela Hammurabiego z por-
tretowym ujęciem króla i pierwszą próbą oddania plastyki kompozycji. Odzna-
cza się zarówno wysokim poziomem artystycznym, jak i nowatorstwem formy. 
Drobna plastyka (terakota) i gliptyka stały się sztuką masową. Z okresu średnio-
babilońskiego, kasyckiego, zachowały się głównie kamienne stele graniczne, tzw. 
kudurru, zdobione reliefami o treści symbolicznej. Wprowadzono też dekorację 
architektoniczną, w postaci figuralnych fryzów z modelowanej cegły (świątynia 
Inan(n)y w Uruk). Malarstwo wiązało się nadal z dekoracją wnętrz (ruiny pałacu 
w Dukurigalzu). Rzeźbę nowobabilońską reprezentowały reliefowe kudurru oraz 
drobne, terakotowe rzeźby wotywne. W gliptyce rozpowszechniła się pieczęć pła-
ska – stemplowa ze scenami kultowymi. Podbój perski nie zahamował rozwoju 
babilońskiej twórczości artystycznej. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat wytwarzano 
dzieła o tradycyjnym babilońskim charakterze stanowiące inspirację dla powsta-
jących wówczas prac perskich (sztuka perska).

O geniuszu budowniczych świadczy fakt ,że u szczytu świetności, czyli za pa-
nowania Nabuchodonozora II, Babilon był największym miastem świata. Jego 
powierzchnia liczyła około 850 ha, a mieszkało w nim ponad 100 000 ludzi. 
Został wybudowany na planie nieregularnego czworoboku .Opisy dotyczące 
budownictwa zachowały się dzięki archiwum glinianych tabliczek odkrywa-
nych przez archeologów w róznych miejscach państwa Sumerów.

Otaczające go mury z ośmioma bramami broniły dzielnic mieszkaniowych 
oraz wspaniałych budowli, takich jak wieża w kształcie piramidy zikkurat Ete-
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mencki , a także tzw. wiszące Semiramidy, zaliczane do siedmiu cudów świata 
starożytnego.10,12,14].

Budownictwo i konstrukcje starożytnego Egiptu.

Rozwój budownictwa i konstrukcji starożytnego Egiptu, obejmuje okres 
od czwartego tysiąclecia p.n.e. do IV wieku naszej ery. Całą tę epokę cechowała 
jedność form, ciągłość rozwoju oraz funkcja służebna wobec władców i religii. 
Budownictwo pomagało w utrzymaniu i utrwalaniu ustalonego porządku spo-
łecznego. Egipt, prawie całkowicie pozbawiony lasów, drewno pochodzi z Li-
banu, inne zaś gatunki z Sudanu, stąd w budownictwie dominowały surowce 
miejscowe, a w budownictwie mieszkaniowym i usługowym cegła mułowa i maty 
tkane z papirusu, a w budownictwie monumentalnym wapień, piaskowiec, alaba-
ster, granit i bazalt.

Najstarsze zachowane szczątki osad i cmentarzyska pochodzą z okresu predy-
nastycznego, czyli z czwartego tysiąclecia p.n.e. Zostały odnalezione w pobliżu 
miejscowości Merimde (w południowo-zachodniej części delty Nilu), Fajum, Ba-
dari, Abydos, Amra i Gerza. Domy Egipcjan wznoszone w tym czasie to szałasy 
z trzciny i papirusu, później z rzecznego mułu (lub cegieł z tegoż mułu) na szkie-
lecie z drewna. Odnalezione groby mieszkańców osad najczęściej miały owalny 
kształt, ściany i stropy wzmocnione drewnem i matami.

W XXXII lub XXXI wieku p.n.e. dwa królestwa Dolnego i Górnego Egip-
tu zjednoczył władca imieniem Narmer. Powstał jednolity organizm państwowy 
kraju faraonów rządzących przy pomocy arystokracji, kapłanów i wojska ludno-
ścią rolniczą i licznymi niewolnikami.

Niewolnictwo umożliwiało realizację wielkich projektów konstrukcyjnych 
i budowlanych.

Najstarsze grobowce władców, nazywane mastabami, miały przekrój trapezu, 
a ich prostokątna podstawa była usytuowana dłuższą osią na kierunku północ-
-południe. W części podziemnej znajdowały się komory. Mastaby wznoszone były 
z suszonej cegły, a powierzchnię zabezpieczano cienką warstwą wapna. Ukośny 
kształt mastab tłumaczy się naśladownictwem ścian domów budowanych z mułu, 
który miał tendencje do osuwania się i tworzenia w ten sposób lekko skośnych 
powierzchni. Strona zewnętrzna dzielona była pionowymi framugami na wnęki. 
Układ wnęk najprawdopodobniej odpowiadał rozmieszczeniu komór wewnątrz 
mastaby. Na ścianie fasady umieszczano środkowe drzwi pomiędzy dwiema wie-
żami lub bastionami.

U wejścia do mastab ustawiane były stele. Najstarsze wykonane są z wapie-
nia, późniejsze z twardszych kamieni. Motyw zapisu imienia króla, zwany "imie-
niem Horusowym" pojawił się w okresie I dynastii. Na znalezionej wapiennej 
steli króla Dżeta, w górnej części płyty przedstawiona jest sylwetka świętego pta-
ka – sokoła, symbolu Horusa stojącego na prostokątnym znaku serech, w którym 
znajduje się imię króla, zapisane hieroglifem przedstawiającym kobrę, a pod nim 
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rzut poziomy fasady pałacu lub świątyni. Stele późniejsze mają bardziej rozbu-
dowaną dekorację.

W okresie panowania III dynastii, w budownictwie na szeroką skalę zaczęto 
używać w konstrukcjach bloków wapienia, sprowadzanego z niedaleko położo-
nych od Sakkary wzgórz Tura, oraz bazaltu i granitu z okolicy Asuanu.

W początkowym okresie monumentalna architektura naśladowała formy wy-
pracowane przez budowle wznoszone z cegły i drewna, ale pojawiły się nowe 
rozwiązania konstrukcyjne jak pramidy schodkowe.

Cegła i drewno używane były nadal, lecz tylko przy budowie pałaców, domów 
mieszkalnych. To zróżnicowanie materiałowe tłumaczy szczątkowe zachowanie 
budowli mieszkalnych tego okresu. W Memfis zachowało się zbudowana w po-
bliżu, otoczona masywnym 10-metrowej wysokości murem nekropola, nad którą 
dominuje monumentalny grobowiec,pramida schodkowa króla Dżesera.

W okresie Starego Państwa utrwalił się kanon obowiązujący, z małymi wyjąt-
kami, przez cały okres rozwoju budownictwa i konstrukcji starożytnego Egiptu. 
Ścisłe przestrzeganie wymogów kanonu wymusiło wysoki i wyrównany poziom 
techniczny budowli między innymi konstrukcji ,układu świątyni poświęconej, słu-
żącej kultowi władcy i bogom, kolumn i filarów stylizowanych na kształt pni i ło-
dyg roślin, o głowicach naśladujących formę kwiatu lotosu lub liści palmowych.

Nie do końca jest jasny dalszy rozwój budownictwa grobowego za czasów III 
dynastii. Grobowce następców Dżosera zachowały się w bardzo złym stanie. Po-
wszechnie przyjmuje się, że kolejnym etapem była piramida romboidalna, czyli 
o załamanej linii profilu. Teoria ta wynika z kształtu piramidy Snofru w Dahszur.

Problemy z błedami i brakiem wiedzy konstrukcyjnej wykazały badania ar-
cheologiczne ,gdzie stwierdzono , że budowla w trakcie wznoszenia została moc-
no zarysowana. Prace na pewien czas zostały przerwane. Po ich wznowieniu 
zmieniono kąt nachylenia ścian, tym samym zmniejszając wysokość piramidy. 
To pozwoliło na zmniejszenie obciążenia dolnej, już wybudowanej jej części. Po-
dwójny kompleks pomieszczeń wewnątrz piramidy też nasuwa przypuszczenie 
o eksperymentalnym charakterze budowli.

Wyniki tych obserwacji oraz fakt wybudowania drugiej piramidy, już o regu-
larnym kształcie i kącie nachylenia ścian podobnym do górnej części pierwszej 
piramidy, dały powód do wysnucia teorii o czynionym eksperymencie i pierwszej, 
nieudanej próbie wybudowania piramidy w kształcie ostrosłupa. Nie ma pewno-
ści, czy piramida łamana była formą pośrednią, czy tylko nieudanym ekspery-
mentem.

Kolejne piramidy powstały już jako regularne. Do najwspanialszych przykła-
dów takich budowli należą piramidy: Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. W po-
bliżu znajduje się inny wspaniały zabytek tego okresu – Wielki Sfinks, będący 
pierwszą monumentalną rzeźbą Egiptu.

Podczas panowania kolejnych władców budowle grobowe nie miały już tak 
ogromnych rozmiarów, co więcej do ich budowy używano materiału gorszej ja-
kości zazwyczaj cegły suszonej, jedynie okładanej kamiennym licem, na skutek 
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czego większość z nich uległa z biegiem czasu ruinie. Zatem problem trwałości 
budowli nie został przez ówczesnych budowniczych właściwie oceniony.

Po upadku VI dynastii nastąpiło rozbicie państwa na szereg mniejszych pań-
stewek (tzw. Pierwszy Okres Przejściowy). Wraz z upadkiem państwa nastąpiło 
zahamowanie rozwoju sztuki, w tym i architektury. Tradycje sztuki memfickiej 
kontynuowane są w Herakleopolis. Inne ośrodki odchodzą nieco od obowiązu-
jących schematów. To z kolei spowodowało, po raz pierwszy w historii Egiptu, 
pewne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi twórcami i budowniczymi.

Najlepiej zachowana jest świątynia wzniesiona za panowania Niuserre w miej-
scowości Abu Gorab na przedmieściach Kairu. Plan świątyni zbliżony jest swoim 
układem do królewskich zespołów grobowych, z tą różnicą, że zamiast pirami-
dy ustawiono na cokole potężny obelisk zakończony piramidionem. Przed obe-
liskiem ustawiony jest ołtarz słoneczny, przy którym składano ofiary. Kompleks 
otoczony był murem z kryptoportykami. Korytarze zdobione są licznymi reliefami 
przedstawiającymi prace rolnicze wykonywane w różnych porach roku oraz per-
sonifikacje prowincji egipskich i Nilu. W pomieszczeniach zwanych Komnatami 
Pór Roku ustawiono także rzeźby przedstawiające wiosnę i lato.

Ponowne zjednoczenie Egiptu około roku 2065 p.n.e. było dziełem książąt te-
bańskich, zatem to Teby (Luksor) stały się centrum politycznym i kulturalnym 
Egiptu. Pomimo powrotu do wzorów klasycznych, architektura i rzeźba Egiptu 
różnią się od tych z poprzedniego okresu. Zaniechano budowy mastab, konty-
nuowano wznoszenie piramid z cegły i kamienia oraz rozwinięto budowę gro-
bowców kutych w skale. Przykładem grobowców kutych w skale jest grobowiec 
króla Mentuhotepa-Nebheperte (władcy, który ponownie zjednoczył Egipt), 
wybudowany w Deir el-Bahari, w tej samej dolinie, w której później powstał 
sławny grobowiec królowej Hatszepsut. Grobowiec króla Mentuhotepa-Nebhe-
perte zbudowany jest z dwóch rozległych tarasów będących świątynią grobową. 
Tarasy, połączone ukośną rampą, obiegały portyki z filarami. Świątynia przy-
legała do ściany masywu skalnego. Przed nią, od strony Nilu, zbudowany był 
dziedziniec porośnięty drzewami i ozdobiony posągami króla. Obok świątyni, 
po zachodniej stronie umieszczono sześć kaplic małżonek króla i kapłanek bogini 
Hathor. Groby ich znajdują się na dziedzińcu. Do komory grobowej prowadził 
długi korytarz. Sama komora była wykonana z bloków granitowych i ozdobiona 
reliefami.

Inne charakterystyczne cechy sztuki budowania tego okresu to budowa miast 
o regularnej siatce ulic oraz wprowadzenie nowego typu kolumn w budownictwie 
sakralnym, o głowicach stylizowanych na kształt otwartych lub zamkniętych pą-
ków papirusu, a także tzw. kolumny prodoryckie, czyli takie, których trzony nie 
naśladują elementów roślinnych.

Pierwsze kolumny tego typu zastosowano przy budowie piramidy Dżesera, 
jako kolumny kanelurowane, ale do szerszego zastosowania doszło dopiero 
w tym okresie. Zachowane w piramidach hieroglify wskazują na wzrost znacze-
nia tebańskiego Amona. Wierzenia w bóstwa lokalne, jak np. Ozyrys czczony 
w Heliopolis, urosły do znaczenia religii państwowej. W architekturze znalazło 
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to odzwierciedlenie w budowie świątyń związanych z kultem słonecznym, jakkol-
wiek zachowało się bardzo niewiele zabytków.

W okresie Średniego Państwa wśród wielmożów rozpowszechnił nowy rodzaj 
budownictwa grobowego. Miejsce mastab zajęły grobowce kute w skale, z ozdob-
nymi kaplicami i wewnętrznymi komorami grzebalnymi, do których wiodły pio-
nowe szyby. Najbardziej ozdobne znajdują się w Bani Hassan w Środkowym 
Egipcie.

W architekturze tego okresu wyróżniają się dwie szkoły: memficka – prezen-
tująca styl klasyczny, oraz tebańska – o pewnych uproszczeniach i jednocześnie 
większej swobodzie kompozycji.

Za panowania XII dynastii w pobliżu II Katarakty wzniesiono monumental-
ną twierdzę graniczną Buhen, która pozostała niezdobyta przez ponad 200 lat, 
a wyróżniała się pierwszym znanym archeologom mostem zwodzonym w dzie-
jach ludzkości. Wielkie znaczenie miała też budowa (a być może jedynie meliora-
cja) kanału napełniającego jezioro Moeris w depresyjnej oazie Fajum. Przepływ 
wody kanałem kontrolowany był śluzą z ruchomymi wrotami. Podczas przypływu 
Nilu wrota otwierano napełniając sztuczne jezioro oazy, celem zapewnienia jej 
ziemiom właściwego nawodnienia w porze suchej.

Po wyparciu Hyksosów i kolejnym zjednoczeniu Egiptu, wraz z panowaniem 
XVIII dynastii rozpoczął się kolejny okres świetności Egiptu. Wybudowane wcze-
śniej świątynie były rozbudowywane na szeroką skalę. Zdarzało się, że wcze-
śniejsze fragmenty burzono, a odzyskany materiał wykorzystywano ponownie. 
Do świątyń prowadziły monumentalne aleje procesyjne z szeregami posągów 
sfinksów ustawionych po obu stronach. Wejście na dziedziniec obramowane było 
z dwóch stron potężnymi pylonami które stały się wizytówką świątyń. Pokrywano 
je bogatymi reliefami opowiadającymi o czynach faraonów zwyciężających wro-
ga i oddających cześć bogom. Za pylonami rozpościerał się obszerny czworokąt-
ny dziedziniec, otoczony portykami. W głębi budowano zazwyczaj salę hyposty-
lową, za nią salę ofiarną z ołtarzem i salę pojawień. Za salą pojawień znajdowało 
się sanktuarium, w którym przechowywano posąg bóstwa. Do zespołu świątyń 
należała też sadzawka z krokodylami.

W tym też okresie utrwalił się typ świątyń-grobowców kutych w skale. Jedno-
cześnie oddzielono miejsce pochówku od świątyni grobowej. Komora grobowa, 
wykuta w skale u podnóża góry, była połączona z świątynią grobową długim, 
podziemnym korytarzem. Stąd rząd świątyń grobowych pobudowanych w Te-
bach Zachodnich na granicy pól uprawnych. Obok nich stawiano kaplice kulto-
we, w których odbywały się uroczystości pogrzebowe. Pojawił się też nowy typ 
głowic, tzw. kompozytowy. Na płaszczyznach kapitelu rzeźbiono wizerunki bogi-
ni Hathor skierowane w cztery strony świata. Przykładem takiego rozwiązania 
są kapitele zachowane w świątyni Hatszepsut w Denderze.

Za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) w sztuce egipskiej wystąpił tzw. 
okres amarneński (od Tell el-Amarna, współczesnej nazwy obszaru, na którym 
znajdują się pozostałości wybudowanej przez Echnatona nowej stolicy państwa). 
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Charakteryzował się on daleko idącymi odstępstwami od obowiązujących kano-
nów.

Za panowania ostatnich Ramzesów nastąpił rozpad wyczerpanego długimi 
wojnami państwa. Po Trzecim Okresie Przejściowym, w Okresie Późnym, na-
stąpił regres budownictwa monumentalnego .W roku 525 p.n.e. kraj dostał się, 
niemal bez oporu, pod panowanie Persów. W tej sytuacji budownictwo przestało 
się rozwijać, aczkolwiek władcy perscy wybudowali i odnowili kilka świątyń.

Kolejny okres świetności Egipt zawdzięcza Grekom, którzy wyparli Persów. 
Grecy byli zafascynowani kulturą Egipcjan, próbowali zatem wskrzesić dawniej-
sze tradycje. O tym, jak wiele w tym czasie budowano świadczy zapis o tym, 
że w kamieniołomach w Wadi Hammammat na Pustyni Wschodniej niedaleko 
Luksoru pracowało 19 000 ludzi.

Równocześnie Grecy kontynuują własne tradycje. Kwitnącym ośrodkiem tego 
nurtu staje się Aleksandria. Z tego okresu pochodzą znane portrety fajumskie. 
Druga szkoła, rodzima, kontynuuje architekturę monumentalną,a pochodzą zniej 
takie budowle jak wzniesione w czasach ptolemejskich świątynie oraz kaplice 
narodzinowe mammisi, budowane przed pylonami prowadzącymi do sali hypo-
stylowej. Obiekty te otaczał perystyl. Najlepiej zachowane budowle sakralne tej 
epoki znajdują się w File, Edfu i Denderze, wśród nich mammisi Augusta.

Ostatni okres w dziejach sztuki starożytnego Egiptu to zaznaczenie się wpły-
wów chrześcijaństwa, na tyle silnych, że niektóre egipskie świątynie przebudo-
wano na kościoły, a w jakiś czas potem, gdy po upadku cesarstwa rzymskiego 
i w wyniku arabskiego podboju Egipt znalazł się w granicach świata islamu (642 
rok n.e.), na meczety. Od tej też chwili wspaniałe ongiś budowle jęły popadać 
w ruinę lub – rozebrane dla pozyskania budulca – znikać.

Rabunkowa gospodarka, prowadzona zarówno przez okupantów (Arabowie, 
Turcy, Mamelucy, Brytyjczycy) jak i autochtonów, którzy z czasem zatracili swe 
korzenie, doprowadziła do zniszczenia wielu bezcennych zabytków. Taki los spo-
tkał część piramid, budowanych z suszonej cegły mułowej i jedynie okładanych 
licem z kamienia. Po zerwaniu kamieni lica budowle te rozsypały się niemal 
w proch[43]. Jest to proces postępujący, choć od połowy XX wieku próbuje się 
ratować, a nawet odbudowywać najcenniejsze.

Zachowane resztki świątyń i budowli sepulkralnych przez tysiąclecia wysta-
wione były na niszczycielskie działanie słońca, wilgoci i wiatru niosącego ol-
brzymie ilości pustynnego piasku. Tym samym bogate polichromie miały szansę 
zachować się tylko wewnątrz grobowców. Dzisiejszy obraz pozostałości cywili-
zacji egipskiej nie ukazuje bogactwa i intensywności barw polichromii i złoceń, 
jakimi były pokryte piramidy, pałace i świątynie.

O tym, jak wyglądały w starożytności piramidy faraonów świadczą nielicz-
ne zachowane fragmenty licowania Piramida Łamana w Dahszur, czy Pirami-
da Mykerinosa w jej najwyższych partiach oraz odnalezione piramidiony, czyli 
zwieńczenia kilku takich budowli, z najlepiej zachowanym piramidionem gro-
bowca Amenemhata III.[10,25].
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Najtrwalsza budowla na świecie.

W Egipcie zrealizowane najtrwalszą budowlę na świecie Piramidę Cheopsa, 
Wielką Piramidę, piramidę Chufu ,która znajduje się w Egipcie na płaskowyżu 
w Gizie. Zgodnie z przyjętą w egiptologii teorią, piramida została zbudowana 
ok. 2560 p.n.e., prawdopodobnie według projektu Hemona, z przeznaczeniem 
na grobowiec faraona Cheopsa . Czas budowy wynosił ok. 20 lat. Wielka Pira-
mida jest częścią nekropolii memfickiej. W starożytności uznana została za jeden 
z siedmiu cudów świata i jako jedyny z nich dotrwała epoki nowożytnej.

Piramida Cheopsa wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa to naj-
okazalszy i najbardziej znany na świecie zespół piramid. W ich pobliżu zlokalizo-
wany jest słynny Wielki Sfinks.Wielka Piramida postawiona została na sztucznie 
wyrównanym terenie (zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2,0 cm). Boki kwa-
dratowej podstawy piramidy ustawione są względem stron świata z dokładnością 
4 minut kątowych. Kamienne bloki z wapienia, pochodzącego ze starożytnego 
kamieniołomu Tura, ważące ok. 2,5 tony (największe nawet ok. 15 ton), zosta-
ły ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ok. 2,3 miliona ka-
miennych bloków, co sprawia, że Wielka Piramida jest najcięższą znaną budowlą 
– ma masę ponad 6 milionów ton. Do budowy komór użyto także granitowych 
bloków ważących od 25 do 80 ton, pochodzących z Asuanu. Piramida była pier-
wotnie pokryta w całości kamienną, wapienną warstwą tworzącą gładką okrywę 
zewnętrzną – z okrywy tej pozostały jedynie nieliczne fragmenty, obecnie znaj-
dujące się u podnóża piramidy. Pierwotna wysokość budowli wynosiła 146,59 m, 
współcześnie w wyniku erozji i utraty piramidionu liczy 138,75 m.

Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, nie na jej osi, lecz prze-
sunięte około 7 m na wschód, na wysokości 17 m ponad poziom gruntu. Od wej-
ścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm × 119 cm, opadając 
w dół pod kątem 26° 31'. Ma on długość 105 m i prowadzi poprzez masyw pirami-
dy oraz skałę podłoża do dalszej, poziomej części korytarza, wiodąc około 8,8 m 
do komory położnej głęboko w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu 
gruntu. Komora ta, o wymiarach 14 m (wsch.-zach.) × 8,25 m × 3,5 m, jest po-
mieszczeniem niedokończonym, o nierównych ścianach i podłodze.

W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór 
drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawio-
nego przez budowniczych w stanie nieukończonym. Prawdopodobnie porzuce-
nie planu wykorzystania komory jako grobowej nastąpiło w chwili, gdy część 
nadziemna piramidy zaczynała być właśnie wznoszona. Spowodowało to zmianę 
planu budowy całej piramidy. Wykorzystano 18-metrową część Korytarza Zstę-
pującego i zaczęto drążyć – w masywie piramidy, w suficie Korytarza Zstępu-
jącego – Korytarz Wstępujący o długości 39 m, o przekroju takim, jak Korytarz 
Zstępujący i kącie wznoszenia 26° 20'. Po pogrzebie króla wejście do Korytarza 
Wstępującego zostało zamaskowane kamienną płytą o kształcie i kolorze pozo-
stałych płyt sufitu Korytarza Zstępującego.
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Poprzez poziomy pasaż na jego końcu, o wysokości zaledwie 114 cm i nie-
równej powierzchni posadzki, dochodzi się do Komory Królowej, położonej do-
kładnie w centrum piramidy. Tu także prace nie zostały doprowadzone do końca. 
Świadczą o tym nierówności posadzki i brak wyłożenia jej kamieniem lepsze-
go gatunku. Komora ta, o wymiarach 5,74 m (oś płn.-płd.) × 5,23 m, przykry-
ta jest stropem namiotowym, którego szczyt znajduje się na wysokości 6,22 m. 
We wschodniej ścianie komory znajduje się nisza o wspornikowych ścianach 
bocznych, o wymiarach 4,67 m × 1,57 m (u podstawy), głęboka na 104 cm.W po-
łudniowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowa-
dzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał 
wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę 
pod kątem 37°28', południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym 
załamuje się pod kątem 38°28'.Prawdopodobnie po wykonaniu Korytarza Wstę-
pującego, pasażu i Komory Królowej również nastąpiła zmiana planu budowy, 
w wyniku której nastąpiła dalsza rozbudowa korytarzy w piramidzie. Powstały 
wewnątrz piramidy dwa niezwykłe pomieszczenia. Wielka Galeria oraz Komo-
ra Króla. Istnieje pogląd, że Wielka Galeria była wykonana zgodnie z planem 
w czasie realizacji drugiej części budowy piramidy i stanowiła pomieszczenie, 
w którym zostały zmagazynowane potężne granitowe bloki, użyte po pogrzebie 
jako zasuwy blokujące wejście do Korytarza Wstępującego. Wielka Galeria zo-
stała skonstruowana jako przedłużenie Korytarza Wstępującego. Jej długość wy-
nosi 46,63 m, a wysokość 8,53 m. Gładkie ściany z wypolerowanego wapienia 
wznoszą się na wysokość 2,28 m. Ponad tym poziomem kolejnych siedem warstw 
bloków skalnych zostało wysuniętych ku środkowi o 7,5 cm każdy, tworząc strop 
wspornikowy. W trzeciej warstwie wysuniętych bloków, po obu stronach Galerii, 
budowniczowie wykuli występy, przy dolnej krawędzi bloków, biegnące wzdłuż 
całej Galerii. U najwyższej warstwy bloków sufit Galerii o szerokości 104 cm 
tworzą płyty kamienia ułożone pod kątem nieco ostrzejszym niż kąt wznosze-
nia się Galerii. W ten sposób każda z płyt posiada własny "zaczep" na ostatniej 
warstwie ścian Galerii, co umożliwiło zmniejszenie nacisku stropu całej Galerii 
u jej dolnej, początkowej części. Wzdłuż całej Galerii, po jej obu stronach, przy 
posadzce ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wysokości i 50 cm szeroko-
ści. Pomiędzy rampami przestrzeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj. 
104 cm. W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów (po 27 z każdej 
strony + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii), prawdopodobnie gniazda 
belek, na których skonstruowano z desek podłogę łączącą Korytarz Wstępujący 
z Wielką Galerią, jednocześnie zakrywającą przejście do Komory Królowej.

W miejscu łączenia się Korytarza Wstępującego z Galerią znajduje się szyb, 
niegdyś zamaskowany blokiem kamiennym – pierwszym zaczynającym rampę 
wzdłuż Galerii po jej zachodniej stronie – o takim samym wyglądzie, jak pozosta-
łe bloki rampy. Szyb częściowo pionowy, a częściowo zmieniający kąt opadania, 
łączy się z przedłużeniem Korytarza Zstępującego w jego części prowadzącej 
poprzez skały podłoża do komory pod piramidą.
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Wielka Galeria kończy się wysokim stopniem, po którego przekroczeniu 
otwiera się długi i wąski pasaż, prowadzący od Komory Króla. Pasaż ten w jed-
nej trzeciej swej długości ma podwyższony sufit i zwiększoną szerokość, two-
rząc przedsionek o ścianach południowej, wschodniej i zachodniej, wykonanych 
z czerwonego granitu. W ścianach wschodniej i zachodniej przedsionka wykute 
są po cztery szerokie bruzdy – trzy z nich, sięgające od podłogi po sufit, a czwarta 
sięgająca sufitu przedsionka, stanowiły niegdyś prowadnice granitowych zasuw, 
opuszczanych za pomocą lin i okrąglaków, zainstalowanych w półokrągłych wy-
cięciach-zagłębieniach, widniejących do dziś w zachodniej ścianie przy samym 
suficie przedsionka. W ścianie południowej widnieją cztery kanały, przez które 
przewleczono liny.

W poprzek przedsionka, wpuszczone w pary bruzd nadal tkwią dwie płyty 
granitowych zasuw. Komora Króla o wymiarach 10,56 m (oś wsch.-zach.) × 5,23 
m × 5,81 m zbudowana jest w całości z granitu. W ścianach północnej i połu-
dniowej, na wysokości około jednego metra od posadzki, znajdują się wyloty pro-
stokątnych kanałów. Kanały te – odmiennie od tych w Komorze Królowej – mają 
wyloty na zewnątrz piramidy. Kanał północny wznosi się pod kątem 31°, a po-
łudniowy pod kątem 45°. W komorze znajduje się granitowy sarkofag, obecnie 
noszący ślady licznych uszkodzeń, pozbawiony pokrywy. Jego wymiar jest o 2 cm 
szerszy od prześwitu Korytarza Wstępującego, co wskazuje na to, że umieszczono 
go w komorze w czasie budowy piramidy. Niezwykłym rozwiązaniem architek-
tonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit komory stanowi dziewięć 
płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton. Nad nimi znajduje się pięć zamknię-
tych pomieszczeń – przestrzeni. Cztery z nich o sufitach płaskich i piąta, najwyż-
sza, o stropie namiotowym. Konstrukcja ta miała na celu możliwie jak największe 
odciążenia stropu samej Komory Króla, zabezpieczając komorę grobową przed 
zawaleniem w wyniku nacisku masy skał budulca piramidy.

O budowie piramidy pisał już Herodot: Cheops na wystawienie piramidy 
potrzebował dwudziestu lat. Wszystkim Egipcjanom kazał na siebie pracować. 
Jednym rozporządzono z łomów kamienia w górach arabskich włóczyć skały 
do Nilu, innym sprowadzone na łodziach przez rzekę kazał odbierać. Pracowało 
tak bez przerwy do stu tysięcy ludzi. Budowano zaś piramidę w kształt schodów.
[10,12,24,25].

Starożytne budownictwo w Indiach.

Około III tysiąclecia p.n.e. w dolinie Indus rozwijała się przedaryjska cywili-
zacja miejska, jej głównymi ośrodkami były: Mohendżo Doro i Hirappa. W doli-
nie rzeki Indus tworzono podstawy cywilizacyjne Indii uprawiano ziemię, znano 
pismo, powstawały pierwsze formy wierzeń religijnych, a co za tym idzie rozwi-
jało się budownictwo sakralne. Około II tysiąclecia p.n.e. na obszary Indii napły-
nęli Ariowie, narzucili tamtejszym swoją kulturę, zwyczaje i wierzenia. W staro-
żytnych Indiach rozwinęły się cztery formy religijne tj.:

-wedyzm – od 2500 roku p.n.e.,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



103

-braminizm – wykształcił się w II tysiącleciu p .n.e.,
-hinduizm – ukształtował się około IV tysiąclecia p.n.e.,
-buddyzm – powstał około VI wieku p.n.e.

 Od VI wieku p.n.e. istniały na terenie kontynentu indyjskiego państwa – kró-
lestwa :Kosala, Magadha, Awanti, Gandhara, Watsa, Kuru oraz inne niezależne 
plemiona. Władcą, który zjednoczył wszystkie organizmy w jedno państwo był 
Candragupta z dynastii Maurjów. Kolejnym władcą tej dynastii był króla Aso-
ki. Doprowadził on do powiększenia wpływów nowego państwa i jego rozwoju 
terytorialnego. W okresie rządów Asoki doszło do szybkiego rozkwitem budow-
nictwa związanego z religją.Rozwój sztuki sakralnej w Indiach wiązał się przede 
wszystkim z buddyzmem, który od V wieku p.n.e. rozwijał się na bazie sztuki 
hinduistycznej.

 Najstarsze znane dziś zabytki sakralne w Indiach łączące się z buddyzmem, 
to skalne świątynie wykute w zboczach górskich, zwane czajtja z okazałymi fasa-
dami i salami wspartymi na masywnych filarach ,przykładem tego typu budowli 
jest Adżanta, pochodząca z VI-VII wieku p.n.e., a także świątynia Bhadża, Karli 
oraz Kondane. Mieszkańcy Indii wykuwali również w skale klasztory np.: Naszik 
– posiada 150 grot, Kanheri w okolicach Bombaju – wykuto 109 grot.

 Innym charakterystycznym obiektem sakralnym były tzw. stupy ,monumen-
talne grobowce, są to wysmukłe kopce z ziemi obłożone kamieniem, wzniesione 
na terasie, zakończone parasolowatą przybudówką i czterema bogato zdobiony-
mi bramami zwanymi (toranami), symbolizującymi cztery strony świata. W cza-
szy kurhanu, zbudowanej z ziemi, cegieł i kamieni budowano komory dla spa-
lonych cząstek ciała Buddy, będące przedmiotami kultu, podobnie jak relikwie 
święte w chrześcijaństwie. Jako odrębne budowle stupy występują w : Sańczi 
na terenie środkowych Indiach (stan Madhja Pradesz). Jest to największa tego 
typu budowla, pochodząca z II wieku p.n.e. oraz Amarawati, jako całkowicie 
oddzielne świątynie w Karli i Adżanta.

 
Trzecim rodzajem budownictwa sakralnego w Indiach są wykute w skale 

schronienie dla buddyjskich mnichów, zwane wihara (dosłownie oznacza „schro-
nienie”, „azyl”). Budowano je blisko ludzi, najczęściej w parkach, tak aby mnisi 
mieli kontakt z innymi i mogli prosić o jałmużnę, ale jednocześnie aby mieli moż-
liwość spokojnej medytacji. Przykładem usytuowania wihary może być Park Ga-
zeli w Varanasi, inne przykłady budowli zakonnych to: klasztor buddyjski w Tak-
śili lub klasztor typu guha – Ellura.

 Oprócz wspomnianych form architektonicznych w Indiach budowano rów-
nież świątynie wolno stojące. Często do tradycyjnej stupy dobudowywano cztery 
przyległe nisze – kaplice.Przykładem tego rodzaju budowli może być zbudowana 
w VI wieku świątynia Mahabodhi w Bodh-Ga, w niej prawdopodobnie znajduje 
się tron, na którym Budda miał doznać oświecenia. Innym przykładem sakral-
nej twórczości mieszkańców Indii są freski ze skalnego wąwozu Adżanty. Arty-
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sta komponując to dzieło przestrzegał tzw. „ sześciu reguł” tzn.: odpowiedniość 
przedstawień, właściwa budowa i proporcje każdej postaci, umiejętność suge-
rowania działań i uczuć, wdzięk, podobieństwo i wreszcie właściwe operowanie 
pędzlem i kolorem.

 Na terenie środkowych Indii bardzo popularny był rodzaj świątyni zwany 
nagara, był to rodzaj świątyni – sanktuarium, składającego się z oddzielnych 
wież (sikhara) oraz dobudowanej obszernej sali kolumnowej, zwanej mandapa, 
która poprzedzał również duży przedsionek.Od początku budownictwu sakralne-
mu w Indiach towarzyszyły dekoracyjne rzeźby oraz płaskorzeźby na ścianach, 
filarach, stupach. Od II wieku pojawiła się rzeźba figuralna, w niektórych świą-
tyniach buddyjskich znajdowały się też malowidła ścienne np.: Adżanta i Elura.

 Budownictwo sakralne najprężniej rozwijało się za czasów panowania dy-
nastii Guptów (320-550). Wówczas ukształtowały się różnorodne formy świą-
tyń hinduistycznych, bogato zdobione rzeźbą ornamentalną i figuralną, a także 
świątynie wieżowe. Powstające wówczas rzeźby i religijne wyobrażenia Maha-
jany stanowią najdoskonalsze dzieła artystycznie. W tym czasie wypracowano 
ostateczny obraz Buddy, jego wizerunek przedstawiał postać łagodną, wysmu-
kłą, otoczoną kolistym nimbem, najczęściej siedzącą. Otaczanie Buddy aureolą 
oznaczało tak jak w chrześcijaństwie świętość jego osoby. Największy na świecie 
posąg Buddy znajduje się w chińskiej miejscowości Leshan (prowincja Sihuan) 
pochodząca z VIII wieku rzeźba została wykuta w skale i przedstawia siedzącego 
Buddę. Wysokość rzeźby to siedemdziesiąt dwa metry, szerokość wynosi dwa-
dzieścia osiem metrów. Ludność mieszkająca w Leshan wierzy, że Budda chroni 
ich od powodzi. Bardzo często spotyka się do dziś wizerunki medytującego Bud-
dy, np. wizerunek pochodzący z II lub III wieku naszej ery z regionu Gandary 
(północno – zachodni Pakistan), cechą tej charakterystycznej rzeźby jest kolisty 
znak na twarzy Buddy, pomiędzy brwiami, otaczająca głowę aureola oraz cha-
rakterystyczny sposób siedzenia ze skrzyżowanymi nogami.

 W okresie najsilniejszego rozwoju sztuki sakralnej w Indiach rzeźbiono także 
posągi bodhisattwów – niebiańskich poprzedników Buddy.

Starożytne Indie obejmowały cały Półwysep Indyjski (Dekan). Od południa 
otaczały go wody Morza Arabskiego, Oceanu Indyjskiego oraz Zatoki Bengal-
skiej. Od północnych sąsiadów odgradzały go góry Himalaje, Hindukusz oraz 
Karakorum. Przez ponad dwa tysiące lat jedynie przełęcze na północnym zacho-
dzie umożliwiały kontakt z innymi cywilizacjami. Jak każda cywilizacja starożyt-
na, Indie położone były nad ogromnymi rzekami zapewniającymi byt osiadłym 
tam ludziom. Te rzeki to Indus i Ganges. Dzięki rozbudowanym sieciom rzecz-
nych Gangesu i Indusu starożytni mieszkańcy półwyspu Indyjskiego nie musieli 
budować kanałów nawadniających, jak czynili to chociażby Egipcjanie. O po-
tędze państwa w dolinie tych dwóch rzek świadczyły miasta: Mohendżo Daro, 
Pataliputra i Harappa. Charakteryzowały je monumentalne, reprezentacyjne bu-
dowle oraz dobrze zaplanowane obszary mieszkalne z regularnymi, rozplanowa-
nymi ulicami. Ludność tubylcza, jaka wówczas zamieszkiwała półwysep Dekan, 
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zajmowała się głównie rolnictwem: uprawą prosta, ryżu, bawełny, pszenicy czy 
herbaty, hodowlą była zebu.

Rozwijał się także handel ,głównie bawełną, herbatą, przyprawami ,unikato-
wymi wyrobami Indii, który jednakże utrudniała niedogodna lokalizacja geogra-
ficzna. Ludność tubylcza posiadała swój własny system płatniczy, stworzyła sys-
tem miar i wag, wprowadziła kalendarz, zajmowała się arytmetyką. W Indiach 
posługiwano się pismem obrazkowym. Ludność była na wysokim poziomie, jeśli 
chodzi o higienę. W każdym domu obowiązkowo była łazienka, a wodę z niej od-
prowadzały kanały wyłożone cegłą.

Ta wysoko rozwinięta cywilizacja została jednak w XIX wieku p.n.e. naruszo-
na przez plemiona Ariów, które podczas dwustu lat wojen podbiły całe państwo, 
głównie dzięki dobremu uzbrojeniu i wyćwiczonej sztuce walki. Na zdobytych 
terenach nie utworzyli tak jak ich poprzednicy jednego, dobrze zorganizowanego 
państwa, ale system państw-miast. Ariowie, przejmowali kulturę i wiarę ludności 
tubylczej. Podstawy tej najstarszej religii świata zawarte są w czterech księgach 
Wedy ("weda" = "wiedza"). Znajdują się tam zapisane w sanskrycie (język indyj-
ski wprowadzony przez Ariów) hymny skierowane do bóstw, śpiewane podczas 
ceremonii religijnych, zapisy rytuałów religijnych, pieśni ofiarne. Księgi Wedy 
spisane zostały miedzy XVIII a VIII wiekiem p.n.e., "brahmany " będące trakta-
tami rytualnymi na użytek kapłanów – braminów i "upaniszady" (nauki tajemne) 
powstały miedzy VII wiekiem p.n.e. a początkiem naszej ery. Dla współczesnych 
ludzi stanowią one głównie źródło wiedzy o początkach cywilizacji indyjskiej. 
Mieszkańcy Indii wierzyli w reinkarnację – odrodzenie się człowieka po śmierci. 
Zgodnie z prawem "karman" każdy Hindus uważa, że jego teraźniejsza egzy-
stencja zależy od pozostałych wcieleń. W następnym życiu mógł on przynależeć 
do innej kasty, decydowały o tym jego poczynania za życia. Jeśli miał więcej 
dobrych uczynków, to zostawał przeniesiony do kasty wyżej; jeśli przeważały złe 
uczynki – przenoszono go do niższego stanu. Religia wedyjska z czasem ulegała 
przemianom. Tak właśnie powstał jej odłam zwany hinduizmem. Sama nazwa 
"hinduizm" pochodzi od słowa, jakim starożytni Persowie określali sąsiadów 
zamieszkujących przeciwległy brzeg Indusu. Hinduizm to religia politeistyczna. 
Bogom składano ofiary w postaci owoców i kwiatów w hinduskich świątyniach 
zwanych pagodami. Świętą rzeką Hindusów był Ganges, a kąpiel w niej ozna-
czała oczyszczenie z wad. We współczesnym świecie liczba wyznawców hinduizm 
przekracza 800 mln.

Buddyzm został stworzony przez jednego, konkretnego człowieka: Buddę. Oto 
jego historia: W jednym z państw na Półwyspie Indyjskich urodził się w ok. 560 
roku p.n.e. książę Siddharta. Astrologowie orzekli jednak, że dziecko to niesie 
ze sobą wielką misję. Jeśli nigdy nie ujrzy on cierpienia ani bólu, zostanie podług 
woli swojego ojca, królem owego państwa. Jeśli jednak kiedykolwiek ujrzy cho-
roby i śmierć – misja, o której mowa, zostanie spełniona i stanie się on wielkim 
przywódcą duchownym. Król chował swojego syna w zamknięciu, aby nie ujrzał 
zła świata, gdyż bardzo zależało mu na tym, aby tron królestwa pozostał w ro-
dzinie. Jednak pewnego dnia ciekawy książę wyszedł poza mury pałacu i ujrzał 
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to, przed czym go tak chroniono – śmierć, niedolę ludzką i cierpnie. Postano-
wił, że za wszelką cenę zrobi coś, aby temu zapobiec. W kilka lat później doznał 
olśnienia. Ugruntował się w przekonaniu, że całe zło pochodzi od nietrwało-
ści i przemijania. W ten sposób królewski syn stał się Buddą (słowo to oznacza 
"oświecony" albo "przebudzony"). Przez wiele lat przebywał w otoczeniu brami-
nów i joginów, medytował w samotności. Wierzył, że tylko poprzez pozbawienie 
się dotychczasowych pragnień oraz wytrwałą medytację można wyzwolić ciało 
z ciągu odradzania się i śmierci (reinkarnacji). Według nauki Buddy człowiek 
uwolni się dopiero wtedy od cierpienia, gdy nie będzie zaznawał żadnych ży-
ciowych pragnień. Budda zmarł mając 80 lat. Jego uczniowie szybko rozpo-
wszechnili nauki swojego mistrza. Stopniowo nowa religia rozpowszechniła się 
na terenie całej Azji, aż w I w. p.n.e. dotarła do Chin. Liczne buddyjskie święta 
upamiętniają wydarzenia z życia Buddy. Mnisi noszą żółte szaty, medytują, czczą 
Buddę i nauczają świętych tekstów. Buddyzm nie uznaje podziału stanowego, 
głosi równość i wolność wszystkich ludzi. Zabrania zabijania jakichkolwiek istot 
żywych. Gardzi kłamstwem i kradzieżą. Od wyznawców wymagane jest czyste 
serce, szacunek dla innych i życzliwość dla każdego. Najważniejszymi cechami 
buddysty są: spokój, życzliwość, współczucie i radość.[10,12,23,25].

Sztuka budowania w Chinach.

Chiny obok Egiptu, Mezopotamii i Indii są jednym z najstarszych ośrodków 
cywilizacyjnych świata. Według t.z.n historii tradycyjnej dzieje państwa chiń-
skiego rozpoczynają się od okresu rządów tzw. Trzech czcigodnych półboskich 
władców : Władca Nieba – Fuxi , Władca Ziemi – Shenong ,Władca Ludzkości 
– Nuwa , rządzili oni dzięki swym cnotom ponoć bardzo długo dla przykładu 
Władca Nieba – Fuxi miał rządzić 18000 lat , posiadali oni mityczne moce za po-
mocą których uczynili życie ludzkie lepszym. Po nich panować miało Pięciu Mi-
tycznych Ceszrzy , ten mityczny okres Konfucjusz uważa za złoty wiek chińskiej 
cywilizacji twierdząc , że kolejne pokolenia powinny wzorować się na legendar-
nych przodkach . Byli to: Żółty Cesarz , Zhuanxu , Ku , Yao , Shun. Najważniwj-
szym z nich jest Żółty Cesarz – Huang Dig lub Huangdi , uważany za protoplastę 
Chińczyków , panował w latach 2697 – 2597 p.n.e lub 2674 -2575 p.n.e , na te 
lata datowane jest jedno z pierwszych osiągnięć cywilizacji Chin – JEDWAB. 
Legenda opowiada o żonie Huandiego Cesarzowej Xi-Ling która jakoby miała 
wynaleźć jedwab i przekazać go ludzią. Następą ważną postacią jest Yu zwany 
wielkim prawdopodobnie piąty z sukcesorów Huangdiego , jego rządy datuje się 
na lata 2205 – 1766 p.n.e jest uważany za założyciela półlegendarnej dynastii Xia 
.Po niej bezpośrednio następuje pierwsza historycznie udokumentowana Dyna-
stia Shang , jej rządy datuje się na lata 1766 do 1122 lub 1027 p.n.e .

Osiągnięcia cywilizacyjne tej dynastii to:
• system dziesiętny XVI – XI. Najstarszy zapis chiński wykorzystują-

cy system dziesiętny z XIII w. p.n.e . Jest to inskrypcja , w której 547 
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dni zostało zapisane jako: pięć setek + cztery dziesiątki + siedem dni. 

• kalendarz księżycowy mający: 12 miesięcy po 29 lub 31 dni ,co 12 lat rok 
przestępny z 13 miesiącami

• podczas rozkwitu państwa datowanego na XIII wiek p.n.e następuje roz-
wój budownictwa – liczne miasta.

• powstaje pierwsze pismo piktograficzne
• wynalezione zostaje radło
• koło garncarskie
• poznaje się zasady uprawy ryżu
• powstaje Wielki Kanał Chiński
• powstają szachy
• koło 854 zaczyna powstawać pocelana 

 
 Koniec panowania dynastii Shang to obalenie jego ostatniego władcy 
poprzez jego ród i założenie dynastii Zhou, jej rządy datuje się na lata 1122 – 
256 p.n.e i dzieli na dwie grupy: Dynastia Zachodnia lata panowania – 1122r 
p.n.e do 770 r p.n.e dokonuje ona po przejęciu władzy podziału państwa 
na księstwa lenne . 
 
Dynastia wschodnia lata jej panowania : 770 r p.n.e – 256 r p.n.e . Jej osiągnię-
cia : 

• odkrycie żeliwa co wiąże się z poniższymi osiągnięciami
• powstanie zaawansowanej budowy pieca hutniczego
• odkrycie zastosowania fosforu w hutnictwie (obniża temperaturę topnie-

nia żelaza)
• powstanie przyrządów astronomicznych takich jak :sfery arminalne
• wynalezienie latawca
• budowa pierwszego żelazka
• wynalezienie młyna wodnego
• wprowadzenie twardych zasad higieny około V w p.n.e tzn. obowiązkowe 

mycie rąk pięć razy dziennie , mycie włosów co trzy dni , gorąca kąpiel 
co pięć dni

• między początkiem VII w p.n.e a końcem VI wieku p.n.e wynalezienie 
strzemienia

• rozwinięciu i zawansowaniu ulega sztuka nawadniania pul
• rozwija się rzemiosło oraz handel
 
 Są  to  osiągnięcia  których  daty  prawdopodobnie  według  historii  pa-
sują  do  pierwszego z  dwu z tzw podokresów dynastii Zhou : Epoki Wiosen 
i jesieni (722 r. p.n.e – 481 r. p.n.e) 
 
– drugi pod okres to Epoka Walczących Królestw, jest ona schyłkiem dyna-
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stii Zhou (453 r .p.n.e ) 
 
– mniej więcej w tym czasie powstaje pierwszy prymitywny kompas składają-
cy się z mającej właściwości magnetyczne „łyżeczki ”i miedzianego talerza. 
Nieznane jest jeszcze jego docelowe przeznaczenie. 
– Rok 453. Chińska historia na właśnie ten rok datuje całkowity rozpad 
dawnego królestwa Jin na 3 walczące państwa : Zhao , Wei i Han a w III w. 
p.n.e o władze w Chinach walczy już 7 państw : Zhao ,Wei ,Han,Chu, Qin,Y-
an . W owych czasach następuje wiele pozytywnych przemian gospodarczych 
i społecznych a przede wszystkim jest to rozkwit kultury, co sprzyja pojawia-
niu się nowych osiągnięć cywilizacyjnych : 
 
– pojawiają się szkoły filozoficzne(okres stu szkół filozoficznych) 
– rodzi się konfucjanizm który z czasem staje się także religią Chin 
– taoizm drugi najważniejszy system filozoficzno – religijny 

Po ponad dwustu latach przemian i wojen państwo Qin podbija ostatecznie 
pozostałe 6 państw i w roku 221 jednoczy ostatecznie całe Chiny ,zaś jego 
władca Zheng ogłasza się cesarzem dynastii Qin przyjmując imię Shi Huang-
di. Osiągnięcia cywilizacyjne tej dynasti oraz Cesarza Shi Huangdi należą 
do najbardziej znanych a zwłaszcza jedno: 
 
– Wielki Mur Chiński 
– wyznaczenie liczby Pi przez Liu Hui ,wyznacza on liczbę Pi do piątego   
miejsca po przecinku 
-wynalezienie pługu skibowego 
– wynalezienie chomąta 
– standaryzacja pisma 
-podział administracyjny kraju 
-ujednolicenie systemu miar i wag 
 
Represyjny charakter władzy oraz gigantomania doprowadzają do wybuchu 
buntu i upadku cesarza i dynastii Qin .Po kilkuletnich walkach o tron władze 
przejmuje Liu Bang i w 202 r. p.n.e ogłasza się cesarzem (ostatnim w staro-
żytnych dziejach Chin) 
 
Liu Bang przede wszystkim kontynuował działania poprzednika , zmniejszył 
jedynie podatki ,ograniczył przymus pracy zmienił nazwę państwa od rzeki 
Han którą najpierw opanował, od tej pory państwo zwało się Han. Najwy-
bitniejszym władcą z tej dynastii był Wudi , który wpisał do kart swojego 
narodu wiele ważnych osiągnięć cywilizacyjnych 
 
– wprowadził egzaminy na stanowiska administracyjne
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– za jego czasów rozwinęła się astronomia (pierwsze obserwacje zaćmienia 
słońca)
– wynaleziono globus sferyczny z przedstawionymi układami konstelacji
– zniesienie feudalizmu
– kompas uzyskał swoją obecną formę i funkcję
– wynaleziono napęd pasowy
– wynaleziono korbę
– wynaleziono kuszę
– wynaleziono taczkę
– wynaleziono siewnik
– ster rufowy 

Po upadku próbującego ustanowić własną dynastie Wang Manga w około 23 
n.e panująca wschodnia dynastia Han (25r – 220r)odnotowuje swoje ostatnie 
wielkie osiągnięcie cywilizacyjne tj wytwarzany z jedwabnych i lnianych szmat 
papier. W 220 r po okresie walk powstaniu żółtych Turbanów ostatni cesarz dy-
nastii Han Ling abdykuje.

Budowle są nazywane zastygłą muzyką i są ważnym nośnikiem informacji 
o dawnych cywilizacjach. Starożytne budowle to głównie drewniane budowle 
ludności Han, w tym także znakomite budowle poszczególnych mniejszości na-
rodowych.

Chiny są rozległe i posiadają wiele narodowości. Ludzie w starożytnych Chi-
nach, zgodnie z odmienną naturą, warunkami geograficznymi, stworzyli staro-
żytne budowle o różnej formie i różnych stylach artystycznych. W dorzeczu rze-
ki Huanghe w północnych Chinach, ludzie w dawnych czasach budowali domy 
z drewna i żółtej gliny dla ochrony przed zimnem, wiatrem i śniegiem. W połu-
dniowych Chinach, oprócz drewna i gliny, są inne materiały budowlane, bambus 
i trzcina. W niektórych rejonach, na dolnej części domu stosowana jest specjalna 
struktura, po to, by zapobiegać wilgoci i zwiększać wymianę powietrza. Poza 
tym, w dawnych czasach ludzie żyjących na górach, powszechnie budowali domy 
przy użyciu kamienia. Na terenach leśnych, częste były budowle w formie studni.

Rozwój starożytnego budownictwa w Chinach przeżywał trzy szczytowe mo-
menty, kolejno: w okresie dynastii Qin i Han, dynastii Sui i Tang oraz dynastii 
Ming i Qing. Wspólne cechy tych trzech okresów w historii rozwoju budownictwa 
to partie symbolicznych budowli, w tym pałace, grobowce, miasta stołeczne oraz 
budowle obronne, obiekty irygacyjne itp. Poza tym forma budowy i wybierane 
materiały wywarły wpływ na późniejsze pokolenia. W tym, grobowce pierwszego 
cesarza dynastii Qin i Wielki Mur, Most Zhaozhouqiao zbudowany w dynastii 
Sui, zakazane miasto – pałac cesarski w dynastiach Ming i Qin, do dziś pokazują 
specyficzny czar sztuki budowlanej w starożytnych Chinach.[10,14].
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Budowniczowie i architektura grecka.

Starożytna Grecja to cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w po-
łudniowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach okolicznych mórz (Egej-
skiego, Jońskiego), wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach 
Morza Śródziemnego. Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji za-
chodniej. Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za pośred-
nictwem Rzymian przekazane Europie i wywierały na jej mieszkańców ogromny 
wpływ w różnych okresach dziejów.

W epoce brązu powstały na tym obszarze wysoko rozwinięte kultury: minojska 
na wyspie Krecie, a w Grecji właściwej mykeńska, która później zdominowała 
Kretę. Wraz z końcem epoki brązu nastąpił gwałtowny upadek cywilizacji my-
keńskiej i nastały tzw. wieki ciemne, z których wyłoniła się (ok. VIII w. p.n.e.) kul-
tura Grecji archaicznej z ludnością żyjącą w miastach-państwach zwanych polis. 
Za okres szczytowego rozwoju cywilizacji greckiej uznaje się okres klasyczny 
(V-IV w. p.n.e.), kiedy to Grecy odepchnęli zagrożenie perskie, a najpotężniejsze 
polis –miasta Ateny, Sparta, Teby toczyły wojny o hegemonię.

W drugiej połowie IV w. p.n.e. dominację nad Grekami uzyskało zhellenizo-
wane państwo macedońskie, a jego władca – Aleksander Wielki – podbijając 
imperium perskie rozprzestrzenił kulturę grecką na ogromne obszary Azji i za-
początkował okres hellenistyczny. W wiekach II i I p.n.e. państwa greckie dostały 
się pod panowanie imperium rzymskiego.

Architekturą starożytnej Grecji nazywamy budownictwo tworzone przez ludzi 
mówiących po grecku Hellenów, w okresie od około IX w. p. n. e. do około I w. n. 
e. Budownictwo greckie powstawała w trzech głównych okresach: archaicznym, 
klasycznym i hellenistycznym.

1.Okres archaiczny – (IX w. p.n.e.– połowa VI w. p.n.e.) – widoczne są w nim 
wpływy Bliskiego Wschodu, a w architekturze kształtuje się typ świątyni otoczo-
nej kolumnadą

2. Okres klasyczny – (VI w. p. n. e. – V w. p. n. e.) – osiągnięto wtedy najwyż-
szy poziom cywilizacyjny, także w sztuce i architekturze. W tym okresie powsta-
wało wiele budynków świeckich, takich jak teatry, czy gimnazjony, a na ateńskim 
Akropolu powstał Partenon.

3. Okres hellenistyczny – (do I w. n.e.) – Grecy przejęli wiele wzorców 
ze Wschodu, w tym zamiłowanie do przepychu. Pojawiły się monumentalne bu-
dynki sakralne, na przykład Ołtarz Pergamoński. Zaczęto stosować formę arka-
dy.

Zanim rozpoczął się w Grecji okres archaiczny, dominowały tam dwie kultury: 
mykeńska i minojska. Kultura minojska rozwijała się na Krecie, gdzie budowano 
bogato zdobione pałace. Kultura mykeńska, która rozwijała się na Peloponezie 
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miała całkiem inny charakter, pozostały po niej cytadele, fortyfikacje i grobow-
ce. Obie cywilizacje przestały istnieć około 1100 r. p. n. e. po inwazji plemienia 
Dorów, które mieszkało w Grecji kontynentalnej. Miasta, które założyli Dorowie, 
były rządzone przez arystokrację, a później przez tyranów. Dwa najpotężniejsze 
wówczas miasta to Sparta oraz Ateny, gdzie silne wpływy miało plemię Jonów, 
pochodzące z Azji Mniejszej. 

Kultura starożytnej Grecji, wraz z greckim sposobem budowania rozwijała 
się w Grecji kontynentalnej, na Peloponezie, na wyspach morza Egejskiego oraz 
w Azji Mniejszej. Budownictwo w starożytnej Grecji było nastawione przede 
wszystkim na sprawy związane z kultem. Od najdawniejszych czasów Grecy bu-
dowali liczne świątynie, w których oddawali cześć bogom ze swojego rozbudo-
wanego panteonu. Greckie budowle sakralne budowane były głównie na planie 
prostokąta. Różne typy światyń to: templum in antis, świątynia w podwójnych 
antach, prostylos, amfiprostylos, peripteros, pseudoperipteros, pseudodipteros. 
Istniały również świątynie na planie koła: monopteros, tolos.Szczególną kate-
gorią obiektów związanych z kultem były mauzolea, których nazwa nawiązuje 
do monumentalnej budowli grobowej Mauzoleosa w Halikarnasie.

Charakterystycznymi dla greckiej architektury obiektami 
są teatry budowane na wolnym powietrzu. Korzenie greckiego teatru związa-
ne są z kultem, przede wszystkim z obrzędami ku czci Dionizosa. Pierwotnię 
widownia gromadziła się na stoku wzgórza, zaś przedstawienia odbywały się 
na położonym poniżej placu. Później wykorzystywano tymczasowe, nietrwa-
łe konstrukcje. Wreszcie w V w.p.n.e. powstawać zaczęły teatry budowane 
z kamienia; najstarszy zachowany obiekt tego rodzaju datuje się na 350 r. p.n.e. 
 
W greckich miastach budowano także obiekty sportowe. W antycznym komplek-
sie sportowym, gimnazjonie, znajdowały się między innymi palestra i stadion. 
Grecy budowali też hipodromy.

Najważniejsze obiekty w w mieście znajdowały się z reguły w wyżej położonej, 
wydzielonej części miasta, na akropolu. Na wzgórze ze świątyniami, gmachami 
publicznymi czy twierdzą prowadziła często brama (propylon, propyleje). Głów-
ną przestrzenią publiczną w greckim polis była agora, miejski plac, często oto-
czony portykami (stoa). W pobliżu agory znajdował się najczęściej buleuterion, 
siedziba władz miasta.

Budynki mieszkalne budowane były z mniej trwałych materiałów niż gmachy 
publiczne, takie jak świątynie czy skarbce, ich pozostałości. Grecki dom, oikos, 
mógł mieć różne formy. Domy z okresu archaicznego były zapewne rodzajem 
szałasów, często budowanych na planie koła. W centrum znajdowało się ognisko. 
Otwarte palenisko pozostało sercem domu także później, gdy zaczęto budować 
domy o solidniejszej konstrukcji; dym uchodził przez otwór w dachu, nie stoso-
wano kominów. Ściany wznoszono najczęściej z cegieł suszonych na słońcu (ado-
be). Wykorzystywano drewnianą konstrukcję wypełnioną słomą i gliną.

Pierwotne domy miały zapewne tylko dwie izby z przedsionkiem od frontu – 
taki plan był wzorem dla starych greckich świątyń. Budynki kamienne, wykształ-
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cone z megaronu w okresie mykeńskim budowano na planie prostokąta. Domy 
stawiano zazwyczaj na podstawie na kamiennej podstawie. Taki cokół chronił 
ściany przed wilgocią. Dachy pokrywano strzechą. Podłogę wykładano kamien-
ną mozaiką, ale w uboższych domach mieszkańcom często wystarczała ubita gli-
na.

Rezydencje zamożnych Greków wznoszone były z lokalnego kamienia, ścia-
ny tynkowano. W centrum domu znajdował się wewnętrzny dziedziniec, umoż-
liwiający dopływ światła i świeżego powietrza. W miastach domy były często 
piętrowe, z warsztatami i sklepami na parterze, magazynami w podziemiach i po-
mieszczeniami mieszkalnymi w głębi budynku. Prawdopodobnie pomieszczenia 
na piętrze służyły przede wszystkim kobietom.

W architekturze greckiej wyodrębniły się trzy porządki o odmiennych propor-
cjach, detalach i zastosowaniu: dorycki, joński i koryncki.

Architektura starożytnej Grecji miała duży wpływ na późniejszą, zachodnią 
architekturę. Architektura starożytnego Rzymu, który podbił Grecję w 146 r. 
p.n.e., zawdzięcza bardzo wiele greckiemu sposobowi budowania. Od czasów 
Renesansu, odrodzenie klasycyzmu przywróciło do życia nie tylko precyzyjne 
formy i uporządkowane detale, lecz także piękno greckiej architektury, oparte 
na mierze i proporcjach.Ornamenty typowe dla architektury Grecji antycznej: 
akant, antemion, astragal, bukranion, kimation, meander, palmeta, spirala

 
Wybitni Budowniczowie starożytnej Grecji to między innymi Artemiusz z Tralles, 
Dejnokrates, Hermodoros z Salaminy , Iktionos, Poliklet Młodszy, Izydor z Mi-
letu, Kallinik z Heliopolis, Kosutiusz, Rojkom, Satyros z Paros, Rojkos,Sostratos 
z Knijdos, Hermogenes z Priene, Hippodamos z Miletu, Mnesikles ,Teodoros z Sa-
mos .Sztuka Budowania w historii poznała wielu twórców i wybitnych mistrzów 
budowania,którzy tworzyli też teoretyczne podstawy konstrukcji, z których ko-
rzystał w bezpośredni sposób Witruwiusz ,gdyż te dzieła byłe mu współcześnie 
dostępne.

Architektura islamska.

Architektura islamska powstała w VII w. n.e., rozwijając się z form architek-
tury starożytnego Bliskiego Wschodu, ale rozwijała się z cechami pasującymi 
do religijnych i społecznych potrzeb narodu. Przykłady można znaleźć na ca-
łym Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej oraz Hiszpanii, miały duży stylistyczny 
wpływ na europejską architekturę w średniowieczu.

Konstrukcje i inżynieria starożytnego Rzymu.
Konstrukcje i sztuka budowania starożytnego Rzymu była początkowo zwią-

zana tylko z Rzymem. Wraz z licznymi podbojami jej zasięg ogarnął prawie całą 
Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę 
Północną. Okres, w którym trwał stopniowy jej rozwój, rozkwit i okres schyłko-
wy to czas od VI w. p.n.e. do V w. Okres ten można podzielić na kilka etapów:

• -okres panowania królów (VI w. p.n.e. – V w. p.n.e.)
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• -okres republiki (V w. p.n.e. – 30 p.n.e.)
• -okres cesarstwa (od 30 p.n.e. – do połowy III w.)
• -okres późnego antyku (od połowy III do końca V w.)

Architektura rzymska ukształtowała się w znacznej mierze pod wpływem ar-
chitektury hellenistycznej oraz architektury etruskiej. Pierwsze rzymskie świąty-
nie powstały podczas panowania etruskich królów i to wtedy Rzymianie nauczy-
li się odlewać brąz, wypalać terakotę, poznali konstrukcje łukowe i sklepienia. 
Wpływom greckim Rzymianie zawdzięczają zaś porządek koryncki, sami wy-
kształcili porządek kompozytowy. Wynalezienie cementu produkowanego z wap-
na, popiołów wulkanicznych, wody i drobnych kamieni pozwoliło na opanowanie 
techniki wyrobu zapraw i tynków. Opanowana w II w. p.n.e. umiejętność wypa-
lania cegły przyczyniła się do przełomu w sztuce rzymskiej. W tym czasie (przed 
okresem cesarstwa) zakładane miasta miały siatkę ulic przecinających się pod 
kątem prostym, brukowane ulice i kanalizacje. Domy budowane były w oparciu 
o wzory greckie, posiadały atrium i perystyl. Budowano też wille a w miastach 
powstawały kamienice czynszowe (tzw. insula) mieszczące sklepy i warsztaty 
na parterze a mieszkania na wyższych kondygnacjach. Z tego okresu zachowały 
się akwedukty i drogi rzymskie (np. via Appia i Aqua Appia), urządzenia kana-
lizacyjne (Cloaca Maxima), mosty (Most Fabrycjusza w Rzymie), budowle uży-
teczności publicznej: kuria, bazylika, termy, cyrki (np. rzymski Circus Maximus). 
Przykładem budownictwa sakralnego była niezachowana do dzisiaj świątynia 
Jowisza Najlepszego Największego, zbudowana w porządku toskańskim.

Okres cesarstwa to rozwój urbanistyki i architektury. Miasta otaczano mura-
mi obronnymi z bramami, wieżami, rozbudowywano akwedukty i system kanali-
zacyjny. W tym okresie przebudowano Rzym (Pole Marsowe, Forum Romanum). 
Wzdłuż dróg powstawały nekropolia. Powstały mauzolea, np. Mauzoleum Ha-
driana, katakumby. Budowano okazałe pałace (Złoty Dom Nerona, pałac Fla-
wiuszów). Powszechniejsze stało się stosowanie kopuł – Panteon w Rzymie. Bu-
dowle powszechnego użytku przybierały monumentalne rozmiary, np. amfiteatr 
Koloseum, teatry, termy Karakalli. Powstawały też łuki triumfalne. Na podbitych 
terenach zakładano stałe obozy wojskowe (castrum romanum), które dały począ-
tek licznym miastom.

Dokonania rzymskich budowniczych i rzymskiej inżynierii, są niezwykłe 
i imponujące. Budowlane i militarne potrzeby Cesarstwa Rzymskiego zmu-
szały do konstrukcji szerokich dróg umożliwiających przemarsz wojska, obo-
zowisk, mostów i akweduktów. Właśnie w tym rodzaju budownictwa rzymscy 
architekci osiągnęli poziom, który znacznie przewyższył dotychczasowe doko-
nania w dziedzinie inżynierii, dając szerokie pole do popisu rzymskiemu zmy-
słowi praktycznemu. Lud rzymski nadawał ogromne znaczenie systemowi 
komunikacji wewnątrz terytorium imperium, ponieważ umożliwiała ona wy-
mianę informacji między Rzymem i odległymi ośrodkami cesarstwa. Do pod-
stawowych funkcji tych dróg należało utrzymywanie porządku imperium 
poprzez zapewnienie kontroli Rzymu nad pozostałymi prowincjami, umoż-
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liwienie przemarszu legionów rzymskich, a tak że transportu osób i towa-
rów handlowych, w końcu rozprzestrzenianie kultury w procesie romanizacji. 
 
Rzymski system komunikacyjny to największe osiągnięcie budowniczych i inży-
nierii lądowej.

Budowa drogi polegała na układaniu jedna na drugiej czterech kolejnych 
warstw; zaczynając od dołu były to statumen, czyli warstwa dużych brył kamien-
nych, wapiennych lub ilastych, rudus, czyli warstwa mniejszych kamieni zmiesza-
nych z zaprawą wapienną, nucleus, warstwa żwiru utwardza na za pomocą walca, 
i ostatnia, summacrusta, czyli warstwa cementu, w którym umieszczano bryły ka-
mienne o regularnych lub nieregularnych kształtach. Grubość wszystkich warstw 
wynosiła od 0,90 do 1,45 metra, a szerokość drogi dochodziła aż do 10,8 metra. 
 
Po obu stronach i na całej długości traktu budowano podłużne ławki, których 
używano do odpoczynku w trakcie przemarszu wojsk rzymskich. Dodatkowo 
przy trasie ustawiano tak zwane kamienie milowe (milliarium), czyli zaokrąglone 
bryły kamienne rozstawiane regularnie zgodnie z rzymską milą (1,468 m), aby 
zaznaczyć odległość od Rzymu do kolejnych ważniejszych ośrodków. Co dwa-
dzieścia lub dwadzieścia pięć mil stawiano tak że mansjony, budynki służące 
do wypoczynku oraz ewentualnej zmiany koni.

Główna sieć dróg rzymskich osiągała długość przekraczającą 120 tysięcy ki-
lometrów. Najważniejsze szlaki brały początek w Rzymie: Via Flaminia między 
Rzymem i Rimini, zbudowana przez cenzora Gajusza Flaminiusza w 220 roku 
p.n.e.; Via Appia mię dzy Rzymem i Kapuą, oddana do użytku dzięki cenzorowi 
Appiuszowi Klaudiuszowi w 312 p.n.e., a następnie przedłużona do Brundisium; 
Via Aemilia między Rimini i Piacenzą, ufundowana przez konsula Emiliusza Le-
pidusa; Via Cassia między Rzymem i Arretium, wybudowana za rządów tego 
samego konsula w 187 roku p.n.e.; Via Popilia, między Rzymem i Rhegium; Via 
Claudia Augusta między Morzem Adriatyckim i regionem dzisiejszej Bawarii, 
zbudowana w roku 15 p.n.e. przez Druzjusza i ukończona w 47 roku n.e. przez 
jego syna, cesarza Klaudiusza, od którego imienia droga wzięła swoją nazwę; 
Via Egnatia łącząca Brundisium z Albanią, Grecją i Azją Mniejszą; oraz Via 
Domitia biegnąca z Rzymu aż do terytorium południowej Francji.

Starożytny dziennik podróży Antoniusza pochodzący z 280 roku n.e. z 372 
dróg wychodzących z miasta Rzym 34 liczące ponad dziesięć tysięcy kilometrów 
lokalizuje na terytorium dzisiejszej Hiszpanii; najważniejsze z nich to Via He-
raclea i Via Augusta, która łączyła Pireneje z Kadyksem, okrążając wybrzeże 
śródziemnomorskie szlakiem o długości półtora tysiąca kilometrów, i Via La 
Plata, łącząca Méridę z Astorgą, biegnąca przez takie ośrodki, jak: Caceres, Sa-
lamanka, Benavente. Także w Brytanii istniała rozwinięta sieć dróg rzymskich. 

Rzymskie trakty służyły nie tylko wojskom i kupcom. Jak wyjaśnia epigrafik 
Romolo A. Staccioli, „umożliwiały krzewienie idei, prądów artystycznych oraz 
poglądów filozoficznych i religijnych”, również chrześcijańskich.
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W czasach starożytnych rzymskie gościńce uważano za swoiste pomniki. 
W ciągu stuleci Rzymianie wybudowali wydajną sieć dróg o łącznej długości 
około 80 000 kilometrów, obejmującą obszar zajmowany obecnie przez ponad 
30 krajów.

Pierwszą ważną via publica — drogą publiczną, której odpowiednikami są dzi-
siejsze autostrady — była Via Appia, czyli Droga Apijska. Uznawana za królową 
dróg, łączyła Rzym z Brundisium (obecne Brindisi), miastem portowym będącym 
oknem na Wschód. Drodze tej nadano nazwę od imienia Appiusza Klaudiusza 
Cekusa, który rozpoczął jej budowę około 312 roku p.n.e. Inne drogi, Via Salaria 
i Via Flaminia, biegły z Rzymu na wschód ku wybrzeżom Adriatyku i ułatwiały 
podróżowanie na Bałkany oraz nad Ren i Dunaj. Z kolei Via Aurelia wiodła 
na północ do Galii i na Półwysep Iberyjski, a Via Ostiensis — do portu Ostia, 
skąd prowadził szlak morski do Afryki.[10,14].

Największe przedsięwzięcie budowlane.

W Rzymie drogi zawsze odgrywały istotną rolę. Miasto powstało tam, gdzie 
zbiegały się dawne szlaki — przy jedynym brodzie w dolnym biegu Tybru. We-
dług starożytnych źródeł Rzymianie zaczęli ulepszać istniejące drogi, wzorując 
się na Kartagińczykach. Ale prekursorami rzymskiej sztuki budowy dróg byli 
najprawdopodobniej Etruskowie. Wciąż można znaleźć świadectwa ich kunsztu 
inżynierskiego. Ponadto w rejonie tym jeszcze przed czasami rzymskimi korzy-
stano z wielu uczęszczanych szlaków. Na przykład pędzono nimi bydło z jednego 
pastwiska na drugie. Gościńce te były wszakże mało komfortowe — zakurzone 
w porze suchej, a błotniste w deszczowej. Rzymianie niejednokrotnie budowali 
swoje drogi właśnie w miejscu tych dawnych ścieżek.

Drogi rzymskie były starannie zaprojektowane, solidnie wykonane, praktycz-
ne i ładne. W założeniu miały łączyć punkt początkowy z docelowym możliwie 
najkrótszą trasą, co wyjaśnia, dlaczego wiele z nich ma długie, proste odcinki. 
Często jednak konieczne było uwzględnienie ukształtowania terenu. W okolicach 
pofałdowanych i górzystych starano się wytyczać drogę w połowie wzniesienia 
i po słonecznej stronie. Minimalizowało to niedogodności, na jakie narażeni byli 
wędrowcy w czasie niepogody.

Najpierw geodeci wytyczali przebieg drogi. Ciężkie prace ziemne wykonywali 
legioniści, robotnicy i niewolnicy. Kopano dwa równoległe rowy w odległości 
co najmniej 2,4 metra, choć najczęściej wynosiła ona 4 metry, a na zakrętach 
nawet więcej. Rzymska droga, łącznie z chodnikami po obu stronach, mogła mieć 
10 metrów szerokości. Następnie usuwano ziemię między rowami, tworząc wy-
kop. Po dotarciu do twardego podłoża pustą przestrzeń wypełniano trzema lub 
czterema warstwami różnych materiałów. Pierwszą tworzyły duże kamienie lub 
gruz. Potem układano warstwę otoczaków lub płaskich kamieni, być może spo-
jonych zaprawą. Na to wysypywano sprasowany żwir lub pokruszone kamienie.

Nawierzchnię części rzymskich dróg stanowił jedynie ubijany żwir. Ale po-
dziw starożytnych wzbudzały drogi brukowane. Wykładano je dużymi kamien-
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nymi płytami, zazwyczaj pozyskiwanymi z okolicznych skał. Jezdnia była nieco 
wypukła, co umożliwiało spływanie wody ze środka do biegnących po bokach 
rowów odwadniających. Dzięki temu drogi były trwałe, a niektóre zachowały się 
do naszych czasów.

Jakieś 900 lat po wybudowaniu Drogi Apijskiej zachwycał się nią bizantyjski 
historyk Prokopiusz z Cezarei. O płytach, którymi była wyłożona, napisał: „Cho-
ciaż upłynęło już tyle czasu i choć dzień w dzień jeździło po nich tak wiele wozów, 
wcale się nie zniszczyły ani nie utraciły swej pierwotnej gładzi”.

Jednym ze sposobów było przerzucanie mostów — część z nich istnieje do dziś, 
świadcząc o zdumiewających umiejętnościach starożytnych Rzymian. Mniej zna-
nym rozwiązaniem były tunele, których budowa, ze względu na ówczesne techni-
ki inżynieryjne, stanowiła jeszcze większe wyzwanie. W pewnym dziele czytamy: 
„Rzymska inżynieria (...) osiągnęła rezultaty, które jeszcze przez szereg stuleci 
miały pozostać niezrównane”. Przykładem może być tunel przy przełęczy Furlo 
na Via Flaminia. W 78 roku n.e., po starannym zaprojektowaniu, wykuto w litej 
skale 40-metrowy tunel szeroki i wysoki na 5 metrów. Zbudowanie takiego syste-
mu dróg należy do największych osiągnięć ludzkości.

Z dróg korzystali żołnierze i kupcy, kaznodzieje i podróżnicy, aktorzy i gla-
diatorzy. Ci, którzy wędrowali pieszo, pokonywali dziennie jakieś 25—30 kilo-
metrów. Informacje o odległościach mogli odczytywać z kamieni milowych. Były 
to kamienie o różnych kształtach, zazwyczaj walce, porozmieszczane w odstępie 
mili rzymskiej, czyli około 1480 metrów. Wzdłuż dróg znajdowały się też stacje 
postojowe, gdzie można było wymienić konie, kupić coś do jedzenia, a czasem 
nawet przenocować. Niektóre takie miejsca rozwinęły się i przekształciły w mia-
steczka.

Na krótko przed narodzinami chrystianizmu August wprowadził w życie pro-
gram utrzymania dróg. Mianował urzędników mających dbać o jedną lub więcej 
tras. Na Forum Romanum kazał postawić miliarium aureum — złoty kamień 
milowy. Taka pozłacana kolumna z napisem była idealnym zakończeniem wszyst-
kich rzymskich dróg w Italii. Dała też początek znanemu powiedzeniu: „Wszyst-
kie drogi prowadzą do Rzymu”. August kazał również umieścić w miejscach pu-
blicznych mapy systemu drogowego imperium. Najwyraźniej więc cała ta sieć 
znakomicie służyła potrzebom ludzi.

Niektórzy starożytni podróżnicy mieli nawet spisane przewodniki zawierają-
ce informacje o odległościach pomiędzy poszczególnymi stacjami postojowymi 
i opisy oferowanych tam usług. Takie przewodniki były jednak dość drogie i przez 
to niedostępne dla ogółu ludności.

Mimo to chrześcijańscy ewangelizatorzy planowali i odbywali wiele dalekich 
wypraw. Apostoł Paweł, podobnie jak jemu współcześni, podróżował na wschód 
drogą morską, wykorzystując sprzyjające wiatry (Dzieje 14:25, 26; 20:3; 21:1-
3). Na Morzu Śródziemnym w miesiącach letnich przeważają wiatry zachodnie. 
Więc gdy udawał się na zachód, często wędrował lądem, po rzymskich drogach. 
Tak właśnie postąpił podczas drugiej i trzeciej podróży misjonarskiej (Dzieje 
15:36-41; 16:6-8; 17:1, 10; 18:22, 23; 19:1).* Mniej więcej w 59 roku n.e. szedł Dro-
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gą Apijską, wędrując do Rzymu, i spotkał się ze współwyznawcami przy Rynku 
Appiusza, 74 kilometry na południowy wschód od Rzymu. Inni czekali na niego 
14 kilometrów bliżej miasta, przy zajeździe zwanym Trzema Gospodami (Dzieje 
28:13-15). Około 60 roku n.e. Paweł mógł powiedzieć, że dobra nowina jest gło-
szona „na całym [znanym wówczas] świecie” (Kolosan 1:6, 23). Sprzyjała temu 
między innymi istniejąca sieć dróg.

Rzymskie drogi okazały się więc wyjątkowymi i trwałymi pomnikami, które 
przyczyniły się do rozgłoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym (Mateusza 
24:14).

Planowanie rzymskich dróg łączyło się często z koniecznością budowy mo-
stów, dzięki którym poszczególne szlaki komunikacyjne mogły przecinać rzeki. 
Rzymianie po mistrzowsku opanowali umiejętność posługiwania się łukiem. Nie-
które mosty ze względu na swoją wysokość i długość sprawiają wrażenie mo-
numentalnych.Droga wsparta na jednym lub kilku łukach architektonicznych, 
podpartych filarami, pokonywała nierówności koryta rzeki. Konstrukcję mostów 
wzmacnia no za pomocą izbic, elementów, które spajały filar, wzmacniając go 
w ten sposób, że mógł przecinać prąd rzeczny, dzieląc go na dwa równe biegi 
po obu stronach filarów.

Most Emiliusza-Rzym. 
 
Był to pierwszy most wzniesiony z kamienia. Znamy go dziś pod taką nazwą 
ze względu na okres powstania – za panowania konsula Emiliusza Lepidusa 
i Fulwiusza Nobiliora, między 181-179 rokiem p.n.e., w pobliżu Forum Boarium. 
Według Tytusa Liwiusza, mimo że pylony budowano już z mocnej i solidnej 
płyty kamiennej, przy konstrukcji dróg ograniczano się do użycia drewna jako 
podstawowego budulca. Kamienne łuki wspierane na filarach zaczęto wznosić 
dopiero od roku 142 p.n.e.

Do naszych czasów przetrwały jedynie nieliczne fragmenty mostu Emiliusza, 
nazywane przez współczesnych Ponte Rotto (załamany most). Łożysko Tybru 
przecięte jest pięcioma pylonami, szósty, najlepiej zachowany, wznosi się na le-
wym brzegu rzeki.

Most Mulwijski-Rzym. 
 
W 109 r. p.n.e. na przedmieściach Rzymu wzniesiono prosty, drewniany most 
stanowiący początek Via Flaminia. Już później na tym miejscu wybudowano 
kolejny most, tym razem z kamienia, z którego zachowało się do naszych cza-
sów w formie właściwie niezmienionej pierwsze przęsło z południowej części 
konstrukcji. 
 
    Most Fabrycjusza-Rzym. 
 
To jedyny most, który zachował się do dziś w swej pierwotnej, oryginalnej 
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formie. Dwie inskrypcje biegnące wzdłuż konstrukcji, powyżej dwóch łuków, 
przypominają, że fundatorem tej budowli był Lucjusz Fabrycjusz w 62 roku n.e. 
Most ten łączy wyspę Tyberinę i lewy brzeg rzeki.

Światło obydwu łuków wynosi 24,5 metra, co oznacza, że architekt budowli 
był doświadczonym konstruktorem struktur łukowych. Budowlę tę znamy także 
pod nazwą mostu Czterech Głów, jako że element dekoracyjny stanowią tu dwa 
popiersia opiekuna bram i mostów, boga o dwóch obliczach – Janusa.

 
    Most w Méridzie-Hiszpania. 
 
Rozciągnięty nad najszerszym odcinkiem łożyska rzeki Gwadiany, wsparty 
na sześćdziesięciu łukach most ma długość aż 792 metrów.Jako budulec mo-
stu posłużył beton, z którego wzniesiono podstawę, następnie pokrywając go 
kamiennymi płytami, dokładnie obrobiony mi techniką boniowania. Łuki wypo-
sażone są w izbice w celu rozdzielenia siły prądu rzecznego na dwa identyczne 
strumienie po dwóch stronach i tym sa mym zmniejszenia parcia prądu na filary 
podtrzymujące konstrukcję. Tę samą funkcję pełniły także małe otwory w fila-
rach przepuszczające płynącą wodę.Most w Méridzie powstał w okresie pano-
wania Oktawiana Augusta i odznacza się przede wszystkim pięknym systemem 
arkad, a tak że niezwykłą długością. Bardzo prawdopodobne, że zwieńczeniem 
mostu przy obu krańcach były kiedyś łuki triumfalne.

Most w Salamance (Salamanka)

Most ten zbudowano również w czasie panowania Oktawiana Augusta, 
a w późniejszym okresie został odrestaurowany przez cesarzy z rodu Flawiuszów, 
zwłaszcza Wespazjana i Trajana. Via de la Plata, w swym odcinku kończącym się 
w Astorga, przecina rzekę Tormes piętnastoma łukami. Długość mostu wynosi 
192 metry, jednak jest bardzo prawdopodobne, że dawniej budowla była dłuższa.

Konstrukcja ta zbudowana została z boniowanych płyt kamiennych metodą 
układania kolejnych szeregów kamieni na przemiennie główką lub wozówką. 
Filary podtrzymujące podstawę budowli w części centralnej są masywniejsze 
i wzmocnione izbicami.

Odrębnymi konstrukcjami ,budowlami inżynierskimi są akwedukty, której ce-
lem było doprowadzenie do miasta wody z wielkich źródeł czy innych zbiorników. 
Rzymscy budowniczowie znali konstrukcję syfonu, jednakże odrzucili oparte 
na niej formy kanałów podziemnych i stworzyli system budowli, które konstruk-
cją przypominały mosty. Akwedukty pokonywały różnice poziomów terenu dzię-
ki serii arkad układanych wielowarstwowo, wspieranych na filarach; na po-
ziomie najwyższego łańcucha arkad biegł specus , czyli kanał wodociągowy. 
 
Wodę transportowaną wodociągami do miasta przechowywano w tzw. castellum 
aquae , magazynie, z którego czerpano na potrzeby wszystkich mieszkańców, 
w tym także do zaopatrzenia w wodę term i sieci kloak inspirowanych archi-
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tekturą etruską, pozwalających na usuwanie nieczystości poza granice miasta. 
 
Cesarz Klaudiusz na kazał budowę sieci gigantycznych akweduktów potrzeb-
nych do zaopatrzenia Rzymu w wodę, które nazwano Aqua Claudia i Anio Novus. 
Ciągnęły się one od Subiaco, dotarczając wodę z rzeki Anio.Po przebyciu około 
stu kilometrów oby dwa akwedukty spotykają się i dalej biegną już blisko siebie 
poprzez okolice Rzymu. Do dziś zachowały się fragmenty łuków z Aqua Claudia, 
które wtapiają się w rzymski krajobraz jako olbrzymie architektoniczne grzbiety 
i szkielety wpięte w równinne podłoże. Oba akwedukty wstępują w granice mia-
sta poprzez Via Labicana i Via Praenestina, a tak że do dziś zachowaną bramę 
miasta Porta Maggiore.

Akwedukt Pont du Gard (Nimes, Francja)

Budowla będąca zarówno mostem, jak i akweduktem została wzniesiona 
na polecenie Marka Agrypy w celu połączenia terenów rozdzielonych przez za-
głębienie, jakie tworzy koryto rzeki Gard. Konstrukcja składa się z trzech cią-
gów arkad układanych piętrowo; najniższy poziom pełni funkcję mostu, przez 
który wiedzie droga dwukierunkowa, natomiast na dwóch wyższych poziomach 
po prowadzono wodociąg, specus , zaopatrujący miasto Nimes w wodę.Akwe-
dukt Pont du Gard to jedna z największych, a równocześnie najbardziej har-
monijnych budowli inżynieryjnych. Pokonuje długość około 275 metrów, a jego 
wysokość w najwyższym punkcie to niemal 50 metrów; jednak że mimo swego 
monumentalizmu akwedukt przyciąga uwagę precyzyjną konstrukcją, symetrią 
rytmem charakteryzującym piętrzące się arkady.

Wraz z renesansem oraz jego większym naciskiem na indywidualność i hu-
manizm niż na religię oraz wieloma osiągnięciami rozpoczął się nowy rozdział 
w historii architektury. Budynki były przypisywane do konkretnych architektów 
– Brunelleschi, Alberti, Michał Anioł, Palladio – oraz rozpoczął się kult indywi-
dualizmu. Ale nie było konkretnego rozróżnienia pomiędzy artystą, architektem 
oraz inżynierem lub innymi powiązanymi zawodami. W tym czasie nadal było 
możliwe projektowanie mostów przez artystę na podstawie wyliczeń matematycz-
nych.

Rozwój nauki i postęp cywilizacyjny na polach naukowych oraz wzrost róż-
norodności nowych technologii i materiałów spowodował podział architektury, 
konstrukcji i inżynierii. Architekt zaczął tracić wiedzę o pewnych technicznych 
aspektach projektowania budynków, koncentrował się na aspektach estetycznych 
i humanistycznych.[10,12,13,14].
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5. Sztuka budowania a bezpieczeństwo konstrukcji.

W historii architektury, budownictwa i konstrukcji światowych można do-
strzec, że zagadnienie trwałości i bezpieczeństwa budynków i budowli stano-
wiły podstawowe zadanie budowniczych od czasów starożytności, w kolebkach 
cywilizacji światowej, teoretyczne i praktyczne umiejętności budowniczych były 
wykorzystywane w większości budowli stanowiących po dziś dzień dorobek świa-
towego budownictwa. Za pierwszą mityczna katastrofą budowlaną można uznać 
zniszczenie Wieży Babel, co jest kolejnym dowodem, może nie najlepszym istnie-
nia sztuki budowania.

Podstawowe wymagania z zakresu sztuki budowania, współczesnej wiedzy 
technicznej, prawa budowlanego dotyczące budynków i budowli mają na celu 
eliminację zagrożeń życia, zdrowia i mienia użytkowników oraz środowiska i do-
tyczą przede wszystkim:

• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony śro-

dowiska (w okresie produkcji materiałów budowlanych, ich stosowania 
i po zakończeniu tzw. życia technicznego),

• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii w obiekcie i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród.

Piękno i estetyka-budynek powinien ludzi podnosić na duchu.
firmitatis, utilitatis, venustatis.
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6. Zawód budowniczy konstruktor. Wielcy inżynierowie 
i konstruktorzy.

Konstruktor, budowniczy, jako kreator, kompozytor przestrzeni formuje i sta-
nowi przestrzeń jak pewnego rodzaju tworzywo realizując współczesne potrzeby 
estetyczne wymagane przez projekty architektoniczne, ale w większości tworzy 
budynki, budowle i konstrukcje inżynierskie wynikające wprost z funkcji i prze-
znaczenia stanowiące samą, czystą konstrukcję. Jest to niewątpliwie akt two-
rzenia związany ze sztuką budowania, a konstruktor twórcą dzieła budowania. 
Tworzyć w przypadku budowania, bowiem oznacza wykonywanie czegoś z ma-
teriałów, oznacza również tworzenie tych materiałów, jako elementu konstrukcji 
budowli.

Kreować natomiast jest synonimem pochodzącym z łaciny; „budować” ozna-
cza długotrwały proces z podkreśleniem użycia materiałów, zwykle wywołujące 
skojarzenie z budynkami;

Konstruować może oznaczać samo planowanie czegoś, ewentualnie ograni-
czenie się do powstania konstrukcji, a więc nie całego działa (w domyśle: budyn-
ku);

Komponować oznacza tworzenie rozkładu elementów w przestrzeni i jest zbli-
żone do „planować”; „formować” jest najbliższe do „tworzyć”, jednak narzuca 
użycie jakiegoś materiału.

Słowo „obrazować” sugeruje, że przedmioty tworzą pewien płaski obraz, 
ewentualnie tworzą symbol czegoś, zatem etap przenoszenia myśli konstrukcyj-
nej, zapisywania w jakiejkolwiek formie jest aktem tworzenia.

W czasach starożytności i średniowiecza praca budowniczego i konstruktora 
w przypadku wykonywania prostych budowli o znanych powszechnie rozwiąza-
nia technicznych i materiałowych wykonywana była przez rzemieślników, takich 
jak murarze i stolarze, którzy urastali do rangi "mistrzów budowlanych". Wiedza 
nabyta doświadczeniem była podtrzymywana i przekazywana w gildiach albo 
cechach, które były stowarzyszeniami zamkniętymi i niechętnymi na nowości. 
Konstrukcje, drogi oraz inne obiekty budowlane były raczej kopiowane niż two-
rzono coś nowoczesnego. W przypadkach realizacji monumentalnych budowli 
wiedza „mistrzów budowlanych” stawała się niewystarczająca, wymagała, bo-
wiem ogromnej wiedzy matematycznej, technicznej zastrzeżonej wyłącznie dla 
wąskiej grupy wielkich budowniczych, inżynierów budowlanych, konstruktorów 
i twórców.

Inżynieria budowlana jest powiązana z życiem człowieka od początku jego 
dziejów. Początków Inżynierii Lądowej można doszukać się już w czasach po-
między 4000 a 2000 p.n.e. W Starożytnym Egipcie, Mezopotamii, starożytnych 
Chinach, Indiach, kiedy ludzkość porzuciła, poprzedni, koczowniczy tryb życia 
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na rzecz osiedlania się w jednym miejscu. To spowodowało konieczność budowy 
trwałych schronień, obiektów obronnych mogących przetrwać w jednym miejscu 
w stanie nienaruszonym kilka sezonów. Z tego samego powodu rozwinął się także 
transport w tym żegluga, co doprowadziło do wynalezienia koła.

Etruskie prawa i instrukcje w zakresie budowy i inwestycji budzą podziw 
do dnia dzisiejszego.

Wybudowanie Piramid w Egipcie (około 2700-2500 p.n.e.) Może być uzna-
ne, jako historycznie pierwszy przypadek zastosowania bardziej skomplikowanej 
wiedzy inżynierskiej z zastosowaniem oczywiście metod oceny finansowej, war-
tości inwestycji, konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych, 
opracowanie szczegółowych planów w zakresie projektowania, organizacji, 
technologii, logistyki o znacznym stopni skomplikowania nawet dla współcze-
snych inwestorów. Podobne problemy w zakresie ustalania kosztów inwestycji, 
projektowania, wykonawstwa, utrzymania, obsługi pojawiały się na przestrzeni 
dziejów przy realizacji skomplikowanych konstrukcji inżynierskich jak Partenon 
autorstwa Iktinosa w Starożytnej Grecji (447-438 p.n.e.), wybudowanie drogi 
Via Appia przez rzymskich inżynierów (około 312 p.n.e.), konstrukcja Wielkiego 
Muru Chińskiego przypisywana generałowi Meng Tian pod rozkazami ówcze-
snego cesarza Chin Qin Shi Huang (około 220 n.e.). Największy rozwój budow-
nictwa i inżynierii lądowej nastąpił w okresie Cesarstwa Rzymskiego jak nowe 
konstrukcje inżynieryjne, budowle obronne, cywilne, budynki akwedukty, insule, 
porty morskie, mosty, zapory i drogi i w tym czasie najistotniejszym elementem 
były sprawy związane z szacowaniem kosztów.

W czasach starożytności i średniowiecza praca architekta, konstruktora, bu-
downiczego wykonywana była przez rzemieślników, takich jak murarze i stola-
rze, którzy urastali do rangi "mistrzów budowlanych". Wiedza nabyta doświad-
czeniem była podtrzymywana i przekazywana w gildiach albo cechach, które 
były stowarzyszeniami zamkniętymi i niechętnymi na nowości. Konstrukcje, dro-
gi oraz inne obiekty budowlane były raczej kopiowane niż tworzono coś nowo-
czesnego, jednak ustalanie wartości robót budowlanych było ścisle związane 
ze sztuką budowania i sztuką ustalania jej wartości, tworzenia projektów inwe-
stycyjnych.

Jak już wspomniano słowo „architektura” pochodzi od łac. „ architectura” 
które jest prawdopodobnie pochodną od greckiego „αρχιτεκτονική” i ozna-
cza głównego twórcę obiektu, z kombinacji „αρχι-” (archi-), pierwszy, główny 
i τεκτονική (tektonik) górotwórczy-budowniczy lub τέκτων (tekton) cieśla budow-
lany. Podczas gdy główne znaczenie słowa „architektura” oznacza zrealizowane 
dzieło projektanta i nadzorcy budowy obiektu budowlanego, którego nazywa się 
architektem, przez rozszerzenie terminu "architekturą" nazywa się każdy wcze-
śniej zaprojektowany , a potem zrealizowany kompleks lub system.

W Europie w okresie klasycznym oraz średniowieczu, architekci byli nieznani, 
mimo dużej ilości budynków religijnych pozostałych z tamtych czasów. W śre-
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dniowieczu gildie były zakładane przez rzemieślników, aby organizować handel, 
ich pisane umowy przetrwały, w szczególności te w relacjach z kościołem. Z cza-
sem wielość typów budowli rosła. Zaczęto budować główne cywilne konstrukcje 
takie jak drogi i mosty oraz szkoły, szpitale, magazyny, porty, nabrzeża i inne 
budowle.

Potocznie architektura to obraz, jaki tworzą obiekty budownictwa danej epo-
ki widziane z konkretnego punktu. Można, więc powiedzieć, że sztuka budowania 
ulega zmianie w czasie wraz z postępem cywilizacyjnym i naukowym. Ponieważ 
każdy, kto patrzy na obiekty budownictwa widzi obraz, jaki tworzą to i każdy 
wypowiadający się o tym obrazie może nazwać się znawcą konstrukcji i archi-
tektury.

Sztuka budowania ewoluowała z potrzeb i znaczenia. Z czasem, gdy kultu-
ra ludzka rozwijała się i wiedza była formalizowana przez tradycje i zwyczaje, 
sztuka budowania stała się rzemiosłem. Początkowo metodą prób i błędów, póź-
niej improwizowane lub powtarzano udane próby. Miejscowe budownictwo było 
tworzone na całym świecie. Ludzkie osady były w większości rodzime, a z po-
wodu nadwyżki w produkcji ekonomia ewoluowała powodując urbanizację oraz 
powstawanie obszarów zurbanizowanych, które rosły w pewnych przypadkach 
gwałtownie jak Çatalhöyük w Anatolii, Mohendżo-Daro w Pakistanie. W wielu 
starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt czy Mezopotamia, sztuka budowani 
a odzwierciedlały boskość, podczas gdy w innych starożytnych kulturach takich 
jak Persja, była używana do zilustrowania potęgi kraju. Konstrukcje klasycz-
nych cywilizacji takich jak Grecja i Rzym, ewoluowały z miejskich idei, a nie 
religijnych. Metody, sposoby budowania ulegały powolnym zmianom, ewolucji 
i dawały wraz ze wzrostem wiedzy technicznej na tworzenie rozległych budowli.

Opracowania na temat architektury i konstrukcji zaczęto pisać w okresie kla-
sycznym. Stały się kanonami, na których wzorowano ważne prace, szczególnie 
budownictwo religijne. Niektóre przykłady kanonów to teksty Witruwiusza, Kao 
Gong Ji ze starożytnych Chin, Vaastu Shastra z Indii. Sztuka budowania z róż-
nych regionów Azji rozwijała się niezależnie od Europy, buddyjska, hindu i si-
khijska, każda posiada inną charakterystykę. Buddyjska pokazuje w szczególno-
ści regionalną różnorodność. W wielu krajach Azji religia doprowadziła do form, 
które były zaprojektowane, aby odzwierciedlać naturalny krajobraz.

Budownictwo w kulturze islamskiej powstawało w VII w. n.e., rozwijając się 
z form starożytnego Bliskiego Wschodu, ale rozwijała się z cechami pasującymi 
do religijnych i społecznych potrzeb narodu. Przykłady można znaleźć na ca-
łym Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej oraz Hiszpanii, miały duży stylistyczny 
wpływ na europejskie budownictwo w średniowieczu.

W Europie w okresie klasycznym oraz średniowieczu, budowniczowie byli nie-
znani, mimo dużej ilości budynków religijnych pozostałych z tamtych czasów. 
W średniowieczu gildie były zakładane przez rzemieślników, aby organizować 
handel, ich pisane umowy przetrwały, w szczególności te w relacjach z kościo-
łem. Z czasem wielość typów budowli rosła. Zaczęto budować główne cywilne 
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konstrukcje takie jak drogi i mosty oraz szkoły, szpitale i obiekty użyteczności 
publicznej.

Wraz z renesansem oraz jego większym naciskiem na indywidualność i huma-
nizm niż na religię oraz wieloma osiągnięciami rozpoczął się nowy rozdział w hi-
storii architektury. Budynki były przypisywane do konkretnych budowniczych 
zwanych już architektami – Brunelleschi, Alberti, Michał Anioł, Palladio i roz-
począł się kult indywidualizmu. Ale nie było konkretnego rozróżnienia pomiędzy 
artystą, architektem oraz inżynierem lub innymi powiązanymi zawodami. W tym 
czasie nadal było możliwe projektowanie mostów przez artystę na podstawie wy-
liczeń matematycznych. Modernistyczni architekci chcieli sprowadzić budynki 
do czystej formy, usuwając historyczne powiązania oraz ornamenty, a zastępu-
jąc je funkcjonalnymi detalami. Budynki ukazujące stalowe belkowanie oraz po-
wierzchnie z betonu, zamiast chowania jej za tradycyjnymi formami, uważano 
za piękne samo w sobie. Architekci tacy jak Mies van der Rohe pracowali nad 
stworzeniem piękna bazując na nowych materiałach: konstrukcji oraz tradycyj-
nymi historycznymi formami, celebrując nowe myśli i metody stworzone przez 
rewolucję przemysłową.

Obecne znaczenie pojęcia „inżynier” ukształtowało się 
stosunkowo niedawno.

Jeszcze XIX-wieczne encyklopedie podawały definicję sprzed stuleci: „Inge-
nieur, czyli architectus militaris, mistrz budowli wojennych jest osobą, która nie 
tylko wznosi fortyfikacje, ale także wie, jak je zdobyć podczas oblężenia”. Z cza-
sem zaczęły powstawać szczegółowe specjalizacje tej profesji. Rozporządzenie 
króla Francji z 1689 r. powołało „ingenieurs-constructeurs de la marine”, kilka 
lat później powstał „Corps des Ingenieurs geographes”, a w 1716 r. „Corps des 
ponts et chausses”. W połowie XVIII stulecia pojawiło się pojęcie „inżyniera 
cywilnego”.

Z kolei treść, jaka kryła się pod pojęciem „architektury” była kiedyś znacznie 
szersza niż obecnie, bliższa dzisiejszemu pojęciu „inżynieria”. Według rzymskie-
go architekta Witruwiusza „architektura obejmuje trzy dziedziny: budownictwo, 
konstrukcję zegarów i budowę machin” Biorąc, więc pod uwagę powyższe za-
leżności, nie będzie to błędem, jeśli rozwój warsztatu rysunkowego inżyniera 
będziemy omawiać głównie na przykładzie warsztatu rysunkowego architekta-
-budowniczego. Istnieje nieprzerwany ciąg świadectw posługiwania się wyskalo-
wanym rysunkiem architektonicznym (inżynierskim), począwszy od Egiptu z po-
łowy drugiego tysiąclecia p.n.e., poprzez wyższe kultury Bliskiego i środkowego 
Wschodu, aż po klasyczną i średniowieczną Europę. Najdawniejsze wyobrażenie 
przyrządów kreślarskich pochodzi sprzed 4400 lat i znajduje się na stalli grobo-
wej piramidy w Sakkara w Egipcie. Pierwszy zachowany zapis obiektu w rzucie 
prostokątnym, z uwzględnieniem odpowiedniej skali, pochodzi z ok. 2100 r. p.n.e. 
Na terenie obecnego Iraku odnaleziono dwa posągi Gudei4, inżyniera i władcy 
sumeryjskiego miasta-państwa Lagasz. Na jego kolanach rzeźbiarz uwiecznił pe-
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wien rodzaj deski kreślarskiej, z rzutem architektonicznym świątyni. Jest to plan 
świątyni, prawdopodobnie poświęconej bogini Ningirsu. Druga rzeźba przedsta-
wia warsztat inżyniera – deskę kreślarską, rylec i linijkę z podziałką.

Innym zachowanym z najdawniejszych czasów zapisem jest zarys planu gro-
bowca Ramzesa IV na papirusie z 1105 r. p.n.e.6 Można to uznać za najstarsze 
rysunki techniczne. Zachowały także wyryte na glinianych tabliczkach fragmenty 
planu urbanistycznego Rzymu – Forma Urbis, z 200 r. ne. .

Natomiast najdawniejsze zachowane przybory kreślarskie z I w. pochodzą 
z Herculanum i Pompejów (Museo Nationale w Neapolu), są to linijka składana 
na pół, ekierka równoramienna o boku 20 cm, cyrkiel z żelaznymi stopkami.

Można jednak sądzić że już Grecy dysponowali całkiem rozwiniętym warszta-
tem rysunkowym. Mimo, ze greckie rysunki nie zachowały się do naszych czasów, 
o tym, że znali i stosowali rzuty poziome i pionowe można wnioskować na podsta-
wie traktatu rzymskiego architekta Witruwiusza O architekturze ksiąg dziesięć. 
Autor sam pisze, że korzystał ze wszystkich dostępnych wówczas dzieł greckich 
i wielokrotnie się do nich odwołuje. Stwierdza tam również, ze architekt „musi 
umieć pisać, aby za pomocą notatek pamięć swą wzmocnić, następnie musi znać 
rysunek, aby za pomocą szkiców łatwo stworzyć obraz zamierzonego dzieła. 
Geometria jest zaś architekturze bardzo pomocna, jako że uczy użycia linii i cyr-
kla i dzięki temu ułatwia przedstawienie budowli na płaszczyźnie i wyznaczenie 
kątów, poziomu i linii prostych” Autor zakłada więc że odbiorca jego dzieła zna 
już geometrię więc nie rozwodzi się zbytnio nad warsztatem architekta. Podaje 
jedynie, że: „istnieją następujące rodzaje dispositio, zwane po grecku ideami: 
ichnografia, ortografia, scenografia. Ichnografia jest to rysunek podstawy pla-
nowanej budowli, wykonany w podziałce przy pomocy cyrkla i linii, z którego 
przenosi się później wymiary na powierzchnie placu budowlanego. Ortografia 
jest to pionowy obraz fasady wykonany w podziałce, odpowiadający przyszłej 
budowli. Scenografia jest szkicem fasady oraz ścian bocznych, których wszystkie 
linie zbiegają się w punkcie centralnym”9. Jest to właściwie jedynie informacja, 
że takie rysunki się wykonuje, bez opisu jak je sporządzać.

Niestety oryginał dzieła Witruwiusza zaginął, a zachowane liczne odpisy 
tego traktatu pozbawione były rysunków, więc o geometrycznych metodach wy-
konywania ichnografii i ortografii możemy jedynie wnioskować z późniejszych 
uzupełnień, wykonywanych na podstawie tekstu dla potrzeb pierwszych edycji 
wydawanych drukiem (1486). Wyobrażenie o praktyce stosowania rzutów można 
znaleźć w wielu innych poważnych dziełach10, których wiele powstawało w okre-
sie renesansu, a klasyczna już wtedy praca Witruwiusza była dla nich wzorem 
i inspiracją.[1,3,10,12,].
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8. Wielcy inżynierowie, konstruktorzy i mistrzowie sztuki 
budowania.

Na przestrzeni historii w zakresie sztuki budowania i konstrukcji budowla-
nych pojawili się genialni twórcy, mistrzowie,inżynierowie,projektanci i reali-
zatorzy skomplikowanych i spektakularnych budowli i budynków , o znaczących 
osiągnięciach teoretycznych i praktycznych,którzy swoimi dziełami spowodowali 
znaczący postęp w w budownictwie.Tworzyli oni podwaliny do współczesnych 
osiągnięć sztuki budowania i tworzenia nowoczesnych zasad konstrukcji budow-
lanych i inżynieryjnych.Inżynieria Lądowa zawdzięcza im powstanie unwersla-
nego języka konstrukcji,matematyki ,statyki budowli,wytrzymałości materiałów 
,technologi ,organizacji budowy,zarządzania i ekonomiki inwestycji budowla-
nych .

Imhotep ok. 2700 p.n.e. –boski budowniczy i inżynier.

Pierwszym inżynierem znanym z imienia był Egipcjanin Imhotep czyli "ten , 
który przybywa w pokoju", żyjący w czasie tzw. "Starego Państwa". Był on do-
radcą faraona Dżesera ,założyciela Trzeciej Dynastii zwanej Memficką ,ponie-
waż jej stolicą był Memfis, który rozszerzył granice Egiptu daleko na południe 
oraz patronował wydobywaniu miedzi na półwyspie Synaj. Imhotep przeszedł 
do historii jako wszechstronny mędrzec, niezwykle zdolny lekarz, pisarz i mag. 
Przez długie lata czczono go jako boga lecznictwa. Posiadał nawet świątynie 
w pobliżu Memfis, a pisarze egipscy uważali go za swego patrona. Nic więc dziw-
nego ,że Imhotep piastował wysokie urzędy dworskie ,był bowiem arcykapłanem 
i nadzorcą wszystkich robót królewskich.

Najważniejszą jednak dziedziną jego działalności było budownictwo, gdzie 
zdobył sobie miano "ojca murarstwa z kamienia".

Jego dziełem była pierwsza wielka budowla starożytnego Egiptu : Piramida 
Schodkowa w Sakkara. Poprzednicy Dżasera budowali sobie groby w formie tzw. 
mastab. Były to niewielkie prostopadłościany z wysuszonych na słońcu cegieł 
mułowych. Imhotep wzniósł swojemu władcy grobowiec odmienny. Ustawił sześć 
coraz mniejszych mastab, jedna na drugiej. Co więcej użył znacznie trwalszego 
materiału budowlanego – wapienia .Powstała w ten sposób budowla o podstawie 
140 x 118 m i wysokości ok. 60 m. Ta pierwsza w dziejach wielka konstrukcja 
murarska przetrwała do dzisiaj , choć oczywiście działanie słońca i piasku dało 
się jej poważnie we znaki. Wapień na piramidę Dżesera wydobywano w pobli-
skich górach w sposób niezwykle pracochłonny. Dłutowano obrys każdego bloku 
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wzdłuż krawędzi, a następnie wyłamywano go za pomocą klinów. Uzyskane bloki 
obrabiano narzędziami kamiennymi i miedzianymi, działo się to bowiem jeszcze 
w epoce miedzi. Praca kamieniarska była w owych czasach bardzo żmudna – 
miedź nie jest przecież metalem zbyt twardym, a narzędzia z niej wykonane szyb-
ko się psuły i zużywały. Licówkę wygładzano już na placu budowy. Łączone bloki 
były doskonale dopasowywane i spajane zaprawą gipsową. Materiały budow-
lane dostarczano na miejsce saniami i łodziami, Wobec braku odpowiedniego 
sprzętu do podnoszenia ciężarów i drewna na rusztowania Egipcjanie posługi-
wali się rampami ziemnymi, po których wciągano kamienne bloki na wyznaczone 
w konstrukcji miejsce. Rampy posiadały być może ceglane ścieżki oporowe. Ro-
botnicy usypywali je za pomocą kozy. Przy masowym i zorganizowanym użyciu 
takiej siły roboczej, na której przecież opierały się ówczesne państwa niewol-
nicze, prace posuwały się szybko naprzód. Budowla Imhotepa jest pośrednim 
ogniwem w rozwoju egipskiego budownictwa grzebalnego pomiędzy mastaba-
mi a piramidami w formie ostrosłupów tak charakterystycznymi dla tego kraju. 
Dla uzyskania ostatecznego kształtu grobowców królewskich wystarczyło tylko 
zapełnić odstępy pomiędzy stopniami, tak ,aby bok piramidy tworzył jednolitą 
płaszczyznę,. Dokonano tego w niespełna wiek później, kiedy następcy Imhotepa 
wznieśli Wielką Piramidę faraona Chufu znanego pod greckim imieniem Cheop-
sa – największą wolnostojącą budowlę , jaką dotychczas zbudowano.

Wielki Ju ok. 2300 p.n.e.-inżynier hydrotechniki.

Od najdawniejszych czasów najbardziej żywotnym dla Chin problemem była 
gospodarka wodna, od której zależało obfitość i jakość plonów. Wiemy, że już 
w połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą kwitła już w Chinach wysoko 
rozwinięta cywilizacja neolityczna ,posługująca się narzędziami z kamienia 
gładzonego), której początki sięgają z pewnością daleko w tysiąclecie czwar-
te. Zorganizowano w kliku ośrodkach państwowych ludność już wówczas dbała 
o nawadnianie terenów rolnych, zabezpieczenie siebie, swego dobytku i plonów 
przed klęską powodzi i zapewnienie dogodnej komunikacji wodnej. Z tego wła-
śnie okresu prehistorii Chin pochodzi legenda o inżynierze,nowatorze, Wielkim 
Ju. Ze starych przekazów dowiadujemy się , że Chińczycy, pragnąc zabezpie-
czyć się przed groźnym żywiołem powodzi, sypali tamy i groble ziemne. Z braku 
jednak doświadczenia i wskutek niedoskonałości metod konstrukcyjnych działal-
ność ta nie dawała upragnionych wyników.

Tak się miały sprawy do chwili, kiedy do cesarza Jao Szuna zgłosił się pe-
wien inżynier, imieniem Ju , i przedstawił mu niezwykle śmiałe projekty regulacji 
rzek i kontroli groźnego żywiołu wodnego. W roku 2283 p.n.e., władca powierzył 
Ju kierownictwo robót wodnych w całym państwie .Ju miał zastosować po raz 
pierwszy w Chinach oczyszczanie i pogłębianie koryta rzek oraz kopanie kanałów 
przez wielkie masy robotników. Legenda mówi ,że w ciągu ośmiu lat doprowadził 
do on gospodarkę do kwitnącego stanu. Swoje projekty opierał na gruntownych 
badaniach własności wody i lokalnych warunków hydrograficznych.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



129

Wielki inżynier szybko stał się sławny w całym państwie. Po śmierci Jao Szu-
na lud wdzięczny za wydarcie wodzie rozległych terenów uprawnych, osadził Ju 
na tronie cesarskim.

W późniejszym okresie legenda o Wielkim Ju przybrała formę kultu jego po-
staci jako patrona budownictwa wodnego.

Do niedawna istniały nad rzekami i kanałami Chin liczne świątynie poświę-
cone specjalnie jego pamięci. U źródeł mitu o Wielkim Ju leżą z pewnością ja-
kieś wydarzenia prawdziwe. . W osobie zaś jego bohatera połączono być może 
kilka wybitnych postaci wczesnego okresu budownictwa wodnego. Jednak po-
dana w tekstach data początku kopania kanałów wydaje się mocno spóźniona 
.W Egipcie i Mezopotamii budowano kanały nawadniające już około 4000 roku 
p.n.e. W Chinach nastąpiło to z pewnością także niewiele później. W ciągu całej 
historii Państwa Środka pokolenie budowniczych stale poprawiały i rozbudo-
wywały lokalne systemy wodne, które z czasem zaczęto łączyć ze sobą. Powstała 
w ten sposób gęsta sieć kanałów zapewniająca nawadnianie rozległych obsza-
rów i komunikację wodną pomiędzy ważnymi ośrodkami gospodarczymi. Wiele 
z dawnych kanałów spełnia swą rolę do dziś, jak na przykład system nawadnia-
jący wokół Czengtu zbudowany w drugim stuleciu p.n.e. przez dwóch znakomi-
tych inżynierów , ojca i syna, Li Pinga i Li Er-Langa. Dzięki pracy wielkich mas 
ludzkich i stosowaniu najprostszych urządzeń jak koło czerpakowe, nawadniano 
wielkie obszary rolnicze, m.in. około 250 roku p.n.e. zamieniono na urodzajne 
pola 50 000 km2 pustynnych obszarów Szets-huan za pomocą wód rzeki Min. Na-
wet po opanowaniu Chin prze Mongołów nowi władcy podtrzymywali odwieczną 
tradycję w tej dziedzinie, a słynny Kulaj – Chan, pozostający pod silnym wpły-
wem chińskiej nauki i kultury, urzeczywistnił wreszcie wielowiekowe marzenia 
o połączeniu dorzeczy Huang-ho i Jangcy-ciangu.

Wielki Kanał Cesarski, zaprojektowany na jego rozkaz przez uczonego Kou-
-Czou obejmował wiele odcinków zbudowanych na setki lat wcześnij.

W roku 1289 wielotysięczna armia robotników przystąpiła do oczyszczania 
i naprawy istniejących części kanału ,w latach zaś 1292 – 1293 20 261 ludzi 
przekopało ostatni jego odcinek długości 130 km. (Dokładnej relacji o tym przed-
sięwzięciu dostarczył bawiący podówczas w Chinach podróżnik wenecki Marco 
Polo). Całkowita długość Wielkiego Kanału wynosiła ponad 1000 km plus około 
150 km przekopów pomocniczych. Krańcowymi jego punktami były miasta Pekin 
i Hangczou

Eupalinos z Megary VI w. p.n.e.

Słynny budowniczy grecki Eupalinos , syn Naustrofosa, pochodzący z Me-
gary, położonej w pbliżu Aten, był pierwszym człowiekiem, którego nazywano 
architektem ("architekton").

Od jego czasów aż do XVIII wieku n.e. terminu architektom-budowniczy uży-
wano dla określenia osób zajmujących się działalnością inżynierską na rozma-
itych polach również konstruktorów maszyn.
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Kiedy król Polikrates, "najszczęśliwszych ze szczęśliwych" , władający wy-
spą Samos, zapragnął uświetnić swe panowanie (535 – 522 p.n.e.) wzniesieniem 
wspaniałych budowli : portu, świątyni i tunelu, zaprosił z odległej Attyki właśnie 
Eupalinosa. Na pięknej wyspie Morza Egejskiego dokonał Eupalinos dzieła, któ-
re zapewniło mu nieśmiertelność : przebił przez górę Kastro tunel długości oko-
ło 1000 metrów. Nie była to pierwsza tego typu budowla w dziejach. Wzmianki 
o podziemnym ,sztucznie wydrążonym korytarzu, pozwalającym mieszkańcom 
Jerozolimy czerpać wodę ze źródła znajdujące się poza obrębem murów miej-
skich, pochodzą z około 1000 roku p.n.e.. Około roku 700 p.n.e. Żydzi rozszerzyli 
to urządzenie, przebijając tunel, którym potajemnie doprowadzali wodę do swej 
stolicy. Była to jednak budowla nieporównywalnie mniejsza rozmiarami od dzie-
ła Eupalinosa. Nie miała ona przebiegu prostoliniowego, prowadzoną ją bowiem 
przez miększe żyły w skale tak, że przekopy rozpoczęte na obu jej końcach spo-
tkały się dopiero po kilku próbach. Eupalinos stanął przed skomplikowanym za-
daniem: na drodze , którą chciano sprowadzić wodę z gór do miasta Samos, 
znajdowała się poważna przeszkoda – masyw góry Kastro, szeroki na kilometr, 
wysoki na 3000 metrów,

Rozwiązanie, jakie wybrał Eupalinos, było ,jak na owe czasy, niezwykłe śmia-
łe. Po dokonaniu pomiarów i obliczeń wytyczył on prostą trasę przyszłego tu-
nelu. Prace rozpoczęto w dwóch stron. Najważniejszym problemem okazało się 
spotkanie obu grup, co było dodatkowo utrudnione przez fakt ,że tunel musiał 
mieć odpowiedni spadek. Główny otwór miał przekrój kwadratowy o boku 1,75 
m. Wzdłuż jednej z jego ścian biegł rów, w a nim gliniana rura. Całość wykonana 
została za pomocą ręcznego kucia skały kilofem; w owych czasach był to jedyny 
możliwy sposób. Tunel mogło drążyć naraz tylko niewielu niewolników, którzy 
często się zmieniali. Pozostali transportowali urobek na zewnątrz. Przedsię-
wzięcie doprowadzono pomyślnie do końca. Wykopy spotkały się z niewielkim 
błędem, który był wynikiem niedoskonałości ówczesnych metod pomiarowych. 
Odchylenie od linii prostej wyniosło około 6 metrów, różnica poziomów zaś – 
niecały 1 metr. Odpowiada to pomyłce w wytyczaniu kątów o 20 minut. Wprowa-
dzono więc odpowiednie poprawki, pogłębiając rów na przewód wodociągowy 
w wyższej części tunelu.

Tunel Eupalinosa jest jednym, z najwybitniejszych dzieł inżynierskich staro-
żytnych Greków.

Późniejsze tunele starożytności są krótsze i z reguły mają znacznie mniejszy 
przekrój . Często wydaje się nieprawdopodobne ,aby mógł w nich swobodnie 
pracować choćby jeden człowiek.

Sostratos z Knidos III wiek p.n.e.-tworca latarni,wieży w Faros.

W greckim mieście Knidos, położonym na południowo-zachodnim krańcu Azji 
Mniejszej, pojawił się w początkach III w. p.n.e. znakomity budowniczy Sostratos 
– syn Deksifanesa. Upiększył on swe rodzinne miasto malowniczymi promenada-
mi i tarasami wspartymi na łukach, co zapewniło mu niemały rozgłos w świecie 
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hellenistycznym. Wieść o zdolnym budowniczym dotarła również do Egiptu, któ-
rym rządził wówczas energiczny król Ptolemeusz II Filadelfos (283-246 p.n.e.). 
Niezwykle bogaty władca wznoszący wiele monumentalnych budowli zaprosił 
Sostratosa do swej stolicy. Aleksandria była wtedy stolicą światowego handlu. 
Codziennie dziesiątki statków wiozły za morza zboże z urodzajnej doliny Nilu, 
dziesiątki innych przybywały z winem i artykułami zbytku. Ówcześni żeglarze, 
którzy w związku niedoskonałością metodnawigacyjnych, podróżowali "na wy-
czucie" orientowali się zwykle według charakterystycznych obiektów topogra-
ficznych, takich jak np. wysoka góra. Niskie brzegi Egiptu nie ułatwiały im za-
dania, toteż największy port świata mogli dostrzec tylko z niewielkiej odległości. 
Ptolemeusz, dbając o żywotne interesy Aleksandrii, postanowił wznieść przy por-
cie wieżę, widoczną z ogromnej odległości. Zadanie to powierzył Sostratosowi. 
U wejścia do portu leży wysepka Faros, połączona z lądem za pomocą długiego 
mola. Na jej północno-wschodnim cyplu Sostratos zbudował wysoką wieżę z bia-
łego amrmuru. Była to pierwsza z dziejach ludzkości latarnia morska. Od I w. 
n.e. palono na jej szczycie nocą ogień – widoczny z bardzo daleka. Niestety nie 
można dokładnie określić daty wzniesienia tej budowli. Miało to miejsce praw-
dopodobnie w okresie pomiędzy 280 a 260 r. p.n.e. Najprawdopodobniej miała 
około 130 metrów wysokości i składała się z trzech stojących na sobie członów : 
kwadratowego, ośmiokątnego i okrągłego. O jej wysokości nie można też wnio-
skować na podstawie przesłanek o odległości z jakiej dostrzegano ją z morza. 
Różne źródła bowiem określają ją rozmaicie – od 35 do 100 mil morskich (być 
może w zależności od pogody). Na pewno jednak jaśniejąca w słońcu marmuro-
wa wieża była znakomitą pomocą dla żeglarzy zdążających do stolicy Egiptu. 
Dzięki niej przystań aleksandryjską nazywano "Portem Szczęśliwego Powrotu"

Gigantyczna budowla Sostratosa sprawiał niezapomniane wrażenie na przy-
byszach, toteż zaliczoną ją do siedmiu cudów ówczesnego świata.

Jak na owe czasy zbudowanie tak wysokiej wieży było przecież osiągnięciem 
nie lada! Wieża Faros , od której nazwy powstał w wielu językach wyrazy dla 
określenia latarni morskiej na przykład francuskie "phare" czy włoskie "faro", 
przetrwała do późnego średniowiecza. Wskutek zwietrzenia marmuru zawaliła 
się częściowo w roku 793, a dzieła zniszczenia dopełniło trzęsienie ziemi w roku 
1326.

Archimedes ok. 287-227 p.n.e.-geniusz techniczny.

Grek Archimedes z Syrakuz, miasta leżącego na wschodnim krańcu Sycylii, 
był jednym, z największych geniuszy, jakich wydała ludzkość. Studia w Aleksan-
drii umożliwiły mu zaznajomienie się z głównymi nurtami w nauce i technice oraz 
nawiązanie osobistych kontaktów z wieloma wybitnymi przedstawicielami obu 
tych dziedzin. Po powrocie do ojczystego miasta zajmował się Archimedes mate-
matyką, mechaniką, hydrostatyką, a także budową rozmaitych maszyn, wszędzie 
wnosząc poważny wkład. Odkrywał nowe prawa i stosował oryginalne pomy-
sły. Położył podwaliny zupełnie nowej matematyczno-fizycznej szkoły myślenia, 
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która w przyszłości spowodować miała olbrzymi rozwój mechaniki technicznej. 
Archimedes próbował dochodzić praw mechaniki za pomocą logicznego rozumo-
wania, w oparciu o niewielką ilość podstawowych zasad przyjętych intuicyjnie. 
W przeciwieństwie do swych poprzedników, którym przesądy klasowe nie po-
zwalały na przeprowadzania doświadczeń – wszelka bowiem praca rąk w owym 
czasie uważana była za hańbiącą – stosował w praktyce wyniki swych rozważań 
teoretycznych .

Archmedes zapoczątkował statykę jako pierwszy obliczając ,środki ciężkości 
prostych figur: równoległoboku, trójkąta, trapezu, odcinka paraboli. Wychodząc 
ze szczególnego przypadku symetrycznego, stworzył teorię dźwigni.

Mając niezwykłą łatwość rozwiązywania zagadnień technicznych , umiał wy-
korzystać swą głęboką wiedzę do celów praktycznych. Przypisuje mu się powie-
dzenie:

"Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę cały świat!".
Udowodnił ,że nie były to czcze przechwałki. Samodzielnie dokonał wodowa-

nia największego okrętu świata – "Syrakuzji" o wyporności 4200 ton – na oczach 
Hierona II, władcy Syrakuz i tłumów widzów. Posłużył się w tym celu skompli-
kowanym urządzeniem złożonym z układu dźwigni i wielokrążków. Znana po-
wszechnie anegdota dotyczy odkrycia przez niego "prawa Archimedesa", gło-
szącego ,że ciało zanurzone w cieczy traci tyle na ciężarze, ile waży wyparta 
przez nie ciecz. Archimedes miał dokonać go w wannie, a następnie wybiec nago 
na ulicę z okrzykiem "Heureka!" ("Znalazłem!").

W dziedzinie matematyki stworzył zaczątki rachunku nieskończonościowego, 
co pozwoliło mu wyznaczyć z wielką dokładnością powierzchnie koła i elipsy 
oraz objętości elipsoidy obrotowej i paraboloidy. Niezwykle precyzyjnie obliczył 
wartość π (stosunek obwodu koła do jego średnicy) jako mniejszą od 3 1/7, lecz 
większą od 3 10/70. Należy zaznaczyć ,że zdecydowana większość współczesnych 
mu zadowalała się przybliżoną wartością dla π wynoszącą 3. Archimedesowi 
przypisuje się wynalezienie ślimacznicy – śruby bez końca – urządzenia służą-
cego do podnoszenia wody poprzez ruch obrotowy, Stąd nazwa tego urządzenia 
"śruba Archimedesa" .Znalazło ono szerokie zastosowanie, przez długie wieki 
służyło do odwadniania kopalni, używa się go jeszcze gdzieniegdzie dzisiaj. Nie 
jesteśmy jednak całkowicie pewni ,czy był to wynalazek genialnego Syrakuzań-
czyka, Przypuszcza się ,że znano to urządzenie już wcześniej.. Kiedy sprzymie-
rzone z Kartaginą Syrakuzy zostały oblężone przez armię rzymską prokonsula 
Marcellusa, Archimedes jeszcze raz wykazał cały swój geniusz techniczny. Pod-
czs dwuletnich zmagań wyposażył obrońców swego miasta w machiny bojowe 
znacznie skuteczniejszego od tradycyjnego sprzętu wojennego. Jego fantastycz-
ne miotacze zasypywały Rzymian ogromnymi trzystukilogramowymi pociskami 
i kulami płonącej smoły. Przeciwko atakowi floty zastosował Archimedes potężne 
dźwigi, którymi podnosił i przewracał okręty, powodując wielkie straty wśród 
oblegających. Podobno żołnierze Marcellusa pierzchali na widok każdego uka-
zującego się na murach nieznanego im urządzenia.
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Historycy rzymscy opisując oblężenie Syrakuz dają wyraz swemu podziwowi 
dla genialnego konstruktora. Ostatecznie jednak Rzymianie wdarli się do mia-
sta. Sędziwy Archimedes został zabity, jak głosi legenda, podczas rozwiązywa-
nia jakiegoś problemu geometrycznego,. Ostatnimi jego słowami maiły być: "Nie 
ruszaj moich kół!". Właściwie prawie wszystko , co wiemy o Archimedesie, za-
chowało się dzięki jego wrogom – Rzymianom. Być może niemała część jego 
dorobku zginęła bezpowrotnie. Sporo wiadomości o nim to tylko przekazy na pół 
legendarne, ale właśnie te legendy świadczą o ogromnym wrażeniu ,jakie wywarł 
na współczesnych.

Witruwiusz ok. 70 p.n.e. – ok. 20 n.e.-teoretyk sztuki budowania i inżynierii.

Niewiele wiemy o znakomitym inżynierze rzymskim Witruwiuszu ponad 
to ,że nazywał się Marcus Pollio Vitiruvius, że zawód swój wykonywał już za cza-
sów Juliusza Cezara, chociaż znany stał się dopiero wtedy, gdy został architek-
tem wojennym cesarza Augusta, że zbudował bazylikę czy też ratusz w mieście 
Fannum – z tego ,co mówi o sobie samym – że był człowiekiem małym ,starym 
i brzydkim. Wszystko to nie stanowi oczywiście powodu do sławy. Choć postać 
Witruwiusza pozostaje prawie nie znana, zachowała się przecież jego wieko-
pomne dzieło : "O architekturze ksiąg dziesięć", napisane w latach 27 -13 p.n.e. 
W tracy tej .,zadedykowanej cesarzowi, Witruwiusz przedstawił bardzo dokładny 
obraz inżynierii ,architektury i budowy maszyn swojej epoki.

Zawarł w niej ogromne doświadczenie zdobyte w wyniku długoletniej praktyki 
inżynierskiej oraz tego czego nauczył się od autorów greckich. Dzieło to stanowi 
niezwykle cenne źródło wiadomości o technice starożytnego Rzymu. Witruwiusz 
doskonale zdawał sobie sprawę z tego ,że

architekci,a tak w owym czasie nazywano budowniczych i inżynierów powinni 
być nie tylko dobrymi fachowcami – praktykami, ale również mieć wiadomości 
teoretyczne, zwłaszcza znać doskonale geometrię i arytmetykę.

Pisał on :
"Wiedza architekta… rodzi się z praktyki i teorii. Praktyka jest to przez usta-

wiczne ćwiczenie zdobyte doświadczenie, które pozwala na wykonanie rękodzie-
ła z jakiegokolwiek materiału, stosownie do założenia.

Teoria zaś jest tym czynnikiem, który na podstawie biegłości i znajomości za-
sad proporcji może wyjaśnić i wytłumaczyć stworzone dzieło. Dlatego architekci, 
którzy nie posiadając wiedzy starali się uzyskać zręczność techniczną, nie mogli 
zdobyć uznania.

Ci zaś , którzy zaufali jedynie teorii i księgom uczonym, szli jak się zdaje za cie-
niem, a nie za istotą rzeczy. Natomiast ci, którzy opanowali obie te dziedziny, 
jako ludzie wyposażeni w pełen rynsztunek szybciej osiągali swój cel, a zarazem 
uznanie…"

W swym dziele szczegółowo omawia reguły i wymogi architektury, zasady pla-
nowania miast i budowli, fundamentowanie, początki i rozwój techniki budowla-
nej, materiały budowlane i ich produkcję, rozmaite rodzaje budowli monumen-
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talnych i prywatnych – mieszkalnych, a także tynkowanie, malowanie, dekoracje, 
własności wody i wodociągi, zasady budowy zegarów słonecznych i wodnych, 
wiele różnych maszyn : dźwigi, urządzenia czerpakowe, koła młyńskie, pompy, 
organy wodne, machiny wojenne i inne. W tekście podaje wiele przykładów z hi-
storii, lubi też od czasu do czasu pofilozofować.

Od Witruwiusza dowiadujemy się o wielu osiągnięciach jego czasów, które 
następnie w średniowieczu uległy zapomnieniu. Niektóre z nich są niezwykle in-
teresujące. Często okazuje się ,że dopiero niedawno , po wielu wiekach doszliśmy 
do podobnych wyników.

Oto na przykład omówienie naturalnego betonu z puzzolany ,stosowanego 
przez Rzymian:

"Istnieje…pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwościom 
wytwarza rzeczy godne podziwu. Występuje on w okolicy Bajów i na gruntach 
municypiów leżących dookoła Wezuwiusza. Proszek ten zmieszany z wapnem 
i łamanym kamieniem nie tylko zapewnia trwałość wszystkich budowli, lecz na-
wet użyty przy budowie grobli w morzu twardnieje pod wodą.

Tłumaczy się to tym ,że pod owymi górami istnieją gorące pokłady ziemi. 
Ogień więc i gorący wiew płomienia, przenikając z głębi poprzez szczeliny, czy-
nią tę glebę lekką a tuf, który tam powstaje, pozbawiony jest wilgoci. Skoro więc 
zmieszają się z sobą trzy substancje przewiercone w podobny sposób przez siłę 
ognia, to chłonąc raptownie wodę zespalają się, pod wpływem wilgoci szybko 
twardnieją i nabierają trwałości; ani napór fal, ani potęga wody rozdzielić ich 
nie zdoła…."

Inną rewelacją jest taka oto wzmianka:
" woda z rur glinianych jest znacznie zdrowsza niż z rur ołowianych, gdyż 

z ołowiu powstaje biel ołowiana, podobno dla zdrowia szkodliwa; jeśli więc 
to ,co z ołowiu pochodzi, jest to szkodliwe, to tym bardziej ołów nie może być 
zdrowy. Jako przykład mogą służyć pracujący przy ołowiu ludzie, którzy mają 
cerę bladą…"

A przecież ołowiane rury wodociągowe były powszechnie stosowane jeszcze 
w XIX wieku… Praca Witruwiusza przetrwała imperium rzymskie, w którym 
był orędownikiem walki o dobrą architekturę. W średniowieczu odegrała rolę 
cennego podręcznika, a w dobie Odrodzenia stała się drogowskazem i źródłem 
natchnienia dla ówczesnych badaczy teorii architektury. Największy sukces od-
niosła jednak w czasach nowożytnych i najnowszych dzięki wszechstronności 
i lapidarności ujęcia. Doczekała się też setek wydań w języku łacińskim i w prze-
kładach ,również na język polski. Wiele twierdzeń starożytnego inżyniera zacho-
wało swą aktualność współcześnie..

Apoladoros z Damaszku I – II w. n.e. –nadworny budowniczy,znakomity 
rzymski inżynier.

Na przełomie I i II stulecia naszej ery działał jeden z najznakomitszych in-
żynierów w dziejach imperium rzymskiego – Apollodoros, rodem z Damaszku. 
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Będąc budowniczym nadwornym Trajana (98-117) , nieraz miał okazję wykazać 
swój niezrównany kunszt

Jemu to właśnie Rzym zawdzięcza najpiękniejsze forum – Forum Trajana zbu-
dowane w latach 107-113. Położone w sąsiedztwie wcześniejszego Forum Augu-
sta, składało się ono z całego kompleksu budowli monumentalnych. Przez po-
tężny łuk triumfalny, pokryty płaskorzeźbami, droga wiodła na brukowany plac 
o wymiarach 125 x 120 m, obramowany kolumnadą. Przylegały doń budynki bi-
blioteki i hali targowej. Na środku placu stał posąg Trajana siedzącego na koniu. 
Za nim, w poprzek forum, wznosił się wielki gmach zgromadzeń publicznych – 
Basilica Ulpia, o wymiarach w planie 150 x 30 m, Po drugiej jej stronie, od pół-
nocy, znajdował się mniejszy dziedziniec, nad którym dominowała wysmukła ko-
lumna Trajana, wysoka na 30 m, istniejąca do dziś. Pokrywają ją płaskorzeźby 
przedstawiające sceny zwycięskiej wyprawy cesarza przeciw Dakom, zamieksz-
kującym wówczas tereny dzisiejszej Rumunii. Zamykała forum piękna i ogromna 
świątynia przeznaczona do kultu Trajana.

Apollodoros wzniósł słynne łaźnie publiczne Termy Trajana, oraz szereg in-
nych budowli stolicy świata, m.in. gimnazjon, kolegium i odeon, w którym odby-
wały się występy artystyczne, urządził naumachię cyrk przeznaczony dla publicz-
nych widowisk nawodnych, takich jak pokazy bitwy morskiej. Zbudował też łuki 
tirumfalne w Benwentum i Ankonie.

Na jednej z płaskorzeźb kolumny Trajana przedstawiono wspaniały most, któ-
rego łukowe przęsła drewniane wspierają się na kamiennych filarach. Most ten 
również był dziełem Apollodorosa.

Wielki inżynier połączył nim brzegi Dunaju podczas słynnej wyprawy dackiej 
swego władcy w latach 104 – 105. Filary o przekroju kwadratowym miały 40m 
wysokości ,a 18 metrów szerokości. Łukowe przęsła miały rekordową naówczas 
rozpiętość – 52 metry. Most składał się z 21 przęseł, o łącznej długości ok. 1100 
metrów.

Apollodoros zbudował na środku rzeki sztuczną wyspę ułatwiającą montaż 
mostu.

Fundamenty podpór umieścił na skalistym dnie przy użyciu grodzi. Do dzi-
siaj resztki tych fundamentów widoczne są w korycie rzeki przy niskim poziomie 
wody. Most przez Dunaj wywarł ogromne wrażenie na współczesnych. Z pła-
skorzeźb, na której szczegóły konstrukcyjne oddano ze zdumiewającą dokładno-
ścią, widać ,że Apollodoros zastosował w drewnianych przęsłach zastrzały stę-
żające. Jest to pierwszy w dziejach udokumentowany przykład użycia kratownic, 
konstrukcji stanowiącej geometrycznie niezmienny układ złożony z trójkątów. 
Po śmierci Trajana, Apollodoros przez jakiś czas pracował dla jego następcy 
Hadriana (117-138). Nowy cesarz nie lubił go jednak, gdyż w przeszłości wielki 
inżynier ośmielił się publicznie zarzucić mu brak smaku architektonicznego i kpić 
z jego amatorskich prób malarskich.
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Skazany na wygnanie, napisał z dala od Rzymu wielki traktat o sztuce wojen-
nej. Przedstawił w nim ruchome wieże oblężnicze, szopy szturmowe na kołach, 
świdry i tarany do niszczenia murów, drabiny oblężnicze, mosty, koła czerpa-
kowe do opróżniania rowów i wiele innych maszyn tego typu. Wspomniał też 
o sikawkach przeciwpożarowych z drewnianych rur, przez które tłoczono wodę 
z miechów skórzanych. Dzieło to zadedykował Hadrianowi, pragnąc zapewne 
odwrócić od siebie jego niełaskę. Nie odniosło to jednak zamierzonego skutku 
.Oskarżony o wyimaginowane najprawdopodobniej zbrodnie, został Apollodoros 
skazany na śmierć i stracony.

Święty Benedykt XII w.-inżynier średniowiecza.

Niewiele wiemy o budowniczych średniowiecza, o ludziach , którzy wzno-
sili wspaniałe katedry i mosty, nie dbając o rozgłos i sławę, pracując jedynie 
na chwałę Bożą, Spośród bezimiennych twórców arcydzieł konstrukcji i budow-
nictwa , które do dziś budzą nasz zachwyt, znamy tylko kilka postaci.

O jednym z najwybitniejszych przedstawicieli inżynierii średniowiecznej – 
świętym Bénézecie czyli Benedykcie, dowiadujemy się na przykład z legendy 
związanej ze słynnym Pont d′Avignon. Na rozkaz Boży miał Benedykt porzucić 
pasanie trzód którym się zajmował, i podążyć do Awinionu, a przybywszy doń, 
obwieścić jego mieszkańcom: "Pan mój Jezus Chrystus wysłał mnie do tego mia-
sta, abym zbudował most przez Rodan". To rzekłszy, zabrał się zaraz do dzieła, 
a korzystał pono z pomocy sił nadprzyrodzonych, gdyż dźwignąć potrafił ka-
mienie, których i trzydziestu chłopa nie ruszyłoby z miejsca. Tym, a także inny-
mi argumentami przekonał miejscowego biskupa oraz burmistrza miasta; udało 
mu się również zebrać wśród pełnych podziwu mieszkańców około 5000 sous 
na koszty budowy.

Pokrzyżował też plany diabła, który usiłował go zabić. Złemu udało się jednak 
częściowo sukces, gdyż zniszczył jeden z filarów. Po szczęśliwym zakończeniu 
budowy mostu Bénézet uzyskał dla ofiarodawców, wspomagających to przedsię-
wzięcie, odpust od samego papieża, który przecież nosił tytuł "Pontifex Maximus" 
czyli "Największy Budowniczy Mostów"). Streszczoną pokrótce legendę należy 
traktować jako umowne , symboliczne przedstawienie rzeczywistych wydarzeń.

A więc w podnoszeniu wielkich kamieni wspomagały zapewne Bénézeta nie 
tylko moce niebieskie, co wiedza techniczna, która się mogła wydać nie obe-
znanym z nią mieszczanom awiniońskim czymś cudownym. Diabeł zwalczają-
cy przedsięwzięcie, to nic innego, tylko trudny do poskromienia żywioł wodny 
przeszkadzający podczas stawiania mostu i niejednokrotnie grożący życiu bu-
downiczych. Tego rodzaju upiększenie prawdy było powszechne w średniowieczu 
– spotykamy się z nim często w legendach i pieśniach trubadurów. Most w Awi-
nionie powstał w latach 1177-1185.

Zbudowany został w oparciu o tradycje rzymskie. Świadczą o tym m.in. prze-
pusty powodziowe znajdujące się ponad filarami. Najprawdopodobniej jego 
twórcy wzorowali się na niezbyt odległym akwedukcie z czasów rzymskich Pont 
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du Gard. Most składał się z kamiennych przęseł łukowych, niemal półkolistych 
lekko spłaszczonych, z których każde miało 33m rozpiętości, Cztery z tych przę-
seł zachowały się do dziś. Średniowieczny most awinioński składał się zapewne 
z dwóch mostów, po 8 przęseł, łączących oba brzegi Rodanu z naturalną wyspą 
leżącą po środku rzeki. Obie części mostu tworzyły ze sobą kąt rozwarty. Środ-
kową zaś jej część z kilku łuków zbudowano na wyspie. Św. Bénézet jest postacią 
na pół legendarną i nie jest całkowicie pewne, czy to rzeczywiście on był twórcą 
mostu w Awinionie.

Wydaje się natomiast ,że założył on w roku 1189 zakon Braci Mostowych, któ-
rzy ślubowali bronić podróżnych, bezinteresownie budować i utrzymywać mosty 
oraz zapewniać schronienie wędrowcom u przepraw przez rzeki. Nosili oni białe 
habity z wyhaftowanym krzyżem i mostem.

Wkrótce inicjatywę tę zaczęto naśladować w innych krajach Europy. Nie jest 
zresztą istotne, w jakim stopniu legenda o moście awiniońskim i św. Bénézecie 
zgodna jest z prawdą. Stanowi ona bowiem doskonały przykład ilustrujący meto-
dy i stosunki panujące w inżynierii średniowiecznej.

Bertola da Nowate XV w. inżynier budownictwa wodnego.
Kanały odgrywały ważną rolę z życiu Lombardii u schyłku średniowiecza. 

Zapewniały tani i dogodny transport wodny oraz nawadnianie pól. Budowano 
je tutaj od XII w., wykorzystując w miarę możności pozostałości systemu wodne-
go z czasów rzymskich. W końcu XIV stulecia, dla ułatwienia dostaw kamienia 
na plac budowy katedry w Mediolanie, doprowadzono kanał do głównego szla-
ku wodnego Naviglio Grnade do fosy otaczającej mury miejskie. Istniała jednak 
spora różnica poziomów wody w fosie i kanale, zainstalowano więc szczelną po-
jedynczą bramę dla kontroli przepływu wody.

Nie spełnia ona zbyt dobrze tego zadania i podobno w roku 1438 dwaj in-
żynierowie, Filippo z Modeny i Fioravante z Bolonii, zbudowali w tym miejscu 
pierwszą śluzę komorową. Niektórzy twieedzą ,że nastąpiło to jeszcze wcześniej 
w Niderlandach.

W każdym razie pierwszy znany opis śluzy kanałowej i zasady jej działania 
pozostawił wszechstronny Leon Battista Alberti (1404-1472) w traktacie "Ludi 
matematici", napisanym około 1452 roku.

Dopiero jednak znakomity inżynier włoski XV wieku, Bertola da Novatem 
stosował celowo i skutecznie w budowanych przez siebie kanałach liczne ślu-
zy komorowe, pokonując na ich pomocą znaczne różnice poziomów. Pochodził 
z Mediolanu i pozostawał przez całe ,życie w służbie wielkiego księcia Francesca 
Sforzy, ale wykonywał prace również dla innych księstw i republik włoskich. Jego 
usługi ceniono tak wysoko ,ze dochodziło czasami do konfliktów dyplomatycz-
nych na tle pierwszeństwa w korzystaniu z jego rozległej wiedzy i doświadczenia.

W przeciwieństwie do inżynierów epoki Odrodzenia, którzy roboty kanałowe 
traktowali jako zajęcie drugorzędne, mało atrakcyjne w porównaniu z innymi 
pracami inżynierskimi, Bertola całkowicie poświęcił się budownictwu wodnemu. 
Jego wielka kariera rozpoczęła się w 1452 roku, kiedy wezwano go do pałacu 
książęcego i polecono połączyć kanałem Mediolan z odległą w prostej linii o oko-
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ło 30 km Pawią. Mądry Francesco Sforza rozumiał ,że bogactwo miasta zależy 
od dogodnych szlaków handlowych pozostających pod jego kontrolą i w ciągu 
swych rządów kładł stale silny nacisk na budowę kanałów. Dla urzeczywistnienia 
projektu Bertola wykorzystał starożytny rów nawadniający biegnący wzdłuż rze-
ki Ticino (która nie nadawała się do żeglugi), czerpiący wodę z Naviglio Grande. 
Poszerzono i pogłębiono wykop, a następnie przedłużono go do miasteczka Bere-
guardo. Kanał o długości 20 km miał różnicę poziomów 25 metrów, podczas gdy 
ówcześni inżynierowie dopuszczali na takiej odległości spadek zaledwie 4,5 m. 
Zmusiło do Bertolę do zbudowania wielokrotnych śluż o wrotach opuszczanych 
i podnoszonych (bardziej praktyczne bramy na zawiasach są o wiele późniejsze) 
.Budowla ukończona w roku 1457 istnieje do dziś a śluzy prawdopodobne znaj-
dują się na miejscu tych, które zbudował Bertola. W czasie prac przy kanale Be-
reguardo, Bertola nie tkwił bez przerwy na miejscu robót. Z dokumentów wiem 
,że w latach 1453 – 1458 przebywał w Mantui, a w latach 1455-1458 w Parmie, 
gdzie oczywiści również kopał kanały i konstruował śluzy. Zachowały się między 
innymi listy Sforzy, który często przynaglał do powrotu, nie mogąc doczekać się 
ukończenia robót, oraz podziękowanie starszych miast Parmy dla księcia Medio-
lanu za to ,że przysłał im Bertolę "z którego metod, zarządzeń i projektów byli 
wielce kontenci".

Wszystkie prace kanałowe Bertoli ciągnęły się bardzo długo, szczególnie zaś 
powoli przebiegało konstruowanie śluz. Robotnicy nie byli w stanie zrozumieć 
jego projektów, pracowników zaś znających się na nowym urządzeniu było bar-
dzo niewielu. 1 czerwca 1457 roku Berola otrzymał od księcia nowe zadanie 
– zbudowanie kanału łączącego Mediolan i rzekę Addę. Znakomity inżynier spię-
trzył jazem w pobliżu wioski Trezzo i oddzielił część jej wód od koryta rzeki 
groblą długości około 300 m. Woda ta napełniła kanał przekopany przez równi-
nę, biegnący poprzez Cassano, Gorgonzolę, Vimdrone do Mediolanu. Całkowita 
jego długość wynosiła około 40 km. Spadek – 18 m, pokonany został za pomocą 
tylko dwóch śluz. Poważny problem stanowiło konieczne przecięcie się kanału 
z dwoma rzekami Molgorą i Lambro, wijącymu się po równinie. Przeszkody te 
pokonał Bertola z właściwym sobie nowatorskim rozmachem – przez pierwszą 
przeprowadził kanał po trójprzęsłowym moście ceglanym, przez drugą w zawie-
szonym korycie (które trzeba było często wymieniać z powodu niszczącego dzia-
łania prądu rzeki). W roku 1465 szlak wodny "Naviglio della Martesana" był już 
gotów. Do Mediolanu zdążały ładowne łodzie, inny wypływały z towarami z mia-
sta, opłaty za myto szeroką strugą płynęły do książęcego skarbca.

Twórca zaś tego dobrobytu , Bertola, znika od tego momentu z kart historii. 
O dalszych jego losach nic już nie wiemy.

Bertola da Novate był pierwszym inżynierem ,który na wielką skalę stosował 
śluzy kanałowe ,choć oczywiście budowano je już przed nim.

Pokazał też ,że można przeprowadzać kanały ponad niewielkimi rzekami i bu-
dować zapory zmieniające kierunek wód rzecznych. Wypracował niemal wszyst-
kie elementy nowoczesnje drogi wodnej, które następnie udoskonalił jego genial-
ny następca Leonardo da Vinci.
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Leonardo da Vinci 1452-1519-geniusz inżynierii,artysta wszechczasów,naj-
wybitniejszy umysł w historii.

Genialny Włoch, Leonardo, urodzony w Vinci koło Florencji, był jednym z naj-
większych umysłów, jakie wydała ludzkość. Doskonały typ "uomo universale" był 
po trosze wszystkim: malarzem, rzeźbiarzem, muzykiem, uczonym, wynalazcą, 
inżynierem. Każdą z tych dziedzin opanował znakomicie, wnosząc do niej twórcze 
pomysły, Zwyczajem ówczesnych ludzi nauki pracował dla możnych mecenasów, 
najwięcej dla Lodovica Sforzy, Cezara Borgii i króla francuskiego Franciszka I. 
w ciągu swego życia wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, zjeździł całe 
Włochy : Florecnję, Wenecję, Mediolan, Mantuę,Parmę, Rzym, ostatnie zaś lata 
życia spędził we Florencji. Jego działalność na polu nauki i wynalazczości była 
wielce osobliwa.

Prowadził szeroko zakrojone prace badawcze, naukowe eksperymenty, zaj-
mował się formułowaniem poszczególnych praw

Poczynania te cechował jednak brak systematyczności i niezdolność do kon-
centracji przez czas dłuższy nad jednym, zagadnieniem. Dzięki wyobraźni twór-
czej, zakrawającej niekiedy na prorocze wizjonerstwo, pozostawił niezliczoną 
ilość pomysłów dotyczących rozwiązań technicznych najrozmaitszych proble-
mów z przeróżnych dziedzin. Za pomocą tysięcy szkiców, z których wiele zacho-
wało się do dziś, przedstawił projekty urządzeń, wyprzedzających często jego 
epokę o kilka stuleci. W praktyce nie urzeczywistnił żadnego prawie ze swych 
pomysłów. Poprzestawał na pokazaniu możliwości użytkowego wykorzystania 
w technice teoretycznych zdobyczy nauki. Nie publikował swych prac, nie ode-
grały więc one również większej roli w inspirowaniu innych, późniejszych wyna-
lazców, chociaż z notatek jego korzystał być może uczeni włoskiego Odrodzenia : 
Geronimo Cardano (1501-1576)l Benedetti (1530 – 1590), Guidobaldo del Monte 
(1545-1607), Bernardino Baldi (1553-1617) .

Leonardo uważał zawsze naukę za służebnicę techniki.

Nic więc dziwnego ,że szczególnie interesowały go badania mogące popchnąć 
naprzód rozwój metod i urządzeń technicznych.

Leonardo da Vinci jako pierwszy zajmował się takimi zagadnieniami teorii 
inżynierskiej, jak:

•  znajdywanie wypadkowych kilku sił ,
• rozkładanie danej siły na siły składowe,
• pracą belek zginanych,
• rozporem łuków,
• teorią równi pochyłej.
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Zastanawiał się nad istotą i pojęciem siły oraz wprowadził fundamentalną 
koncepcję obliczania momentu statycznego czyli siła pomnożona przez odle-
głość dla dowolnego układu sił w równowadze.

Nie wykluczone ,że przeprowadzał w tej dziedzinie szereg eksperymentów.
Studiował prądy morskie, zwłaszcza w pobliżu filarów mostowych i prędkość 
przepływu wody różnych miejscach przekroju kanałów, Trudno powiedzieć, czy 
Leonardo może być uważany za inżyniera. Jego przebogata wyobraźnia twórcza 
nie szła bowiem w parze z trzeźwą oceną praktyczną projektów. Artystyczna na-
tura zawsze dominowała nad umysłowością inżyniera.

Leonardo da Vinci sporządził wiele projektów z dziedziny hydrotechniki, 
urbanistyki, architektury, melioracji a także modeli budowli głównie kościołów.

Znacznie ulepszył urządzenia stosowane w budownictwie wodnym, wprowa-
dził zawieszone na zawiasach wrota śluz oraz zaopatrzył je w otwory służące 
do wyrównywania poziomu wody w komorze i w kanale przed otwarciem bramy. 
Chociaż prawdopodobnie wzniósł jakieś budynki, nie jesteśmy w stanie stwier-
dzić, jakie dzieła architektoniczne można mu przypisać z całą pewnością. Wiemy 
tylko ,że zajmował się na pewno budową kanałów i fortyfikacji, a i to rzadko. 
Te ostanie wznosił w okresie 1502-1507, kiedy piastował stanowisko "ingegnere 
generale" w służbie awanturniczego Cezara Borgii, Zaprojektował wtedy szereg 
udoskonalonych machin wojennych, a wśród nich opancerzony pojazd za znacz-
ną siłą ognie, stanowiący osłonę dla piechoty, będący bez wątpienia prawzorem 
dzisiejszych czołgów.

Prowadził również studia nad zagadnieniem lotnictwa. Na starość zabrakło 
dla Leonarda miejsca w ojczyźnie. Przyzwyczajony do otaczającego go przez 
całe życie podziwu, nie mógł ścierpieć nowych gwiazd pierwszej wielkości 
,zwłaszcza Rafaela Santi i Michała Anioła, którzy zyskali sobie większą od nie-
go popularność. Rozgoryczony na papieża Leona X, światowca, po którym dużo 
sobie obiecywał, a który faworyzował wyraźnie jego rywali, Leonardo wyjechał 
do Francji, gdzie zawsze życzliwy mu Franciszek I zapewnił mu wysoką pensję. 
We Francji zbudował też jedną z nielicznych swych prac inżynierskich, kanał 
Amboise. W małej miejscowości Cloux pod Ambre spędził ostatnie lata życia, 
z gorączkowym pośpiechem tworząc wciąż nowe pomysły, jak gdyby przeczuwał 
zbliżającą się śmierć.

Zmarł 2 maja 1519 roku. Leonardo niewielką tylko rolę odegrał w postępie 
technicznym ludzkości. Znacznie trwalszy wkład pozostawił w dziedzinie sztuki, 
zapewniając sobie, zwłaszcza dzięki swym nieśmiertelnym obrazom, trwałe miej-
sce w historii kultury, Zadziwiająca wszechstronność genialnego Włocha pozo-
stanie już zawsze niezrównanym rekordem – dzisiaj, po kilkuset latach rozwoju 
wszystkich dziedzin twórczości, nie znajdzie się na pewno nikt , kto mógłby się 
pokusić o tak wielkie sukcesy na tylu polach.

Sinan Mi,Mar 1489-1578 budowniczy i architekt tureckich władców.
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Mi′mar, przydomek Sinana, znaczący po prostu "architekt" czy "budowniczy", 
mówi sam za siebie. Jego posiadacz był bez wątpienia największym z budowni-
czych Islamu. Sława tego architekta docierała do Europy, a wiele z jego dzieł 
stanowi do dzisiaj piękne świadectwo kunsztu i głębokiej wiedzy. Sinan Hodża 
Mi′mar urodził się w Cezarei. Być może był pochodzenia greckiego. Mieszkał 
i pracował w Turcji. Jego długoletnia kariera inżynierska przypadła na rządy 
trzech kolejnych sułtanów : Selima I, Sulejmana I Wspaniałego i Selima II. Wszy-
scy oni byli szczodrymi mecenasami. Sinan wzniósł na ich zamówienie wiele bu-
dowli monumentalnych.

Według jego własnych notatek był autorem 334 budowli religijnych i świec-
kich, takich jak meczety, mauzolea, szkoły , łaźnie, szpitale, pałace, mosty itp. 
Niewielu inżynierów w całej historii ludzkości mogłoby się pochwalić podobnym 
dorobkiem.

Sinan wznosił budowle nie tylko w stolicy Stambule i licznych miastach Ru-
melii i Anatolii, ale i poza Turcją, na podbitych obszarach, m.in. w Budapeszcie 
i w Damaszku. Od roku 1539 był oficjalnym nadwornym architektem tureckich 
władców. Kiedy Sinan ujrzał po raz pierwszy niemal tysiącletnią już wówczas 
bazylikę Hagia Sophia w Konstantynopolu, budowla ta sprawiła na nim wiel-
kie wrażenie. Jeszcze dzisiaj dzieło to ma sobie mało równych w architekturze 
światowej, łącząc w harmonijny sposób tradycje budowalne Zachodu i Wscho-
du. Swą pozycję w historii architektury zawdzięcza przede wszystkim masywnej 
półkulistej kopule o rozpiętości 31 metrów, pierwszej kopule przykrywającej bu-
dynek o planie kwadratowym. Dokonano tego ,wznosząc na czterech narożnych 
słupach łuki obramowujące sklepienia w kształcie równoramiennych trójkątów 
sferycznych – tzw. pendetyw, na których opiera się kolisty gzyms, stanowiący 
podstawę czaszy kopuły. Dzięki temu całość sprawia wrażenie lekkości i zarazem 
ogromu.

Sinan pełen podziwu dla dawnych budowniczych bizantyjskich, zaczął sto-
sować ich metody w jakże odmiennej ówczesnej architekturze tureckiej. Uczynił 
zaś to z prawdziwym rozmachem i pociągną za sobą wielu naśladowców, tak 
,że wpływy Bizancujm w zakresie konstrukcji i stylu wycisnęły dzięki niemu swe 
piętno na późniejszej architekturze tureckiej w całym rozległym imperium oto-
mańskim.

Konstruując meczety , nieodmiennie przykrywał je półkolistymi kopułami 
opartymi na budowli o planie kwadratowym, a przed bramą meczetu umieszczał 
ogrodzony dziedziniec zajmujący taka samą powierzchnię jak świątynia .Wkrót-
ce stał się mistrzem w budowie kopuł i rozmaitych sklepień łukowych.

Zwarty, masywny kształt meczetów Sinana podkreślały jeszcze bardziej wy-
smukłe sylwetki minaretów strzelających w niebo w najbliższym sąsiedztwie za-
sadniczej budowli. Piękno proporcji, wstrzemięźliwość form i funkcjonalne prze-
znaczenie wszystkich elementów architektonicznych stawiają dzieła wielkiego 
tureckiego inżyniera w rzędzie najwybitniejszych osiągnięć architektury świa-
towej. Przyczyniają się do tego również rozwiązania ich pełnych uroku wnętrz. 
Na wyposażenie ich składają się szeregi eleganckich kolumn, kształtne kazalnice 
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i piętrowe galerie. Wszystkie budowle Sinana odznaczają się tak wielką przejrzy-
stością konstrukcji, że przypadkowy widz nie odczuwa zupełnie owego trudnego 
do rozwikłania splotu problemów, jakie musiał przezwyciężyć ich twórca.

Spośród mnogości dzieł wielkiego tureckiego inżyniera na wymienienie zasłu-
guje przede wszystkim gigantyczne meczety w Stambule. Pierwszy z nich, Sza-
cade, zbudowany w latach 1543-1548, stał się wzorem i źródłem natchnienia dla 
wszystkich niemal późniejszych wielkich świątyń mahometańskich. Jeszcze więk-
szy był wzniesiony w okresie 1550-1556 meczet Sulejmanyje. Sam Sinan jednak 
najwyżej cenił meczet sułtana Selima II – Selimyje, Zbudował go w Adrianpolu, 
w latch 1570-1574, mając już ponad 80 lat. Była to ogromna kwadratowa budow-
la oparta na ośmiu słupach, nad którą wznosiła się czasza przepysznej kopuły 
o rozpiętości równej bazyliki Hagia Sophia. Siana uważał mże dzieło to jest osią-
gnięciem na miarę umiłowanej przez niego bizantyjskiej świątyni.

Warto zazanczyć ,że więcej wiemy o dziełach tego wielkiego twórcy architek-
tury tureckiej niż o jego życiu prywatnym. Nawet data jego urodzin nie jest zbyt 
pewna, a co do daty śmierci źródła wymieniają rok 1578 i 1588. W pierwszym 
przypadku Sinan żyłby 89 lat a w drugim 99.

Erazm z Zakroczymia XVI w.- fabrikator pontis Vareszoviensis .

Erazm z Zakroczymia na trwale zapisał się w historii polskiej techniki, był 
bowiem twórcą pierwszego stałego mostu na Wiśle w Warszawie. Najprawdopo-
dobniej z pochodzenia był Włochem, gdyż według zachowanych ówczesnych źró-
deł jego nazwisko brzmiało Ciotto, sam zaś Erazm miał się rzekomo podpisywać 
:"Erasmus Cziotko, fabrikator pontis Vareszoviensis".

Być może chodzi tu o zniekształcone nazwisko Giotto, które nosił ród słynnych 
mistrzów z Florencji.

Znakomite rozwiązanie konstrukcyjne pierwszego mostu warszawskiego po-
twierdza tą hipotezę o tyle że właśnie Włochy były ówczesnym przodującym kra-
jem w dziedzinie budowy mostów. Erazm był tylko jednym z trzech oficjalnych 
budowniczych mostu. Pozostali jednak , starosta warszawski Zygmunt Wolski 
i sekretarz królewski ksiądz kanonik Jan Szedloch ,czuwali najwyraźniej tylko 
z urzędu nad całością budowy, a zwłaszcza nad jej stroną finansową.

Konstruktorem był bez wątpienia Erazm. Niewiele wiemy o życiu mistrza Era-
zma, zajmijmy się więc jego dziełem którym wystawił sobie jak najlepsze świa-
dectwo. Król Zygmunt August (1548-1572),ostatni z Jagiellonów, od lat zamyślał 
połączenie obu warszawskich brzegów Wisły mostem. W tym celu już w roku 
1558 wykupił od Stanisława Jeżowskiego, pisarza ziemi warszawskiej, i jego 
żony, prawo wyłączności przewozu przez Wisłę w Warszawie , dając im w zamian 
dwie wsie.

Budowa tego , najświetniejszego bodaj, dzieła sztuki inżynierskiej polskiego 
Odrodzenia rozpoczęła się 25 czerwca 1568 roku, zakońćzona została w roku 
1573, już po śmierci król, dzięki energii jego siostry Anny Jagielonki.
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Most miał około 500 metrów długości i 6 metrów szerokości. Oparto go na 18 
podporach stałych, zabezpieczonych przed działaniem kry potężnymi izbicami, 
posadowionych na palach dębowych, które wbijano w dno rzeki parami ,je-
den przy drugim, za pomocą kafarów dębowych okutych żelazem, tak ciężkich 
,ze do ich podnoszenia potrzebna było podobno siła stu ludzi. Od strony praskiej 
znajdowało się 5 podpór pływających dla umożliwienia przepływu statków. Dla 
zabezpieczenia budowli przed pożarem wzniesiono od strony ulicy Rybaki ,która 
zmieniła nazwę na Mostową, czworograniastą murowaną basztę, na której Anna 
Jagiellonka umieściła tablicę pamiątkową. Wieża ta zachowała się do dzisiaj. 
Koszt mostu wyniósł około 100 000 czerwonych złotych – sumę naówczas ogrom-
ną. Pomimo to nie pobierano na nim "mostowego", opłaty za przejazd, co w owej 
epoce było rzeczą niezwykłą. Ze starych rysunków wynika ,że w konstrukcji za-
stosowano układ nośny wieszarowy, należący wówczas do nowości technicznych. 
Most otwarto dla publiczności 5 kwietnia 1573 roku. Wywarł on wielkie wrażenie 
na współczesnych. Autor opisów wielu miast Europy i Azji, niemiecki podróżnik 
Georgius Braun, tak o nim pisze :

"…Zygmunt August zbudował na Wiśle most drewniany, długi stóp 1150, który 
tak długością , jak i wspaniałością widoku w całej Europie prawie nie miał sobie 
równego i podziw powszechny wywoływał…"

O popularności tej budowli w Polsce świadczy fakt ,że Jan Kochanowski po-
święcił jej kilka fraszek. Najbardziej znana z nich brzmi:

 
”Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi. Próżno brzegom gwałt czynisz i ha-
mujesz drogi Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć A ty musisz tę swoja 
dobrą myśl położyć, Bo krom wioseł, krom prumów już dziś suchą nogą Twój 
grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą”

W rzeczywistości jednak Wisła okazała się dużo trudniejsza do ujarzmie-
nia, niż przypuszczał poeta. Pierwszy most warszawski utrzymał się zaledwie 
trzy lata. Na krótko odbudowany przez Stefana Batorego (1576-1586) przetrwał 
do roku 1603, kiedy powtórnie zniosła go rzeka.

Po tej dacie nie było stałego mostu w Warszawie aż do czasów Kierbedzia. 
Co prawda w latach 1806-1809 trzykrotnie zbudowali stałe mosty drewniane 
saperzy armii francuskiej ,ale konstrukcje te istniały zaledwie po parę miesięcy. 
Niepowodzenia owe wskazują ,że nietrwałość mostu Erazma nie wynikała z jego 
winy. Nie umiano jeszcze wówczas budować konstrukcji odpornych na działanie 
wielkich, nieuregulowanych rzek, niosących co roku znaczne ilości kry. Drew-
niane przęsła nie mogły mieć zbyt dużej rozpiętości, powodowało to konieczność 
wznoszenia licznych filarów, co z kolei poważnie tamowało przepływ wody i każ-
da powódź lub kra groziła zniszczeniem mostu

Domenico Fontana 1543-1607 r.inżynier papieski.

Dnia 30 kwietnia 1586 roku tłumy mieszkańców Rzymu przyglądały się nieco-
dziennemu widowisku. Potężny, ważący 327 ton obelisk egipski stojący od czasów 
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cezara w pobliżu Circus Maimus Merona transportowano właśnie na nowe miej-
sce. Papież Sykstus V zapragnął, aby kamienny słup ozdobił plac przed Bazyliką 
Św. Piotra. A 42 letni naówczas architekt i inżynier Jego Świątobliwości, kawaler 
Domenico Fontana podjął się tego zadania. Przedsięwzięcie poprzedzone zosta-
ło specjalnym konkursem. Rozpatrzono najrozmaitsze propozycje, przewidują-
ce transport obelisku w pozycji pionowej, poziomej a nawet ukośnej. W końcu 
zaakceptowano oryginalny pomysł Fontany, który zilustrował swoją propozycję 
za pomocą małego, ołowianego modelu.

W ówczesnych warunkach problem był skomplikowany i trudny, ale zdolny 
inżynier papieski przygotował się do powierzonego mu zadania niezwykle sta-
rannie. Przez siedem miesięcy gromadzono odpowiedni sprzęt, złożony z lin, ko-
łowrotków, wielokrążków, wznoszono potężne rusztowania i pomocnicze rampy, 
a przede wszystkim ćwiczono zespół robotników. Powodzenie przedsięwzięcia 
zależało od precyzyjnego wykonania szeregu czynności przez poszczególne gru-
py ludzi kolejno, w niewielkich, ściśle określonych odstępach czasu. Wszystko 
zaplanowano drobiazgowo. Kołowroty uruchamiane były na sygnał trąbki, za-
trzymywane na dźwięki dzwonu. Wszystkie mechanizmy i liny były ponumero-
wane. Dla uniknięcia jakiegokolwiek nieporządku przedsięwzięto najsurowsze 
środki dyscyplinarne.

Podczas całej operacji w pogotowiu był kat aby ukarać śmiercią winnego nie-
uwagi w krytycznym momencie.

Na szczęście wszystko przebiegło pomyślnie. Najpierw podniesiono obelisk 
z podstawy, a gdy zawisnął na rusztowaniu , opuszczono go do pozycji poziomej. 
Następnie przeciągnięto go na wałkach na nowe miejsce, gdzie czekała przygoto-
wana wcześniej podstawa umieszczona na palach. Tutaj obrócono kamienny mo-
nolit o 90o poprzez specjalnie przygotowany ziemny nasyp i ustawiono pomiędzy 
czterema podporami z brązu , wyobrażającymi lwy.

Domenico Fontano, który zyskał światowy rozgłos dzięki opisanemu wyżej 
przedsięwzięciu , był jednym z najwybitniejszych inżynierów włoskiego Odro-
dzenia.

Można go uważać za inżyniera w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, gdyż wy-
kazywał dużą pomysłowość w rozwiązywaniu problemów technicznych, dbał 
o należytą organizację pracy, a intuicyjny z konieczności wybór ,rozwiązanie 
kontrolował za pomocą odpowiednich obliczeń.

Jego dziełem są liczne pałace Rzymu i Neapolu. Interesował się budową dróg 
i budownictwem wodnym. Ustawił trzy dalsze obeliski i wiele posągów , a nawet 
dokonał przesunięcia w całości małej kaplicy pochodzącej z XIII wieku, umiesz-
czając ją na solidnej drewnianej klatce.

Wraz z architektem Giacomo della Porta (1537-1602) ostatecznie dokończył 
w roku 1590 największego wyczynu inżynierskiego swoich czasów, rozpoczętego 
dwadzieścia lat wcześniej przez Michała Anioła (1457-1564), sklepiając kopułę 
Bazyliki Św. Piotra w Rzymie o rozpiętości 42 metrów.

Był to rekord światowy aż do ostatniej ćwierci XIX stulecia. Ponadto Fontana 
znakomicie wywiązał się ze swoich obowiązków urbanisty, świetnie rozplano-
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wując obiekty, ulice i place wiecznego miasta. Nie dokończył rozpoczętej kon-
strukcji mostu przez Tybr na przedłużeniu via Flaminia, gdyż wskutek śmierci 
Sykstusa V musiał złożyc swój urząd papieskiego architekta i inżyniera.

Sebestien de Vauban 1633-1707 inżynier królewski,generalny komisarz forty-
fikacji.

Sébastien Le Prestre de Vauban urodził się 1 maja 1633 roku w Siant-Leger-
-Vauban, małej miejscowości leżącej w obecnym departamencie Yonne. Mając 17 
lat zaciągnął się do armii księcia Kondeusza walczącego po stronie Frondy. Za-
trudniono go przy pracach fortyfikacyjnych w Clermont-en-Argonne. W wyniku 
działań wojennych wzięły go do niewoli wojska królewskie.

Odtąd Vauban pozostanie już na zawsze wiernym stronnikiem króla, a od 1655 
roku nosić będzie tytuł inżyniera królewskiego ("ingéniuer du roi"). Tak zaczęła 
się kariera wybitnego francuskiego inżyniera wojskowego, który poważnie roz-
winął sztukę fortyfikowania, a także prowadzenia oblężeń , zarówno w teorii , 
pisząc szereg prac na ten temat, jak i w praktyce.

Vauban ulepszył i odbudował ponad 300 twierdz oraz wzniósł 33 nowe. Głów-
ne prace fortyfikacyjne przeprowadził w Dunkierce, Lille, Metzu i Starsburgu. 
W 1677 roku mianowany został generalnym komisarzem fortyfikacji. Ubocznie 
zajmował się także budową portów i kanałów. Jego pomysłem był kanał Ren-Ro-
dan oraz wodny system komunikacyjny łączący porty we Flandrii.

W roku 1675 Vauban zorganizował pierwszy na świecie Korpus Inżynierów 
Wojskowych i stworzył kompanię saperów – zalążek nowoczesnych wojsk tech-
nicznych. Prawdziwym jednak i niedoścignionym mistrzem był Vauban w dzie-
dzinie oblężeń. W swej karierze wojskowej aż 53 razy zmuszał twierdze do poda-
nia się lub brał je szturmem.

Specjalizując się na tym polu stworzył własne systemy taktyczne, niezwykle 
skuteczne w warunkach XVII wieku, które następnie znalazły wielu naśladow-
ców. Jedną z jego podstawowych metod było stosowanie systemu zygzakowatych 
rowów, które pozwalały atakującym zbliżyć się na niewielką odległość do twier-
dzy – tzw. aproszów (pierwszy raz w czasie oblężenia Maestricht w 1673 roku). 
Inną – tzw "ogień rykoszetowy" , łamiący obronę – wprowadził podczas oblęże-
nia Ath w roku 1697.

Ostatnim wyczynem Vauban było zdobycie w roku 1703 twierdzy Old Breisach 
w przeciągu dwóch tygodni. W tym amym roku sędziwy już wojskowy otrzymał 
z rąk Ludwika XIV buławę marszałkowską. Obok licznych prac technicznych 
Vauban interesował się również problemami ekonomicznymi. W specjalnym 
traktacie – napisanym w roku 1698, wydanym zaś w 1707 – przeciwstawiał się 
uciskowi chłopów, proponując zniesienie podatków i pozostawienie jedynie da-
niny w naturze. Traktat ten został natychmiast po opublikowaniu skonfiskowany 
z rozkazu króla, co bardzo rozgoryczyło jego wiernego żołnierza, znajdującego 
się już nad grobem.
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Działalność Vaubana stanowiła przewrót w sposobie prowadzenia operacji 
wojennych. Po raz pierwszy wykorzystał on na wielką skalę czynnik techniczny 
w taktyce.

Zasługi jego doceniał w pełni Napoleona. W symbolicznym dlań hołdzie prze-
nosząc jego serce do kościoła Inwalidów.

Jean Rodolph Perronet 1708-1794 pierwszy nowoczesny inżynier i budowni-
czy.

W piękny słoneczny dzień 22 sierpnia 1772 roku barwne tłumy Paryża wyle-
gły na brzeg Sekwany , aby być świadkami uroczystego otwarcia mostu Neuilly, 
wzniesionego przez "pierwszego inżyniera" Francji – Jeana Rodolpha Perroneta. 
Król Ludwik XV, hrabina du Barry, dworzanie, ministrowie i ambasadorowie 
zajęli miejsca na specjalnie przegotowanie trybunie. Gwardia sprezentowała 
broń… Wówczas na dany prze Perroneta znak robotnicy w ciągu 3 minut ro-
zebrali i wrzucili do wody całe rusztowanie – krążyny, na których opierała się 
cała konstrukcja mostu. Jego królewska mość pogratulował swojemu inżyniero-
wi. Podano orzeźwiające napoje po czym orszak królewski przeszedł przez most 
i nową aleją oddalił się w kierunku Marly. Dzienniki zamieściły pochwalne spra-
wozdania z tej świetnej uroczystości, wybito specjalny medal, skomponowano 
kilka poematów i piosenek, a minister Trudaine zamówił u malarza H.Roberta 
pamiątkowy obraz.

Pont de Neuilly był tylko jedny z dwudziestu kamiennych mostów zbudowa-
nych przez Perroneta w czasie jego długiej i pracowitej kariery inżynierskiej. 
Wszystkie znamionowało śmiałe nowatorstwo, wyrażające się przede wszystkim 
zmniejszeniem stosunku grubości filarów do rozpiętości przęseł. Zwyczajowo 
obowiązywał stosunek 1:5, u Perroneta natomiast wynosił on 1:10. Zapewniło 
to lepszy przepływ wody, podobnie jak inna innowacja Perroneta filary ażurowe 
złożone z grupy cienkich słupów.

Mosty te odznaczały się elegancją kształtów, monumentalnością i znacz-
ną wytrzymałością (wpsomniany most Neuilly dopiero w 1938 roku zastąpiono 
,ze względu na zwiększone wymogi ruchu, szerszym mostem stalowym, a Pont de 
la Concorde – most Zgody.

Współcześni narzekali jednak często na wysokie koszty związane z ich budową. 
Perronet zajmował się także budową kanałów i wniósł poważny wkład w dzieło 
tworzenia nowoczesnej sieci drogowej Francji w VXIII wieku. Jego udział w tym 
przedsięwzięciu wyraża się liczba 2500 km dróg nowo zbudowanych lub napra-
wionych i obsadzonych drzewami w samym tylko okręgu paryskim, znajdującym 
się po jego bezpośrednim nadzorem.

Ponadto sporządził i zweryfikował wiele projektów rozmaitych budowli .
Szczególnie interesował się Perronet zagadnieniem organizacji i mechanizacji 

pracy na budowie.
Wprowadził wiele prostych urządzeń ułatwiających pracę, a nie używanych 

przedtem w budownictwie ,jak np. piły do ścinania pali pod wodą, żelazne ba-
grownice do usuwania namułu, koła łopatkowe do czerpania wody, małe wy-
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wrotki do transportu materiałów, wreszcie liczniki pozwalające mierzyć ilość 
obrotów korbą przy pracy na akord.

W swych projektach przewidział podział pracy, składy drużyn roboczych, go-
dziny ich zmian, narzędzia, czyli właściwie stworzył podstawy naukowej organi-
zacji pracy opartej na drobiazgowej analizie elementarnych czynności.

Z jego skrupulatnie prowadzonych dzienników budowy dowiadujemy się 
na przykład ,że w dniu 16 lipca 1788 roku na budowie mostu Zgody zatrudnio-
nych było 1281 robotników i 31 osób personelu nadzoru technicznego, a wypo-
sażenie stanowiło 58 koni 11 barek i 14 łodzi. Od 1763 piastował Perronet stano-
wisko "pierwszego inżyniera" Kosrpusu Dróg i Mostów i w związku z tym miał 
dodatków mnóstwo pracy administracyjnej .

Brał też aktywny udział w szkoleniu młodych kadr technicznych, będąc współ-
organizatorem, a następnie przez 47 lat dyrektorem słynnej paryskiej Szkoły 
Dróg i Mostów.

Mimo ogromu pracy, spoczywającej na jego barkach, znajdował czas na życie 
towarzyskie, utrzymując przyjacielskie stosunki z najwybitniejszymi umysłami 
epoki : Buffonem, Diderotem, Wolterem i innymi. Perronet był bardzo wrażliwy 
na zaszczyty i wyróżnienia , których los mu zresztą nie skąpił.

Był członkiem wszystkich poważniejszych akademii i towarzystw naukowych 
francuskich i zagranicznych – w Royal Society w Londynie ustawiono nawet jego 
popiersie obok popiersia Franklina. W 1763 otrzymał szlachectwo ,w herbie jego 
widniał most i cyrkiel.

Ten ostatni "pierwszy inżynier" Francji ,po jego śmierci nie obsadzano już 
tego stanowiska był właściwie pierwszym nowoczesny inżynierem, w dzisiejszym 
rozumieniu tego słowa.

Dopiero teraz, z perspektywy 200 lat, możemy w pełni ocenić jego ogromne 
zasługi, zapewniając mu trwałe miejsce w światowej historii techniki.

Thomas Telford 1757-1834

Brytyjski inżynier urodzony w Eksdale w Szkocji, Thomas Telford, był jednym 
z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie budowy urządzeń komunikacyj-
nych. Karierę swą zaczął mając 15 lat od terminu u kamieniarza. Mimo ,że praca 
ta nie należała do najłatwiejszych, znajdował czas na dokształcanie się. W 1780 
roku został zatrudniony w budownictwie mieszkalnym w Edynburgu. Posiadał 
już wówczas sporo wiadomości zawodowych, nie ustawał jednak w zdobywaniu 
nowych. W roku 1793 powierzono mu kierownictwo budowy kanału Ellesmere. 
Był to początek wspaniałej kariery inżynierskiej. Telford zbudował około 1500 
km dróg w Szkocji i Północnej Walii, ponadto zajmował się ich naprawą i ulep-
szaniem. W związku z tym dokonał nawet wynalazku ,skonstruował własnego 
pomysłu maszynę do łamania kamieni.

Był konstruktorem wielu mostów, między innymi mostów wiszących Menai 
Bridge i Conway Castle Bridge, zbudowanych w latach 1819-1826. Oba te mosty 
zawieszone na żelaznych łańcuchach, należały do pionierskich konstrukcji w tej 
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dziedzinie. Miały rozpiętości 176 m i 125 m. Szczególny rozgłos zdobył zwłaszcza 
pierwszych z nich, przerzucony ponad cieśniną Menai w miejscowości Bangor, 
dzięki interesującemu zdarzeniu, jakie miało miejsce w związku z oddaniem go 
do użytku. Należy zaznaczyć, że mosty wiszące były wówczas nowością. Ludność 
była przyzwyczajona do masywnych, mało ekonomicznych mostów wieloprzę-
słowych o niewielkich rozpiętości. Menai Bridge, przy ogromnej na owe czasy 
rozpiętości, miał znikome w stosunku do niej wymiary poprzeczne, toteż laikom 
wydawał się słaby i niebezpieczny. Po ukończeniu w 1826 roku trwającej ponad 6 
lat budowy nastąpiło otwarcie mostu, ale publiczność bała się z niego korzystać. 
Telford stanął w obliczu trudnego zadania wytłumaczenia okolicznym mieszkań-
com, że ich obawy są całkowicie nieuzasadnione. Wywiązał się z tego w sposób 
wielce oryginalny.

Polecił wielkiemu żaglowcowi podpłynąć podczas przypływu pod most. Na-
stępnie okręt został przywiązany za maszt na środku przęsła. W czasie odpły-
wu zawisnął na moście. To obrazowe przedstawienie wytrzymałości konstrukcji 
przezwyciężyło nieufność, a Telford zdobył ogromny i zasłużony rozgłos..

Znakomity inżynier naprawił , powiększył i ulepszył ponad 30 portów , wśród 
nich Aberdeen, Dundee, Dover. Zbudował również wiele kanałów w Anglii (m.in. 
Kaledoński). Działalność Telforda nie ograniczała się do ojczystej wyspy. Jego 
dziełem jest na przykład system śródlądowych dróg wodnych w Szwecji – m.in. 
w 1810 roku zbudował tam Kanał Göta. Dla Polski zaprojektował szosę Warszaw 
– Brześć nad Bugiem, jedną z pierwszych u nas dróg bitych.

Sir Marc Isambard Brunel 1769-1849-twórca tunelu pod Tamizą.

Urodził się 25 kwietnia 1769 roku jako syn normandzkiego rolnika w Hacqu-
eville, w pobliżu Roune. Od dzieciństwa interesowała go mechanika i technika. 
W 1786 wstąpił do marynarki wojennej i służył w niej przez 6 lat, między innymi 
w Indiach Zachodnich. W roku 1793 powrócił do Francji, do Paryża. Nie było 
to wówczas najbezpieczniejsze miejsce dla człowieka o rojalistycznych przekona-
niach, toteż czym prędzej uciekł za ocean, do Ameryki.

Zajął się działalnością inżynierską i architektoniczną w rejonie Wielkich Je-
zior, budował kanały i budynki. Następnie przeniósł się do Nowego Jorku gdzie 
zbudował arsenał, fabrykę armat, forty i teatr "Bovery". W roku 1799 powrócił 
na stary kontynent i osiedlił się w Anglii, w Plymouth, gdzie następnie naturali-
zował się i ożenił. Tutaj wynalazł wraz z Samuelem Benethamem udoskonaloną 
metodę produkcji bloków okrętowych, których w wielkich ilościach potrzebowa-
ła potężna flota brytyjska.

Brunel zaprojektował szereg obrabiarek z których każda wykonywała jeden 
element w długiej serii operacji. W roku 1803 zainstalowano te maszyny, zbudo-
wane według jego rysunków przez znakomitego mechanika angielskiego Henry 
Maudslaya (1771 – 1831) , w Portsmouth i rozpoczęto produkcję Był to jeden 
z pierwszych w historii przykładów produkcji masowej.

Metoda opracowana przez Brunela stosowana jest zresztą do dziś dzień.
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Następne lata to okres ożywionej twórczości Brunela jako wynalazcy. Skon-
struował on wiele maszyn własnego pomysłu : kopiarkę rysunków, zwijarkę ba-
wełny, maszynę pończoszniczą (1816), ,maszynę do produkcji butów bez szwu dla 
wojska, gwoździarkę, tartak parowy dla stoczni w Chantham (1812) i inne.

Próbował zbudować lokomotywę ze spalinowym silnikiem gazowym. Prace 
te nie zawsze przynosiły spodziewane dochody, a wynalazca borykał się często 
z trudnościami finansowymi. W roku 1821 spędził nawet pewien czas w więzieniu 
za długi. Nie porzucił również działalności inżynierskiej. W roku 1820 projekto-
wał, na zamówienie zagraniczne, mosty dla Rouen i Petersburga.

W latach 1825-1843 dokonał największego swego wyczynu budując tunel pod 
Tamizą długości 396 m z pierwszym zastosowaniem cementu portlandzkiego.

Realizacja tej budowli napotkała mnóstwo przeszkód natury technicznej i była 
kilkakrotnie przerywana na skutek niespodziewanych awarii i wypadków, Była 
to pierwsza większa budowla , w której zastosowano cement portlandzki, świeżo 
wynaleziony, w 1824 roku , przez angielskiego murarza Josepha Aspidina.

Ostatecznie Brunel ukończył tunel, który choć zawiódł jako przedsięwzięcie 
handlowe, stanowi piękny pomnik biegłości i przedsiębiorczości inżynierskiej. 
Brunel otrzymał za swą działalność techniczną szlachectwo, w roku 1814 został 
powołany na członka Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Royal Society) , 
a w latach 1832-1833 był nawet jego wiceprezesem.

Joseph Aspadin 1779-1855 murarz wybitny inżynier,wynalazca cementu port-
landzkiego.

Anglik Jospegh Aspdin, rodem z Leeds, był tylko zwykłym murarzem, zasłu-
guje jednak na umieszczenie wśród wybitnych inżynierów, gdyż dostarczył im 
doskonałego nowoczesnego materiału budowlanego -,cementu, podstawowego 
składnika dzisiejszych zapraw murarskich i betonów.

Ten pomysłowy i pracowity majster po długoletnich i żmudnych doświadcze-
niach zgłosił 21 paździenika 1824 roku patent na "sztuczny kamień" następującej 
treści:

"Moja metoda wytwarzania cementu ze sztucznego kamienia, nadającego się 
do tynkowania budynków, konstrukcji wodociągowych, zbiorników i innych ce-
lów ,który nazywamy cementem portlandzkim jest następująca: biorę odpowied-
nią ilość wapienia, używanego powszechnie do budowy i naprawy dróg z ich 
nawierzchni, kiedy jest już zamieniony na błoto lub proszek, jeśli zaś nie mogę 
uzyskać w ten sposób dostatecznej jego ilości, biorę sam wapień, ścieram go 
na papkę lub proszek albo , jeśli można , spopielam na proszek.

Następnie dodaję do niego odpowiednią ilość ziemi ilastej lub gliny i mieszam 
z wodą, ręcznie lub maszynowo do właściwej konsystencji. Po ukończeniu tej 
czynności wystawiam mieszaninę na brytfannie na działanie słońca lub podgrze-
wam ją ogniem albo parą doprowadzoną przewodami aż do całkowitego wypa-
rowania wody.
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Wówczas kruszę produkt na kawałki i prażę go w piecu, podobnym do tego, 
który służy do wypalania wapna, dopóki nie ulotni się całkowicie kwas węgłowy. 
Następnie tak wyprażoną masę należy utłuc lub zwałkować na drobny proszek, 
który nadaj się już do produkcji cementu, czyli sztucznego kamienia. Należy go 
zmieszać z odpowiednią ilością wody, tak aby nabrał konsystencji zaprawy i sto-
sować do wyznaczonych celów." .

Nazwa "cement portlandzki" nasunęła się Aspdinowi ze względu na wielkie 
podobieństwo jego "sztucznego kamienia" do kamienia z okolic Portlandu, po-
wszechnie wówczas stosowanego w angielskim budownictwie. Początkowo wy-
nalazek znalazł zastosowanie jedynie do robót tynkarskich. Pierwszą wielką 
budową, do której go użyto był słynny tunel pod Tamizą, zbudowany w latach 
1825-1843 przez Marca I.Brunela. Jospeh Aspdin osiadł w miejscowości Wake-
field i otworzył tam mała fabryczkę, w której produkował swój cement. Zachowy-
wał przy tym w ścisłej tajemnicy technologię procesu jego wytwarzania,w pracy 
pomagał mu wydatnie syn William (1816-1864) , który przyczynił się również 
do ulepszenia cementu, a następnie wprowadził go do Niemiec.

Technika budowlana bardzo potrzebowała wtedy tego nowego materiału, 
gdyż niezależnie od Aspdina, w tym samym czasie , cement o podobnym składzie 
wynalazł Rosjanin Igor. G. Czelijew (1771- ok. 1839).

Oczywiście nie odniósł ona w warunkach zacofanej Rosji carskiej większego 
sukcesu i wynalazek jego umarł śmiercią naturalną, a następnie został zapo-
mniany. W krótkim czasie cement zdobył powszechne uznanie .Jego wielka ka-
riera nastąpiła jednak dopiero w wyniku badań rodaka Aspdina, J.C.Johnsona 
(1811-1911), który opracował naukowe podstawy produkcji cementu w oparciu 
o własne, długotrwałe systematyczne doświadczenia nad doborem właściwego 
składu mieszaniny oraz przebiegiem poszczególnych etapów procesu. Dokonał 
on licznych ulepszeń technicznych w wytwarzaniu cementu, przez co podniosła 
się jego jakość, a produkcja stała się tańsza.

George Stephenson 1781-1848 inżynier dróg żelaznych.
Anglik George Stephenson – "ojciec kolei żelaznych" – jest jedną z najbar-

dziej znanych postaci w dziejach techniki. Urodzony w ubogiej rodzinie górniczej 
w Wylam, pracował już od dziesiątego roku życia, najpierw pasąc krowy, potem 
poganiając konie w kopalni, a następnie, mając już siedemnaście lat, samodziel-
nie obsługując pompę parową. Wkrótce znał już dokładnie działanie wszystkich 
urządzeń i mechanizmów znajdujących się w kopalni,tak ,że potrafił je szybko 
i skutecznie naprawić w razie potrzeby. Niedługo potem nabrał też wprawy w re-
peracji zegarków. Odłożone z zarobków pieniądze przeznaczał na naukę pisania 
i czytania.

Niezwykłe zdolności techniczne i pomysłowość Stephensona zwróciły na niego 
uwagę, toteż już w 1812 roku został on mianowany naczelnym mechanikiem towa-
rzystwa mającego liczne kopalnie w Killingworth, z pensją 100 funtów rocznie. 
Dziedziną sprawiającą wówczas najwięcej kłopotu był transport węgla – jej też 
poświęcił wiele czasu młody inżynier. Pierwszym jego osiągnięciem było zbu-
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dowanie stałej maszyny parowej, poruszającej za pomocą liny kolejkę łączącą 
kopalnie w Killingworth z oddalonym o 14 km portem.

Rozważając zagadnienie wykorzystania energii pary dla celów komunikacji 
i transportu, oparł się Stephenson na dorobku Roberta Trevithicka (1771-1833), 
który już w pierwszych latach XIX wieku głosił ,wbrew panującym wówczas opi-
niom, że przyszłość należy do lokomotywy parowej w połączeniu z torem. Takie 
postawienie sprawy trafiło do przekonania Stephensonowi i w ciągu następnych 
lat swej kariery konsekwentnie wprowadzał tę zasadę w życie. Wynik tej pracy 
przerósł najśmielsze oczekiwania.

W 1814 roku powstała pierwsza lokomotywa Stephensona, "Blücher", która 
ciągnęła pociąg składający się z 8 wózków o łącznym ciężarze 30 ton z pręd-
kością 6,4 km/h. Rezultat ten wykazał opłacalność nowego sposobu transportu 
i wkrótce za przykładem Killingworth poszły inne kopalnie angielskie. Stephen-
son zaś, ulepszając wciąż swe parowozy, stał się postacią znaną w kołach prze-
mysłowych. W roku 1823 powierzono mu budowę publicznej kolei konnej dla 
przewozu osób i towarów pomiędzy miastami Stockton i Darlington.

Dzięki wysiłkom Stephensona towarzystwo finansujące budowę tej linii zdecy-
dowało się dopuścić użycie na niej obok trakcji konnej również trakcji parowej. 
Ostatecznie ukończona w 1825 roku kolej posiadała aż trzy rodzaje napędu : 
konny, parowozowy i linowy za pomocą stałej maszyny parowej. Na linii tej zbu-
dował Stephenson w 1823 roku pierwszy w dziejach żelazny most kolejowy. 27 
września 1825 roku dokonano oficjalnego jej otwarcia.

Pociąg składający się z 34 wózków o łącznym ciężarze 90 ton, poprowadziła 
lokomotywa Stephensona "Active" z szybkością dochodzącą do 20 km/h. Datę 
tą uważa się za narodziny kolei żelaznej. Linia Stockton-Darlington miała roz-
staw szyn 1435 mm. Wymiar ten do dzisiaj obowiązuje na kolejach w większości 
krajów świata.

Kiedy okazało się, że pierwsza kolej funkcjonuje doskonale , Stephensonowi 
zaproponowano budowę nowej linii Liverpool Manchester i polecono mu prze-
prowadzenie odpowiednich badań. Stał się on teraz inżynierem komunikacji, wy-
tyczył przebieg linii kolejowych, wyznaczał ich profil, rozwiązywał zagadnienia 
związane z pokonywaniem przeszkód naturalnych. W roku 1826 zbudował na tej 
linii pierwszy tunel kolejowy. Będąc zarazem konstruktorem lokomotyw, posia-
dał szczegółową wiedzę o całokształcie problemów nowego rodzaju transportu. 
Jednakże na drodze do nowego sukcesu kolei żelaznych wyrosła niespodziewa-
na przeszkoda. Towarzystwo kanałowe, zajmujące się transportem na tej trasie, 
w obawie o swe zagrożone zyski rozpętało agitację przeciwko kolei. Prasa była 
pełna zjadliwych artykułów. Wysuwano na przykład takie argumenty ,że kolei 
przeszkodzi wypasowi bydła, zaszkodzi mleczności krów i niesieniu się kur, moż-
liwość wybuchu kotła grozić będzie życiu podróżnych, ,dym z parowozu zasłoni 
niebo i wytruje ptactwo, iskry będą wzniecać pożary itp. Ostatni z tych argu-
mentów nie jest zresztą pozbawiony pewnej słuszności. Sprawa budowy linii Li-
verpool – Manchester oparła się aż o parlament. Ostatecznie jednak wyniki jakie 
uzyskała nowa lokomotywa Stephensona "The Rocket" na specjalnym konkursie 
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zorganizowanym 8 października 1829 roku na równinie w pobliżu Rainhill, prze-
konały opinię pulbiczną o zdecydowanej przewadze trakcji parowozowej nad 
konną. "Rakieta" , ciągnąc pociąg o ciężarze 12 ton, rozwijała prędkość do 48 
km/h. Oddana do eksploatacji w roku 1830 linia Liverpool – Manchester otwiera 
epokę wspaniałego rozwoju kolei żelaznych.

Już dziesięć lat później, w roku 1840, ogólna długość linii kolejowych na ca-
łym świecie przekroczyła 9000 km. Z tego Anglia posiadała 3500 km, Niemcy 
– 580 km. Francja – 500 km, Stany Zjednoczone – 4500 km .Sma Stephenson 
brał w tym żywy udział. Wraz ze swym synem Robertem (1803- 1859) zbudował 
liczne linie kolejowe w Anglii, wspomagał konsultacjami podobne prace w Belgii 
i Hiszpanii.

Dokonał także poważnych ulepszeń lokomotywy. Już w roku 1831 skonstru-
ował parowóz "Planet" , mający 2 cylindry osadzone symetrycznie ppo bokach 
kotła, w którym znajdowało się 129 rur płomieniowych. W 1837 zastosował pry-
mitywne, a w 1842 ulepszone urządzenie pozwalające lokomotywie jeździć na-
przód i w tył oraz dowolnie regulować dopływ pary – tzw. kulisę. Dostarczył też 
kilku lokomotyw do Ameryki. Ostatnie lata spędził George Stephenson na far-
merstwie i ogrodnictwie w ustronnym i zacisznym Tapton House.

Syn George′a , Robert, poza współpracą z ojcem przy budowie kolei i loko-
motyw, był również twórcą licznych konstrukcji inżynierskich, głównie mostów 
kolejowych .Zbudował m.in. w 1850 roku Britannia Bridge o przekroju skrzyn-
kowym i rozpiętości 153 m ponad cieśniną Menai. Zajmował się też górnictwem. 
W roku 1847 wszedł do Izby Gmin

Ferdinad Marie de Lesseps 1805-1894 odtwórca Kanalu Suskiego ,twórca Ka-
nału Panamskiego.

Wicehrabia Ferdinad Marie de Lesseps od wczesnej młodości znajdował się 
na najlepszej drodze do zrobienia wielkiej kariery politycznej. Doskonale spisy-
wał się na placówkach dyplomatycznych w Lizbonie i Tunisie, był następnie kon-
sulem w Kairze, Rotterdamie, Maladze, Barcelonie, Madrycie , Bernie. W orku 
1849 w Rzymie nastąpił kres jego działalności. Kiedy oddziały francuskie wkro-
czyły do tego miasta, podał się do dymisji na znak protestu przeciwko polityce 
swego kraju. Ten pocztkowy okres życia Lessepsa, nie mający na pozór więk-
szego związku z późniejszą działalnością w dziedzinie budowy kanałów między 
morskich, zaważył jednak na dalszych jego losach. Będąc bowiem w latach trzy-
dziestych konsulem w Kairze, poznał historię i geografię Egiptu i zaczął marzyć 
o ponownym połączeniu Morza Śródziemnego z Czerwonym , które to połączenie 
istniało już przecież kiedyś w starożytności.

Zdawał sobie przy tym doskonale sprawę z ogromnych korzyści, jakie przy-
niosłoby handlowi morskiemu tak znaczne skrócenie drogi z Europy do Indii 
i na Daleki Wschód. Przebywając w Kairze zawarł również przyjaźń ze szwa-
grem ówczesnego wicekróla Egiptu – żarłokiem i hulaką – paszą Saidem. I oto 
w roku 1854, żyjący sobie spokojnie na uboczu Lesseps dowiaduje się nagle 
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,że jego dawny przyjaciel Said objął rządy w Kairze. Nie namyślając się długo 
przybył 7 listopada tego roku do Aleksandrii i został powitany po królewsku. Nie 
było końca podarunkom, zaszczytom, wspólnym wojażom. Właśnie podczas jed-
nej z takich wycieczek wyłożył Lesseps władcy Egiptu swój wielki zamysł, a Said 
od razu go zaakceptował. 25 kwietnia 1859 roku eksdyplomata zgromadził swych 
inżynierów i robotników na wybrzeżu starożytnego Perluzjum, gdzie teraz miało 
powstać nowoczesne miasto nazwane na cześć królewskiego przyjaciela – Port 
Said, i zagłębiwszy motykę w ziemi, ogłosił budowę Kanału Sueskiego za rozpo-
czętą.

Na drodze do urzeczywistnienia swego dzieła napotkał jednak Lesseps jesz-
cze wiele przeszkód .Najpierw zaniepokojeni rozwojem sytuacji Anglicy wpłynęli 
na Turcję, do której należał wówczas Egipt, aby zabroniła budować kanał. Prze-
straszony Said zakazał Egipcjanom pracy przy kanale. Do cofnięcia tego zakazu 
trzeba było aż osobistej interwencji Napoleona III, stojącego wówczas u szczytu 
potęgi. Nie bez wpływu na jego starania pozostawał fakt ,że Lesseps był blisko 
spokrewniony z cesarzową Eugenią. Mimo wszystko rozpoczęto więc prace. Fel-
lachowie zgarniali piasek gołymi rękami i wynosili go w koszach. Chociaż byli 
zakwaterowani, żywieni i opłacani, traktowano ich jednak jak niewolników.

Tę okoliczność wykorzystał rząd brytyjski do wystosowania nowego protestu. 
Lesseps który nie zapomniał arkanów dyplomacji, wyraził zdziwienie. Niewolnic-
two w Egipcie, odparł , jest rzeczą najnormalniejszą w świecie i poradził Anglii 
zająć się tym ważnym problemem w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W 1862 roku 
kanał doprowadzono od Morza Śródziemnego do jeziora Timsah. Nowe trud-
ności wynikły w roku 1864, gdy zmarł pasza Said. Jego następca, młody Ismail, 
wykazywał wyraźne sympatie probrytyjskie. Ale i tym razem Napoleon III do-
pomógł. Nastąpiła poważna mechanizacja robót, a kolejki parowe oraz tysiące 
osłów, mułów i wielbłądów wspomagały pracujących w trudnych i prymitywnych 
warunkach robotników. Nastąpił też liczny napływ siły roboczej z Europy około 
8000 ludzi) oraz z Afryki, Arabii i Syrii około 10000). Wszystko było na dobrej 
drodze, gdy nagle w 1865 roku wybuchła nad kanałem epidemia cholery. Wielu 
robotników zmarło, rozpoczęły się masowe ucieczki. Lesseps opanował sytuację, 
chociaż cholera nie oszczędziła nawet jego, zabierając mu wnuka Ferdynanda. 
W lecie 1869 roku ukończono budowę.

W obecności paszy Ismaila Lesseps celebrował otwarcie kanału. Powiedział 
wówczas: "Minęło 35 stuleci, odkąd wody Morza Czerwonego cofnęły się na roz-
kaz Mojżesza. Dziś na rozkaz władcy Egiptu powrócą w swe łożysko!" . Nie 
wszystko jednak przebiegło pomyślnie i obaj główni aktorzy – Lesseps i pasza 
– omal nie zostali zatopieni przez napływającą wodę .

Właściwe otwarcie nastąpiło dopiero 17 listopada 1869 roku. Przybyły na nie 
koronowane głowy, wśród nich życzliwa Lessepsowi ,cesarzowa Eugenia oraz 
cesarz Franciszek Józef, a Verdi skomponował specjalnie na tę okazję "Aidę". 
Uroczystościom i festynom nie było końca. Kosztowały one paszę Ismaila okrą-
głą sumkę 4 milionów dolarów, ale trzeba przyznać ,że wypadły naprawdę impo-
nująco. Kanał zaś zaczął przynosić zyski dopiero od 1872 roku .
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Z inżynierskiego punktu widzenia budowa Kanału Sueskiego nie była wyczy-
nem godnym szczególnego podziwu. Jest to po prostu wielki rów długości 160 
km, nie posiadający śluz.

Lesseps nie był fachowcem, choć znał się trochę na rzeczy, bardziej przy-
dały mu się zresztą umiejętności dyplomatyczne. Konsekwencja i upór ,z jakim 
urzeczywistniał swój wielki zamysł zasługują na najwyższe uznanie. Warto wspo-
mnieć, że w kierowaniu pracami pomagał mu jego syn Charles. Ambitnemu ,choć 
sędziwemu już Lessepsowi nie wystarcza wszechświatowa sława, którą zdobył.

Staje na czele towarzystwa budowy kanału łączącego Atlantyk z Pacyfikiem 
poprzez przesmyk Panamski. W 1883 roku rozpoczęto prace. Tym razem szczę-
ście nie dopisało Lessepsowi. W roku 1885 wyszedł na jaw brak dokładnego ro-
zeznania autorów projektu i kosztorysu w miejscowych warunkach terenowych.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała skomplikowanych robót inżynierskich, 
a konieczne do wykonania wykopy przekraczały wielokrotnie planowane. Wśród 
personelu zatrudnionego przy budowie grasowały malaria i żółta febra, których 
nie umiano wówczas zwalczać. Do roku 1887 zmarło w wyniku epidemii 50000 
robotników. W 1889 roku towarzystwo zlikwidowano a następnie jego kierownic-
two postawiono przed sądem i skazano na więzienie.

Bankructwo przedsięwzięcia "Panama" zrujnowało tysiące drobnych ak-
cjonariuszy, którzy pewni jego powodzenia ulokowali w nim swe oszczędności. 
Ogromną większość z nich przyciągnęło z pewnością nazwisko Lessepsa.

Twórca Kanału Sueskiego, który padł tym razem ofiarą swej niefachowości 
i żądzy sławy, dokonał swych dni w więzieniu i poniżeniu. Stracił również zdoby-
ty poprzednio majątek , tak, że nawet koszty pogrzebu musiało pokryć Towarzy-
stwo Kanału Sueskiego. Lesseps był jednak wielkim budowniczym .W trzy lata 
po jego śmierci na molo w Port Saidzie stanął jego pomnik z ramieniem wycią-
gniętym w stronę kanału .Na jego cokole umieszczono łaciński napis : "Aperire 
terram gentibus" (Otworzyć świat narodom)

Isambard Kingom Brunel 1806-1859 budowniczy mostów.
Syn Marca I. Brunela (1769-1849), Isambard Kingdom Brunel, urodził się 

w Portsmouth 9 kwietnia 1806 roku, Studiował w Kolegium Henryka IV w Pary-
żu, a od 1823 roku współpracował z ojcem przy projektowaniu i realizacji tunelu 
pod Tamizą. Isambard Brunel był wybitnym konstruktorem mostów, przeważnie 
wiszących.Zbudował ich wielem m.in. most nad rzeką Avon w Clifton, most Hun-
gerford w Londynie, most Wye w Chepstow, żeliwny o przekroju skrzynkowym 
i rozpiętości przęsła 92 m (1850-1856), oraz most Króla Alberta nad rzeką Tamar 
w Saltash (1853-1859), będący jego największą i ostatnią pracą inżynierską. Tu-
taj, jako jeden z pierwszych, zastosował Brunel nowo wynalezioną metodę fun-
damentowania.

Wielki cylinder o średnicy 12 m przyholowano na miejsce i zatopiono. Posłu-
żyl ona jako fundament środkowego filara mostu, posadowionego na skalistym 
podłożu około 25 m poniżej poziomu wody.
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Ponadto Brunel zbudował wiele doków i falochronów. W 1833 roku został 
naczelnym inżynierem linii kolejowej "Great Western", a w 1835 zaproponował 
dyrektorowi tej linii przedłużenie jej za pomocą parostatku kursującego na trasie 
Bristol – Nowy Jork. Pomysł zaakceptowano i już w roku 1838 ukończono w Bri-
stolu wielki parowiec "Great Western", zaprojektowany przez Brunela i zbu-
dowany pod jego nadzorem. Był to pierwszy w dziejach regularnie kursujący 
transatlantyk. Po tym sukcesie w dziedzinie budowy okrętów Brunel przystąpił 
do realizacji pierwszego wielkiego żelaznego statku o napędzie śrubowym, któ-
ry nazwana "Great Britain", Miał on 97m długości, pojemność 3600 ton oraz 
pomieszczenia dla 260 pasażerów i był największym wówczas statkiem świata. 
W roku 1845 odbył swój pierwszy rejs z Liverpoolu do Nowego Jorku.

Ukoronowaniem tej serii statków- gigantów był żelazny kolos "Great Eastern", 
który pod względem wymiarów wyprzedził swoją epokę o co najmniej pół wieku. 
Po pięcioletniej budowie wodowano go w roku 1858. Statek ten i dziś nie zaliczał-
by się do małych jednostek: miał 22 500 ton wyporności (półtorakrotnie więcej 
niż "Batory"!)i 211 metrów długości. Napęd stanowiły koła łopatkowe o średnicy 
17,7 m i ciężarze 90 ton każde, śruba żeliwna o wadze 36 ton oraz dodatko-
we żagle, o łącznej powierzchni 5430 m2, rozmieszczone na 6 masztach. Mógł 
on zabierać 6000 pasażerów i 18 000 ton ładunku. Brunel zdecydował jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy wodować olbrzyma nie dziobem, a bokiem ze wzglę-
du na niedostateczną ,jego zdaniem, szerokość Tamizy. W momencie wodowania 
przestraszył się jednak ,że powstała w wyniku tego fala może zalać tłumy widzów 
zgromadzone na przeciwległym brzegu.

Statek , który zsuwał się już po pochylni, został zatrzymany w pół drogi, a na-
stępnie przez trzy miesiące opierał skutecznie wszelkim próbom poruszenia go 
z tego miejsca. Ta okoliczność oraz wielkie koszty budowy i eksplozja, która 
miała miejsce na pokładzie i przyniosła wiele ofiar w ludziach, doprowadziły 
do bankructwa firmy finansującej przedsięwzięcie. Brunel nie doczekał pierw-
szej podróży swego dzieła – zmarł przedwcześnie 15 września 1859 roku. "Great 
Eastern" zaś zmienił właściciela i zamiast do Australii i Indii pływał po Atlanty-
ku.

Nie miał nigdy kompletu pasażerów ani pełnych ładowni, wyszedł jednak cało 
z wielu opresji, potwierdzając słuszność idei budowania statków żelaznych. Naj-
poważniejszą misją tego kolosa było użycie go w latach 1865 – 1873 do zakłada-
nia pierwszych podmorskich kabli telegraficznych łączących Europę i Amerykę.

John Augustus Roebling 1806-1869- mistrz mostów wiszących.
Znakomity pionier budowy mostów wiszących w USA, John August Roeblin-

g,był z pochodzenia Niemcem. Urodził się w Mühlhausen w Turyngii 12 czerwca 
1806 roku. Mając 20 lat ukończył Politechnikę Królewską w Berlinie, a następnie 
przez 3 lata pracował jako inżynier w służbie rządu pruskiego, budując drogi 
w Westfalii.

Interesował się też mostownictwem. W roku 1831 Johann wraz ze swym bra-
tem Karlem wyjechali do Stanów Zjednoczonych, zamierzając poświęcić się rol-
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nictwu. 6 sierpnia osiągnęli Filadelfię, a następnie kanałem Pensylwania udali 
się do Piotrsburga. Pierwsze zetknięcie z Ameryką wywołało na Roeblingu wiel-
kie wrażenie.

Swej podróży po kanale poświęcił nawet obszerny opis, opublikowany zresztą 
wiele lat później. Bracia nabyli ziemię w pobliżu Pittsburga, hrabstwie Butler, 
i osiedlili się tam wśród sporej grupy gospodarnych kolonistów niemieckich. 
Mieli nadzieję nieźle zarabiać wzorowym farmerstwem. Na szczęście Johann 
okazał się kiepskim rolnikiem i w roku 1837 zdecydował się powrócić do swej 
dawnej profesji. W tym samym roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie i teraz 
jako John A. Roebling zajął się budową kanałów i przepraw przez rzeki.

W roku 1841 wpadł na niezwykle brzemienny w skutki pomysł wykonywa-
nia lin nośnych dla konstrukcji wiszących z bardzo cienkich stalowych drutów. 
Tego typu stalowe liny, splatane z drutów, używane powszechnie do dzisiaj,mają 
znaczną wytrzymałość, a jednocześnie są dostatecznie giętkie. Roebling stosował 
je w projektowanych i budowanych przez siebie konstrukcjach, a ponadto za-
czął je produkować w specjalnym warsztacie. W latach 1844-1845 wzniósł wielki 
drewniany akwedukt dla kanału Pensylwania, składający się z 7 przęseł, każde 
o rozpiętości 50 m.

Wszystkie przęsła podtrzymywała lina nośna o średnicy około 18 cm, W roku 
1846 zbudował wiszący most drogowy w Pittsburgu ponad rzeką Monogahela, 
złożony z 8 przęseł o rozpiętości po 57 m, zawieszonych na 2 kablach o śred-
nicy około 11 cm każdy. Liny nośne zostały sporządzone na brzegu a następnie 
umieszczone w konstrukcji za pomocą łodzi. W latach 1848-1850 Roebling zbu-
dował 4 wiszące akwedukty dla kanału łączącego rzeki Delaware i Hudson.

Wśród wielu konstrukcji mostowych wzniesionych przez niego w następnych 
latach na szczególną uwagę zasługuje most drogowy ponad Niagarą, powstały 
w okresie 1851-1855. W tym czasie zaczął mu pomagać najstarszy syn – Washing-
ton August Roebling (1837-1926). Po ukończeniu politechniki młody Roebling po-
czątkowo pracował w ojcowskiej wytwórni lin stalowych, a następnie zaczął zdo-
bywać doświadczenie u boku swego rodzica, projektując i montując konstrukcje 
inżynierskie. Pierwszym wspólnym dziełem ojca i syna był most w Pittburgu 
przez rzekę Alleghany, zbudowany w latach 1856-1860.

Doskonale układając się współpracę doświadczonego seniora uzdolnionym 
juniorem przerwała wojna secesyjna. Stary Roebling szczerze nienawidził nie-
wolnictwa i gorąco poparł zamiar syna zaciągnięcia się na ochotnika do Gwardii 
Narodowej w roku 1861. Washington odznaczył się w tej kampanii jako inżynier 
wojskowy – zbudował podczas niej mosty wiszące przez rzeki Rappahannock 
u Shenandoah, toteż szybko awansował, osiągając w roku 1865 stopień pułkow-
nika.

Po zakończeniu wojny Washingtona znów asystował ojcu przy budowie mostu 
przez rzekę Ohio w Cincinati w latach 1865-1867. W roku 1869 Roebling-senior 
przystąpił do dzieła, które miało stać się ukoronowaniem całej jego kariery in-
żynierskiej – do budowy mostu przez East River w Nowym Jorku, tzw, Brooklyn 
Bridge, łączącego Brooklyn z Manhattanem.
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Zaprojektował śmiała jak na owe czasy konstrukcję wiszącą. Środkowe przę-
sło mostu Brooklyńskiego miało 488 metrów rozpiętości. Zawieszone było na 4 
potężnych kablach, z których każdy został spleciony z 5296 drutów o średnicy 
około 4mm. Nie dane było jednak Johnowi Roeblingowi dokończyć tego cudu 
ówczesnej techniki: 28 czerwca 1869 roku w rusztowanie palowe, na którym 
stał, uderzył prom, miażdżąc mu stopę. Wielki inżynier zmarł 22 lipca tego roku 
na skutek tężca. Młody Roebling godnie zastąpił ojca w realizacji jego wielkiego 
zamysłu.

W toku prac, które zakończono dopiero w 1883 roku, wykazał znakomitą wie-
dzę inżynierską i zmysł organizacyjny. Do fundamentowania filarów użył keso-
nów, z których największy ,drewniany miał wymiary poprzeczne 31 x 52 metry. 
Most zapewniał przepływ nawet dużym statkom, wznosząc się ponad 40 m ponad 
zwierciadłem wody. Dzięki starannej konserwacji trwał w doskonałym stanie 
przez wiele dziesiątków lat i niewątpliwie istniał by jeszcze dzisiaj, gdyby zwięk-
szone wymogi ruchu, a zwłaszcza wzrastające ciężary pociągów kolejowych, nie 
spowodowały zastąpienia go mostem łukowym. Rzecz ciekawa, że Roebling-ju-
nior , po uwieńczeniu tym sukcesem zarówno kariery ojca , jak i swojej, całko-
wicie przestał zajmować się inżynierią. Mając dosyć pieniędzy i sławy osiadł 
na stałe w Trenton, gdzie oddał się swemu hobby – kolekcjonowaniu rzadkich 
minerałów.

Ernest Malinowski 1808-1899

Po upadku powstania listopadowego Ernest Malinowski wyemigrował wraz 
z rodziną do Francji, gdzie ukończył z wyróżnieniem słynną paryską Szkołę Dróg 
i Mostów W roku 1852 przeniósł się do Peru, które niedawno zrzuciło kolonialne 
jarzmo hiszpańskie.

Młode, zacofane państwo potrzebuje zdolnych inżynierów, toteż Malinowski 
ma pełne ręce roboty, Projektuje i buduje liczne drogi, mosty i linie kolejowe, 
wolne chwile spędza na wędrówkach po niebotycznych Andach. W czasie jednej 
z wycieczek wpada na zuchwały pomysł przeprowadzenia przez dziki łańcuch 
górski linii kolejowej. Przedsięwzięcie takie przyniosłoby kolosalne korzyści go-
spodarcze, gdyż bogata prowincja Montania była wówczas, praktycznie rzecz 
biorąc, odcięta od świata. Linia transandyjska otworzyłaby dla niej porty Pacy-
fiku.

Władze republiki są oczarowane śmiały projektem, ale opinia angielskic eks-
pertów, najwyższej wyroczni w tej dziedzinie studzi ich zapał. Fachowcy uznają 
projekt Malinowskiego za niewykonalny. Tymczasem jednak przychodzą ważne 
wydarzenia polityczne roku 1866. Hiszpania zdecydowana odzyskać utraconą 
kolonię, wysyła potężną flotę. Malinowski bierze czynny udział w gorączkowych 
przygotowaniach do obrony swej nowej ojczyzny. Pomaga mu w tym przyjaźń 
z ówczesnym ministrem wojny Manuelem Galvezem. Wraz z innym polskim in-
żynierem zamieszkałym w Peru, Edwardem Habichem, umieszcza sprowadzo-
ne ze Stanów Zjednoczonych opancerzone działa na platformach kolejowych., 
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szyny ułożone wzdłuż nabrzeży głównego portu – Callao, zapewniają możliwość 
szybkiej koncentracji ognia w dowolnym punkcie. Kiedy pewni siebie Hiszpanie 
podpływają do Callao, zamaskowane baterie otwierają ogień. Flota inwazyjna 
wycofuje się z ciężkimi stratami, a następnie wraca jak niepyszna do Hiszapnii. 
Malinowski jako bohater narodowy, zdobywa zaufanie władz i ich zgodę na bu-
dowę linii trnasadnyjskiej. Lata 1872-1876 wypełnia mu ciężka praca.

W niezwykle trudnych warunkach, przy stałych niedogodnościach transporto-
wych, przejście przez Andy powoli staje się faktem, Wymagało to niezwykłej siły 
woli całego personelu. Przezwyciężono wiele problemów uważanych wówczas 
za nierozwiązalne. Kamienne i stalowe mosty oraz wiadukty, przerzucane ponad 
przepaściami, biły niejednokrotnie rekordy światowe. Wysokość ich filarów do-
chodziła do 70 metrów.

Dla przeprowadzenia tej najwyższej drogi żelaznej świata zbudowano 30 mo-
stów 0i 62 tunele o łącznej długości 6 km. W najwyższym jej punkcie, na szczycie 
Andów, przebito tunel długości 1200 metrów. Wreszcie mimo rozlicznych trud-
ności, technicznych i finansowych linia transnadyjska została ukończona. Dłu-
gość jej wynosi 218 kilometrów. Z poziomu morza (port Callao) wspina się ona 
na zawrotną wysokość 4768 metrów, a następnie zstępuje po przeciwległych sto-
kach Andów do miejscowości Oroya w Monatnii. Tak wielkie różnice wysokości 
na stosunkowo krótkim odcinku i związane z nimi poważne spadki były faktem 
bez precedensu w ówczesnym kolejnictwie.

Stanisław Kierbedź 1810-1899

Urodził się na Żmudzi, kształcił w Poniewieżu, Wilnie i Petersburgu. W okre-
sie studiów odbył praktykę przy budowie zaniechanego zresztą później Kanału 
Windawskiego, który stanowić miał przedłużenie Kanału Augustowskiego do ro-
syjskich portów bałtyckich. Po ukończeniu w 1831 roku Instytutu Inżynierów Ko-
munikacji zaczął pracować naukowo na tej uczelni. Ponadto wykładał mechani-
kę w petersburskich szkołach wojskowych.

Pierwszą pracą budowlaną Kierbedzia był kościół katolicki Św. Stanisława 
w Petersburgu. Wysłany przez Ministerstwo Komunikacji za granicę dla uzupeł-
nienia studiów fachowych, pogłębiał w latach 1837-1838 swoją wiedzę w pary-
skiej Szkole Dróg i Mostów, a po powrocie objął katedrę mechaniki stosowanej 
w Instytucie Górniczym i na Uniwersytecie Petersburskim.

Od razu nadarzyła mu się okazja wykazania swych zdolności i nabytej na za-
chodzie wiedzy, gdyż powierzono mu opracowanie projektu mostu stałego na Ne-
wie w Petersburgu. Zadanie nie było łatwe – Newa byłą jedną z najdzikszych, 
najtrudniejszych do opanowania rzek. Istniała nawet przepowiednia, że nigdy 
nie uda się zbudować przez nią trwałego mostu. Kierbedź zaprojektował żeliwny 
most o siedmiu przęsłach łukowych rozpiętości 32-48 m; ósme przęsło o rozpię-
tości 21 m, od strony Wyspy Wasilewskiej, zastępował dwa zwody.

W roku 1842 projekt został zatwierdzony przez cara i przystąpiono do budo-
wy. Najtrudniejsze były prace przy fundamentowaniu filarów. Wokół przedsię-
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wzięcia roztaczała się atmosfera niewiary. Ilustruje ją doskonale fakt ,że znany 
dowcipniś, książę Mienszykow, rozpowiadał ,iż specjalnie wynajął mieszkanie 
nad Newą, aby oglądać zerwanie mostu .Złe wróżby nie przeszkodziły jednak 
Kierbedziowi ukończyć mostu w roku 1850. Dzieło to przyniosło mu znaczny roz-
głos i liczne odznaczenia. Został m.in. mianowany generałem-majorem i przyjęto 
go w poczet członków Petersburskiej Akademii Nauk.

W dalszych latach kariery Kierbedź poświęcił się głównie budowie mostów, 
choć wysokie stanowisko w rosyjskim korpusie dróg i mostów zmuszało go rów-
nież do innych prac. Spośród nich warto wymienić dwa tunele, pod Wilnem i pod 
Kownem, oraz udział w budowie linii kolejowych (m.in. petersbursko – warszaw-
skiej). W roku 1846 opracował projekt mostu wiszącego na Newie.

W 1852 roku ponownie wyjechał na zachód dla zapoznania się z konstru-
owaniem żelaznych mostów z belek kratowych, stanowiących wówczas ostatnią 
nowość w europejskim mostownictwie. Po powrocie projektuje mosty kolejowe 
na Łudze (dwuprzęsłowy most kratowy) i Dźwinie (po raz pierwszy w Rosji zasto-
sowane dźwigary paraboliczne). Projektując pierwszy żelazny most przez Wisłę 
w Warszawie, Kierbedź przeprowadził wiele wstępnych badań. Ustalił, że otwory 
na nity zmniejszają wytrzymałość blach na rozciąganie o około 15% oraz ,że ko-
rzystniej jest je wiercić niż wybijać.

Dokonał też próbnych wierceń koryta Wisły i przekonał się ,że grunty sta-
łe występują dopiero na głębokości kilkunastu metrów poniżej dna rzeki. Prace 
rozpoczęto w lipcu 1859 roku od podsadowienia podpór nowo wynalezioną me-
todą kesonową. Każdy z murowanych filarów opierał się na czterech cylindrach 
żelaznych o średnicy 2,75 m i 5,50 m, które opuszczano na głębokość kilkunastu 
metrów.

Praca w kesonie, pod działaniem znacznego ciśnienia sprężonego powietrza 
jest bardzo uciążliwa i niezdrowa, a wtedy nie zdawano sobie z tego sprawy 
w pełni. Toteż na 352 ludzi 30 ciężko zachorowało, 12 zmarło, a tylko niespełna 
połowa robotników zatrudnionych w ten sposób przez cały czas robót , nie ponio-
sła żadnej widocznej szkody na zdrowiu.

Warto dodać ,że filary mostu Kierbedzia okazały się tak trwałe i solidnie wy-
konane ,że w 1948 roku oparto na nich most Śląsko-Dąbrowski> Początkowo 
budową kierował pułkownik inżynier Seweryn Smolikowski, a jego zastępcą był 
kapitan Tadeusz Chrzanowski, późniejszy wybitny konstruktor mostowy.

W latach 1861 – 1863 Kierbedź piastował stanowisko naczelnika VII warszaw-
skiego okręgu dróg i komunikacji, miał więc okazję osobiście kierować pracami, 
ci wpłynęło na znaczne przyspieszenie tempa robót. Po wykonaniu filarów przy-
stąpiono do montażu przęseł mostu za pomocą roboczego pomostu drewniane-
go. 22 listopada 1864 roku nastąpiło uroczyste otwarcie mostu z wielką pompą 
i paradą wojskową. Most Kierbedzia składał się z 6 przęseł o rozpiętości po 79 
m. Całkowita jego długość wynosił 475 m, szerokość jezdni 10,5m, a chodników 
– 3,25m. Konstrukcję nośną stanowiły dwie kratownice stalowe wysokości 9 me-
trów, o pasach równoległych, połączonych gęstą kratą krzyżulców nachylonych 
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pod kątem 45o. W czasie pobytu w Warszawie Kierbedź był członkiem Rady Sta-
nu i Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego,

W 1863 powrócił do Petersburga i piastował wysokie stanowiska w zarządzie 
komunikacji, w latach 1867 – 1887 pełniąc nawet kilkakrotnie obowiązki ministra 
tego resortu. Był doradcą przy rozbudowie portów w Petersburgu i Kronsztacie 
oraz przebudowie sieci dróg wodnych tzw. Systemu Maryjskiego, W 1891 opuścił 
Kierbedź służbę państwową i ostatnie lata życia spędził w Warszawie otoczony 
powszechnym szacunkiem.

Kazimierz Gzowski 1813-1898.

Poczta kanadyjska wydała 5 marca 1963 roku malinowobury znaczek, na któ-
rym widnieje sympatyczne oblicze starszego pana, ozdobione sumiastym wąsem, 
a obok, na dalszym planie, sylwetka starodawnej lokomotywy. Ów starszy pan 
to Sir Casimir S. Gzowski, znaczek zaś wypuszczono specjalnie z okazji jego 150 
-lecia jego urodzin. Szczera sarmacka twarz i nazwisko zdradzają nam rodaka 
.Kim jednak był Gzowski?

Za jakie wybitne zasługi uhonorowano go w tak zaszczytny sposób w dalekiej 
Kanadzie? O dzieciństwie i młodości Kazimierza Stanisława Gzowskiego wiemy 
niewiele ponadto ,że był synem polskiego szlachcica otrzymał znakomite wów-
czas wykształcenie techniczne w Liceum Krzemienieckim i brał udział w postaniu 
listopadowym oraz kampanii roku 1831.Internowany po przekroczeniu granicy 
Galicji przez władze austriackie został następnie, wraz z grupą innych uczestni-
ków powstania, wywieziony statkiem do Stanów Zjednoczonych.

Utrzymując się początkowo z lekcji języków, tańca i szermierki odbywa studia 
prawnicze, czas jakiś praktykuje jako adwokat, a potem pracuje przy budowie ko-
lei. Następnie przenosi się do Kanady i w 1812 roku wstępuje do służby rządowej. 
Ówczesna Kanada była krajem słabo zaludnionym, pozbawionym prawie zupeł-
nie sieci komunikacyjnej, porośniętym niemal całkowicie odwieczną puszczą. Za-
pewnienie dogodnej komunikacji było ważne również ze względów politycznych. 
Była ona niezbędna dla scementowania rozległego dominium w jednolity orga-
nizm państwowy. Nieliczni inżynierowie zatrudnieni w tym kraju mieli więc pełne 
ręce roboty, ale i szerokie możliwości wybicia się. Gzowski nie przegapił tej oka-
zji .Budował drogi, mosty, przystanie, latarnie portowe i zarządzał urządzeniami 
komunikacyjnymi na wielkim obszarze. Zyskał uznanie władz, zdobywał coraz 
większe doświadczenie W roku 1846 otrzymał obywatelstwo brytyjskie.

W roku 1848 porzucił służbę rządową i rozpoczął pracę przy budowie linii ko-
lejowych w Quebec. Dopiero teraz rozpoczęła się właściwa kariera Kazimierza 
Gzowskiego. W ciągu wieloletniej, intensywnej działalności inżynierskiej przy 
budowie dróg żelaznych wszedł do ścisłej,kilkuosobowej czołówki pionierów ko-
lei w Kanadzie. Zbudował setki kilometrów linii kolejowych, które stały się do-
brodziejstwem młodego kraju.

Od 1853 roku prowadził nawet własną firmę. Założył ponadto wytwórnię 
szyn, inwestycję bardzo ważną w tamtejszym klimacie, w którym trzeba je często 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



161

wymieniać bądź przewalcowywać. Kierował też rozbudową portu w Montrealu. 
Wszystkie te przedsięwzięcia przyniosły Gzowskiemu sławę i uczyniły go czło-
wiekiem zamożnym.

Szczytem technicznych osiągnięć Gzowskiego było skonstruowanie Interna-
tional Bridge – mostu ponad Niagarą, łączącego Kanadę ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Projektantem tej budowli był inżynier E.P.Hannaford, który pomysłowo 
rozwiązał zwłaszcza problem fundamentów podwodnych.

Montaż mostu był zadaniem trudnym technicznie, a poza tym przedsięwzię-
ciem finansowo ryzykownym. Wszystkie przeszkody zostały jednak pokonane 
dzięki talentowi organizacyjnemu Gzowskiego i 3 listopada 1873 roku most od-
dano do użytku. Jednocześnie ukazało się drukiem bogato ilustrowane sprawoz-
danie Gzowskiego z tej budowy, informujące o całokształcie związanych z nią 
zagadnień i zastosowanych rozwiązaniach. To wybitne osiągnięcie inżynierskie 
przyniosło naszemu rodakowi rozgłos po obu stronach oceanu, stawiając go 
w szeregu najwybitniejszych ówczesnych inżynierów. Poza działalnością tech-
niczną i licznymi publikacjami naukowo-technicznymi znajdował Gzowski sporo 
czasu na działalność organizacyjną i społeczną.

Był jednym z założycieli Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów w 1887 
roku i jego prezesem w latach 1889 – 1891. W roku 1889 ufundował "Medal 
Gzowskiego" przyznawany corocznie za najlepszą pracę naukową wśród człon-
ków tej organizacji. Był orędownikiem pełniejszego wyzyskania ogromnych bo-
gactw naturalnych Kanady.

W roku 1870 nalegał ąby utworzyć szkołę górniczą w Toronto. Z kolosalnym 
rozmachem zorganizował park narodowy nad wodospadem Niagara. Propono-
wał też wykorzystanie energii wodnej tego wodospadu dla celów produkcyjnych. 
Były powstaniec chętnie brał udział w pracach towarzystw strzeleckich i zacząt-
ków armii kanadyjskiej, z wdziękiem nosił barwny mundur pułkownika milicji, 
patronował turniejom strzeleckim. Z jego inicjatywy i częściowo na jego koszt 
reprezentacja Kanady uczestniczy od roku 1870 w corocznych igrzyskach impe-
rialnych w Wimbledonie. Kierując tą ekipą Gzowski nawiązuje kontakty ze śmie-
tanką towarzyską Londynu, urządza w swym namiocie wspaniałe przyjęcia. Uro-
kowi osobistemu starszego pana nie oparła się nawet królowa Wiktoria i w 1879 
roku jako pierwszy mieszkaniec kolonii,

Gzowski zostaje mianowany jej honorowym adiunktem, w 1890 otrzymuje 
Order Św. Michała i Św. Jerzego i związany z tym tytuł "Sir", a w 1891 portet 
władczyni z jej własnoręczną dedykacją. Los nie poskąpił mu i innych zaszczy-
tów, na które był zresztą dość wrażliwy. Wybrano go honorowym członkiem wie-
lu towarzystw naukowych brytyjskich i amerykańskich. Mimo namów nigdy nie 
chciał mieszać się do polityki. Odrzucił fotel w parlamencie federalnym i pro-
pozycją objęcia stanowiska gubernatora Ontario. Kiedy zmarł 24 sierpnia 1898 
roku, wiele ulic i parków w Kanadzie nazwano jego imieniem, Często zamiast 
"Gzowski Street" występowała ze względów językowych nazwa "Casimir Street". 
Na marginesie warto wspomnieć ,że to właśnie dzięki niemu imię "Casimir" stało 
się popularne w tym kraju.
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Joseph Monier 1823-1906 prekursor nowoczesnej techniki budowlanej,wyna-
lazca żelbetu.

Joseph Monier nie był inżynierem tylko ogrodnikiem i przemyśliwał nad nie 
ulegającym gniciu materiałem na skrzynie i donice dla swych roślin. Zaczął wy-
konywać je z betonu, Jednakże okazały się one niezbyt trwałe – pękały i roz-
padały się pod wpływem rozrastających się korzeni większych roślin. Wówczas 
zaczął je wzmacniać żelaznymi wkładkami, zwiększając przez to ich wytrzyma-
łość na rozciąganie. Stał się w ten sposób twórcą nowego, niezwykle ważnego 
w nowoczesnym budownictwie materiału – żelazobetonu, nazywanego w skrócie 
żelbetem.

W 1867 roku otrzymał Monier pierwszy patent na "kadzie i zbiorniki z żelaznej 
siatki pokrytej cementem". Po pierwszych sukcesach energicznie zaczął poszu-
kiwać zastosowań swego wynalazku również w innych dziedzinach życia. W na-
stępnym okresie uzyskał szereg patentów : w roku 1877 na żelbetowe podkłady 
kolejowe, w latach 1880-1883 na żelbetowe stropy, budynki, kładki, sklepienia 
i mosty, w 1885 na rury żelazobetonowe do gazu i wody, w 1886 na "nowy system 
budowy domów żelbetowych stałych i przenośnych, higienicznych i ekonomicz-
nych".

Pierwszymi większymi obiektami żelbetowymi Moniera były zbiorniki 
na wodę, dochodzące nawet do 250 m3 objętości. Pierwszy zaś most żelbetowy 
o rozpiętości 16 metrów, a szerokości 4 metrów zbudowany został w roku 1875, 
Monier próbował bez większego powodzenia, wykorzystać te patenty we Francji, 
prowadząc jednocześnie nowe badania. Pochłonęły one całkowicie niewielkie 
zyski, jakie przynosiła mu ta działalność.

Dużo szybciej rozpowszechniły się pierwsze konstrukcje żelbetowe w Austrii, 
Anglii i Belgi a także w Niemczech, gdzie pewien przedsiębiorca który nabył 
od Moniera za bardzo niską cenę licencję na ten kraj, zbił na tym spory majątek. 
W taki oto sposób francuski ogrodnik stał się prekursorem nowoczesnej techniki 
budowlanej.

Żelbet składa się z betonu i żelaznych wkładek, zwykle okrągłych prętów. Be-
ton to przecież właściwie tylko sztuczny kamień. Jak każdy kamień ma znaczną 
wytrzymałość na ściskanie, niewielką zaś, około dziesięciokrotnie mniejszą , wy-
trzymałość na rozciąganie.

W wielu elementach konstrukcyjnych występują oba te rodzaje naprężeń, 
w przypadku belko swobodnie podpartej pod obciążeniem ulega ona wygięciu 
ku dołowi górne włókna belki pracują na ściskanie, dolne zaś na rozciąganie.

Dolne włókna warunkują ,jako najmniej wytrzymałe, wytrzymałość całej be-
tonowej belki. Jeżeli umieścimy w belce u dołu zbrojenie, złożone z kilku prę-
tów, jej wytrzymałość znacznie wzrośnie, stal przejmie naprężenia rozciągające, 
współpracując z betonem dzięki przyczepności na całej swej powierzchni i belka 
żelbetowa uzyskuje odpowiednią wytrzymałość na oba rodzaje naprężeń.

Stal i beton mają jednakowy współczynnik rozszerzalności cieplnej, zmiany 
temperatury nie mogą więc zakłócić ich współdziałania jako monolitu. Żelbet jest 
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tańszy i łatwiejszy do wykonania od stali.Pierwsze teoretyczne badania nad żel-
betem zapoczątkował dopiero w 1886 roku niemiecki inżynier M.Koenen (1849-
1924).

Gustav Eifel 1832-1923
"…Czas wreszcie zdać sobie sprawę, ku czemu zdążamy, aby wyobrazić sobie 

tę potwornie śmieszną wieżę dominującą nad Paryżem jak gigantyczny czarny 
komin fabryczny, przygniatający swą barbarzyńską masą takie budowle jak Ka-
tedra Notre-Dame, Luwr, Pałac Inwalidów ,Łuk Triumfalny… Ten ohydny słup 
z nitowanego żelaza będzie rzucał obrzydliwy cień na miasto przeniknięte du-
chem tych stuleci…".

Oto fragment protestacyjnego pisma, podpisanego przez wielu przedstawi-
cieli kultury francuskiej, a wśród nich takie znakomitości jak Dumas, Guond, 
Maupassant, Prudhomme. Otrzymał je w lutym 1887 roku dyrektor generalny 
przygotowywanej na rok 1889 Wystawy Światowej. Z tej to bowiem okazji pod-
jęto właśnie wówczas decyzję wzniesienia budowli będącej symbolem osiągnięć 
technicznych XIX wieku, a spośród 700 nadesłanych na konkurs prac wybrano 
stalową wieżę kratową zaprojektowaną przez znakomitego inżyniera francuskie-
go Eiffla.

Wysoka na 300 metrów (do roku 1931 najwyższa budowla świata) ażurowa 
konstrukcja, której imię zrosło się już dzisiaj nierozerwalnie z nazwiskiem jej 
twórcy, zbudowana została w roku 1889. Cztery potężne filary, na których opiera 
się wieżą Eiffla, tworzą kwadrat o boku 123,4 metra. Wzmianka o "barbarzyń-
skiej masie" jest raczej nieco przesadzona, gdyż jeśliby stopić całą konstrukcję, 
której ciężar wynosi 7300 ton, na powierzchni jej podstawy powstałaby warstwa 
stali grubości zaledwie 6 cm. Dzisiaj smukła sylwetka wieży jest jednym z najbar-
dziej charakterystycznych akcentów panoramy stolicy Francji. Prostotam swo-
isty urok i oczywiście wysokość czynią z niej obiekt atrakcyjny dla rzesz turystów 
z całego świata. Paryska wieża była niewątpliwie najwybitniejszym dziełem Gu-
stava Eiffla, który w drugiej połowie XIX wieku zyskał sobie sławę niezrównane-
go mistrza we wznoszeniu konstrukcji z żelaza i stali.

Karierę inżynierską rozpoczął w wieku 26 lat, po ukończeniu paryskiej Szkoły 
Centralnej, budują wyjątkowo udany most żelazny w Bordeaux. W roku 1866 
zorganizował własne przedsiębiorstwo inżynieryjne, projektujące i wykonujące 
lekkie konstrukcje żelazne, przeważnie mosty, wiadukty i hale dworcowe, któ-
re zdobyły sobie ogólne uznanie. Najgłośniejsze z nich to most na rzece Duero 
(1878) i wiadukt Garabit (1884) o rozpiętości 165 m, ponad rzeką Truyere. Eiffle 
wniósł spory wkład w rozwój budownictwa stalowego. Każdą swą konstrukcję 
starał się rozwiązać w sposób nieszablonowy, oryginalny, wprowadzając wciąż 
nowe, coraz doskonalsze metody projektowania i montażu. Był szeroko cenionym 
specjalistą , o czym świadczy fakt ,że współpracował przy budowie metra pary-
skiego i Kanału Panamskiego.

Wspomniana paryska wieża kratowa przedstawiała szczególnie skompliko-
wany problem techniczny, w którym na czoło wysuwały się dwa zagadnienia : 
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montaż konstrukcji i jej wytrzymałość na parcie wiatru. Montaż przeprowadził 
Eiffel w bardzo śmiały sposób, zachowując jednak maksimum ostrożności, O do-
kładności i celowości jego metod świadczy fakt ,że obyło się przy tym trudnym 
zadaniu bez jakichkolwiek wypadków.

Jego studia nas zagadnieniem parcia wiatru w czasie których poczynił pewną 
ilość interesujących doświadczeń, skłoniły go do intensywnych badań w dzie-
dzinie aerodynamiki , którą rozwinął, wynajdują szereg przyrządów i urządzeń 
pomocniczych przy próbach wytrzymałościowych.

Najpoważniejszym jego wkładem na tym polu było zrealizowanie tunelu ae-
rodynamicznego. W roku 1903 zorganizował dla potrzeb swej wieży specjalne 
laboratorium tego typu, a w 1912 lotniczy ośrodek doświadczalny, który odegrał 
niemałą rolę w rozwoju tej gałęzi techniki.

Otto Mohr 1835-1918

Wybitny inżynier niemiecki Otto Mohr, znakomicie przyczynił się do rozwoju 
nauk inżynierskich w końcu XIX wieku, kładą w wielu dziedzinach podwaliny pod 
stosowane do dzisiaj metody obliczania i projektowania konstrukcji. Po ukończe-
niu politechniki w Hannowerze, pracował przez pewien czas przy budowie linii 
kolejowych w Hanowerze i Oldenburgii.

W ciągu dalszej swej kariery inżynierskiej poświęcił się jednak przede wszyst-
kim badaniom naukowym w dziedzinie statyki, wytrzymałości materiałów 
i mechaniki technicznej, opracowując teoretyczne podstawy wielu zagadnień 
inżynierskich. Jednocześnie w latach 1868-1873 wykładał na politechnice w Stut-
tgarcie, a od roku 1873 w Dreźnie. Dorobek Mohra jest bardzo poważny.

Stworzył on jedną z podstawowych hipotez wytrzymałościowych, pierwszy 
podał równanie odkształconej osi belki zginanej. Zajmował się zagadnieniem be-
lek ciągłych, ustalając dla ich obliczania równanie trzech momentów i podając 
jego wykreślne rozwiązanie.

Opracował graficzne przedstawienie naprężeń w danym punkcie – wykres ten 
nosi nazwę "koła Mohra". W roku 1868 zastosował Mohr po raz pierwszy nowy 
pomysłowy sposób obliczania konstrukcji przy najbardziej niekorzystnym obcią-
żeniu, wprowadzając tzw. linie wpływu.

Są to wykresy uzyskiwane na podstawie obliczeń teoretycznych, obrazujące 
wielkość naprężeń w danym punkcie, powstałych pod wpływem siły jednostkowej 
umieszczonej w każdym innym punkcie konstrukcji,

Nanosząc na nie najbardziej niekorzystnie usytuowane obciążenie, inżyniero-
wie mogą łatwo określić największy możliwy moment zginający, siłę poprzeczną 
czy siłę tnącą dla każdego przekroju i odpowiednio go zaprojektować.

Sposób ten jest szczególnie dogodny przy projektowaniu konstrukcji mających 
pracować pod zmiennym obciążeniem ruchomym, na przykład mostów. Swoje 
odkrycia naukowe Mohr opublikował w wielu rozprawach i artykułach oraz 
w książce wydanej w roku 1906,
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Chociaż zasługi Mohra na polu teorii wielokrotnie przewyższają jego prak-
tyczne prace inżynierskie, rozwój nauk technicznych, który mu zawdzięczamy , 
miał decydujący wpływ na udoskonalenie metod bezpiecznego i ekonomicznego 
projektowania konstrukcji i stał się jednym z poważnych elementów wspaniałego 
rozkwitu nowoczesnej inżynierii,.

Dlatego właśnie Otto Mohr , chociaż sam nie pozostawił po sobie efektownych 
dzieł inżynierskich i choć dorobek jego pozostaje tylko w sferze myśli, jest w szer-
szym rozumieniu współtwórcą licznych osiągnięć inżynierów XX wieku. Z tego 
też powodu należy mu się niewątpliwie miejsce wśród małej garstki największych 
z wielkich.

Benjamin Baker 1840-1907

Benjamin Baker był najwybitniejszym inżynierem brytyjskim epoki wikto-
riańskiej i jednym z największych w dziejach Wielkiej Brytanii. Mając zaledwie 
22 lat kierował pracą na odpowiedzialnych odcinkach przy budowie pierwsze-
go na świecie metra londyńskiego. Zdobywał tam doświadczenie pod kierow-
nictwem sławnego Sir Johna Fowlera (1817 – 1898), który pokusił się o śmiałe 
nowatorskie rozwiązanie komunikacji nowoczesnych miast. Zapoznawszy się 
tam z różnorodnymi zagadnieniami fundamentowania i robót tunelowych. Baker 
przeniósł swe zainteresowania na mostownictwo.

Dopuszczony po kilkunastu ożywionej działalności na tym polu do współpra-
cy z Fowlerem, zaprojektował największe dzieło inżynieryjnej swych czasów – 
most ponad Firth of Forth – zatoką morską w Szkocji. Pamiętając straszliwą 
katastrofę najdłuższego wówczas mostu świata, 85 przęsłowego Tay Bridge, któ-
ry w grudniu 1879 roku zawalił się wraz z pociągiem osobowym pod działa-
niem silnej wichury, Baker zwrócił szczególną uwagę na odporność konstrukcji 
na parcie wiatru.

W okolicy zatoki zainstalował przyrządy mierzące siłę wiatru i przeprowadził 
badania działania wiatru na rozmaicie ukształtowane powierzchnie. Zawsze ma-
wiał , że wiatr jest znacznie niebezpieczniejszy dla mostu od najcięższych nawet 
pociągów.

Most Firth of Forth powstał w latach 1883-1890. Była to konstrukcja wspor-
nikowa. Dwa główne przęsła posiadały po 520 m rozpiętości, z czego wystające 
znad obu podpór wsporniki miały po 207 m długości, podtrzymywane zaś przez 
nie dźwigary w środkowej części przęsła – 106 m. Był to wówczas światowy re-
kord rozpiętości przęsła, który przetrwał ponad dwadzieścia lat. Oba skrajne 
przęsła miały po 205 m, a wiodące na most wiadukty były wieloprzęsłowymi 
dźwigarami kratowymi opartymi na filarach murowanych. Most miał doskonałą 
stateczność poprzeczną i podłużną.

Elementami ściskanymi były w większości pręty o przekroju rurowym, roz-
ciąganymi zaś – kratownice usztywniające. Budowa tego stalowego kolosa przy-
sporzyła niemało kłopotu wykonawcom. Część filarów, o średnicy ponad 21 m 
stanęła na dobrym skalistym gruncie, niektóre jednak musiały być posadowione 
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na kesonach zagłębionych na 24m poniżej najwyższego poziomu wody.. Montaż 
przęseł był przedsięwzięciem trudnym i wymagał doskonałej organizacji i koor-
dynacji poszczególnych operacji. Baker dla tej konstrukcji, przerastającej roz-
miarami wszystkie poprzednie i wykonane z nowego podówczas materiału – stali 
,musiał wymyślić własne metody analizy naprężeń.

"Z konieczności – pisał w roku 1884 – kiedy nie ma wzorów do naśladowa-
nia, sukces odniesie tylko ten inżynier, który popełnił najmniej błędów". Zdając 
sobie doskonale sprawę z niedoskonałości współczesnych metod inżynierskich, 
intuicyjnie starał się dopasować teorię do celów praktycznych .Poza omówionym 
parciem wiatru przewidział wpływ zmian temperatury na konstrukcję, zapewnia-
jąc jej możliwości przesuwu w połączeniu dźwigara ze wspornikiem. Przyjął też 
znaczny współczynnik bezpieczeństwa.

Nowy most ważył 51 000 ton i kosztował ponad 3 miliony funtów szterlingów. 
Biegła po nim dwutorowa linia kolejowa. Fowler otrzymał podczas uroczystego 
otwarcia tytuł baroneta, Baker zaś szlachectwo. Wśród ogólnego entuzjazmu nie 
zabrakło jednak i głosów krytycznych. Na przykład znany krytyk William Morris 
nazwał Firth of Forth "okazem najwyższej i najpełniejszej brzydoty", przeciwko 
czemu zaprotestowali twórcy mostu, twierdząc ,że piękno jest wykładnikiem ce-
lowej funkcjonalności konstrukcji. Baker rozwinął również ożywioną działalność 
w dziedzinie budownictwa wodnego.

Opracował projekt zapory na Nilu w Asjut, odchodząc od tradycyjnej koncep-
cji szeregu głęboko posadowionych studzien i całkowicie odrzucając niepewne 
i mgliste teorie ówczesnej mechaniki gruntów. W oparciu o własne doświadczenia 
nad przesiąkliwością gruntu, ustalił konieczne zagłębienie dopasowanych blach 
żeliwnych, z których składała się budowla. Miała ona 110 wrót upustowych dla 
odpowiedniego regulowania przepływu wody, aby zapewnić jak najbardziej celo-
we jej wykorzystanie dla celów irygacyjnych. Zapora w Asjut spełniła pionierskie 
zadanie. W oparciu o doświadczenia zdobyte w okresie jej budowy, a następnie 
działania, udoskonalano późniejsze podobne budowle wodne na Nilu.

Największym jednak osiągnięciem Bakera w tej dziedzinie była budowa słyn-
nej na cały świat zapory w Assuanie, kontrolującej w najpełniejszym (na owe 
czasu i możliwości techniczne) stopniu zmiany poziomu wody Nilu. Wzniósł 
ją w latach 1898 – 1902, w oparciu o projekt Sir Williama Willcocksa (1852-
1932). Zapora miała prawie dwa kilometry długości i 30 m wysokości. Powstałe 
w wyniku spiętrzenia wód Nilu ,sztuczne jezioro miało pojemność około 1 miliar-
da m3. W ciągu następnych lat zapora był kilkakrotnie podwyższana. W dziejach 
techniki niewielu było inżynierów równych Benjaminowi Bakerowi.

Nikołaj Bielubski 1845-1922

Wybitny inżynier i uczony rosyjski Nikołaj Apołłonowicz Bielelubski rozpo-
czął swą karierę w latach siedemdziesiątych XIX wieku, po ukończeniu Instytutu 
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Przez kilka dziesiątków lat był czołową 
postacią budownictwa mostowego w Rosji, a wiele jego osiągnięć teoretycznych 
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i praktycznych weszło na stałe do światowego dorobku w tej dziedzinie. Bielelub-
ski zaprojektował i zmontował wiele konstrukcji mostowych, kolejowych i dro-
gowych.

Do najpoważniejszych jego dzieł należą : most Syzrański przez Wołgę ukoń-
czony w roku 1878, wówczas najdłuższy w Europie, most Swiaźski przez Wołgę 
oraz mosty syberyjskiej drogi żelaznej. W związku z coraz powszechniejszą wy-
mianą mostów drewnianych na stalowe na obszarze państwa rosyjskiego, opra-
cował sposób pozwalający na dokonywanie takiej wymiany bez przerywania ru-
chu na moście.

Zastosował wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych własnego pomysłu. 
Ustalił najdogodniejszy kształt dźwigarów kratowych przy najmniejszym zużyciu 
materiału, zastosował kratownice krzyżulcowe, udoskonalił konstrukcję węzłów 
w kratownicach i połączeń jezdni z dźwigarami. Pierwszy użył do obudowy mo-
stów żelaza zlewnego, znacznie wytrzymalszego od powszechnie do jego czasów 
stosowanego żelaza zgrzewnego.

Cenny wkład wniósł również do teorii inżynierskiej .Zaproponował nowy 
sposób obliczania światła mostu (odległości pomiędzy wewnętrznymi krawę-
dziami filarów), przyjęty następnie i szeroko stosowany na całym świecie. Na-
pisał pierwszy rosyjski podręcznik mechaniki budowli. Założył przy Instytucie 
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu którego był profesorem od roku 1873, 
pierwsze na obszarze Rosji laboratorium do badania materiałów budowlanych. 
Ta placówka naukowo-badawcza wypracowała własną metodykę badania mate-
riałów, która stała się podstawą pierwszych rosyjskich norm budowlanych. Sam 
Bielelubski żywo interesował się własnościami rosyjskich cementów i poważnie 
przyczynił się do stosowania ich w budownictwie. Pod jego kierunkiem opra-
cowano w latach 1905-1908 pierwsze rosyjskie normy i warunki techniczne dla 
robót żelbetowych.

Duże zasługi położył w dziedzinie badań wytrzymałości żelaza i stali, stwo-
rzył też nowy rosyjski sortyment metryczny profili walcowanych. W uznaniu wy-
bitnych osiągnięć Bielelubskiego międzynaodowe towarzystwo do opracowania 
metoda badania materiałów wiążących , metali i innych, powołało go w roku 
1895 na swego członka, a w roku 1912 wybrany został jego prezesem. Światowa 
sława Bielelubskiego podniosła znacznie prestiż rosyjskich inżynierów, którzy 
odtąd nie pozostają w tyle za specjalistami najbardziej przodujących krajów

Heinrch Muller-Breslau 1851-1925 twórca ostatecznej postaci klasycznej sta-
tyki budowli.

Heinrich Franz Bernhard Müller, był synem wrocławskiego kupca. Studia 
ukończył w Berlinie i w roku 1875 rozpoczął tam pracę jako inżynier. Od po-
czątku główne jego zainteresowania dotyczyły teorii inżynierskiej, wstąpił więc 
na drogę pracy naukowej, której wyniki publikował w licznych książkach i arty-
kułach. Osiągnięcia Müllera – Breslau na polu wytrzymałości materiałów i sta-
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tyki budowli mają po dziś dzień ogromne znaczenie, niewiele tracąc ze swej ak-
tualności.

W roku 1875 pojawiła się jego pierwsza praca "Elementarny podręcznik wy-
trzymałości materiałów", a 1880 – "Teoria i obliczanie żelaznych mostów łuko-
wych", a w 1881 – "Wykreślna statyka budowli".Dzieła te, ujmując i porządkując 
zagadnienia mechaniki budowli w systematyczny i nowoczesny sposób , przy-
nosiły wiele nowych i cennych zdobyczy, będących wynikiem badań i rozważań 
autora. Poza wymienionymi książkami i publikacjami w czasopismach technicz-
nych, działalność Müllera – Breslau obejmowała także współpracę przy wyda-
waniu zbiorowych podręczników inżynierskich.

Dzięki temu dorobkowi wkrótce stał się ogólnie znany i w roku 1883, kiedy miał 
zaledwie 32 lata, powołano go na stanowisko profesora politechniki w Hanowe-
rze. Teraz Müller – Breslau rozwinął ożywioną działalność akademicko-dydak-
tyczną. Dzięki jasności i precyzji swych wykładów i osobistemu urokowi szybko 
zdobył szacunek i przyjaźń słuchaczy.Pobudzał swych uczniów do samodzielnych 
prac naukowych, zawsze wspierał ich radą w rozwiązywaniu szczególnie trud-
nych problemów. Z wieloma prowadził ożywioną korespondencję jeszcze przez 
długie lata po zdobyciu przez nich dyplomu ,chociaż wytężona praca naukowa 
i zawodowa pozostawiały mu mało wolnego czasu.W roku 1886 ukazała się kolej-
na książka Müllera – Breslau, "Nowe metody wytrzymałości materiałów i statyki 
budowli", klasyczny podręcznik, będący jeszcze dzisiaj jednym z podstawowych 
dzieł każdej biblioteki fachowej.Największe jednak znaczenie dla jego twórczości 
miał rok 1887. Wówczas ogłosił dwie klasyczne prace, stanowiące jego najpo-
ważniejsze osiągnięcie naukowe: kinematyczną teorię kratownic płaskich i me-
todę prętów zastępczych, będącą najogólniejszą drogą rozwiązywania dowolnej 
statycznie niewyznaczalnej kratownicy płaskiej.W 1888 roku, Müller – Breslau 
został powołany na katedrę statyki mostów żelaznych politechniki w Charlotten-
burgu. Było to wielkie wyróżnienie, gdyż został następcą zmarłego właśnie zna-
komitego uczonego-inżyniera, Emila Winklera (1835-1888), twórcy teorii belek 
na podłożu sprężystym. Był to szczyt jego kariery i sławy.Jego uczniowie roz-
sławili swego mistrza a książki doczekały się licznych przekładów na wszystkie 
podstawowe języki literatury technicznej. Wynoszone pod niebiosa jego prace, 
w których poprzez błyskotliwe ujęcie zagadnień i rozwiązania liczbowe, docho-
dził do wniosków mających konkretną użyteczność praktyczną. Müller\ – Breslau 
przez całe życie był zakochany w swojej dziedzinie. Z entuzjazmem podchodził 
do każdego nowego zagadnienia, które napotkał na swej drodze.

Pracowitą karierę zakończył w roku 1924, a w 1925 zmarł, mając 74 lata, 
z których ponad pół wieku poświęcił na rozwijanie statyki budowli. Jego prace 
przyczyniły się do poważnego wzrostu wykształcenia inżynierów budowlanych 
w zakresie statyki. Tak się złożyło ,że życie Müllera – Breslau zbiegło się niemal 
dokładnie z rozkwitem jego umiłowanej dziedziny. Klasyczna statyka budowli, 
zapoczątkowana na dobre od połowy XIX stulecia została z jego śmiercią, prak-
tycznie rzecz biorąc zamknięta. Był ostatnim z jej wielkich pionierów i dane mu 
było nadać jej ostateczną skończoną postać
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Władimir G.Szuchow 1853-1939) wybitny inżynier i uczony rosyjski.

Władimir Grigorjewicz Szuchow, po ukończeniu w roku 1876 wyższej szkoły 
technicznej w Moskwie i pogłębieniu sudiów w Stanach Zjednoczonych, powró-
cił w roku 1878 do kraju i rozpoczął niezwykle ożywioną i różnorodną działal-
ność inżynierską.Główne jego zainteresowania dotyczyły przemysłu naftowego, 
techniki cieplnej i budownictwa. Wynalazł wiele nowych rozwiązań w dziedzinie 
wydobycia, przetwórstwa, przechowywania i transportu ropy naftowej. W dzie-
dzinie techniki cieplnej wynalazł kocioł wodnorurkowy zwany kotłem Szuchowa, 
który znalazł szerokie zastosowanie w Rosji.Najbardziej jednak odznaczył się 
w budownictwie, tworząc wiele oryginalnych konstrukcji. W roku 1896 opraco-
wał konstrukcję wieży stalowej w kształcie hiperboloidy obrotowej, odznacza-
jącej się znaczną wytrzymałością , lekkością i prostotą wykonania. Wieża Szu-
chowa utworzona był z prostych prętów dogodnych w obróbce i transporcie, 
leżących na powierzchni hiperboloidy.Konstruktor zademonstrował ją jeszcze 
w tym samym roku na wystawie w Niżnim Nowgorodzie. Ten typ wieży znalazł 
bardzo szerokie zastosowanie. Około 200 takich stalowych konstrukcji zbudo-
wana jako wieże ciśnień, latarnie morskie, wieże i anteny radiowe, słupy linii 
wysokiego napięcia, maszty na okrętach wojennych rosyjskich i amerykańskich, 
wieże sygnałowe i obserwacyjne przeciwpożarowe. Budowano też wieże wielo-
piętrowe, składające się z kilku segmentów hiperbolicznych ustawianych jeden 
na drugim i montowanych opracowaną przez Szuchowa specjalną metodą "te-
leskopową". Najwyższą z tych wież, sześciokondygnacjową, mierzącą 148,3 m 
zbudowano w Moskwie w roku 1921. W późniejszych latach nadawano z niej 
pierwsze w ZSRR programy radiowe, a od 1945 roku również telewizyjne,

Chociaż obecnie wieże Szuchowa wypierane są przez konstrukcje bardziej 
racjonalne, zwłaszcza ze względu na parcie wiatru, stosuje się je jeszcze dzisiaj 
jako rusztowania przy budowie wież żelbetowych . Innym poważnym wkładem 
Szuchowa w rozwój budownictwa były jego prace nad lekkimi, ekonomicznymi 
przykryciami przestrzennymi, w wielu przypadkach znacznie wyprzedzających 
jego epokę.

Projektował i konstruował różne ich typy, m.in. wiszące stalowe powłoki kra-
towe pokrywające powierzchnie wielu tysięcy metrów kwadratowych (demon-
strowane w roku 1896 na wystawie w Niżnim Nowgorodzie), lekkie pokrycia łu-
kowe (m.in. Dworca Kijowskiego w Moskwie), powłoki o podwójnej krzywiźnie 
mającej zastosowanie w budownictwie przemysłowym – dochodzące do 40 m 
rozpiętości.

W latach 1921- 1924 kiedy w ZSRR odczuwano dotkliwy brak metali, Szuchow 
zajął się opracowywaniem konstrukcji przekryć drewnianych, a także drewnia-
nych dźwigów nośnych oraz drewnianych rurociągów.

Odznaczył się też w dziedzinie mostownictwa. Pod jego kierownictwem za-
projektowano i zbudowano około 500 mostów, w tym szereg bardzo dużych przez 
takie rzeki jak Oka, Wołga, Jenisej. Szuchow projektował i konstruował najroz-
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maitsze budowle: zbiorniki ,elewatory zbożowe, wielkie piece hutnicze, kominy 
fabryczne, bunkry na cement, przystanie, doki pływające, stalowe wieżowce 
i wiele, wiele innych konstrukcji specjalnych. Wyposażył 6 miast w urządzenia 
wodociągowe. Dokonał podniesienia i wyprostowania pochylonego zabytkowego 
minaretu w Samarkandzie, Skonstruował specjalną scenę obrotową dla słynnego 
teatru w Moskwie – MCHAT-u

George Washington Goethals 1858-1928.

Spuścizna po nieudanym przedsięwzięciu francuskim – budowie kanału łą-
czącego Atlantyk z Oceanem Spokojnym – niszczejąca w tropikalnej dżungli 
Panamy stanowiła szczególnie łakomy kąsek dla USA. Dla tego państwa ważne 
były bowiem nie tylko spodziewane ogromne zyski z kanału, ale również jego 
znaczenie strategiczne, polegające na kilkakrotnym przyspieszeniu przerzucania 
eskadr wojennych pomiędzy wschodnimi i zachodnimi jego wybrzeżami. A kiedy 
wchodzi w grę i interes i sprawy bezpieczeństwa, cel uświęca środki.Zainsceni-
zowano więc w roku 1903 farsę powstania w Panamie, będącej wtedy prowincją 
Kolumbii, wysłano korpus ekspedycyjny i uzyskano w wieczyste władanie pas 
ziemi szerokości około 32 km, przecinający na dwoje obszar nowo powstałej re-
publiki. Trzeba jednak gwoli sprawiedliwości historycznej zaznaczyć ,że akcję 
tę podjął na własne ryzyko prezydent Theodore Roosevelt, który mimo wszystko 
wolał postawić kongres wobec faktu dokonanego , a także to ,że niefortunnym 
Francuzom zwrócono 40 milionów dolarów.

Amerykanie przejęli technicznie rozwiązanie swych poprzedników z niewielki-
mi tylko zmianami. Prace posuwały się powoli aż do momentu, kiedy w kwietniu 
1907 roku kierownikiem robot mianowany został doświadczony inżynier, puł-
kownik George Washington Goethals. Ów barczysty, szpakowaty i ogorzały ofi-
cer tchnął nowe życie w całe przedsięwzięcie. Stał się czymś w rodzaju dyktatora 
w strefie kanału.

Dzięki jego energicznemu i sprężystemu kierownictwu pokonano wiele trud-
ności, z których nie najmniejszą było manewrowanie ekipami robotników w wa-
runkach tropikalnej dżungli. Największą przeszkodę poza epidemiami, które 
nauczono się właśnie na tej budowie zwalczać w skuteczny i naukowy sposób, 
stanowiły ciągłe ruchy i obsuwanie się mas ziemnych, niwecząc wiele wysiłków. 
Nasiliły się one szczególnie w latach 1907, 1913 i 1915, a i do dziś stanowią nie-
małe niebezpieczeństwo. Gdyby oceniać osiągnięcia poszczególnych budowni-
czych wielkich kanałów przez porównanie wydobytych przez nich mas ziemnych, 
pierwsze miejsce przypadłoby bez wątpienia Goethalsowi. Pod jego kierownic-
twem wykopano 259 milionów m3 ziemi. Jeśli zestawimy tę ilość z zaplanowany-
mi 1870 roku przez Francuzów 50 milionami m3 wykopów i dodamy ,że już Fran-
cuzi przekroczyli tę liczbę, stanie się jasne ,dlaczego poprzedni budowniczowie 
skazani byli na bankructwo. Kanał Panamski ma 81 km długości. Znaczna jego 
część przebiega przez jezioro Gatun,. Posiada 6 potężnych bliźniaczych śluz , 
po 3 na każdym końcu. Dla umożliwienia jednoczesnej żeglugi w obu kierunkach 
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każda z nich ma dwie komory o wymiarach 300 x 33 m. Ich stalowe wrota mają 
ponad 2 m grubości. Trójka śluz na każdym końcu kanału służy do pokonania 
różnicy poziomów wynoszącej około 26 metrów .Wody do śluzowania dostarcza 
przede wszystkim Jezioro Gatun, ,dodatkowe zabezpieczenie stanowi spiętrze-
nie rzeki Chagres. Całość to prawdziwy majstersztyk nowoczesnej inżynierii .15 
sierpnia 1914 roku , kiedy Europa pochłonięta była rozpoczętą właśnie wojną 
światową, prezydent Panamy Belisario Porras dokonał oficjalnego otwarcia tego 
nowego niezwykle ważnego szlaku wodnego łączącego dwa oceany.

Człowiek posunął się znowu o krok naprzód na drodze podporządkowania 
sobie swojej planety. Całkowite zakończenie wszystkich urządzeń oraz dodat-
kowych praz zabezpieczających przed obsuwaniem się mas ziemnych nastąpiło 
w orku 1920. Łączny koszt kanału wyniósł 500 milionów dolarów. Twórca tego 
gigantycznego dzieła , George Washington Goethals, awansował w tym czasie 
na generała i do roku 1919 piastował urząd pierwszego gubernatora strefy ka-
nału

Ralph Modjeski 1861-1940 znakomity amerykański konstruktor mostów.

Ralph Modejski, urodził się w Krakowie 27 stycznia 1861 roku. Prawdziwe 
jego nazwisko brzmiało Rudolf Modrzejewski i było niezwykle trudne dla Ame-
rykanów, toteż w nowej ojczyźnie używał polski inżynier skróconego i ułatwione-
go miana. Matką Rudolfa była światowej sławy aktorka Helena Modrzejewska. 
W roku 1876 przybyła ona wraz z synem do USA, które w krótkim czasie podbiła 
swoim talentem.Rudolf już jako chłopiec łączył zamiłowanie do techniki z pasją 
do muzyki. W Polsce uczył się gry na fortepianie u sławnego pianisty Kazimierza 
Hofmana i do końca życia pianino pozostało jego ulubioną rozrywką. W roku 
1878 Rudolf poważnie zajął się inżynierią. Na studia techniczne wyjechał do Eu-
ropy. Znaną paryską Szkołę Dróg i Mostów ukończył z wyróżnieniem w roku 
1886.Następnie powrócił do Ameryki.Przez kilka lat był asystentem cenionego 
amerykańskiego mostowca, Morrisona, współpracując z nim przy budowie mo-
stu kolejowego w Omaha i mostu przez Missisipi pod Memphis. W roku 1893 
otworzył w Chicago własne biuro i zaczął podejmować roboty inżynieryjne 
na własną rękę. W ciągu niewielu lat zdolny Polak stał się jednym z najwybitniej-
szych amerykańskich konstruktorów mostowych.Budował mosty różnego typu, 
zwłaszcza znakomicie odpowiadające warunkom danej przeprawy. Jego projekty 
odznaczają się rozmachem oraz nowatorstwem rozwiązując najbardziej nawet 
skomplikowane problemy inżynierskie. Modjeski wprowadził do mostownictwa 
nowe stopy stali, odznaczające się większą wytrzymałością, stosował kable nośne 
znacznie silniejsze od dotąd używanych, pierwszy użył sprężystych stalowych py-
lonów w mostach wiszących zamiast sztywnych, masywnych, murowanych wież. 
Lista jego dzieł inżynierskich jest długa.

Z najważniejszych należy wymienić imponujący most kolejowy łączący ska-
liste, wyniosłe brzegi rzeki Crooked, montowany jednocześnie z dwóch końców 
na pomocą suwnic umieszczonych na szynach, kilka potężnych mostów przez 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



172

Missisipi w Rock Island ,w Nowym Orleanie w Thebes i – najbardziej interesują-
cy – McKinley Bridge w St. Louis, ośmioprzęsłowy, długości 766 metrów, mający 
na niektórych przęsłach jazdę dołem, na innych zaś jazdę górą, ponadto mosty 
przez rzeki : Missouri (w Bismark, w stanie Północna Dakota), Ohio, Columbia, 
Willamette i Thames (w New Haven). Modejski brał udział w pracach komisji ba-
dającej przyczyny katastrofy, która nastąpiła podczas montażu mostu prze Rzekę 
Św. Wawrzyńca w Quebec, a następnie współpracował przy przeprojektowaniu 
i ostatecznym wzniesieniu tej konstrukcji ukończonej w roku 1917. Był to most 
wspornikowy, wzorowany na sławnym moście Firth of Forth, posiadający przez 
12 lat rekord rozpiętości przęsła 549 m.

Największym dziełem Raplha Modjeskiego był wspaniały most wiszący nad 
rzeką Delaware, zbudowany w 1926, łączący Filadelfię z jej przedmieściem Cam-
den, Przy całkowitej długości około 3 km ,miał on największą wówczas na świecie 
rozpiętość przęsła podwieszonego – 534 m. Pracę nośną wykonywały dwa kable 
o średnicy 76 cm, z których każdy składał się z 18 666 ułożonych równolegle dru-
tów stalowych. Sprężyste, stalowe pylony wznosiły się na wysokość 114 m. Most 
filadelfijski należy do najpiękniejszych na świecie i sprawia na każdym imponu-
jące wrażenie. Do późnych prac Modjeskiego należy most przez rzekę Hudson 
w Poughkkeepsie w stanie Nowy Jork (1930) oraz projekt wielkiego mostu przez 
zatokę San Francisco, łączącego miasto San Francisco z Oakland (1936). Modje-
ski był nie tylko znakomitym konstruktorem. Pod jego czujnym okiem kształcili 
się liczni wybitni specjaliści amerykańscy młodszego pokolenia, którzy sztukę 
wznoszenia pięknych i mocnych nowoczesnych mostów rozwinęli następnie jesz-
cze bardziej.

Działalność Modjeskiego była niejednokrotnie wysoko oceniana już za jego 
życia: na przykład w roku 1911 otrzymał on od uniwersytetu Illinois rzadki w USA 
honorowy stopień doktora inżynierii. Do końca życia wielki inżynier nie zapo-
mniał swego pochodzenia. W kontaktach z rodakami posługiwał się poprawną 
polszczyzną, a listy wysyłane do kraju podpisywał zawsze swym pełnym nazwi-
skiem – Rudolf Modrzejewski. Po długim i pełnym sukcesów życiu zmarł w Los 
Angeles 28 czerwca 1940 roku

Gabriel Narutowicz 1865-1922.

W karierze inżynierskiej Gabriela Narutowicza zadecydował przypadek. Stu-
dia na wydziale matematyczno-fizycznym uniwersytetu petersburskiego prze-
rwała mu gruźlica. Na kurację wyjechał do Szwajcarii, gdzie nie tylko powrócił 
do zdrowia, ale ukończył wydział inżynieryjno – budowlany politechniki w Zury-
chu. Stało się to w roku 1891.

Początkowo Naruszewicz pracował przy projektowaniu i budowie kolei, szyb-
ko jednak wkroczył na drogę swej zasadniczej działalności technicznej, którą 
było budownictwo wodne. W roku 1895 wstąpił do firmy inż. Kürsteinera w St. 
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Gallen, gdzie pracował jako inżynier, następnie jako kierownik biura, wreszcie 
jako współwłaściciel.

Firma ta wykonała wiele poważnych budowli: dróg, mostów, regulacji rzek, 
wodociągów, kanałów, a przede wszystkim elektrowni wodnych. Twórczy wkład 
Narutowicza we wszystkie te prace był ogromny,. Wykorzystanie nieprzebranych 
zasobów naturalnej energii wodnej, będące efektownym przejawem opanowywa-
nia przyrody dla dobra ludzkości, pasjonowało młodego inżyniera.

Dzięki niestrudzonej pracowitości stale pogłębiał swą wiedzę, a kolejne prace 
wciąż wzbogacały jego doświadczenie. Projekty swe opracowywał w sposób nie-
zwykle wszechstronny, nawet drobiazgowy. Wkrótce zdobył sobie poczesne miej-
sce wśród czołowych inżynierów szwajcarskich. Było to poważne osiągnięcie, 
bo mała Szwajcaria przodowała wówczas w dziedzinie budowy siłowni wodnych. 
Stopniowo zyskiwał coraz większą sławę jako specjalista, zaczęto mu powierzać 
poważne zamówienia w innych krajach europejskich aż w końcu stał się eksper-
tem w skali światowej. O autorytecie polskiego inżyniera świadczy na przykład 
fakt ,że był członkiem międzynarodowej komisji regulacji Renu, a w latach 1915 
i 1919 jej przewodniczącym. Długa jest lista zakładów hydroenergetycznych, za-
projektowanych i wzniesionych pod kierownictwem Narutowicza.

Wymieńmy więc tylko najważniejsze. I tak w Szwajcarii : Kubel na rzece 
Urnäsch (1900 r. , moc 3000 KM), Monthey na Viere (1910r, 10 000 KM), Müh-
leberg na Aarze (1920 r. , 48 000 KM); w Austrii : Andelsbuch na Bregenser Ach 
(1908 r.,10000KM); we Francji : Refrina na Doubs (1908r. , 9000 KM); we Wło-
szech : Montjovet na Dora Baltea (1914r. , 10000 KM); w Hiszpanii : Buitreras 
na Guadiaro (1919 r. , 6500 KM). Był to niemały wkład, jak na jednego człowie-
ka, zwłaszcza jeżeli nadmienimy, że na przykład elektrownia wodna Mühylberg 
zaliczała się wówczas do najnowocześniejszych i najpotężniejszych w Europie, 
a także ,że Szwajcaria, której Narutowicz poświęcił większość swych sił, mogła 
już w roku 1919 eksportować do Włoch, Francji, Niemiec i Austri 320 milionów 
kilowatogodzin energii elektrycznej.

W 1908 roku zdolny cudzoziemiec dostąpił nie lada zaszczytu, został miano-
wany profesorem politechniki w Zurychu, gdzie aż do roku 1920 wykładał hy-
draulikę, fundamentowanie, budownictwo wodne, wodociągi, a także przedmioty 
specjalistyczne ,głównie z dziedziny budowy siłowni wodnych. Sukcesy swe za-
wdzięcza Narutowicz nie tylko talentowi i pracowitości, ale również niezwykłej 
szlachetności , uczciwości i prawemu charakterowi. Był powszechnie lubiany 
przez swych słuchaczy i współpracowników.

W roku 1919 mógł nareszcie Narutowicz odwiedzić ojczyznę, do której wstępu 
broniły mu dotąd władze carskie z powodu sympatii i pomocy jaką okazywał 
w Szwajcarii członkom "Proletariatu". Zaproszony jako doradca do spraw za-
mierzonych projektów budowli wodnych weryfikował je i unowocześniał, a na-
stępnie w roku 1920 wrócił na stałe do kraju i objął tekę ministra robót publicz-
nych. Na tym stanowisku kładł silny nacisk na budownictwo wodne, tak bardzo 
potrzebne w Polsce, której nie uregulowane rzeki stale groziły powodzią, a za-
soby icj energii nie były prawie wcale wyzyskiwane. W tej dziedzinie kontakty 
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Narutowicza z kraejm datują się zresztą już od roku 1911 kiedy zaprojektował 
zakłady wodne Szczawnica – Jazowsko na Dunajcu, wytwarzające rocznie 100 
milionów kilowatogodzin.

W roku 1921 rozpoczął budowę zbiornika powodziowego i hydroelektrowni 
na Sole w Porąbce oraz zbiornika w Gródku na Czarnej Wodzie.

Robert Mailart 1872-1940.

Szwajcar Robert Maillart był jednym z czołowych w skali światowej pionierów 
konstrukcji żelbetowych. Wykorzystując szerokie możliwości architektoniczne 
i konstrukcyjne, jakie otworzyły się dzięki temu nowemu materiałowi budow-
lanemu, tworzył dzieła na wskroś nowoczesne, odznaczające się estetycznym, 
pełnym prostoty wyglądem, a zarazem ekonomiczne i wykazujące znaczną wy-
trzymałość. Był jednym z kilku inżynierów przez wiele lat narzucających światu 
"modę" w dziedzinie architektury, zwłaszcza mostów, którymi się głównie zajmo-
wał.

W pewnym stopniu był więc twórcą nowoczesnego stylu "technicznego", 
odznaczającego się lekkością , prostotą i podkreśleniem ściśle funkcjonalnego 
kształtu konstrukcji bez żadnych ozdób. W roku 1908 dokonał ważnego wynalaz-
ku w dziedzinie przekryć żelbetowych, wprowadzając nowy rodzaj stropu – tzw. 
"strop grzybkowy". System ten składał się z płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej, 
opartej nie na żebrach i podciągach , tylko wprost na słupach za pośrednictwem 
zwężających się ku dołowi kapitelów w kształcie grzyba (podobnych do rydza).

Po pierwszych udanych próbach, przeprowadzonych przez Maillarta, strop 
grzybkowy zdobył sobie szerokie zastosowanie w budownictwie na całym świe-
cie. Przede wszystkim był jednak Maillart konstruktorem mostów. Zbudował ich 
wiele, głównie na terenie swej ojczyzny – Szwajcarii. I tutaj rozwinął działalność 
nowatorską – w latach 1914 – 1918 opracował tzw. system Maillarta – składający 
się z gibkiego łuku i opierającej się na nim sztywnej belki, będący ze statycznego 
punktu widzenia jak gdyby "odwróconym" mostem wiszącym ze sztywnym dźwi-
garem,.

Najsłynniejszą jego konstrukcją tego typu jest piękny most kolejowy ponad 
rzeką Landquart w Klosters z 1930 roku. System Maillarta znalazł zastosowanie 
również poza Szwajcarią, między innymi w Związku Radzieckim. Projekty wiel-
kiego inżyniera tak bardzo różniły się od powszechnie stosowanych rozwiązań, 
nosiły tak silne piętno jego osobowości ,że zwróciły na niego uwagę fachowców 
z całego świata. Na przekór coraz powszechniejszej standaryzacji,

Maillart udowadniał, że prawdziwa twórczość inżynierska nie ogranicza się 
do ciasno zakreślonych ram obliczeń statycznych, wybitnie uzdolniona jednostka 
potrafi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, wznosić budowle przera-
stające przeciętność.

Interesująca jest wypowiedź Roberta Maillarta , w której przedstawił swój po-
gląd na zagadnienie tak bardzo aktualne obecnie : " Wydaje się ,ze powszechnie 
panuje przekonanie, iż wymiar konstrukcji można jednoznacznie i ostatecznie 
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określić na drodze obliczeń. Jednakże wobec niemożliwości uwzględnienia w nich 
wszystkich możliwych ewentualności każda, najbardziej nawet wnikliwa, kalku-
lacja nie może być niczym więcej, jak tylko drogowskazem dla projektanta…". 
Tak więc margines pozostawiony nowoczesnemu inżynierowi, pomimo całego 
ogromnego rozwoju teorii , jest wciąż jak widać , szeroki. Wystarczy to w zupeł-
ności, aby uzyskać przewagę talentu nad przeciętnością. Robert Maillart zmarł 
w roku 1940 .Wiele osobistości ze sfer artystycznych wyrażało głęboki żal ,że ten 
znakomity inżynier nie miał nigdy okazji wznosić budowli takich jak np. kościoły, 
w których czynnik architektoniczny jest dominujący. Niemniej i te dzieła, które 
stworzył, w mniejszym stopniu związane ze sztuką, zapewniają mu stałe, pocze-
sne , miejsce z historii inżynierii.

Willy Gehler 1876-1953 artysta w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i beto-
nowych.

Willy Gehler był jednym z najwybitniejszych inżynierów niemieckich w dzie-
jach. Początkowo studiował przez dwa lata matematykę i przyrodoznawstwo 
na uniwersytecie w rodzinnym mieście Lipsku, a następnie w roku 1899 ukończył 
politechnikę w Dreźnie.

Pracę inżynierską rozpoczął w Saksonii, budując mosty i miejskie urządze-
nia komunikacyjne. Jednocześnie pracował naukowo na politechnice drezedeń-
skiej. W roku 1904 został naczelnym inżynierem firmy "Dyckerhoff i Widmann" 
w Dreźnie, a po pewnym czasie jej dyrektorem technicznym.

W 1913 roku objął katedry wytrzymałości materiałów, statyki i budowy mo-
stów stalowych. W latach 1916-1918 kierował ośrodkiem weryfikacji budownic-
twa w sztabie ministerstwa wojny w Berlinie. Gehler w znacznym stopniu przy-
czynił się do stworzenia normalizacji w budownictwie niemieckim .Jego prace 
w tej dziedzinie, zapoczątkowane w roku 1917, trwały aż do końca 1945 roku, 
kiedy to zasiadał w prezydium komitetu normalizacyjnego.

Rozwiązał również szereg ważnych zagadnień z dziedziny ekonomii budowla-
nej. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej objął, poza wymienionymi wyżej, 
jeszcze katedrę materiałów budowlanych i kierownictwo oddziału techniki bu-
dowlanej w instytucie badawczym w Dreźnie.

Osiągnięcia Gehlera miały doniosłe znaczenie, zwłaszcza w zakresie badania 
własności betonu, żelbetu i stali. Brał często udział w konferencjach międzynaro-
dowych, poświęconych budowie mostów i konstrukcji budowlanych. W roku 1925 
przyjęto go w poczet członków Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie,a w 1933 roku 
otrzymał doktorat honoris causa na politechnice w Brünn.

Już w pierwszych latach XX wieku Gehler rozwinął ożywioną działalność 
jako konstruktor znaczniejszych obiektów żelbetowych. Był to okres "młodości" 
żelbetu. Interesował się wszelkimi nowościami technicznymi, był gorący zwolen-
nikiem wprowadzenia do budownictwa wysokowartościowego cementu i sprężo-
nego betonu.
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Materiałom tym poświęcił wiele badań. Jeszcze przed pierwszą wojną świa-
tową starał się spopularyzować konstrukcje ramowe, szczególnie dogodne w bu-
downictwie żelbetowym, obok powszechnie wówczas stosowanych, kratowych. 
Wkrótce stał się Gehler jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów 
w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i betonowych.

Napisał wiele prac naukowych z zakresu obliczania układów ramowych i obli-
czania dodatkowych naprężeń w mostach kratowych; jest również autorem pod-
ręczników inżynierskich. Jego głęboka wiedza i doświadczenie przyczyniły się 
do poważnego postępu techniki budowlanej w okresie międzywojennym .Wśród 
licznych konstrukcji wzniesionych przez Gehlera na szczególne wyróżnienie za-
sługują dwie z nich: hala dworcowa w Lipsku oraz masywna kopuła Hali Stulecia 
we Wrocałwiu o rozpiętości 65 metrów, największa wówczas na świecie. Tę ostat-
nią zbudowano z okazji olimpiady w 1936 roku, która początkowo miała odbyć 
się na doskonałych obiektach sportowych Wrocławia, a następnie, ze względów 
propagandowych została przeniesiona do Berlina. Konstruując masywną kopułę 
żelbetową o tak wielkiej rozpiętości, Gehler pobił niezwykle długotrwały , bo li-
czący aż 537 lat rekord światowy, odbierając go słynnej bazylice Hagia Sophia 
w Konstantynopolu. Druga wojna światowa ciężko doświadczyła wielkiego inży-
niera. Wiele z jego dzieł budowlanych uległo zniszczeniu podczas walk i bombar-
dowań. Zginęli jedyny syn i zięć Gehlera, a jego piękna willa zamieniona została 
w kupę gruzów. Sterany długim, pełnym pracy życiem, profesor zmarł w Dreźnie 
13 kwietnia 1953 roku. Willy Gehler ,jak rzadko kto, łączył w sobie wysokie umie-
jętności doświadczonego konstruktora z głęboką wiedzą i pasją do badań uczo-
nego. Był ponadto wybitnym pedagogiem, kształcą w ciągu swej długiej kariery 
kilka pokoleń nowych inżynierów. Zasługi jego oceniano już za życia. .Świadczą 
o tym jubileusze jego sześćdziesięciolecia (w 1936 roku) i siedemdziesięciopięcio-
lecia (w 1951), uroczyście obchodzone przez koła techniczne w całych Niemczech.

Eugen Fressinet 1879-1962 francuski specjalista od konstrukcji żelbetowych

Eugene Leon Freyssinet był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych inży-
nierów naszych czasów. Wniósł on do techniki budowalnej wiele wynalazków 
i nowatorskich pomysłów, które znalazły powszechne zastosowanie i stały się 
istotną częścią nowoczesnego budownictwa.

Freyssinet był twórcą pierwszych wielkich mostów żelbetowych, z których 
najsłynniejszym był trójprzęsłowy , łukowy Pont Elorn w Plougastel, zbudowany 
w latach 1928 – 1929. Miał on przęsła o rozpiętości 180 metrów i był największym 
wówczas żelbetowym mostem na świecie. Freyssinet był zarówno śmiałym pro-
jektantem jak i znakomitym wykonawcą, nie ograniczającym się do tradycyjnych 
metod, wprowadzającym usprawnienia wszędzie tam, gdzie uważał je za potrzeb-
ne.

Jednym z jego pierwszych pomysłów był specjalny prom ułatwiający budowę 
mostów. Opracował też klasyczną już dzisiaj technikę zdejmowania krążyn łuków 
przez zwieranie konstrukcji łukowej za pomocą sztucznego rozporu. Stosując be-
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ton uzwojony, wprowadził zwoje sinusoidalne własnego pomysłu oraz maszyny 
do ich kształtowania. Powszechne znane przeguby Freyssineta pochodzą z póź-
nego okresu jego działalności. Znakomity inżynier myślał również nad ulepsze-
niem samego materiału, z którego wznosił swe oryginalne konstrukcje.

W roku 1917 powziął myśl zwiększenia nośności betonu przez poddawanie go 
mechanicznemu wibrowaniu,a następnie wibroparasowaniu.Największym jego 
osiągnięciem było wynalezienie betonu wstępnie sprężonego.W 1928 roku zapro-
ponował i urzeczywistnił fabrykację sprężonych elementów strunobetonowych. 
Idea tego nowego materiału jest niezwykle prosta. Beton ma dziesięciokrotnie 
większą wytrzymałość na ściskanie niż na rozciąganie, Struny stalowe, nacią-
gnięte jeszcze przed zabetonowaniem, w gotowym elemencie pragną powrócić 
do swej pierwotnej postaci, wywołując w betonie znaczne naprężenia ściskające. 
Jest to właśnie owo wstępne sprężanie.

W konstrukcji, pod właściwym obciążeniem, element taki pracuje miejscami 
na ściskanie, miejscami na rozciąganie, Tam gdzie występuje w nim ściskanie, 
sumuje się ono ze ściskaniem wynikłym ze sprężenia wstępnego – nie jest to jed-
nak groźne, gdyż , jak pamiętamy, wytrzymałość betonu na ściskanie jest znaczna 
.Tam natomiast, gdzie występują naprężenia rozciągające, sytuacja przedstawia 
się dużo korzystniej niż w elemencie ze zwykłego betonu. Wartość tych naprężeń 
zmniejszona jest o wartość naprężeń ściskających powstałych wskutek sprężenia 
wstępnego. Zaproponowane przez Freyssineta przygotowanie elementu podwyż-
sza więc jego wytrzymałość jako całości.Dzisiaj materiały oparte na tej zasa-
dzie są używane coraz częściej. Są to tzw. strunobetony i kablobetony w których 
rolę wielu cienkich strun odgrywa pojedynczy gruby kabel .Jednym z najistot-
niejszych momentów ich produkcji jest odpowiednie zakotwienie naciągniętych 
wkładek. I tutaj też uwidoczniła się pomysłowość Freyssineta – zakotwienia 
stożkowe jego pomysłu są obecnie powszechnie stosowane.Ciekawą innowacją 
wprowadzoną przez Freyssineta był system naciągania ściągów, który pozwo-
lił na realizację wielu niezwykle śmiałych sklepień. Ponadto zawdzięczamy mu 
nowe rodzaje podnośników : podnośnik płaski oraz podnośnik podwójnego dzia-
łania. Całokształt działalności Freyssineta usprawiedliwia w pełni uznanie go 
za ojca nowoczesnego budownictwa żelbetowego.

Stefan Bryła 1886-1943 najwybitniejszy inżynier okresu międzywojennego.

Jednym z najwybitniejszych inżynierów Polski międzywojennej był znakomity 
konstruktor Stefan Władysław Bryła – postać niezwykle ciekawa, pełna energii 
i inicjatywy – pionier nowości technicznych w naszym budownictwie.

Po ukończeniu w roku 1908 wydziału inżynierii Politechniki Lwowskiej pra-
cuje naukowo, a następnie zostaje wysłany za granicę dla dalszych studiów 
przez Krakowską Akademię Umiejętności. Kształci się teoretycznie i praktycznie 
w Niemczech, Francji, Anglii i USA, gdzie w 1912 roku bierze udział w budowie 
250 metrowego wieżowca nowojorskiego – Woolworth Building.
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Dużo podróżuje, między innymi po Ameryce i Dalekim Wschodzie, pisząc re-
portaże z odwiedzanych krajów. Bierze udział w pracach społecznych polskich 
techników w Rosji .W roku 1918 Bryła powraca do kraju. Od 1921 roku wykłada 
zasady budowy mostów na Politechnice Lwowskiej, a od 1934 – budownictwo, 
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Dużo pracuje naukowo (opublikował ponad 150 prac), jest redaktorem naczel-
nym "Podręcznika Inżynierskiego". W roku 1928 opracowuje dla Ministerstwa 
Robót Publicznych pierwsze na świecie przepisy dotyczące spawania konstrukcji 
stalowych, które stały się wzorem dla odpowiednich przepisów w innych krajach.

W 1932 roku zostaje powołany na członka Polskiej Akademii nauk Technicz-
nych. Obok pracy naukowej zajmuje się praktyczną działalnością inżynierską, 
projektując i dokonując montażu wielu poważnych konstrukcji stalowych. Jego 
dziełem jest przedwojenny warszawski "drapacz chmur" – wieżowiec "Pruden-
tial" na placu Napoleona, ukończony w 1932 r.

Najważniejszym osiągnięciem Bryły było zbudowanie pierwszego w Europie 
mostu spawanego na rzece Słudwi pod Łowiczem będącego zarazem pierwszym 
na świecie spawanym mostem drogowym.

Otwarcie mostu nastąpiło w grudniu 1928 roku. Miał on 27 metrów rozpiętości 
i ważył 59 ton. Dzięki zastosowaniu spawania zaoszczędzono znaczną ilość stali, 
gdyż analogicznych rozmiarów most nitowany ważyłby 70 ton. Była to pierwsza 
w Polsce poważna konstrukcja spawana elektrycznie, sprowadzono więc z Belgii 
instruktorów dla przeszkolenia krajowych spawaczy.

Było to nowatorstwo jak najbardziej twórcze, gdyż konstrukcje spawane uzy-
skały dzięki swym zaletom przewagę nad nitowanym i dziś buduje się je niemal 
na całym świecie. Zasługi Bryły przyniosły mu sławę i uznanie nie tylko w kraju, 
W 1929 roku powołano go na członka stałej międzynarodowej komisji mostów 
i konstrukcji inżynierskich. Przedwcześnie i tragicznie zakończył życie wybitny 
polski inżynier.

Za czynny udział w organizacji tajnego nauczania politechnicznego w cza-
sie okupacji niemieckiej, został 16 listopada 1943 roku aresztowany wraz z całą 
rodziną, a następnie rozstrzelany 3 grudnia tego roku. Zamordowanie Bryły 
to jeszcze jeden przykład konsekwentnej realizacji hitlerowskiego planu wynisz-
czenia inteligencji narodów podbitych

Siergiej Żuk 1892-1957 inżynier,budowniczy radzieckiego komunizmu.

W dzisiejszych czasach, w epoce pracy zespołowej, coraz precyzyjniejszych 
przepisów i norm oraz ostatecznego zaniku tzw. intuicji inżynierskiej, która oka-
zuje się coraz mniej potrzebna w wyniku rozwoju naukowych podstaw tej dziedzi-
ny, zdarzają się jednak jednostki tak wybitne ,że potrafią wspólnym dziełom setek 
tysięcy ludzi narzucić pewne cechy własnej osobowości. Dotyczy to oczywiście 
przede wszystkich tych, którym dane jest kierować pracą tysięcy inżynierów i ro-
botników o koordynować ich poczynania.
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Taką właśnie jednostką był między innymi hydrotechnik rosyjski Siergiej Ja-
kowlewicz Żuk.. Swą karierę inżynierską rozpoczął w roku 1917, roku Rewolucji, 
po ukończeniu Instytutu Inżynierów Komunikacji w Piotrogrodzie. Od początku 
poświęcił się budownictwu wodnemu, zajmując się pracą naukowo-badawczą, 
projektowaniem i budową rozmaitych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. 
Młode państwo radzieckie od początku kładło nacisk na jak najpełniejsze wy-
korzystanie naturalnych źródeł energii wodnej, Żuk znalazł się więc w samym 
centrum walki o postęp techniczny i gospodarczy kraju, pracując stale przy 
wznoszeniu najważniejszych budowli socjalizmu.Zdolny inżynier zyskiwał coraz 
większą wiedzę i doświadczenie, co w końcu zwróciło nań uwagę władz i w roku 
1930 powierzono mu odpowiedzialne zadanie – kierowanie opracowaniem pro-
jektu Kanału Biełomorskiego. Pracę tę ukończył Żuk w roku 1932 i natychmiast 
mianowano go naczelnym inżynierem budowy innego ważnego szlaku wodnego 
– Kanału im. Moskwy. W latach 1933 – 1937 piastował poza tą odpowiedzial-
ną funkcją jeszcze stanowisko głównego projektanta dwóch wielkich elektrowni 
wodnych na Wołdze – Ugliczskiej i Rybińskiej.

Następnie , w okresie 1937-1941 kierował budową hydrowęzła kujbyszewskie-
go, pełniąc jednocześnie funkcję naczelnego inżyniera głównego zarządu budo-
wy drogi wodnej łączącej Wołgę z Bałtykiem oraz czuwając nad rozbudową sieci 
licznych elektrowni wodnych w europejskiej części ZSRR. W roku 1942 został 
naczelnikiem i głównym inżynierem Hydroprojektu Ministerstwa Elektrowni 
ZSRR. Wojna poczyniła wielkie spustoszenie również i w dziedzinie budownictwa 
wodenego, ale po zakończeniu jej działań przystąpiono do odbudowy i dalszej 
rozbudowy urządzeń hydrotechnicznych z jeszcze większą energią. W pierwszym 
szeregu rosyjskich budownicznych na tym odcinku znajdował się Żuk. W latach 
1948 – 1952 stał na czele budowy kanału żeglowego Wołga – Don, hydrowęzła 
cymlańskiego na Donie oraz systemu nawadniającego w okresie rostowskim.

Pod jego kierownictwem i przy wybitnym jego udziale opracowano projekty 
dwóch gigantycznych siłowni wodnych na Wołdze : Kujbyszewskiej (wówczas 
najpotężniejszej na świecie) i Wołgogradzkiej. W roku 1953 Żuk został przewod-
niczącym sekcji do spraw naukowego opracowania problemów gospodarki wod-
nej Akademii Nauk ZSRR. Pod jego kierownictwem stworzono całkowicie nowe 
schematy kompleksowego wykorzystania rezerw wodnych, które znalazły swój 
wyraz także w urzeczywistnieniu kanału Wołga – Don i Kanału im. Moskwy .

Rozwiązano również niezwykle skomplikowane i trudne zagadnienie wzno-
szenia wielkich budowli hydrotechnicznych na słabych gruntach. Żuk kładł silny 
nacisk na odpowiedni poziom kształcenia młodych kadr hydrotechnicznych.

Był też jednym z twórców nowej radzieckiej szkoły budownictwa wodnego.
W ciągu długich lat swej ofiarnej odpowiedzialnej służby na kluczowym od-

cinku budowy socjalizmu otrzymał dwukrotnie nagrodę państwową, tytuł Boha-
tera Pracy Socjalistycznej i został zaliczony w poczet członków Akademii Nauk 
ZSRR.

Dzięki Żukowi i jego współpracownikom zasoby energii wodnej na obsza-
rze ZSRR zostały wykorzystane dla celów produkcyjnych w stopniu największym 
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na świecie. Stale jest to jednak jeszcze zaledwie częściowe urzeczywistnienie 
istniejących ogromnych możliwości, toteż nowe pokolenie wychowanych przez 
Żuka hydrotechników rosyjskich będzie miało niejednokrotnie okazjędo prześci-
gnięcia jego znakomitych osiągnięć.

Powyższe dane zaczerpnieto ze stron interentowych .[12,13,14,]oraz z pozycji 
[21] i stanowią dosłowne cytaty.
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9. Przesłanie Witruwiusza, a konstrukcje budowlane.

Marek Witruwiusz a właściwie Marcus Vitruvius Pollio urodzony ok.70-80 
roku p.n.e. to rzymski architekt, konstruktor, budowniczy, inżynier cywilny i wo-
jenny żyjący w I w. p.n.e. był nie tylko konstruktorem machin wojennych za pa-
nowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta, który był jego protektorem, ale 
również, jako budowniczy, inżynier, konstruktor budowlany, inżynier fortyfikacji 
i teoretyk architektury, konstrukcji, budownictwa i technologii, twórca człowie-
ka witruwiańskiego, wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwa-
drat, symbolizujące ruch, którego własną wersję tego wizerunku upowszechnił 
później Leonardo da Vinci. Trakat zadedykowany był on cesarzowi Augustowi 
i był kompilacją greckich podręczników architektury.

Witruwiusz zasłynął, jako autor najstarszego, zachowanego traktatu "O ar-
chitekturze ksiąg dziesięć", który powstał pomiędzy rokiem 20 p.n.e. a 10 p.n.e., 
a został odnaleziony dopiero w 1415 roku w bibliotece klasztoru St. Gallen 
w Szwajcarii, przez humanistę florenckiego Poggia. Traktat jest nieocenionym 
źródłem wiedzy o budownictwie starożytnych Greków i Rzymian. Dzięki znaj-
dującym się w liczącym 10 ksiąg dziele pt. „De Architectura libri X” opisom 
można odtworzyć wygląd wielu antycznych budowli, które nie zachowały się 
do naszych czasów. W traktacie Witruwiusz szczegółowo omówił zagadnienia 
natury technicznej, konstrukcyjnej i estetycznej związane z szeroko pojętą archi-
tekturą, hydrauliką, mechaniką i inżynierią. Opisał greckie i rzymskie porządki 
architektoniczne, typy świątyń, budynków mieszkalnych i gmachów użyteczności 
publicznej oraz fortyfikacje obronne i akwedukty. Omówił zasady konstruowania 
machin oblężniczych i zegarów, receptury przygotowania betonu i cegieł.

Wiele miejsca poświęcił estetyce, proporcjom, planowaniu przestrzeni i urzą-
dzaniu wnętrz, a także wykorzystaniu złudzeń optycznych do dekoracji wnętrz 
mieszkalnych. Żywo interesował się medycyną, w wielu miejscach podkreśla 
wpływ, jaki ma usytuowanie budowli na zdrowie człowieka. Pisze też o tym, z ja-
kiego materiału powinny być wykonane rury, którymi transportuje się wodę pit-
ną.

Pisząc swój traktat Witruwiusz korzystał z wcześniejszych rozpraw i podręcz-
ników poświęconych architekturze, dzieł greckich, a także rzymskich autorów, 
których skrupulatnie wylicza. Dzieło to jest dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy 
o sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Dziesięć ksiąg o archi-
tekturze przez następne stulecia dzieło było znane i przepisywane. Najstarszy 
zachowany egzemplarz pochodzi z IX wieku i został odnaleziony w 1414 roku 
w klasztorze na Monte Casino, zaś pierwszy raz wydano go drukiem w 1486 roku.

Jak już podawano rzymski budowniczy i inżynier Witruwiusz w pierwszym 
z dziesięciu tomów swojego traktatu „O architekturze” napisał ,że budynki i bu-
dowle powinny cechować trzy główne, jakości: firmitas, utilitas i venustas czyli 
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trwałość, użyteczność oraz piękno, zawiera podstawowe elementy filozofii budo-
wania. Znaczy to, że dobry budynek powinien stać niewzruszenie, powinien być 
użyteczny i funkcjonalny dla społeczności oraz winien zachwycać ludzi i podno-
sić ich na duchu,

Należy jednak pójść dalej, aby rozumieć budowlę jako żywy organizm, który 
się rodzi, przekształca i umiera. Sztuka budowania uczy nas rozumieć potrzeby 
i zwyczaje minionych epok, a także naszych czasów. Zmiany języka architekto-
nicznego nie wynikały jedynie z pojawiania się kolejnych tendencji artystycz-
nych, lecz były także spowodowane nowymi potrzebami człowieka – potrzebami 
przestrzeni do życia, do pracy czy do modlitwy.

Sztuka budowania to również zrozumienie życia budynku w odniesieniu 
do człowieka od narodzin, przez pełne życie budynku, utrzymania w dobrym 
zdrowiu, z czasem konieczność napraw, wzmocnień, być może przebudowy, aż 
do jego śmierci i konieczności likwidacji. Jeden z równie niezbędnych elemen-
tów budowli jest według Witruwiusza stosowność [decor] który definiował jako 
„nienaganny wygląd dzieła, który osiąga się wtedy, gdy dzieło złożone jest z czę-
ści wypróbowanych i wzbudzających uznanie”.

Witruwiusz w zakresie stosowności wywodził, że stanowią o niej kolejne trzy 
rzeczy:

• natura,
• tradycja (statio),
• zwyczaj (consuetudo).

Jednak pragnienie tworzenia budowli wyższych, przestronniejszych i wygod-
niejszych pociągało za sobą poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
oraz wymuszało użycie nowych języków architektonicznych.

W historii architektury można wyróżnić trzy główne typy budowli: kultowe 
-służące różnym potrzebom religijnym, instytucjonalne – dostarczające władzy 
przestrzeni reprezentacyjnej, oraz cywilne – składające się na środowisko za-
mieszkania. Jednak jak widać ta najstarsza, jedyna zachowana praca na temat 
budownictwa stanowi do współczesnych nam czasów podstawę do rozważań 
na temat budowania. Uwzględnia stan dostępnej wiedzy na ten temat zarówno 
w obszarze techniki, matematyki i mechaniki jak również filozofii.

Dzieło Witruwiusza nadal budzi żywe zainteresowanie w różnych kręgach 
kulturowych, profesjonalnych i światowych. Każdy twórca rozwiązań konstruk-
cyjnych, technologicznych czy architektury posiada wiedzę w zakresie filozofii 
tworzenia, zaspokajania wymagań życiowych, kulturowych i religijnych cywili-
zacji i społeczności ludzkich, w tym wiedzę historyczną rozwoju mysli inżynie-
ryjnej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, technologii na prze-
strzeni wieków.

Budowniczy powinien dążyć do jak najlepszego wykonania wszystkich trzech 
atrybutów, podstaw projektowania i budowania, a triada pojęć: utilitas, firmitas, 
venustas, użyteczność, trwałość, piękno, stanowiła przez wieki i stanowi do dzi-
siaj zarówno w architekturze jak i zdaniem autora podstawowego elementu każ-
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dej budowli czyli konstrukcji podstawę wszelkich rozważań teoretycznych na eta-
pie projektowania, realizacji, użytkowania, wzmocnienia.

Z definicji tej wywodzi się przekonanie, że jedność i harmonia lub inaczej syn-
teza owych trzech fundamentalnych czynników: formy, funkcji i konstrukcji stano-
wi podstawę wartości dzieła budowniczego. Ze współczesnego metodologicznego 
punktu widzenia z definicji architektury Witruwiusza. wynika, że proces projek-
towy może projektant rozpocząć dowolnie od jednego z tych trzech elementów. 
Ważne w tak założonym procesie projektowym jest badanie wzajemnych uwarun-
kowań i powiązań owych trzech wartości i ich zależności, np. zależności formy 
i konstrukcji od przyjętych materiałów i uwarunkowań środowiska, w jakim ona 
ma być zrealizowana. Z tego wynika też, że wzajemne powiązania pomiędzy wie-
loma wartościami dzieła architektonicznego mogą zapewnić jedność jego formy, 
konstrukcji i funkcji, czyli piękno, harmonię i prawidłowe funkcjonowanie.

Definicja Witruwiusza, mimo upływu czasu i istnienia wielu równolegle stoso-
wanych i uznawanych definicji architektury, nie straciła na znaczeniu. Współcze-
śnie nie tylko z metodologicznego punktu widzenia zarówno wiedza teoretyczna, 
jak i wiedza praktyczna, nieustannie się uzupełniając, pozostają często w pro-
cesach projektowych we wzajemnych zależnościach określanych sprzężeniami 
zwrotnymi. Dzieje się tak przy realizacji wielu budowli. Sama natura stanowi 
o tym np., jakie oświetlenie budynku jest stosowne, domaga się, aby izby sypialne 
miały oświetlenie południowe. Ale więcej jest wypadków, gdy stosowność budyn-
ku zależy od konwencji ludzkiej. Tradycja każe np. by Atenie i Aresowi wznosić 
świątynie doryckie, Afrodycie czy nimfom – korynckie, Herze czy Dionizosowi 
- jońskie; i tylko takie formy świątyń wydają się stosowne. Zwyczaj znów chce, 
by przed wspaniałymi wnętrzami także przedsionki były ozdobne; on też wzbra-
nia mieszania stylu doryckiego z jońskim. Można tedy dopatrzyć się porządku 
i głębszego sensu w sześciu czynnikach kompozycji architektonicznej, wyróżnio-
nych przez Witruwiusza: trzy pierwsze dotyczą mocy i użyteczności (a piękna 
co najwyżej pośrednio), natomiast trzy ostatnie-właśnie piękna. Przy czym syme-
tria stanowi obiektywne uwarunkowanie piękna, eurytmia uwarunkowanie psy-
chologiczne, a decor społeczne.

W drugiej połowie XX wieku, kiedy archeologia klasyczna oddaliła się od ba-
dań nad sztuką, Witruwiusz został doceniony jako historyk techniki starożytnej. 
Pamiętajmy, że trwały grunt pod nogami znalazł nie jako architekt-budowniczy, 
lecz jako konstruktor i konserwator machin wojennych.

Z prawdziwym znawstwem kreśli też dzieje wynalazków technicznych od naj-
prostszych, jak pług, miech, prasa, waga, po bardziej skomplikowane. Wymienić 
wśród nich można warsztat tkacki, tokarkę, pompę. I wreszcie coś niespodzie-
wanego – licznik przebiegu drogi przez wóz konny lub nawet okręt! Dopiero 
po tym erudycyjnym wstępie opisuje Witruwiusz zasady konstrukcji machin ob-
lężniczych i innych wojennych, jak tarany, balisty, nieco tajemnicze skorpiony 
i inne. Należą się też na pewno Witruwiuszowi słowa uznania za osiągnięcia 
dydaktyczne. Jest to prawdziwie modelowy podręcznik zarazem pouczający i cie-
kawy, świetny materiał do wykładów, w którym dziś jeszcze niewiele należałoby 
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zmienić. Witruwiusz był urodzonym dydaktykiem. Witruwiusz, przeciętny rzym-
ski obywatel z przeciętnej rzymskiej rodziny, otrzymał staranne wychowanie 
w duchu republikańskim i gruntowne wykształcenie. Karierę zaczął w młodym 
wieku, z całą pewnością jako architekt-budowniczy a jedyną budowlą, którą się 
kilkakrotnie chwali na kartach swojej książki, to bazylika w Fanum (Colonia 
Fanensis) w Umbrii, co znaczy, że był miernym budowniczym. Następna faza 
kariery zawodowej to konstruowanie machin wojennych oraz ich konserwacja 
w służbie Juliusza Cezara, a następnie Oktawiana – późniejszego cesarza Au-
gusta. Za rządów tego władcy wchodzi w służbę wodną u boku Marka Agryppy. 
Zapewne po kilku latach niemłody już inżynier zarzucił ostatecznie swój zawód, 
aby stać się wyłącznie pisarzem. Nie literatem oczywiście, lecz twórcą pierw-
szego w Rzymie, pierwszego po łacinie podręcznika architektury. Pisał go kilka 
lat i zapewne opublikował krótko przed śmiercią. Większość danych w swoim 
traktacie uzyskał tych w literaturze greckiej. Należy przytoczyć opinie Witru-
wiusza na temat etyki zawodowej: "Architekt nie powinien być chciwy" Potępia 
bowiem surowo nawet ubieganie się o zamówienia, uważając takie postępowanie 
za sprzeczne z etyką. Ze szczególną też pasją krytykuje przekraczanie kosztory-
su przez budowniczych, czy to w usługach dla osób prywatnych, czy w budow-
nictwie publicznym. Za przykład godny naśladowania uważa bowiem przepisy 
obowiązujące w Efezie (a więc czerpie na pewno informacje z tekstów greckich), 
gdzie architekt poręczać musiał kosztorys własnym majątkiem przy dozwolonej 
przekraczalności do 25%. Witruwiańskie rozważania nad konstrukcją i ich pięk-
nem wymagają sięgnięcia do oryginalnego tekstu.

Najważniejsze dla budowniczych, praktyków i teoretyków były wywody o pro-
porcjach i modułach, czyli o sposobach osiągnięcia piękna.

Poznajemy również zasady poszukiwania wody pitnej i prowadzenia akwe-
duktów na długich dystansach, poprzez góry i doliny, naprawianie wodociągów, 
budowanie nowych, czuwanie nad prawidłowym rozdziałem wód. Niezmiernie 
ważne dla historii rzymskiej techniki budowlanej są uwagi poświęcone produkcji 
masy cementowej złożonej z wapna, wody ,z kopalnych popiołów zamiast piasku. 
Masa ta osiągała po zastygnięciu twardość skały.Witruwiusz został doceniony 
jako historyk techniki starożytnej, konstruktor i konserwator machin wojennych. 
Podaje dzieje wynalazków technicznych od najprostszych, jak pług, miech, pra-
sa, waga, po bardziej skomplikowane jak warsztat tkacki, tokarkę, pompę. licznik 
przebiegu drogi przez wóz konny, okręt, zasady konstrukcji machin oblężniczych 
jak tarany, balisty.Rzymianie byli doskonałymi inżynierami, budowali drogi, łaź-
nie, teatry, akwedukty, kamienne mosty, porty, a zastosowanie betonu możemy 
podziwiać w kamiennych mostach na terenie całego Imperium Romanum.

Witruwiusz napisał: "Podobnie w teatrach naczynia z brązu [vasa aerea] 
zwane przez Greków "cheia stawia się w niszach pod stopniami zgodnie z pra-
wami matematyki wedle różnicy dźwięków i rozmieszcza w krąg według praw 
symfonii albo współbrzmienia na kwarty, kwinty i podwójne oktawy, ażeby głos 
aktora idący ze sceny, odbiwszy się od naczyń odpowiednio rozmieszczonych, 
wzmocniony, dochodził do uszu widzów wyraźniej i przyjemniej.[1,3]
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Zajmuje się problemami akustyki i szczegółowo opisał ich właściwe rozmiesz-
czenie: zawsze dnem do góry, 13 w małych teatrach, 38 w dużych, na trzech po-
ziomach widowni zgodnie z trzema rodzajami muzyki (enharmoniką, chromatyką 
i diatoniką). Każde naczynie z brązu należało dostroić do odpowiedniego dźwię-
ku i ustawić w małych komorach między rzędami siedzeń w taki sposób, żeby nie 
dotykały żadnej ściany.

Traktat Witruwiusza wzbudził duże zainteresowanie twórców epoki renesan-
su – architektów, humanistów, miłośników antyku. Co kilka lat ukazywały się 
jego kolejne wydania. Z połowy XVI wieku pochodzą pierwsze przekłady z łaciny 
na język włoski i francuski. Nie zachowały się żadne ilustrujące tekst rysunki Wi-
truwiusza, przez co przełożenie traktatu było szczególnie trudne. Dzieło w nie-
długim czasie stało się nieodłącznym elementem studiów na temat architektury 
antycznej, źródłem wiedzy i inspiracji dla kolejnych pokoleń architektów. Wielu 
z nich starało się odtworzyć rysunki i szkice Witruwiusza na podstawie tekstu, 
kolejne wydania traktatu były ilustrowane przez uznanych architektów.

Do dzisiaj zasady trwałości, użyteczności i piękna są podstawowymi zasady 
współczesnego projektowania budynków i budowli, konstrukcji miejskich, a za-
sada trwałości stanowi podstawową przesłankę w budownictwie.

Witruwiusz jest autorem kanonu proporcji ludzkiego ciała, który według nie-
go powinien być punktem odniesienia w projektowaniu budowli. Tzw. człowiek 
witruwiański to sylwetka nagiego mężczyzny z rozłożonymi ramionami, wpisana 
w okrąg i kwadrat. Centralnym punktem sylwetki jest pępek. Na podstawie opisu 
Witruwiusza rysunek człowieka witruwiańskiego wykonał Leonardo da Vinci.
[1,3,10,12,14,24].
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Człowiek Witruwiański, Leonardo da Vinci Wizerunek nagiego mężczyzny 
wpisanego w okrąg i kwadrat, symbolizujące ruch, według zapisków Witruwiu-

sza.

Wizerunek Witruwiusza z 1684 roku, prezentującego Oktawianowi Augustowi 
De Architectura.[10,11,12]
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10. Trwałość i niezawodność konstrukcji budowlanych.

Problem trwałości i niezawodności obiektów, budowli i konstrukcji budow-
lanych od czasów Witruwiusza w zasadzie potwierdza jego obserwacje, bowiem 
trwałość obiektu budowlanego, konstrukcji budowlanych to okres liczony w la-
tach, w ciągu, którego dany obiekt lub jego część zachowują swoje właściwości 
użytkowe w normalnych warunkach eksploatacji.

O trwałości obiektu decyduje trwałość poszczególnych elementów konstrukcji 
i wykończenie. Trwałość obiektu zależy, od jakości wykonania i sposobu użyt-
kowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju materiału i agresywności 
środowiska. Trwałość to również okres, w którym obiekt zachowuje swoje wła-
ściwości użytkowe. Określona jest dla normalnych, czyli założonych przy projek-
towaniu, warunków eksploatacji.

Trwałość oczekiwana (administracyjna) to trwałość oczekiwana przez użyt-
kownika na podstawie rozsądnej oceny; za taką trwałość jest on skłonny zapłacić.

Trwałość rzeczywista to trwałość ustalona w drodze eksploatacji.
Trwałość zmęczeniowa: jest to wytrzymałość konstrukcji, urządzenia lub in-

nych elementów na zmieniające się w czasie obciążenia najczęściej o charakterze 
zmienno-amplitudowym poniżej odpowiedniej granicy wytrzymałości statycznej.

Natomiast niezawodność (ang. reliability) to własność obiektu mówiąca o tym, 
czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) 
przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole 
czynników wymuszających).

TRWAŁOŚĆ BUDOWLI JEST WARUNKIEM JEJ ISTNIENIA.

Konstrukcje budowlane, murowe, drewniane, stalowe, betonowe i żelbeto-
we użytkowane są w różnych warunkach atmosferycznych a także poddawane 
oddziaływaniu czynników mechanicznych, termicznych czy chemicznych. Kon-
strukcje te, od chwili wykonania stopniowo podlegają procesowi niszczenia przez 
czynniki fizyczne, chemiczne, środowiskowe, techniczne, eksploatacyjne, braku 
dbałości o stan techniczny obiektu.. Trwałość obiektu, elementów budowli prze-
jawia się w wyniku relacji materiał i środowisko.

Trwałości materiału, wyrobu budowlanego w żadnym przypadku nie można 
rozpatrywać w oderwaniu od warunków, w jakich jest on eksploatowany, a wśród 
innych definicji można ją określić, jako zdolność wyrobu do utrzymania wymaga-
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nych właściwości użytkowych w czasie, w warunkach możliwych do przewidze-
nia oddziaływań.

Trwałość odnosząca się do poszczególnych właściwości oznacza: stopień, 
w jakim wartości danej właściwości są zachowywane w czasie użytkowania. 
Niszczenie, czyli utrata trwałości elementów, materiałów pozostających pod róż-
nego typu obciążeniem i narażonych na działanie różnych czynników zachodzi 
stopniowo i przeważnie w sposób zbliżony do ekspotencjalnego, ale zawsze koń-
czy się nagłą utratą wytrzymałości, o ile nie nastąpi zmiana warunków użytko-
wania, czyli wzmocnienie, odciążenie, usunięcie czynnika agresywnego, remont 
elementu lub jego wymiana.

Trwałość budowli można też określić, jako zdolność do spełniania, przez okre-
ślony czas, wymagań użytkownika, w warunkach oddziaływania określonych 
czynników, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia 
nadmiernych kosztów użytkownika. Dla ustalenia trwałości budowli niezbędna 
jest znajomość, nie tylko początkowych właściwości użytkowych, lecz również za-
chowania się w czasie poszczególnych części budowli, materiałów lub wyrobów.

Trwałość obiektu zostanie osiągnięta tylko wtedy, jeżeli wszystkie jego skła-
dowe osiągną w przewidzianym okresie użytkowania minimalny poziom projek-
towanej wytrzymałości. Należy stwierdzić, że, pojęcie i ocena trwałości betonu 
w odnosi się do warunków jego pracy, czyli zachowania się materiału budowla-
nego w elemencie konstrukcyjnym pod obciążeniem przy równoczesnym niszczą-
cym działaniu czynników fizycznych i chemicznych.

Rozpatrując trwałość budowli, jako całości posługujemy się zawsze pojęciem 
okresu użytkowania a nie pojęciem długości życia budowli. Spowodowane jest 
to tym, że granicą trwałości obiektu uważamy stan, w jakim budowla lub jej część 
osiąga stan graniczny użytkowania. Trwałość jest funkcją właściwości uży tych 
materiałów, jakości projektu i wykonawstwa oraz różnych oddziaływań na budy-
nek, jak również sposobu użytkowania i przyjętych poziomów utrzymania.

Zgodnie z wymaganiami użytkowo-technicznymi, przepisami unijnymi, euro-
kodami oraz przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego budynki i obiekty 
budowlane powinny spełniać podstawowe wymagania w zakresie:

• nośności i stateczności,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• higieny, zdrowia i ochrony środowiska,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• ochrony przed hałasem,
• oszczędności energii i izolacyjności termicznej.

Przy normalnej konserwacji obiektów wymagania te po winny być spełnione 
podczas ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania. Jest to, więc kolejny 
warunek związany z trwałością. W dokumentach interpretacyjnych już wyraź-
nie mówi się o konieczności spełnienia wymagań w zakresie trwałości. Podob-
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ne rozwiązania zostały wprowadzone do obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 
Budow lane wart. 5, ust1.

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe elementy konstrukcyjne, decydują-
ce o bez pieczeństwie obiektu budowlanego, oraz elementy niedostępne, powinny 
spełniać swo je funkcje w całym wymaganym okresie użytkowania. Trwałość ich 
powinna odpo wiadać trwałości całego budynku. Podobne traktowanie wszyst-
kich elementów obiek tu mogłoby jednak powodować konieczność stosowania 
bardzo trwałych wyrobów budowlanych, a więc zwiększać nadmiernie koszty re-
alizacji. Z tego powodu zakłada się, że niektóre części budynku lub wyroby skła-
dowe mogą mieć mniejszą trwałość niż cały obiekt i będą wymagały wymiany, 
naprawy lub konserwacji. Można oczy wiście dążyć do maksymalnego zwiększa-
nia trwałości poszczególnych elementów, ale w taki sposób, aby nie powodowało 
to niepotrzebnego wzrostu kosztów realizacji obiektu.

Niezawodność budynku, budowli, konstrukcji budowlanej czy inżynierskiej 
(ang. reliability) − własność obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on popraw-
nie, spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności przez wymagany czas 
i w określonych warunkach eksploatacji w danym zespole czynników wymusza-
jących.

Obiekty budowlane, budynki, budowle inżynieryjne winny być projektowa-
ne w oparciu o teorię niezawodności, czyli zapewnienie wszystkim elementom 
konstrukcji znacznej pewności w pracy konstrukcji. Zakres Eurokodów oprócz 
zaleceń dotyczących obliczeń konstrukcyjnych, zawierają bardzo dużo zaleceń 
z zakresu tak zwanej „sztuki inżynierskiej”. Po wielu latach doświadczeń przeko-
nano się, że o bezpieczeństwie konstrukcji budowlanych w równym stopniu decy-
dują obliczenia konstrukcyjne, jak i zespół praktycznych doświadczeń zdobytych 
dotychczas w konkretnej dziedzinie konstrukcji budowlanych.

Niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów budowlanych 
jest podstawą projektowania współczesnych budynków.Teoria niezawodności po-
daje konstruktorom podstawowe zasady projektowania budynków z ich uwzględ-
nieniem.

Proces zużycia fizycznego, materialnego budynku i jego elementów składo-
wych jest związany z zachodzącymi w materii budynku procesami, interpretowa-
ne, jako obniżenie właściwości użytkowych lub wartości poszczególnych jego ele-
mentów; zużycie techniczne budynku jest funkcją zużycia wszystkich elementów 
budynku, zarówno konstrukcyjnych, wykończeniowych, jak i wyposażenia i in-
stalacji. Trwałość budynku lub jego części określana jest, jako zdolność do speł-
niania przez określony czas wymagań użytkownika w warunkach oddziaływania 
określonych czynników, bez istotnego pogorszenia właściwości użytkowych lub 
nadmiernego wzrostu kosztów użytkowania. Związana z tym wartość użytkowa 
budynku, jako zdolność budynku lub jego elementu do zaspokajania potrzeb 
człowieka jest bezpośrednio związana z właściwościami użytkowymi budynku. 
Zespół cech związanych z potrzebą zapewnienia użytkownikowi budynku dogod-
nego i bezpiecznego środowiska do przebywania oraz prowadzenia działalności, 
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do której budynek jest przeznaczony określa się właściwościami użytkowymi bu-
dynku czy budowli.[12,29].
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11. Użyteczność i funkcjonalność budowli.

Użyteczność związana jest z ergonomią, funkcjonalnością, pożytecznością, 
praktycznością, przydatnością, sensownością, użytkownością, zdatnością, przy-
datnością, celowością, wygoda.Użyteczność to zdolność dobra do zaspokajania 
potrzeb. Określa subiektywną przyjemność, pożytek lub zadowolenie płynące 
z konsumowanych (ew. posiadanych) dóbr. W szerszym ujęciu jest to satysfakcja 
i przyjemność wobec korzyści, jaką osiągają konsumenci w wyniku użycia (kon-
sumpcji) jakiegoś dobra.

Wartość użyteczności pozwala subiektywnie określić, ile zadowolenia dostar-
czają konsumentowi konsumowane przez niego produkty i usługi. Możliwe jest 
też istnienie użyteczności ujemnej, która informuje, że konsumpcja danego dobra 
(czy danej ilości dobra, czy w dany sposób) sprawia konsumentowi przykrość. 
Użyteczność (ang. usability) – własność produktów decydująca o ich, jakości 
użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, 
aplikacji oraz stron internetowych, jako web usability.

Technologiczność konstrukcji to zespół cech konstrukcyjnych określonego 
przedmiotu umożliwiających łatwe wykonanie go w danych warunkach produk-
cyjnych. O technologiczności konstrukcji decydują informacje przekazywane 
wytwórcy przez konstruktora, głównie za pomocą rysunku technicznego. Infor-
macje te dotyczą materiałów wyjściowych, ich wymiarów, rodzaju zastosowa-
nych półfabrykatów, kształtu i wymiarów gotowych przedmiotów oraz ich do-
kładności, jakości powierzchni, twardości .Konstruktor podając te informacje, 
powinien uwzględnić nie tylko wymagania wynikające z zadań, jakie ma spełnić 
konstruowany przedmiot (np. element maszyny, maszyna), ale również wymaga-
nia wynikające z warunku technologiczności konstrukcji. Dlatego więc należy 
przewidzieć optymalny w danym przypadku materiał i proces technologiczny, 
jaki będzie zastosowany przy wytwarzaniu konstruowanego przedmiotu.[12,29]
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12. Piękno i estetyka konstrukcji.

Piękno jest to pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowa-
nia proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, 
odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, 
cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią este-
tyki, prawdy i dobra. W metafizyce, piękno jest jedną z transcendentalnych wła-
ściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną 
tworzyw bytu oraz doskonałość.

Badaniami nad precyzowaniem terminu piękna zajmują się nie tylko filozofo-
wie i artyści, lecz także teoretycy z dziedzin: historii i krytyki sztuki, antropolo-
gii, socjologii, psychologii, a także szkolnictwa.

W starożytnej Grecji pojęcie piękna było znacznie szersze niż w latach póź-
niejszych. Wiązano je przede wszystkim z ideą dobra, duchowością, moralnością, 
myślą i rozumem; utożsamiano je wtedy z doskonałością, jako warunkiem piękna 
i sztuki na najwyższym poziomie. Twierdzono, że piękno wynika głównie z zacho-
wania proporcji i odpowiedniego układu. Pogląd ten przez wieki uważany był 
za najtrafniejszy. Wyznawali go m.in. pitagorejczycy, twierdząc, że piękno polega 
na doskonałej strukturze, wynikającej właśnie z proporcji części, harmonijne-
go ich układu. Dowodzili, że jest cechą obiektywną. W rozumieniu Arystotelesa 
pięknem jest wszystko "to, co będąc dobrem jest przyjemne"[1], jak również to, 
"co przyjemne dla wzroku i słuchu"[2]. Według św. Tomasza z Akwinu "pulchra 
dicuntur quae visa placent"[3], to, co podoba się, gdy jest postrzegane, czyli pięk-
ne jest to, co ujrzane podoba się. Wartość ta jest jednym z transcendentaliów, 
którego cechą jest umiarkowanie, (jako "powściągliwa i właściwa proporcja", 
lecz także w sensie moralnym)[4].

Na lata renesansu przypada czas rozważań na temat doskonałości a także 
piękna dzieł poszczególnych artystów, jak i tych pojęć samych w sobie. Petrarka 
i Giorgio Vasari przeciwstawiali wartość piękna, (jako obiektywną) innym poję-
ciom estetycznym jak np. wdzięk (uważanym przez nich za subiektywne).

Christian Wolff i Cesare Ripa włączyli pojęcie doskonałości do teorii estetyki; 
nie wiązał tych pojęć żaden z wcześniejszych autorów piszących po Platonie. 
Myśl tę rozwinął Alexander Gottlieb Baumgarten, pojawiła się także w twórczości 
Lessinga. Immanuel Kant uważał, że piękne jest to, co podoba się powszechnie, 
bezinteresownie i bezpośrednio. Oddzielał "sąd smaku" od pojęcia doskonałości.

W manieryzmie idea piękna została zastąpiona przez subtelność, wdzięk i dys-
harmonię. Po wieku XVIII teoria głosząca, iż piękno leży w proporcjach i zgod-
ności części, przestała obowiązywać.

Cyprian Kamil Norwid w poemacie "Promethidion" twierdził, iż najważniej-
szym zadaniem sztuk plastycznych jest ucieleśnianie ideału, upowszechnianie 
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piękna (tym samym nawiązywał do przekonań starożytnych Greków, łączących 
ideę piękna, doskonałości i sztuki).

Obecnie uważa się, że wzory piękna nie są stałe, pozostają swoiste dla kręgów 
kulturowych oraz okresu w jakim powstały. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż czę-
stokroć artyści starali się dać własną definicję piękna, niezależną od wcześniej-
szych kanonów. Tym samym piękno widziane przez artystę postrzegane jest, jako 
subiektywne i zależne od gustu czy upodobań.

Estetyka (gr. aisthetikos – dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 
'wrażliwy') – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami es-
tetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób naj-
bardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. 
Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją 
estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twór-
czy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. 
Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami sytuacji estetycznej.

Estetyka jako systematycznie prowadzony namysł nad pięknem i sztuką jest 
najmłodszą dziedziną filozofii. Estetyka explicite pojawiła się w XVIII wieku 
za sprawą Aleksandra Gottlieba Baumgartena, który wyznaczył jej zadanie opi-
sywania procesów poznawczych, czyli de facto traktował jako gałąź epistemo-
logii. Takie rozumienie estetyki obecne jest jeszcze w Krytyce czystego rozumu 
Immanuela Kanta (estetyka transcendentalna), jednak już w Krytyce władzy są-
dzenia Kant zrywa z epistemologicznie rozumianym pojęciem estetyki i kładzie 
podwaliny pod nową gałąź filozofii – estetykę jako wiedzę o pięknie i sztuce. 
Od czasów Kanta estetyka funkcjonuje jako "regularna" dziedzina filozoficzna, 
uprawiana przez myślicieli tej miary co Schelling, Hegel czy Adorno. Jest to tzw. 
estetyka explicite.

Pod pojęciem estetyki implicite rozumie się bądź wszelkie poglądy na temat 
piękna i sztuki, które pojawiały się u filozofów, artystów i twórców doktryn ar-
tystycznych przy okazji omawiania innych zagadnień, bądź koncepcje powsta-
jące poza paradygmatem estetyki, jako gałęzi filozofii świadomej swoich metod 
i celów poznawczych. Stąd też np. Władysław Tatarkiewicz mógł pisać historię 
estetyki od starożytności, przez średniowiecze, aż po XVIII wiek, chociaż samo 
pojęcie estetyki, jako dziedziny wiedzy w owych epokach nie istniało.

Rozróżnienie między estetyką explicite i implicite z pewnością nie jest wy-
starczająco jasne. Pojawiało się wiele koncepcji – w starożytności koncepcja 
pitagorejczyków czy platońska koncepcja wartości poznawczej sztuki, – które 
moglibyśmy dziś nazwać estetykami, chociaż, gdy powstawały, pojęcie estetyki 
jeszcze nie istniało.
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Witruwiusz wielokrotnie wypowiada się na temat piękna i sposobów jego re-
alizacji. W podręczniku architektury było to potrzebne, a nawet konieczne. W XX 
wieku wydawać by się mogło, że takie uwagi i stwierdzenia, a nawet przepisy 
i kanony, niewielkie mają znaczenie dla współczesnego czytelnika. Tymczasem te 
właśnie rozdziały w okresie poantycznego funkcjonowania dzieła budziły i budzą 
najżywszą dyskusję, należy się im, więc dokładniejsze omówienie. Wizja piękna, 
roztaczana przez Witruwiusza przed użytkownikami dzieła, z pewnością nie mia-
ła cech indywidualnych, lecz uznawana była powszechnie za jego życia i w jego 
środowisku.

Piękno w architekturze można uzyskać przez stosowanie eurytmii-dobrego 
rytmu, który można osiągnąć można dzięki stosowaniu właściwych stosunków 
liczbowych między podstawowymi wymiarami budynku i jego elementów, czyli 
dzięki zastosowaniu określonego modułu. Właściwe proporcje doprowadzą z ko-
lei do idealnej symetrii. Eurytmia i symetria to podstawowe pryncypia sztuki 
klasycznej i pochodzącego od niej klasycyzmu.

Doskonałość techniczna budowli ,jasność konstrukcji,przejrzystość rozwiąza-
ń,wykorzystanie przestrzeni funkcjonalnych ,niezwykła wartość technicznai kon-
strukcyjna przenosi się wprost na doskonałośc estetyczna.[9,12,24].
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13. Konstruktywizm i dekonstruktywizm w architekturze.

Konstruktywizm w budownictwie to idea charakteryzująca się podkreślaniem 
cech konstrukcyjnych obiektu budowlanego, oparta na teorii mówiącej, że o es-
tetycznej wartości obiektu decyduje logicznie zastosowana i właściwie ustalona 
jego konstrukcja. Jeden z głównych kierunków architektury modernistycznej, 
rozwijający się w latach 20. i 30. XX wieku, głównie w ZSRR, oraz innych pań-
stwach europejskich.

W szerszym znaczeniu o konstruktywizmie mówi się w odniesieniu do wszel-
kich dzieł architektury, które podkreślają w swej formie strukturę konstrukcyjną. 
Od początku XIX wieku obiekty o cechach konstruktywistycznych powstawały 
w związku z nowymi zadaniami, przed jakimi stanęła architektura, przede wszyst-
kim w ramach budownictwa przemysłowego i komunikacyjnego. W tym czasie 
większość architektów nie zajmowała się konstrukcją, pozostawiając to zadanie 
nowo powstałemu zawodowi inżyniera budownictwa. W XX wieku ścisła współ-
praca między architektem a konstruktorem nabrała większego znaczenia – dzięki 
temu mogły powstać obiekty, których konstrukcja i estetyka nie stoją w sprzecz-
ności do siebie.

Konstruktywizm w architekturze zainspirowany został przez szersze zjawisko 
konstruktywizmu w sztuce, rozwijającego się w Rosji już od 1914. Za pierwsze 
dzieło architektoniczne konstruktywizmu uchodzi niezrealizowany projekt po-
mnika III Międzynarodówki Władimira Tatlina w postaci spiralnej kratownico-
wej wieży o wysokości ponad 400 m, w którą wplecione były pomieszczenia użyt-
kowe w kształcie brył elementarnych. W początku lat 20. XX w. konstruktywizm 
stał się najistotniejszym kierunkiem w nowoczesnej architekturze ZSRR.

Dzięki działalności Lissitzkiego, od około 1922, konstruktywizm stał się zjawi-
skiem międzynarodowym, występując przede wszystkim w Szwajcarii, Holandii 
i Niemczech. Z grupą konstruktywistów, skupionych wpierw wokół czasopism 
Wieszcz. Gegenstand. Objet i G, a następnie ABC – Beiträge zum Bauen, zwią-
zana była przejściowo grupa de Stijl. W 1928 konstruktywiści wywarli znaczny 
wpływ na początkowe założenia CIAM. Na skutek wielkiego kryzysu, a także 
opanowania w Niemczech samorządów przez partie prawicowe i nazistowskie, 
większość konstruktywistów wycofała się w początkach lat 30. z życia zawodo-
wego, niektórzy odeszli od radykalnego stylu, a część kontynuowała działalność 
w ZSRR.

W klasycznym konstruktywizmie stosowane były wyszukane układy konstruk-
cyjne, często oparte na jednym generalnym pomyśle, co dawało pole do popisu 
przede wszystkim w budowlach centralnych. Chętnie korzystano z cięgien i kra-
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townic. Konstruktywizm cechował się analizą właściwości użytych materiałów 
i zastosowanych układów konstrukcyjnych przez stosowanie obliczeń podpartych 
osiągnięciami współczesnej nauki. Zastosowana forma architektoniczna była 
związana z własnościami stosowanego materiału (stal, żelbet, drewno, szkło). 
Nierzadko kształt budynku pochodził z przeniesienia wykresu momentów zgi-
nających na realną konstrukcję, tak aby przekroje elementów konstrukcyjnych 
i ilość zastosowanego materiału były najmniejsze, a jednocześnie podkreślały 
umiejętności inżynierskie i kunszt budowlany.

W przeciwieństwie do stylu międzynarodowego konstruktywizm nie dążył 
do w pełni abstrakcyjnej i zdematerializowanej kompozycji, opierając się często 
na efektach kontrastu między elementami ciężkimi i lekkimi, sugerując przezwy-
ciężenie grawitacji. Zakładane przez konstruktywistów zasady obejmowały po-
czątkowo anonimowość architektury i przejęcie metod przemysłowych w budow-
nictwie, przejmując marksistowskie idee społeczne. Klasyczny konstruktywizm 
podkreślał też znaczenie samego procesu budowlanego, wprowadzając do archi-
tektury elementy wskazujące na możliwość kontynuacji i rozbudowy budynku, 
takie jak wybiegające w przestrzeń ramy, maszty, stropy.

Konstruktywizm stał się zjawiskiem międzynarodowym, występując przede 
wszystkim w Szwajcarii, Holandii i Niemczech. W przeciwieństwie do stylu 
międzynarodowego konstruktywizm nie dążył do w pełni abstrakcyjnej i zde-
materializowanej kompozycji, opierając się często na efektach kontrastu między 
elementami ciężkimi i lekkimi, sugerując przezwyciężenie grawitacji. Zakładane 
przez konstruktywistów zasady obejmowały początkowo anonimowość architek-
tury i przejęcie metod przemysłowych w budownictwie, przejmując marksistow-
skie idee społeczne. Klasyczny konstruktywizm podkreślał też znaczenie same-
go procesu budowlanego, wprowadzając do architektury elementy wskazujące 
na możliwość kontynuacji i rozbudowy budynku, takie jak wybiegające w prze-
strzeń ramy, maszty, stropy. W szerszym znaczeniu o konstruktywizmie mówi się 
w odniesieniu do wszelkich dzieł architektury, które podkreślają w swej formie 
strukturę konstrukcyjną. Od początku XIX wieku obiekty o cechach konstrukty-
wistycznych powstawały w związku z nowymi zadaniami, przed jakimi stanęła 
architektura, przede wszystkim w ramach budownictwa przemysłowego i komu-
nikacyjnego. W tym czasie większość architektów nie zajmowała się konstrukcją, 
pozostawiając to zadanie nowo powstałemu zawodowi inżyniera budownictwa. 
W XX wieku ścisła współpraca między architektem a konstruktorem nabrała 
większego znaczenia – dzięki temu mogły powstać obiekty, których konstrukcja 
i estetyka nie stoją w sprzeczności do siebie.

Konstruktywizm wynikał wprost ze swojej istoty,zasad tworzenia budynków 
i budowli ,które stanowiły czystą konstrukcję tworzącą te obiekty,tworzoną przez 
konstruktorów i inżynierów ,zatem konstrukcja własnie jako dominująca wypeł-
niała wymagania techniczne, funkcjonalne,uzytkowa oraz spełniała wszelkie wy-
magania estetyczne lub wręcz tworzyła standardy estetyczne.

Jednak prawdziwym wyzwaniem dla konstruktorów był dekonstruktywizm.
Dekonstruktywizm w architekturze, zwany także dekonstrukcją, to rozpoczęta 
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w późnych latach 80. XX wieku kontynuacja architektury postmodernistycznej. 
Charakteryzuje się ideą fragmentacji, zainteresowaniem manipulacją pomysłami 
dotyczącymi powierzchni lub pokrycia konstrukcji, krzywoliniowymi kształta-
mi, które służą zaburzeniu i przemieszczeniu takich elementów architektury jak 
konstrukcja szkieletowa oraz bryła. Końcowy efekt wizualny obrazowany przez 
budynki w wielu dekonstruktywistycznych „stylach” charakteryzuje się stymulu-
jącą nieprzewidywalnością i kontrolowanym chaosem.

Ważne wydarzenia w historii dekonstruktywizmu to: konkurs architektoniczny 
na Parc de la Villette ,szczególnie wkład Jacques’a Derridy i Petera Eisenmana 
oraz zwycięski projekt Bernarda Tschumiego, wystawa Architektura Dekonstruk-
tywistyczna w 1988 roku w nowojorskim Museum of Modern Art zorganizowana 
przez Philipa Johnsona i Marka Wigleya, oraz otwarcie w 1989 roku Wexner 
Center for the Arts w Columbus, zaprojektowanego przez Petera Eisenmana. 
Nowojorska wystawa prezentowała dzieła takich architektów czy pracowni jak 
Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, 
Coop Himmelb(l)au, oraz Bernard Tschumi. Od czasu wystawy wielu z architek-
tów utożsamianych z ruchem dekonstruktywistycznym zdystansowało się od tego 
określenia. Niemniej jednak termin przyjął się i obecnie obejmuje ogólny trend 
we współczesnej konstrukcji i architekturze.

Oryginalnie niektórzy z architektów znanych jako dekonstruktywiści byli in-
spirowani pomysłami francuskiego filozofa Jacques’a Derridy. Eisenmana wią-
zała przyjaźń z Derridą, ale jego podejście do architektury ukształtowało się 
na długo przed zostaniem dekonstruktywistą. Dla niego dekonstruktywizm powi-
nien być uważany jako przedłużenie radykalnego formalizmu. Niektórzy z upra-
wiających dekonstruktywizm byli inspirowani formalnymi eksperymentami oraz 
geometryczną nierównowagą rosyjskiego konstruktywizmu. Dodatkowe odnie-
sienia dekonstruktywizmu do ruchów XX wieku to: wzajemne oddziaływanie 
modernizmu i postmodernizmu, ekspresjonizm, kubizm, minimalizm oraz sztuka 
współczesna. Ideą przewodnią dekonstruktywizmu jest próba wyrwania archi-
tektury z ograniczających „reguł” modernizmu takich jak „forma służy funkcji” 
(form follows function), „czystość formy” (purity of form), oraz „wierność mate-
riałom” (truth to materials).

Dekonstruktywizm we współczesnej architekturze przeciwstawia się ra-
cjonalności modernizmu. Jego związek z postmodernizmem też jest oparty 
na przeciwieństwie. Mimo iż postmoderniści oraz artyści tworzący rodzący się 
dekonstruktywizm publikowali paralelnie prace w magazynie Oppositions (wy-
dawanym w latach 1973-1984), teorie zawarte w tym magazynie wyznaczają po-
czątek decydującego rozłamu na dwa odmienne ruchy. Dekonstrukcja przyjęła 
pozycję konfrontacyjną do dużej części architektury oraz historii architektury 
chcąc podzielić i rozmontować architekturę. Podczas gdy postmodernizm po-
wrócił do historycznych odniesień, których unikał modernizm, dekonstrukty-
wizm odrzuca niektóre elementy postmodernistyczne.

Innym tekstem, który oddzielił dekonstruktywizm od modernizmu i postmo-
dernizmu była publikacja Roberta Venturiego pod tytułem „Złożoność i sprzecz-
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ność w architekturze” z 1966 roku. Punkt zwrotny dla zarówno postmodernizmu, 
jak i dekonstruktywizmu, Complexity and Contradiction in architecture argu-
mentuje przeciw czystości, przejrzystości i prostocie modernizmu. Racjonalizm 
projektu został odrzucony, ale funkcjonalizm budynku nadal pozostał prawie nie-
naruszony. To rezultat bliski tezie z następnego głównego działa Venturiego[3], 
według której znaki i ornamenty mogą być zastosowane w pragmatycznej archi-
tekturze aby zaszczepić filozoficzną złożoność semiotyki.

Innymi głównymi nurtami, z których czerpie dekonstruktywizm, to rosyjski 
konstruktywizm i futuryzm z początków XX wieku. Dekonstruktywizm nawiązuję 
zarówno do grafiki tych ruchów, jak i wizjonerskich projektów architektonicz-
nych, z których jednak mało który został wybudowany.Artyści tacy jak Naum 
Gabo, El Lissitzky, Kazimierz Malewicz, oraz Aleksander Rodczenko, wpłynę-
li na graficzne poczucie form geometrycznych takich dekonstruktywistycznych 
architektów jak Zaha Hadid i projektanci z Coop Himmelb(l)au.Zarówno dla 
dekonstruktywistów, jak i konstruktywistów przedmiotem zainteresowania była 
tektonika tworzenia abstrakcyjnych dzieł. I jedni i drudzy zainteresowani byli 
radykalną prostotą form geometrycznych. Konstruktywistyczna skłonność do pu-
ryzmu jest jednak nieobecna w dekonstrukcji; forma jest często deformowana, 
gdy konstrukcja jest dekonstruowana. Podobnie nieobecna, lub przynajmniej 
mniej istotna, jest rola dekonstrukcji w propagowaniu socjalistycznych i kolekty-
wistycznych wartości, które głosił konstruktywizm.

Głównym motywem graficznym konstruktywizmu były prostokątne płyty i trój-
kątne bloki, oraz bardziej podstawowe geometrie kwadratu i koła. Przywołują 
one podstawowe jednostki strukturalne jak żelazne belki czy pnie drzew luźno 
ze sobą połączone, ułożone w stosy lub po prostu rozproszone. Często były szki-
cowane i dzielą cechy wspólne z rysunkiem technicznym oraz planem. Podobna 
pod względem kompozycji są niektóre prace Daniela Libeskinda.

Surowy strukturalizm konstruktywistycznych architektów takich jak Iwan Le-
onidow, Konstanty Melnikow, Aleksander Vesnin oraz Władimir Tatlin miał tak-
że wpływ na dekonstruktywistów, a zwłaszcza na Rema Koolhaasa. Ich dzieła, 
w ostatecznej formie, sprawiają wrażenie uosabiających “proces” konstrukcji. 
Finalizują one przejściowe aspekty plac budów, rusztowań i dźwigów niezbęd-
nych przy wielkoskalowych projektach. „Wygładzacz chmur” Ela Lissitzky’ego 
, przypominający złączone dźwigi przystosowane do zamieszkania antycypuje 
wieże telewizyjną China Central Television Koolhaasa. Rem Koolhaas czerpie 
z Ivana Leonidova projektując budynki wyglądające jak permanentne place bu-
dowy.

Tendencja do deformacji i przemieszczania wyraża związek dekonstruktywi-
zmu z ekspresjonizmem i architekturą ekspresjonistyczną. Czasami dekonstruk-
tywizm odbija różne formy ekspresjonizmu, neoekspresjonizmu i ekspresjonizmu 
abstrakcyjnego. Kanciaste formy projektów dekonstruktywistów przywołują abs-
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trakcyjne geometrie numerowanych obrazów Franza Klina. Architektura dekon-
struktywistyczna posiada wiele cech wspólnych z dziełami Kandinsky’ego.

Reasumując można stwierdzić ,że konstruktywizm i dekonstruktywizm to for-
my geometryczne projektowane w budynkach i budowlach ,które dla konstrukcji 
budowlanych stanowią rzecz banalną.[10,11,12].
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14.Witruwiusz” O architekturze ksiąg X” o konstrukcjach.

Witruwiusz jako budowniczy obznajomiony z naukami, sztuką budowania , 
zakresem tej sztuki, zawartymi w niej prawidłami i prawami przedstawia swoje 
dzieło jako popularny podręcznik dla wszystkich ludzi związanych z budownic-
twem .Aby jednak przystąpić do studiowania traktatu Witruwiusz należy przpo-
mniec podstawowe pojęcia ,definicje,nazewnictwo z zakresu konstrukcji,sztuki 
budowlanej i architektury.

Podstawowe pojęcia z zakresu starożytnej sztuku budowania i architektury.
Agora – w starożytnej Grecji zgromadzenie ludowe, zwł. w przeciwstawieniu 

do rady; centralny plac – rynek miastach gr. miejsce obrad zgromadzenia ludo-
wego, ośrodek życia handlowego i polit. (agora ateńska)

abakus – najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznej płyty

akroterion – element rzeźbiarski wieńczący szczyt i narożniki frontonu bu-
dowli antycznej, złożony z palmet, wici akantowej, waz, figur zwierzęcych (lew, 
sfinks) lub postaci ludzkich antyk, renesans, klasycyzm

akwedukt – (aquae ductus) wodociąg w starożytnym rzymie, doprowadzający 
wodę do osiedli otwartym kanałem lub rurociągiem, często na arkadach, z wyko-
rzystaniem naturalnego spadku terenu (rzymska kampania, płd francja – nîmes, 
hiszpania – segowia)

amfilada – (przestrzał) trakt pomieszczeń połączonych drzwiami umieszczo-
nymi na jednej osi.

anta – wysunięta boczna ściana antycznej świątyni; wzmocniona strona czo-
łowa ma formę półfilara

absyda – w arch. gł. sakralnej pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy, 
trójliścia, podkowy, trapezu, zamykające prezbiterium, lub nawę. pojawiła się 
w świątyniach i bazylikach starożytnego rzymu.

architraw, epistyl – (epistylion) w arch. antycznej i stylach od niej pochod-
nych pozioma belka spoczywająca na kolumnach.

archiwolta – (przedni łuk) 1) czoło i podniebienie przedniego łuku, architraw 
wygięty między filarami lub kolumnami 2) łuk wieńczący romańskie i gotycki 
portale, często powtarza się kilkakrotnie coraz mniejsze. archiwolty bywają po-
kryte ornamentem (romańskie) lub płaskorzeźbą (gotyckie).
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arkada – (łuk) pojedynczy łuk albo ciąg łuków opartych na filarach lub ko-
lumnach

arkada międzynawowa – łuk między nawą główną a boczną albo między są-
siadującymi ze sobą nawami bocznymi.

arkadowy fryz – fryz z przecinających się (przeplecionych) arkadek, orna-
ment poch. islamsko normańskiego, występujący w romańskim i gotyckim bu-
downictwie ceglanym.

atlant – (gigant, podpora) posąg atletycznego mężczyzny użyty jako podpora 
belkowania, balkonu

atrium – centralne pomieszczenie antycznego domu mieszkalnego, przeważ-
nie otwarte od góry

attyka – 1)ścianka nad gzymsem koronującym zasłaniająca dach, często 
zwieńczona figurami 2) we wnętrzu wąska powierzchnia ściany między dwoma 
gzymsami, oddzielająca sklepienie od filarów. kondygnacja attykowa – niska 
kondygnacja nad gzymsem koronującym (późny renesans włoski, francuski ba-
rok).

balustrada → tralka

baptysterium – (budynek chrzcielny) samodzielna, często ośmiokątna budow-
la centralna, wznoszona w okresie wczesnego chrześcijaństwa i średniowiecza, 
przeważnie po stronie zachodniej kościoła katedralnego. chrzczony wchodził 
do basenu chrzcielnego. w miarę zanikania tego zwyczaju zastąpiono baptyste-
rium chrzcielnicą stojącą wewnątrz kościoła.

barbakan – element systemu obronnego stanowiący rozwiniętą formę przed-
bramia, często w postaci rondeli, wysuniętej na zewnątrz obwodu murów i połą-
czonej z nimi szyją

bazylika – hala królewska, pierwotnie przypuszczalnie budynek urzędowy 
archonta basileusa na ateńskiej agorze; rzymska hala targowa lub sądowa, za-
zwyczaj otoczona przez boczne nawy i niekiedy zakończona półokrągła trybuną, 
w chrześcijańskiej architekturze sakralnej kościół podłużny, nawą główną wyż-
szą od naw bocznych, mającą okna umieszczone powyżej poziomu dachów naw 
bocznych (strefa okien górnych). bazylika starochrześcijańska: w toku dalsze-
go rozwoju bazylikę wzbogacono o następujące elementy: kryptę, skrzyżowanie 
naw, chór, sklepienia, wieże, przemienność podpór, empory, tryforium, westwerk. 
w późniejszym gotyku bazylika traci znacznie na korzyść kościoła halowego, 
w renesansie i baroku na korzyść centralnej budowli i kościoła salowego.
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belkowanie – w świątyni greckiej architraw, fryz, i gzyms wieńczący , w póź-
niejszych epokach stosowanie nad poszczególnymi elementami architektoniczny-
mi np. w formie impostów nad kolumnami , element drewnianego stropu.

bema – 1)podwyższenie dla kleru w obrębie absydy lub prezbiterium bazyli-
ki wczesnochrześcijańskiej; 2) oddzielona przez ikonostas przestrzeń ołtarzowa 
w cerkwi; 3) bima – podwyższenie do czytania tory w synagodze.

caldarium → termy

cella – (komora) pozbawione okien główne pomieszczenie świątyni antycznej, 
w którym stał posąg bóstwa.

centralna budowa – założenie architektoniczne o jednakowej symetrii w co naj-
mniej 4 kierunkach i zaakcentowanej bryle środkowej, na planie kolistym, elip-
tycznym, kwadratowym, wielokątnym. zasadzie organizacji przestrzeni budowli 
centralnej odpowiada przekrycie w formie kopuły, także nad pomieszczeniami 
bocznymi (baptysterium, mauzoleum, memoriale)

cokół – (bucik) 1) dolna część budowli, często wyodrębniona uskokiem lub 
gzymsem cokołowym 2) podstawa kolumny, filara, posągu

donżon – wieża główna zamku (stołp), także wieża mieszkalna na zamku, rów-
nież zamek wieżowy (donżon)

echinus – część kapitelu doryckiego i jońskiego (kolisty wałek, we wczesnym 
okresie – wydatnie wybrzuszony, od okresu klasycznego – mniej wystający)

aedicula – (edykuła) 1) kapliczka w świątyniach rzymskich dla ustawienia po-
sągu 2) we wczesnym chrześcijaństwie budynek nagrobny 3) w średniowieczu 
prywatna kapliczka 4) dziś ogólnie mały, otwarty budynek o niewielkiej głęboko-
ści, zwieńczony frontonem, opartym na podporach, o przylegający tylną stroną 
do ściany 5) ołtarz

empora – rodzaj galerii lub loży wspartej na filarach wznoszona nad nawami

fasada – (twarz) frontowa elewacja budowli. niektóre budynki mają dwie fa-
sady (pałac barokowy). przeważnie fasada odzwierciedla wewnętrzny podział 
budynku: ukazuje liczbę pięter, naw a w okresie baroku wygina się na zewnątrz 
odpowiednio do elipsy rzutu budowli.

filar – (pila) podpora pionowa o przekroju prostokątnym albo wielokątnym. 
może się składać, podobnie jak kolumna z bazy, trzonu, głowicy i (lub) importu; 
może być wolnostojący albo wtopiony w ścianę (filary okrągłe – kościoły halowe 
– nadmiernie smukłe albo grube, krzyżowe – w przekroju kształt krzyża równo-
ramiennego,
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filar wiązkowy – składa się z trzonu z otaczającymi go służkami)

flankująca wieża – wieża boczna bramy warownej

frigidarium → termy

rontor – przyściółek, trójkątny szczyt wieńczący fasadę świątyni antycznej, 
środkowy ryzalit pałacu,

fryz – wąski pas poziomy, ograniczający lub dzielący płaszczyzny, często zdo-
biony

gierowanie → gzyms

gimnazjum – (nagi) w starożytnej grecji teren sportowy przeznaczony do ćwi-
czeń chłopców i efebów, rozszerzony później o stoę, łaźnię, palestrę (szkołę zapa-
sów), stadion (bieżnię) i salę do nauki,

głowica – (główka) główna część kolumny, filara, pilastra, pośrednicząca mię-
dzy trzonem podpory, a elementem podpieranym

gzyms – poziomy element architektoniczny, wysunięty przed lico muru dla 
zaakcentowania horyzontalnych podziałów budowli i osłony przed deszczem, 
(gzyms cokołowy, kordonowy, kopnikowy, główny, koronujący, wieńczący) gzyms 
nazywamy gierowanym, wyłamywanym, jeśli całym swoim profilem omija usko-
kowo występy muru.

herma – określenie używane od czasów renesansu dla półfigury lub głowy 
na postumencie, zwężającym się, ku dołowi, często przyściennej, pełniącej funk-
cję podpory, pierwotnie była to antyczna rzeźba wolno stojąca.

iglica – hełm wieży

ikonostas – (miejsce ustawienia obrazu) w cerkwiach ściana z ikonami, od-
dzielająca część ołtarzową, prezbiterium od nawy

kandelabr – świecznik stojący. występuje od czasów antycznych w wielu for-
mach: jako świecznik siedmioramienny, ośmioramienny, z postacią ludzką itd.

kanelowanie – (żłobkowanie) żłobki = kanelury pokrywają trzony antycznych 
kolumn lub filarów. w porządku doryckim rowki stykają się ze sobą, tworząc 
ostre krawędzie, w porządku jońskim i korynckim oddzielają je od siebie płaskie 
listewki,

kapitel → głowica
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kariatyda – żeński odpowiednik atlanta, przedstawiana w długiej szacie,

kartusz – tarcza w ozdobnej ramie, często herbowa (renesans, barok)

kolumna – podpora budowli, mająca przekrój trzonu okrągły, wielokątny lub 
profilowany. pierwotnie opierało się na niej belkowanie, od czasów rzymskich 
także łuk. bywała stosowana jako element dekoracyjny, nie pełniący funkcji no-
śnej. może być wolno stojąca, przyścienna, albo zespolona z filarem tylko częścią 
swego przekroju.

kopuła – przesklepienie przestrzeni na rzucie kolistym, czworo i wielokątnym 
o regularnej krzywiźnie. przejście od rzutu wielokątnego do kolistego umożliwia-
ją pendentywy (żagielki)

korpus nawowy – część kościoła (o planie podłużnym) między fasadą a pre-
zbiterium lub transeptem,

kościół bazylikowy → bazylika

kościół halowy – kościół podłużny, którego nawy boczne są tej samej albo 
prawie równej wysokości co nawa główna, nawa główna nie ma okien, a oświe-
tlają ją wysokie okna naw bocznych

kościół pseudohalowy → pseudobazylikowy

kościół pseudobazylikowy – (układ schodkowy) uskokowe ukształtowanie pla-
nu i bryły budowli, orazslsmentów architektonicznych. jest on widoczny: w prze-
kroju budynku np. pseudohali lub pseudobazyliki.

krużganek – w klasztorach otoczenie wirydarza (odkrytego czworokątnego 
dziedzińca)

laskowanie – rozczłonkowanie okna gotyckiego przez wąskie pionowe laski 
kamienne.

lizena – pionowy pas na murze podobny do pilastra, jednak bez bazy i głowi-
cy, często połączony z sąsiednimi lizenami fryzem arkadowym. służy do podziału 
płaszczyzny ściany i jej wzmocnienia.

loggia – 1) → podcienia 2) galeria (wydłużone pomieszczenie reprezentacyjne 
w pałacu nowożytnym, często służące do wystawiania dzieł sztuki, najwyższy 
poziom widowni w teatrze, korytarz lub przejście w kościele) 3) otwarta hala 
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arkadowa, często w renesansie włoskim; 4) otwarte pomieszczenie na piętrze, 
znajdujące się w obrębie linii budowli ( w odróżnieniu od balkonu)

lukarna – okno w połaci dachowej przeważnie o bogatej dekoracji (francuski 
późny gotyk i renesans)

luneta – 1) wycinek sklepienia poprzeczny względem osi głównego sklepienia 
i przecinający się z nim, częsty nad oknami 2) dzieło obronne

łuk – sklepiona konstrukcja wieńcząca otwór lub wnękę w murze, która przej-
muje oblężenie i przekazuje je na podpory

łuk triumfalny – od ii w p.n.e. wznoszony jako pomnik ku czci osoby albo upa-
miętnienia wydarzenia historycznego.

mansarda – dach mansardowy (j.h.mansart) umożliwia umieszczenie na pod-
daszu pomieszczeń mieszkalnych o ukośnych ścianach.

maswerk – ornament architektoniczny składający się z elementów geome-
trycznych, zwłaszcza kół, wieloliści, rybich pęcherzy, plastrów miodu, nosków, 
itp. pierwotnie stosowany jako dekoracja pola nad oknami bliźnimi, ujętymi 
wspólnym łukiem.

mauzoleum – grobowiec, często w formie odrębnej budowli (świątynia, lub 
kaplica grobowa, piramida, grób wierzowy), w postaci nagrobków zachowały się 
w większej liczbie w kościołach, krużgankach i na cmentarzach.

meander – rodzaj ornamentu falistego, załamującego się pod kątem prostym, 
którego nazwa pochodzi od rzeki meander o licznych zakolach, w azji mniejszej.

megaron – (obszerne miejsce) 1) główne pomieszczenie greckiego domu miesz-
kalnego z paleniskiem i przedsionkiem, 2) sala tronowa pałacu kreteńsko-mykeń-
skiego. megaron jest wzorem dla pierwotnej formy greckiej świątyni.

narteks – wschodnia część atrium w starochrześcijańskiej i średniowiecznej 
bazylice – przedsionek poprzedzony kolumnadą 2) kruchta, przedsionek kościo-
ła, często bogatą rzeźbą architektoniczną. w bizantyjskiej architekturze sakralnej 
narteks nosi nazwę „litai”

nawa – boczna – część przestrzeni kościoła równoległa do nawy głównej 
o otwarta na nią, n.główna – środkowa przestrzeń wielonawowego korpusu na-
wowego (części kościoła między fasadą a prezbiterium)

obelisk – wysoki, czworoboczny słup kamienny, zwężający się ku górze i ścięty 
u szczytu w formie piramidki. egipski symbol kultowy, stosowany w renesan-
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sie w małej skali jako dekoracyjny element architektoniczny, najczęściej łącznie 
z wolutami w szczytach i attykach.

oktogon – budowla wzniesiona na rzucie regularnego ośmiokąta. stary sym-
bol orientalny i antyczny, wyrażający doskonałość kosmosu.

oratorium – (pomieszczenie do modlitwy) 1)chór dla zakonników lub kleru 
w kościołach klasztornych i kolegiatach 2)określenie wewnętrznej kaplicy lub 
prezbiterium kościoła zakonu żebrzącego 3)prywatna lub klasztorna kaplica do-
mowa 4)okratowana albo oszklona loża z widokiem na ołtarz dla dostojników 
świeckich lub duchownych, szczególnie w kościołach barokowych.

orientowanie – wytyczanie osi wzdłuż kościoła chrześcijańskiego zgodnie 
z kierunkiem zachód – wschód, tak aby chór z ołtarzem był zwrócony ku wscho-
dowi (ku ziemi świętej)

pendentyw → żagielek

perystyl – 1)portyk kolumnowy otaczający dziedziniec domu mieszkalnego 
albo świątyni 2)atrium bazyliki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, nar-
teks

pilaster – półfilar przyścienny, nieznacznie wysunięty przed lico muru.

pinakiel – smukła i ostro zakończona gotycka sterczyna ozdobna, wieńczą-
ca przypory, wieże, składa się z: 1)czworo lub ośmiobocznego trzonu 2)iglicy 
ukształtowanej w formie strzelistej piramidy

podcienia – otwarty, często sklepiony korytarz arkadowy, stanowiący część 
parteru, zwłaszcza kamienic i ratuszy, także wysunięty przed lico parteru.

podpora – element budowli, na którym spoczywa zakończenie elementu dźwi-
gającego obciążenie, np. wspornik jest podporą belki, a skarpa podporą łuku 
sklepienia gotyckiego.

portal – artystyczna oprawa otworu wejściowego. pierwowzorem dla portalu 
w krajach zachodu był rzymski łuk triumfalny.

portyk – otwarta przybudówka przed głównym wejściem do budynku, z da-
chem opartym na kolumnach albo filarach, często z trójkątnym szczytem. głów-
nie antyk oraz okres od renesansu do klasycyzmu.

prezbiterium – przestrzeń kościoła przy ołtarzu głównym, przeznaczona dla 
duchowieństwa.

naos, pronaos – otwarty przedsionek celli (laosu) świątyni greckiej.
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propyleje – monumentalny budynek wejściowy przed zamkniętym terenem 
świątynnym w grecji. najsłynniejsze są propyleje na akropolu w atenach.

przęsło – 1)odcinek sklepienia wydzielony przez gurty lub żebra jarzmowe 
i podpory od sąsiednich odcinków sklepienia czy odpowiedniej przestrzeni wnę-
trza (system przechodzący, system wiązany), 2)odcinek mostu między dwoma fi-
larami.

pylon – 1)brama świątyni flankowana wieżami, 2)masywne słupy po obu stro-
nach bramy 3) filar albo maszt nośny mostu wiszącego

rozeta – ornament w kształcie stylizowanego, wpisanego w zarys kolisty kwia-
tu, np. we fryzie lub kasetonie. także okrągłe okno, przeważnie wypełnione ma-
swerkiem.

rotunda – budowla centralna na rzucie koła, czasem stanowi część większej 
budowli, np. rotunda na osi chóru.

ryzalit – część budynku wysunięta przed lico na całej wysokości, wraz z da-
chem. zależnie od usytuowania względem osi środkowej ryzalit może być środ-
kowy, boczny, albo narożny. ulubiony sposób podziału fasady w renesansie i ba-
roku.

rzymskie porządki – porządki architektoniczne starożytnego rzymu.

sklepienie – przekrycie wnętrza budynku o przekroju krzywoliniowym , wyko-
nane z drewna, kamienia, betonu, szkła lub metalu. podpory przyjmują na siebie 
ciężar i rozpór sklepienia.

służka – ćwierćkolumna, półkolumna albo kolumna trzy czwarte, wysunięta 
przed lico elementu nośnego (filara, muru), na którą spływają żebra dźwiganego 
przez nią sklepienia.

stalle – ławy ustawione przy bocznych ścianach prezbiterium, przeważnie 
w dwóch rzędach o niejednakowej wysokości, przeznaczone do siedzenia i klę-
czenia dla duchownych w kościołach klasztornych, katedralnych i kolegiackich.

strop – zespół konstrukcyjny, rozdzielający w poziomie kondygnacje budynku 
lub zamykający go od góry, stanowiący płaskie przekrycie wnętrza.

stylobat – najwyższy stopień stereobatu (podstawy świątyni antycznej) na któ-
rym stoją kolumny.
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termy – rzymskie łaźnie stanowiące często monumentalny obiekt, wyposażony 
w centralne ogrzewanie przez wydrążone ściany albo cegły z otworami w po-
sadzce. najważniejsze pomieszczenia: apodyterium = przebieralnia, frigidarium 
= zimna kąpiel, tepidarium = pomieszczenie z ciepłym powietrzem i basenem 
wypełnionym gorącą wodą, laconicum slbo sudatorium = kąpiel parowa

tolos – (dach kopułowy) budowla okrągła, otoczona wieńcem kolumn.

tralka – okrągła albo wieloboczna kolumienka kamienna lub drewniana, 
przeważnie mocno wybrzuszona i profilowana, dźwigająca poręcz. zespół tralek 
z poręczą nosi nazwę balustrady.

transept – jednonawowa lub wielonawowa część budowli, ustawiona poprzecz-
nie w stosunku do osi korpusu nawowego, między korpusem z prezbiterium.

westwerg – masyw zachodni, rozbudowana część zachodnia niektórych bazy-
lik karolińskich, ottońskich i romańskich. jego potężna wieża środkowa, niekiedy 
flankowana przez 2 wieże schodowe, służy w dolnej kondygnacji jako przedsio-
nek, kościół chrzcielny i parafialny. na górnej kondygnacji otwartej na korpus 
nawowy i zapewniającej widoczność na ołtarz główny bazyliki, władcy ze swą 
świtą mogli uczestniczyć we mszy św. westwarg symbolizuje prawdopodobnie 
„imperium mundli” cesarzy średniowiecznych.

westybul – hall wejściowy i przedsionek domu, także pomieszczenie straży.
wielki porządek – artykulacja elewacji za pomocą kolumn lub polastrów bie-

gnących przez kolka kondygnacji.

wimperga – dekoracyjny, trójkątny szczyt umieszczany nad gotyckimi oknami 
i portalami, często wyposażony po bokach w pinakle , wypełniony ślepym albo 
ażurowym maswerkiem, ozdobiony czołgankami i kwiatonem, podkreśla dążenie 
gotyku ku górze.

woluta – element architektoniczny w formie ślimacznicy. część charaktery-
styczna kapitelu jońskiego, oraz rzymsko korynckiego gzymsu wspornikowego. 
w okresie renesansu i baroku stosowana do uzyskania przejścia między pionowy-
mi z poziomymi elementami architekt.

wspornik – wystający z muru element podtrzymujący balkony, rzeźby, belki, 
służki, żebra sklepienne, itd.; w architekturze drewnianej nazywany także knagą .

wykusz – zamknięta dobudówka przy fasadzie albo narożniku domu, przeważ-
nie nadwieszona, może mieć wysokość kilku kondygnacji.
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zwornik – klucz: 1)kliniec umieszczany w szczycie łuku albo punkcie zbiegu 
żeber sklepienia, przyjmujący także formę głowicy, 2)zwornik wiszący, stalakty-
towy, późnogotycka forma zwornika w kształcie zwieszającej się głowicy, kwia-
tonu.

żebro – podłużny element konstrukcyjny, o różnorodnym profilu, występują-
cy w konstrukcji szkieletowej, przede wszystkim wzmacniający linie przecięcia 
się krzyżujących się kolebek w sklepieniu krzyżowo-żebrowym; czasem żebra 
nie pełnią funkcji nośnej, np. dekoracyjne sklepienia sieciowe czy krzywolinijne 
w późnym gotyku.

żagielek – trójkąt sferyczny, przeważnie zwrócony jednym wierzchołkiem 
ku dołowi, między dwoma rozbieżnymi łukami, albo między łukiem a dwoma li-
niami prostymi przecinającymi się pod kątem prostym

inkrustacja – ozdobne wykładanie powierzchni kamiennej, metalowej, drew-
nianej itp. innymi materiałami lub powierzchni kamiennej kamieniem innego ko-
loru, np. jasnego marmuru ciemniejszym (intarsja)

intarsja – jest to wykładanie powierzchni drewna innymi jego gatunkami (in-
krustacja)

cyzelowanie – (złotnictwo) rzemiosło artystyczne zajmujące się wykonywa-
niem przedmiotów i ozdób ze złota, srebra, platyny, także w połączeniu z emalią 
i kamieniami szlachetnymi.

niello – polega na wypełnianiu rysunku wyrytego w metalu rozgrzanym siarcz-
kiem srebra, miedzią albo ołowiem (inkrustacja)

postument – cokół podpory albo posągu; tralka

poliptyk – ołtarz syfiasty albo obraz o więcej niż 2 skrzydłach

pomnik – monument w wąskim rozumieniu dzieło architektoniczne albo rzeź-
biarskie upamiętniające określone wydarzenia albo osoby.

predella – część ołtarza oparta na mensie, będąca podstawą retabulum albo 
środkowej szafy ołtarza szafiastego.

kontrapost – (przeciwieństwo) zrównoważenie sił zastępujących i wstępują-
cych w przedstawieniu stojącej postaci ludzkiej. ustawienie i ruch części ciała 
zależą od pozycji nogi obciążonej i nogi nie obciążonej.

mensa – płyta ołtarza
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ołtarz – wywyższony miejsce składania ofiar

tumba – nagrobek w formie skrzyni przykrytej płytą nagrobną, często z leżącą 
figurą zmarłego. niekiedy znajduje się nad nią baldachim; nad nagrobkami ryce-
rzy umieszczano często broń pogrzebową.

tryptyk – obraz składający się z trzech części połączonych ze sobą, przede 
wszystkim jest to średniowieczny ołtarz syfiasty z nieruchomą częścią

stiuk – mieszanina gipsu, wapna i piasku, łatwa do formowania, ale szybko 
twardniejąca, stosowana do wykonywania rzeźb pełnoplastycznych i rzeźbiar-
skiej dekoracji ściennej.

rzeźba – jedna ze sztuk plastycznych istniejąca od zarania dziejów. formy: 
rzeźba pełnoplastyczna i płaskorzeźba (rzeźba architektoniczna). materiały: 
brąz, kamień, drewno, glina, kość słoniowa, wosk, metale, szlachetne, tworzywa 
sztuczne.

relikwiarz – pojemnik do przechowywania szczątków ciała świętego albo 
przedmiotów związanych z jego życiem czy męczeństwem (relikwiarz skrzynko-
wy, kopułowy)

retabulum – nastawa ołtarzowa, umieszczana na mensie (czasem za pośred-
nictwem pedeli) albo za mensą ołtarza.malarstwo najważniejsze pojęcia

al secco – (technika malarska) malowanie farbami wodnymi na suchej ścianie.

fresk – (technika malarska) malowanie wodnymi farbami ługoodpornymi 
na świeżym tynku wapiennym, który w czasie wiązania łączy warstwę malarską 
z podłożem. od ok. 1300, stosowana zwłaszcza w baroku.

gwasz – (technika malarska) farby kryjące rozpuszczalne w wodzie (z bielą), 
z dodatkiem gumy arabskiej.

malarska technika – wyróżnia się następujące techniki: zależnie od podobra-
zia: malarstwo ścienne,

sgraffito, mozaika, witraż, malarstwo tablicowe i sztalugowe, polichromia 
rzeźbiarska, iluminatorstwo. zależnie od rozpuszczalników, za pomocą których 
rozprowadza się pigmenty barwne, albo spoiw wiążących pigmenty między sobą 
i z podobraziem można wymienić: akwarela, gwasz, tempera, fresk, al secco, 
technika laki orientalnej, technika mieszana.

perspektywa – (przenikać wzrokiem) przedstawienie przestrzeni trójwymiaro-
wej na dwuwymiarowej płaszczyźnie rysunku albo obrazu (złudzenie głębi osią-
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ga się przez przedstawienie przedmiotów tej samej wielkości w coraz mniejszej 
skali wraz ze wzrostem ich odległości od obserwatora).

tempera – farby rozpuszczalne w wodzie, oleju albo lace. spoiwo: żółtko jajka, 
miód, klej, sok figowy, itd. do xv w. technika stosowana do prawie wszystkich śre-
dniowiecznych obrazów tablicowych (mal. na desce), wyparte przez malarstwo 
olejne.

witraż – różnobarwne szkła ułożone w kompozycje wypełniające okna.

ornamenty – motywy zdobnicze zwykle powtarzalne. wszystkie formy zdobni-
cze jednego dzieła sztuki, pomieszczenia, fasady nazywają się dekoracją, a suma 
wszystkich ornamentów w obrębie określonego kręgu sztuki – ornamentyką.

astragal – antyczny ornament perełkowy.

chinoserie – naśladownictwo chińskich i dalekowschodnich form dekoracyj-
nych i architektonicznych w architekturze i zdobnictwie europejskim xvii i xviii 
w.

arabeska – stylizowany ornament roślinny, w układzie symetrycznym, wywo-
dzący się z motywu hellenistycznej wici roślinnej, częsty w sztuce islamu, później 
renesansu; bardziej naturalistyczny od maureski.

feston – girlanda, podwieszony pęk kwiatów, liści i owoców.

groteska – ornament z delikatnej wici roślinnej oraz fantastycznych istot ludz-
kich, zwierzęcych i bajkowych, pochodzący z antycznego rzymu. ponownie od-
kryty ok. 1500 w miejscach wykopalisk przypominających groty, często stosowa-
ny od czasów rafaela do xix w.

kimation – ornament pochodzenia antycznego, 1) komation dorycki, przeważ-
nie tylko malowany na elemencie profilowanym; 2) kimation joński (jajownik, 
wole oczy) rzeźbiarski, z form owalnych i lancetowatych, profil wypukły; 3) ki-
mation lesbijski, rzeźbiarski, stylizowany, sercowate listki na zmianę z lanceto-
watymi, profil wypukło-wklęsły.

lilia heraldyczna – motyw dekoracyjny znany jako „lilia burbonów”, od 1179 
w herbie monarchii francuskiej.

maureska – ornament ułożony ze splecionych stylizowanych wici roślinnych, 
w układzie symetrycznym, według wzorców hellenistycznych, przetworzonych 
w sztuce islamu. od renesansu ponownie popularny.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



215

kanon – (wzorzec) proporcji postaci człowieka. jednostką miary jest przeważ-
nie stosunek długości głowy do całego ciała (od 1:7 do 1:10)

muzy – gr. boginie opiekuńcze sztuk i nauk. w atenach czczono pierwotnie 
tylko jedną muzę: mnemosyne, boginię pamięci. w późniejszym okresie czczono 9 
muz, które od hellenizmu przedstawiano z ich atrybutami: erato (poezja miłosna) 
– kitara; euterpe (muzyka, poezja liryczna) – flet; kaliope (poezja epicka) – ta-
bliczka i rylec; klio (historia, filozofia, poezja epicka) – zwój; melpomene (trage-
dia) – maska tragiczna; polyhymnia (pieśń) – bez atrybutu; terpsychora (taniec) 
– lira; talia (komedia) – maska komiczna; urania (astronomia) – kula nieba.

nimb – (aureola) świetliste koło albo okrąg wokół lub nad głową istot boskich, 
świętych i aniołów

orant – 1) w sztuce starochrześcijańskiej postać w długiej szacie, ze wzniesio-
nymi rękoma, będąca uosobieniem modlitwy, 2) → adorant

proporcje – nauka o proporcjach, zbiór reguł, zgodnie z którymi określa się 
harmonię między poszczególnymi elementami dzieła sztuki. moc obowiązywania 
takich reguł zmienia się wraz ze zmianami gustów epoki.[6,10,11,12,13,14].

W przedmowie do księgi pierwszej Witruwiusz podaje ,iż jego dzieło ma słu-
żyć budownictwu publicznemu i prywatnemu jako zasady ,prawidła budowania, 
podstaw oceny już zbudowanych, planowanych budowli oraz wszystkich zasad 
architektury. Posługuje się tez pojęciem budowniczy ,które w wadliwy spo-
sób przetłumaczono wbrew jego podstawowemu znaczeniu ,bowiem architekt 
to w ówczesnym pojęciu właśnie budowniczy, mistrz sztuki budowania ,artysta 
,rzemieślnik i człowiek posiadający rozległa wiedzą z wielu dziedzin

W rozdziale pierwszym Witruwiusz odnosi się do teoretycznych i praktycz-
nych podstaw budowania ,techniki, doświadczenia, opisuje więc jakie elementy 
wiedzy i doświadczenia potrzebne są b budowniczemu , zręczność techniczna, 
teoria ,podstawy naukowe ,wiedza interdyscyplinarna i wreszcie oc enoia jaką 
jest rola budowniczego w procesie budowania,

Aby więc wypełnić właściwie tę misję potrzebna jest filozofia ,muzyka, har-
monia, akustyka, matematyka, geometria ,trygonometria, teoria liczb, algebra, 
konstrukcja, prawo, przepisy prawne, mury wspólne, medycyna, człowiek ,ry-
sunek, rzeźba, gramatyka i inne wynikające z historii, współczesnych wymagań 
,rozwoju społeczeństwa i cywilizacji.

Analizując poszczególne księgi , rozdziały dzieła Witruwiusza „O architektu-
rze ksiąg X” stwierdzamy ,że większość zapisów dotyczy sztuki budowania ,kon-
strukcji budowlanych ,geometrii, symetrii, podziałów

Aby utwierdzić się w przekonaniu o tym, ze dzieło to nie jest zwyczajnym 
podręcznikiem budownictwa ,przeanalizowano jego poszczególne rozdziały 
pod kątem przydatności dla współczesnych budowniczych, jako jedynej ocalałej 
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do naszych czasów starożytnej podstawy sztuki budowania, zawierającej rów-
nież uniwersalne przesłanie którymi posługiwali się budowniczowie, konstruk-
torzy i rzemieślnicy budowlani ,a która to wiedza dzięki znajomości dzieł sta-
rożytnych ,które zapewne posiadał Witruwiusz lub były mu dostępne , a które 
nie przetrwały do naszych czasów, były elementami przyswojonymi przez autora 
traktatu wprost i bezpośrednio.

W czasach współczesnych Witruwiuszowi istniały i były dostępne dzieła ,trak-
taty różnych teoretyków i praktyków budownictwa ,przejęte od starożytnych Gre-
ków ,zawierających elementy dzieł przyjętych, przepisanych ,bardziej odległych 
w czasie ,opisy poznanych budowli, budynków ,konstrukcji, technologii, mate-
riałów budowlanych w innych regionach ,a całkowicie zniszczonych i zapomnia-
nych. Zniszczenie wielu zasobów bibliotek ,zbiorów spowodowało ,że zasadnicza 
część z nich przetrwała jedynie w postaci przekazów, przekładów, notek i przy-
wołań. Niewątpliwie od czasu powstania pisma , wiedza ta była przekazywana 
z pokoleń dla wąskiej grupy specjalistów posługujących się pismem ,była to też 
czasem wiedza zapomniana, odtwarzana i tworzona od podstaw w poszczegól-
nych ośrodkach kultury na świecie .Wiedza ta przekazywana w różnych obsza-
rach ówczesnej nauki, przyporządkowywana czasem do wiedzy tajemnej powo-
dowana była rozwojem innych dyscyplin użytkowych ,a w przypadku obiektów 
o skomplikowanej konstrukcji stanowiła o postępie wiedzy w tej dziedzinie.

W traktacie zawarto wiele informacji o budowaniu z praktycznymi uwagami 
dotyczącymi szczegółów realizacyjnych, omówiono zasady podstawy egzystencji 
siedlisk ludzkich ,czyli pozyskiwanie wody .Znaczna część dzieła zawiera opisy 
konstrukcji militarnych będących nieodłączną częścią Sztuki Budowania. W dal-
szej części przytaczane są dosłownie zapisy traktatu, które w znacznej części 
są niepokojąco współczesne ,a w zakresie techniki budzą zdumienie. Oczywiście 
zasługi Witruwiusza jako historyka budownictwa, konstrukcji i architektury, me-
chanika i technologa, konstruktora maszyn budowlanych pozostają bezsprzeczne 
i bezdyskusyjne ,w odróżnieniu do jego osiągnięć jako budowniczego.

Jako budowniczy obznajomiony z naukami, sztuką budowania, zakresem 
tej sztuki, zawartymi w niej prawidłami i prawami przedstawia swoje dzieło 
jako popularny podręcznik dla wszystkich ludzi związanych z budownictwem. 
Zasadniczą część jego dzieła stanowią podstawy budowania, zasady ,techniki, 
konstrukcje, materiały budowlane ,technologia, urządzenia ,maszyny.

Przywołuje też znane mu dzieła i traktaty w zakresie filozofii ,nauk podsta-
wowych,techniki i technologii oraz przywołuje wielu znanych budowniczych 
greckich i rzymskich opisując bardzo szczegółowo zasady konstruowania wielu 
obiektów w2spólczesnych mu ,jak i znanych z opisów historycznych ,dzieł ,trakta-
tów , które dotrwały do czasów współczesnych jedynie w powołaniach w innych 
dziełach ,które dotrwały do czasów Witruwiusza.
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W przedmowie i rozdziale pierwszym księgi pierwszej odnosi się do teore-
tycznych i praktycznych podstaw budowania ,techniki, doświadczenia, opisuje 
więc jakie elementy wiedzy i doświadczenia potrzebne są budowniczemu, jaka 
zręczność techniczna, teoria , podstawy naukowe ,wiedza interdyscyplinarna 
i wreszcie ocenia jaką jest rola budowniczego w procesie budowlanym .Ocenia 
,że znajomość Prawa jest niezbędna w działaniach budowniczego. Aby więc wy-
pełnić właściwie misję popularyzacji sztuki budowania i architektury ,potrzebna 
jest filozofia ,muzyka, harmonia, akustyka, matematyka, geometria ,trygonome-
tria, teoria liczb, algebra, konstrukcja, prawo, przepisy prawne, mury wspólne, 
medycyna, człowiek, rysunek, rzeźba, gramatyka i inne wynikające z historii, 
współczesnych wymagań ,rozwoju społeczeństwa i cywilizacji.

„Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności 
i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich 
innych sztuk. Wiedza ta rodzi się z praktyki i teorii. Praktyka jest to przez usta-
wiczne ćwiczenie zdobyte doświadczenie, które pozwala na wykonanie rękodzie-
ła z jakiegokolwiek materiału, stosownie do założenia. Teoria zaś jest tym czyn-
nikiem, który na podstawie biegłości i znajomości zasad proporcji może wyjaśnić 
i wytłumaczyć stworzone dzieło.

Dlatego architekci, którzy nie posiadając wiedzy starali się uzyskać zręczność 
techniczną, nie mogli zdobyć uznania odpowiadającego ich wysiłkom. Ci zaś, 
którzy zaufali jedynie teorii i księgom uczonym, szli, jak się zdaje, za cieniem, 
a nie za istotą rzeczy.

Natomiast ci, którzy opanowali obie te dziedziny, jako ludzie wyposażeni w pe-
łen rynsztunek szybciej osiągali swój cel, a zarazem uznanie. Jak bowiem wszę-
dzie, tak przede wszystkim w architekturze istnieją dwa elementy: przedmiot, któ-
ry jest określany, i jego określenie. Przedmiotem określanym jest rzecz, o której 
się mówi; tym, co go określa, jest wywód oparty na zasadach naukowych.

Dlatego wydaje się, że w obu tych dziedzinach powinien być biegły ten, kto się 
poświęca zawodowi budowniczego. Powinien być utalentowany i chętny do na-
uki. Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć 
doskonałego mistrza. Powinien opanować sztukę pisania, być dobrym rysow-
nikiem, znać geometrię, mieć dużo wiadomości historycznych. Powinien pilnie 
słuchać filozofów, znać muzykę; nie powinny mu być obce medycyna i orzeczenia 
prawnicze; powinien znać astronomię i prawa ciał niebieskich.

A oto powody, dlaczego tak być powinno. Architekt musi umieć pisać, aby 
za pomocą notatek pamięć swą wzmocnić, następnie musi znać rysunek, aby 
za pomocą szkiców łatwo stworzyć obraz zamierzonego dzieła. Geometria zaś 
jest architekturze bardzo pomocna. Przede wszystkim uczy użycia linii i cyrkla 
i dzięki temu ułatwia przedstawienie budowli na płaszczyźnie i wyznaczenie ką-
tów, poziomu i linii prostych. Podobnie i w budowlach dzięki znajomości optyki 
doprowadza się prawidłowo światło z odpowiednich stron świata. Za pomocą zaś 
arytmetyki oblicza się koszty budowli i ich wymiary; również trudne zagadnienia 
symetrii rozwiązuje się za pomocą geometrycznych praw i metod.
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Architekci muszą też mieć duży zasób wiadomości historycznych, gdyż 
umieszczając często liczne ozdoby na budowlach, zapytani o nie, powinni umieć 
je uzasadnić. Na przykład jeśli ktoś umieści w budowli zamiast kolumn posągi 
kobiece w długich szatach, tak zwane kariatydy, a nad nimi umieści belkowanie 
z gzymsem, to pytającym musi podać takie wyjaśnienie: Karia, miasto pelopo-
neskie, sprzymierzyła się przeciw Grecji z wrogami jej, Persami; potem Grecy, 
po chlubnym zwycięstwie uwolnieni od wojny, porozumieli się i wypowiedzieli 
wojnę Kariatom. Zdobywszy miasto wymordowali mężczyzn, a kobiety uprowa-
dzili w niewolę i nie pozwolili zdjąć ani długich szat, ani ozdób kobiecych nie 
tylko dlatego, aby je przeprowadzić w triumfie, ale też aby na wieki poniżone zda-
wały się być groźnym symbolem niewoli, ponosząc karę za winy swego miasta. 
Dlatego ówcześni architekci umieścili ich posągi obarczone ciężarem budowli, 
ażeby potomnym przekazać pamięć kary, jaka spadła na Kariatów. Podobnie 
Lakończycy pod wodzą Pauzaniasza, syna Agesilausa, pokonawszy małą garstką 
w bitwie pod Platejami niezliczoną liczbę nieprzyjaciół i odbywszy sławny triumf 
obfity w broń i skarby zdobyczne, postawili ze zdobyczy wojennej jako pomnik 
zwycięstwa portyk perski, będący dla potomnych świadectwem chwały i męstwa. 
W portyku tym ustawili posągi przedstawiające jeńców w barbarzyńskim stroju, 
podtrzymujących dach na znak hańbiącej kary poniesionej za pychę. Uczynili 
to dlatego, aby z jednej strony przerazić nieprzyjaciół wzbudziwszy w nich lęk 
przed swym męstwem, z drugiej zaś strony, aby własnych obywateli, gdy patrzyć 
będą na ten symbol męstwa, pobudzić i przygotować do obrony wolności.

Od tego czasu wielu architektów tworzyło posągi perskie podtrzymujące ar-
chitrawy i ich ornamentykę; posługując się tym motywem wprowadzili nadzwy-
czajne urozmaicenie w swych budowlach. Są też inne tego rodzaju fakty histo-
ryczne, które architekt znać powinien.

Filozofia wyrabia u architekta wielkoduszność i poucza, że nie powinien być 
zarozumiały, lecz raczej łatwy w obejściu, sprawiedliwy i uczciwy i, co najważ-
niejsze, pozbawiony chciwości, żadnego bowiem dzieła nie można rzetelnie doko-
nać bez sumienności i prawości. Architekt nie powinien być chciwy, nie powinien 
myśleć wyłącznie o podarunkach, lecz z powagą winien strzec swej godności 
i dbać o dobrą opinię, i to bowiem zaleca filozofia. Prócz tego filozofia uczy 
o naturze rzeczy, co po grecku nazywa się φυσιολογία -physiologia. Tę dziedzi-
nę wiedzy musi architekt dokładnie poznać, gdyż obejmuje ona wiele zagadnień 
przyrodniczych, choćby na przykład doprowadzenie wód, ponieważ w zagięciach 
i na zakrętach powstają pod wpływem ciśnienia w różny sposób różne naturalne 
prądy powietrza, których szkodliwemu działaniu nie będzie mógł zaradzić nikt, 
kto z filozofii nie zaczerpnął wiedzy o zasadniczych prawach przyrody.

Również ten, kto będzie czytał dzieła Ktesibiosa albo Archimedesa i innych, 
którzy podali wskazówki z tej dziedziny, nie będzie mógł ich pojąć, jeśli nie będzie 
miał w tym zakresie przygotowania filozoficznego. Muzykę zaś powinien znać 
budowniczy dlatego, aby się orientować w prawach kanonu muzycznego i mate-
matyki oraz by prawidłowo konstruować balisty, katapulty i skorpiony.
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W ich poprzecznej belce po prawej i po lewej stronie znajdują się otwory 
hemitoniów, czyli półtonów, przez które przeciąga się i napina za pomocą korb 
i dźwigów liny skręcone ze strun. Lin tych nie można wcześniej umocować ani 
związać, póki określone i równobrzmiące tony nie dotrą do konstruktora. Ra-
miona bowiem ujęte przez te liny muszą po ich opuszczeniu po obu stronach 
jednakowo silnie i zgodnie uderzyć. Jeśliby liny nie były jednakowo nastrojone, 
nie dałoby się uzyskać celności pocisku. Podobnie w teatrach naczynia z brązu 
zwane przez greków ηχεία echeict stawia się w niszach pod stopniami zgodnie 
z prawami matematyki wedle różnicy dźwięków i rozmieszcza w krąg według 
praw symfonii albo współbrzmienia na kwarty, kwinty i podwójne oktawy, ażeby 
głos aktora idący ze sceny, odbiwszy się od naczyń odpowiednio rozmieszczo-
nych, wzmocniony, dochodził do uszu widzów wyraźniej i przyjemniej.

Nikt również nie będzie umiał wykonać machin hydraulicznych ani innych im 
podobnych bez znajomości teorii muzyki.

W sztuce lekarskiej musi się architekt orientować na tyle, by znać nachylenie 
nieba, które grecy nazywają κλίµατα klimata, właściwości czystego i zakażonego 
powietrza oraz właściwości wód, albowiem bez znajomości tych zasad nie można 
założyć zdrowego osiedla.

Architekt powinien również znać i te Przepisy prawne, które odnoszą się 
do budynków o wspólnych murach, jak też przepisy odnoszące się do rynien, 
kanalizacji i światła. Musi również znać przepisy regulujące doprowadzenie wód 
i tym podobne oraz przed podjęciem budowy pomyśleć o tym, by po wykończe-
niu budowli nie pozostawić ojcom rodzin punktów spornych. Przy spisywaniu 
umowy powinno się przezornie zabezpieczyć interesy zarówno wynajmującego, 
jak i podnajmującego, albowiem przy umiejętnie spisanej umowie obie strony 
wywiążą się bez matactw z wzajemnych zobowiązań.

Dzięki znajomości astrologii poznaje się strony świata: wschód, zachód, po-
łudnie, północ oraz prawa sklepienia niebieskiego, zrównanie dnia z nocą, prze-
silenie dnia i nocy, bieg gwiazd; bez znajomości tych rzeczy nikt nie będzie mógł 
zrozumieć konstrukcji zegarów. Skoro więc ta gałąź wiedzy jest tak obszerna 
i obejmuje wiadomości z wielu różnorakich nauk, sądzę, że chyba nikt nie może 
od razu rościć sobie uzasadnionych pretensji do miana architekta, chyba jedynie 
ci, którzy od młodości wstępują po szczeblach tych nauk i zdobywszy znajomość 
wielu umiejętności i sztuk dotrą do szczytu świątyni architektury. Może to zdzi-
wić ludzi niedoświadczonych, że natura ludzka może pojąć i pamięciowo opano-
wać tak wiele nauk.

Skoro jednak zwrócą uwagę na to, że wszystkie nauki łączą się i mają coś 
z sobą wspólnego, łatwo uwierzą, że jest to możliwe; wiedza bowiem podobnie jak 
ciało składa się z poszczególnych członów. Dlatego też ci, którzy od dzieciństwa 
w różnych dziedzinach się kształcą, odnajdują we wszystkich umiejętnościach te 
same cechy charakterystyczne, widzą łączność wszystkich nauk i z tego powo-
du łatwiej je opanowują. Dlatego też jeden z dawnych architektów, mianowicie 
Pyteos, który w Priene zbudował okazałą świątynię Minerwy, twierdzi w swych 
pismach, że architekt powinien we wszystkich sztukach i naukach być bieglejszy 
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od tych, którzy dzięki trudowi swemu i doświadczeniu doszli do najwyższej sławy 
w dziedzinie swej specjalności.

W rzeczywistości jednak rzecz nie tak się przedstawia. Nie musi bowiem ani 
nie może architekt być takim gramatykiem, jakim był Arystarch, nie powinno mu 
jednak braknąć wiadomości z gramatyki; nie może i nie powinien być takim mu-
zykiem jak Arystoksenos, lecz nie powinien być niemuzykalny; nie może być ma-
larzem jak Apelles, ale powinien znać się na rysunku; nie może być rzeźbiarzem 
jak Myron albo Poliklet, ale powinien znać się na rzeźbie; nie może być wreszcie 
lekarzem jak Hippokrates, lecz nie może być nieświadom sztuki lekarskiej; tak 
samo może się nie wyróżniać we wszystkich innych naukach, ale nie powinny one 
być mu obce. Wobec tak wielkiej bowiem różnorodności przedmiotów nikt nie 
może osiągnąć w każdym z nich doskonałości, gdy zaledwie jest możliwe pozna-
nie ich metod i opanowanie ich. nie tylko jednak architekci nie mogą we wszyst-
kich dziedzinach osiągnąć najdoskonalszych wyników, lecz nawet nie wszyscy, 
którzy specjalizują się w jednej dziedzinie sztuki, uzyskują największą sławę. Je-
śli więc na przestrzeni wieków w poszczególnych gałęziach sztuki bynajmniej nie 
wszystkim, lecz jedynie nielicznym artystom udało się z trudem osiągnąć sławę, 
to jakżeż może architekt, który wiele umiejętności posiąść powinien, nie tylko nie 
mieć braków w tych dziedzinach co już samo przez się jest rzeczą godną podziwu 
i wielką lecz ponadto przewyższać jeszcze wszystkich artystów, którzy poszcze-
gólnym dziedzinom poświęcili trud i największy wysiłek?

Dlatego wydaje się, że w tej sprawie Pyteos popełnił błąd. Nie zwrócił bowiem 
uwagi na to, że każda ze sztuk składa się z dwóch elementów: z wykonania dzieła 
i z jego teorii. Pierwszy z nich, to jest wykonanie dzieła, zdobyli jedynie ci, którzy 
wyćwiczyli się w poszczególnych dziedzinach; drugi element, to jest teoria, jest 
wspólną własnością wszystkich uczonych. I tak rytmem tętna, jak i rytmicznym 
ruchem nóg zajmują się zarówno lekarze, jak muzycy, lecz gdy trzeba będzie 
leczyć ranę lub ratować od niebezpieczeństwa chorego, nie przyjdzie muzyk, ale 
zajmie się tym lekarz. Z drugiej strony na instrumencie muzycznym grać będzie 
nie lekarz, lecz muzyk, aby oczarować melodią słuchacza.

Podobnie astronomowie i muzycy wspólnie rozprawiać mogą o sympatii 
gwiazd i symfonii w kwadratach i trójkątach, kwartach i kwintach, a z geo-
metrami o wyznaczaniu, które grecy λόγοσ όρικόσ logos horikos zowią. I tak 
we wszystkich innych naukach wiele problemów czy nawet wszystkie nadają się 
do wspólnej dyskusji. Wykonanie jednak dzieła, które otrzymuje swą doskonałą 
formę bądź przez pracę, bądź przez obróbkę, należy do tych, którzy specjalnie 
opanowali daną gałąź sztuki.

Wydaje się więc, że dość dużo dokonał już ten, kto w pewnej mierze opano-
wał prawa i metody poszczególnych nauk potrzebne do znajomości architektury, 
ażeby nie zabrakło mu wiedzy, skoro zajdzie potrzeba wydania o nich sądu i ich 
oceny. Jednakże te jednostki, które natura obdarzyła tak wielkimi zdolnościami, 
talentem i pamięcią, że potrafią dokładnie poznać geometrię, astronomię, muzykę 
i inne nauki, wykraczają poza umiejętności architekta i stają się matematykami; 
łatwo też mogą dyskutować w zakresie tych nauk, gdyż uzbrojone są w oręż wielu 
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umiejętności. Takie jednostki pojawiają się rzadko; do nich należeli niegdyś Ary-
starch z Samos, Filolaos i Archytas z Tarentu, Apolloniusz z Perge, Eratostenes 
z Kyreny, Archimedes i Skopinas z Syrakuz; zostawili potomności wiele przy-
rządów mechanicznych i zegarów wynalezionych na podstawie obliczeń i praw 
przyrody.

Skoro więc przemyślna przyroda nie użycza takich uzdolnień wszystkim lu-
dziom, lecz tylko nielicznym jednostkom, a zawód architekta wymaga od niego 
biegłości we wszystkich dziedzinach, rozsądek wskazuje, że ze względu na ob-
szerność przedmiotu może on tylko w średnim stopniu, a nie w najwyższym, zdo-
być znajomość wszystkich nauk.”[1].

W rozdziale drugim Witruwiusz podaje zasady podziału jako uniwersalne 
zasady konstrukcji i architektury. Uporządkowanie ,ułożenie rozmieszczenie 
elementów budowli wynika bowiem wprost z mechaniki budowli i wytrzymało-
ści stosowanych materiałów budowlanych, a ich nie przestrzeganie w projek-
towaniu i wznoszeniu prowadzi do nieobliczalnych skutków i zniszczenia tych 
elementów.

Te zasady ,podstawowe zasady są w sztuce budowania niezmienne są pod-
stawa bezpiecznego wznoszenia i użytkowania.

„Architektura składa się z ordinatio, które grecy τάξιςtaxis zowią, z dispositio 
zwanego przez nich διάφεσις diathesis, z eurythmii, z symetrii, z decor i z distri-
butio po grecku zwanej οικονοµία oikonomia.

Ordinatio, czyli uporządkowanie jest pełnym umiaru ułożeniem poszczegól-
nych członów budowli i ustaleniem proporcji całego dzieła; wynika to ze stosun-
ku liczbowego zwanego po grecku ποσότησ posotes. Stosunek ilościowy stanowi 
moduł wzięty z poszczególnych elementów samej budowli; rezultatem jest odpo-
wiedni efekt całości.

Dispositio jest to odpowiednie rozmieszczenie elementów budowli i uzyskanie 
przez ich zestawienie wykwintu dzieła i jego jakości.

Występuje gdzie indziej, a transport jest trudny i kosztowny. Tam, gdzie brak 
piasku kopalnego, trzeba użyć piasku rzecznego lub przemytego piasku morskie-
go; gdzie brak jodły i sosny, zastąpić je można cyprysem, topolą, wiązem i pinią; 
inne trudności trzeba w podobny sposób pokonywać.

Różny też będzie stopień oszczędności zależnie od tego, czy stawia się budynki 
przeznaczone dla użytku ojców rodzin, czy dla ludzi bogatych, czy dostojników. 
Albowiem wydaje się, że inaczej trzeba budować domy miejskie, inaczej budyn-
ki gospodarskie na wsi, inaczej dla bankierów, inaczej dla ludzi szczęśliwych 
i wytwornych, inaczej dla ludzi możnych, którzy umysłem swym kierują republi-
ką. I w ogóle rozkład budynków powinien być dostosowany do osób, które mają 
z nich korzystać.”[1]
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W rozdziale trzecim Witruwiusz dokonuje podziału architektury na budow-
nictwo, konstrukcję zegarów i konstrukcję machin.

„Architektura obejmuje trzy dziedziny: budownictwo, konstrukcję zegarów 
i budowę machin. Samo budownictwo dzieli się na dwa działy: pierwszy z nich 
obejmuje budowę murów miejskich i budowli użyteczności powszechnej w miej-
scach publicznych, drugi budowę domów prywatnych. Publiczne budownictwo 
obejmuje z kolei trzy działy: budownictwo obronne, budownictwo sakralne i trze-
cie użyteczności publicznej. Budownictwo obronne polega na systemie murów, 
wież i bram tak obmyślonym, aby w każdej chwili móc odeprzeć ataki nieprzyja-
cielskie. Budownictwo sakralne obejmuje budowę świątyń i miejsc kultu bogów 
nieśmiertelnych, budownictwo użyteczności publicznej budowę portów, placów 
publicznych, portyków, łaźni, teatrów, promenad i wszelkich innych tym podob-
nych rzeczy przeznaczonych do użytku powszechnego.

Przy budowie należy uwzględniać: trwałość, celowość i piękno. Trwałość bu-
dowli osiągnie się wtedy, gdy fundamenty doprowadzi się do stałego gruntu i gdy 
spośród wielu materiałów budowlanych przeprowadzi się wybór starannie, nie 
kierując się skąpstwem.

Celowość zapewni się budowli przez bezbłędne rozplanowanie przestrzeni, 
nie ograniczające możliwości użytkowania i uwzględniające strony świata odpo-
wiednie do przeznaczenia budynków. Piękno będzie zapewnione, jeśli wygląd bu-
dowli będzie miły i wykwintny, a wymiary poszczególnych członów oparte będą 
na właściwych zasadach symetrii.”[1].

W rozdziale czwartym podane są zasady obowiązujące przy projektowaniu 
murów miejskich. Uwagi te oprócz swej praktyczności są ściśle związane z kon-
struowaniem takich budowli, materiałami budowlanymi ,zasadami ich łączenia, 
charakterystyki materiałów budowlanych i ich stosowania w konstrukcjach.

„Przy zakładaniu murów miejskich obowiązują następujące zasady: przede 
wszystkim należy dokonać wyboru jak najzdrowszego miejsca. Znajdować się 
ono będzie na wzniesieniu, niedostępne dla mgły i szronu, zwrócone ku strefom 
ani zbyt gorącym, ani zbyt zimnym, lecz ku umiarkowanym; należy również uni-
kać sąsiedztwa bagien. Kiedy bowiem wraz ze wschodem słońca dotrą do miasta 
powiewy rannych wiatrów, a do nich dołączą się powstałe mgły i owieją ciała 
mieszkańców zmieszanymi z mgłą zatrutymi wyziewami fauny terenów bagni-
stych, zakażą ten teren.

Również jeśli mury miejskie budowane wzdłuż wybrzeża morskiego będą zwró-
cone ku południowi lub zachodowi, miasto nie będzie zdrowe. W lecie bowiem 
strona południowa rankiem się ociepla, w południe jest upalna; również i stro-
na zachodnia po wschodzie słońca lekko się ogrzewa, w południe jest ciepła, 
a wieczorem upalna. Wobec tego na skutek zmian temperatury ciała znajdujące 
się w tych miejscowościach ulegają szkodliwemu działaniu. Zjawisko to można 
zaobserwować nie tylko na istotach żywych. W zakrytych bowiem składach wina 
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nie doprowadza się światła z południa ani z zachodu, lecz z północy, gdyż ta stro-
na nigdy nie podlega wahaniom temperatury, ale jest stała i niezmienna. Dlatego 
też w spichrzach, które są zwrócone do słońca, zboże psuje się szybko. Tak samo 
żywność i owoce nie złożone po stronie pozbawionej słońca niedługo się trzy-
mają. upał bowiem, wypalając z przedmiotów ich jędrność i żarem wyciągając 
z nich przyrodzone im własności, rozpuszcza je, a zmiękczone osłabia.

Obserwujemy to także na żelazie, które chociaż z natury twarde, ogrzane 
w piecach pod wpływem żaru ognia tak mięknie, że łatwo można mu nadać kształt 
dowolny; kiedy jednak to samo żelazo miękkie i rozżarzone oziębi się przez zanu-
rzenie w zimnej wodzie, twardnieje z powrotem i znowu nabiera dawnych właści-
wości. o tym można również wnioskować na podstawie faktu, że w lecie nie tylko 
w okolicach niezdrowych, lecz także w zdrowych wszystkie ciała wskutek upału 
słabną, a w zimie nawet okolice o bardzo szkodliwym klimacie stają się zdro-
we pod wpływem zimna. Podobnie ciała przeniesione z okolic zimnych do cie-
płych nie mogą zachować swej spoistości, lecz miękną, przeniesione natomiast 
z ciepłych okolic w zimne okolice północy nie tylko nie cierpią wskutek zmiany 
miejsca, lecz jeszcze się wzmacniają. dlatego to przy zakładaniu miast należy 
wystrzegać się tych okolic, w których gorące wiatry mogą owiewać ludzkie ciała.

Wobec tego, że wszystkie ciała złożone są z czterech żywiołów zwanych przez 
greków στοιχεία stoicheia, a mianowicie z ciepła, wilgoci, ziemi i powietrza, 
to własności wszystkich istot żywych, zależnie od ich gatunku, zawisły od wzajem-
nego stosunku tych części. i tak jeśli w pewnych ciałach przeważy żywioł ciepła, 
zabija on inne i rozpuszcza swym żarem. Te zaburzenia sprowadza w pewnych 
okolicach upał, gdy gorąco przenika przez rozszerzone żyły w większej mierze, 
niż to może wytrzymać ciało złożone z pewnej naturalnej proporcji żywiołów. 
Również jeśli wilgoć opanuje żyły i naruszy stosunek żywiołów, pozostałe osłabną 
ulegając rozkładowi wskutek wilgoci i zdrowy układ rozpada się. Także oziębie-
nie wilgotnych wiatrów i powietrza wywołuje choroby w ciałach. Również przez 
zwiększenie lub zmniejszenie się żywiołów powietrza i ziemi w ciałach osłabia się 
pozostałe żywioły: żywioł ziemi wskutek nadmiaru pokarmów, żywioł powietrza 
na skutek ciężaru nieba.

Jeśliby ktoś pragnął dokładniej to zrozumieć, niech zwróci uwagę i obserwuje 
naturę ptaków, ryb i zwierząt lądowych; wtedy pozna odmienność układu żywio-
łów. Inny bowiem układ mają ptaki, inny ryby, zupełnie inny zwierzęta lądowe. 
Ptaki mniej mają części ziemi i wilgotności, średnią ilość ciepła, a wiele powie-
trza, złożone więc z lżejszych żywiołów łatwiej wzbijają się w powietrze. Ryby, 
przystosowane do wody, mają umiarkowaną ilość ciepła, znaczne ilości powie-
trza i ziemi, a bardzo niewiele wilgoci; im mniej mają wilgoci w stosunku do in-
nych żywiołów, tym łatwiej żyją w wodzie, a przeniesione na ląd, pozbawione 
wody, tracą życie. Z drugiej strony zwierzęta lądowe składają się z umiarkowanej 
ilości powietrza i ciepła, mniej mają ziemi, a najwięcej wilgoci, i właśnie z po-
wodu przewagi wilgoci nie mogą długo żyć w wodzie. [8] jeśli istotnie tak jest, 
jak mówiliśmy, i jeśli na podstawie naszych zmysłów stwierdzamy, że ciała istot 
żyjących składają się z żywiołów i że nadmiar albo brak jednego z nich wywołuje 
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chorobę i rozpad, nie wątpimy, iż z największą starannością należy wybierać 
okolice o najbardziej umiarkowanym klimacie, gdy trzeba będzie szukać zdrowe-
go miejsca na założenie miasta.

Dlatego stale i z naciskiem stwierdzam, że należy powrócić do dawnej metody. 
Przodkowie nasi złożywszy w ofierze zwierzęta żywione na terenach, na których 
zakładano miasta albo stałe obozy, badali wątroby ofiarnych zwierząt i jeśli były 
sine i skażone, składali w ofierze inne zwierzęta, niepewni czy wątroby zmienione 
były z powodu złej paszy, czy z powodu choroby. Skoro jednak po wielokrot-
nych badaniach przekonali się i ustalili, że wątroba, o ile chodzi o wpływ paszy 
i wody, jest cała i zdrowa, przystępowali do wznoszenia umocnień; jeśli jednak 
stwierdzili, że wątroby były zmienione, wyciągali z tego wniosek, że rodzaj wody 
i pokarmu znajdujący się w tych okolicach będzie niezdrowy także dla ludzi, 
i przenosili się gdzie indziej, zmieniając okolicę i szukając miejsca zdrowego pod 
każdym względem.

Zdrowotność danej okolicy przejawia się w paszy i płodach ziemi, można się 
przekonać i nauczyć na przykładzie pól kreteńskich leżących nad rzeką Pothe-
reus, która płynie na Krecie pomiędzy dwoma miastami, Knossos i Gortyną. 
Z prawej bowiem i z lewej strony tej rzeki pasie się bydło; to, które pasie się 
w pobliżu Knossos, gdy tymczasem bydło, które pasie się w pobliżu Gortyny, nie 
ma zwracającej uwagi śledziony. Stąd lekarze badając tę sprawę znaleźli w tych 
okolicach roślinę, którą żywiły się zwierzęta i która spowodowała u nich zmniej-
szenie się śledziony. Tak więc zbierają tę roślinę i leczą chorych na śledzionę 
tym środkiem zwanym przez Kreteńczyków όίσπληνον asplenon. Z tego widzimy, 
że na podstawie płodów ziemnych i wody można ustalić, czy okolica jest zdrowa 
czy niezdrowa.

Również jeżeli będzie się zakładać mury na bagnach ciągnących się nad mo-
rzem i jeśli zwrócone one będą na północ lub na północny wschód, a bagna będą 
położone powyżej poziomu wybrzeża, to taka budowa będzie racjonalna. Przez 
przeprowadzenie bowiem rowów umożliwia się odpływ wody w stronę wybrzeża, 
a gdy wody morza spiętrzone w czasie burzy spływają do bagien, poruszając 
je i mieszając się z nimi nie dopuszczają do rozwoju różnorodnej fauny bagien-
nej, a te zwierzęta, które płynąc z wyżej położonych terenów zbliżają się do wy-
brzeża, giną nie przyzwyczajone do słonej wody. Za przykład mogą służyć błota 
gallickie, ciągnące się dookoła Altinum, Rawenny, Akwilei, i inne municypia po-
łożone podobnie w pobliżu bagien, a z podanych przyczyn nad podziw zdrowe. 
Tam zaś, gdzie są bagna o stojącej wodzie, pozbawione odpływu przez kanały 
i rzeki, jak błota pontyjskie, wody ich gniją wydzielając ciężkie i niezdrowe wy-
ziewy. Także Salpia, stare miasto w apulii założone przez powracającego spod 
Troi Diomedesa albo, jak niektórzy podają, przez Eliasza z Rodos, leżała w po-
dobnej okolicy. Mieszkańcy zapadając rokrocznie na różne choroby udali się 
pewnego razu do marka Hostinusza, prosząc go w imieniu wszystkich, co zresztą 
uzyskali, żeby dla nich poszukał i wybrał miejsce stosowne na przeniesienie mia-
sta. Ten nie zwlekając przeprowadził badania z wielką znajomością rzeczy, kupił 
teren w pobliżu morza w zdrowej okolicy, zwrócił się do senatu i ludu rzymskiego 
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o zezwolenie na przeniesienie miasta, wybudował mury, podzielił place budow-
lane i przydzielił je na własność poszczególnym obywatelom za cenę jednego se-
sterca. Następnie połączył jezioro z morzem i zrobił z niego port dla miasta. I oto 
Salpińczycy mieszkają teraz w okolicy zdrowej, odległej o cztery tysiące kroków 
od dawnego miejsca.”[1].

W rozdziale piątym znajdujemy uwagi dotyczące fundamentowania ,zasad 
konstruowania murów, murów obronnych, oporowych ,ich trwałości ,zasto-
sowania wzmocnień specjalne przygotowanym drewnem oliwnym, w aspekcie 
obronnym i militarnym czyli czysto techniczne, konstrukcyjne i budowlane za-
gadnienia. W murach wyróżnia cios, kwarcyt, kamień łamany, cegłę wypala-
ną, surową jako elementy z których należy wznosić konstrukcje .

„gdy w ten sposób ustali się zdrowotne warunki przy zakładaniu miasta i wy-
bierze okolice obfitujące w żywność dla ludzi i gdy dobre drogi lądowe lub do-
godna komunikacja rzeczna albo porty zapewnią łatwy transport do miasta, na-
leży przystąpić do zakładania fundamentów, wież i murów; jeśli można, należy 
kopać aż do stałego gruntu, a nawet jeszcze głębiej, o ile to wydaje się wskazane 
ze względu na wielkość budowli; kopać zaś trzeba na większą szerokość, niż mieć 
będą mury wzniesione nad ziemią, a miejsce wykopane należy wypełnić jak naj-
bardziej solidną murarką. Również wieże powinny być wysunięte na zewnątrz, 
by kiedy nieprzyjaciel zechce w ataku podejść pod mur, miał flanki odsłonięte 
i był narażony z prawej oraz z lewej strony na pociski lecące z wież. Wydaje się, 
że przede wszystkim trzeba się starać o to, by dostęp do muru nie był łatwy dla 
szturmującego; linię murów powinno się ciągnąć wzdłuż stromego zbocza i tak 
obmyślić, żeby drogi wiodące do bram nie szły prosto, lecz na ukos z lewej strony. 
W tym wypadku atakujący będą zwróceni do muru prawą stroną, nie chronioną 
przez tarczę. Miasta nie powinno się zakładać na planie kwadratowym ani z wy-
suniętymi narożnikami, lecz w kształcie kolistym, aby z wielu miejsc można było 
dostrzec nieprzyjaciela.

Mury miejskie o występujących narożnikach są trudne do obrony, gdyż na-
rożnik bardziej chroni nieprzyjaciela niż oblężonego. Grubość zaś muru, sądzę, 
powinna być taka, żeby idący po nim uzbrojeni ludzie bez trudu mogli się wy-
minąć. Równocześnie w grubości muru powinny być jak najgęściej umieszczone 
wiecznotrwałe, osmalone pale z drzewa oliwnego, aby obie ściany zewnętrzne 
muru, spojone tymi balami jakby klamrami, uzyskały nieprzemijającą trwałość. 
Drzewo oliwne nie ulega bowiem ani gniciu, ani niepogodzie, ani starości, a na-
wet zakopane w ziemi i umieszczone w wodzie pozostaje nieuszkodzone i stale 
nadaje się do użytku. Jeśli w ten sam sposób wzmocni się nie tylko mury, lecz 
także podmurowanie oraz te ściany, które mają mieć grubość murów obronnych, 
nieprędko ulegną one uszkodzeniu.

Odstępy między wieżami nie powinny być większe niż na odległość strzału, 
ażeby w razie ataku na jedną z wież można go było odeprzeć z wież znajdujących 
się po prawej i lewej stronie, za pomocą skorpionów i innych machin. Również 
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w murze od wewnętrznej strony wież powinny być przerwy odpowiadające śred-
nicy wież; ponad przerwami powinny być przerzucone mostki z belek nie umo-
cowane żelazem. Jeśli bowiem nieprzyjaciel zajmie jakąś część muru, obrońcy 
odetną go i o ile się pośpieszą nie dopuszczą do tego, by się wdarł w pozostałe 
części wież i murów, o ile nie zechce skakać w dół. Wieże trzeba więc budować 
albo okrągłe, albo wieloboczne; kwadratowe bowiem wieże łatwiej ulegają zbu-
rzeniu przez machiny oblężnicze, gdyż tarany uderzając kruszą narożniki, przy 
zaokrągleniach natomiast, uderzając ku środkowi tarany, jakby klinują mury 
i nie mogą wieży uszkodzić. Pewniejsze są jeszcze wieże i mury obronne połą-
czone z wałami, gdyż nie mogą im zaszkodzić ani podkopy, ani tarany, ani żadne 
inne machiny oblężnicze. Lecz nie wszędzie należy wprowadzać wały, a jedynie 
tam, gdzie z wysoko położonych miejsc leżących poza obrębem muru łatwo jest 
podejść pod mur przy oblężeniu. Na takich terenach należy przede wszystkim 
wykopać jak najszerzej jak najgłębsze fosy. Następnie na dnie fosy należy wybu-
dować mur oporowy takiej grubości, aby łatwo mógł wytrzymać ciężar nasypu. 
Potem trzeba wznieść od strony wewnętrznej drugi mur tak od zewnętrznego 
oddalony, aby kohorty mogły się ustawić na szerokości wału w szyku bojowym, 
gotowe do obrony. Skoro wzniesie się oba fundamenty w takiej od siebie odle-
głości, należy je ponadto połączyć murami poprzecznymi w kształcie grzebienia 
(podobnymi do zębów piły). Przez ustawienie tych murów masy ziemi zostaną 
rozdzielone na małe części i nie będą mogły napierać całym ciężarem i rozsadzać 
muru oporowego.

Jeśli idzie o sam mur i o materiał, z jakiego powinien być zbudowany lub wy-
konany, tego się nie da z góry określić, gdyż nie wszędzie występuje taki materiał, 
jakiego sobie życzymy. Lecz tam, gdzie mamy cios, kwarcyt, kamień łamany albo 
cegłę bądź wypalaną, bądź surową, takim właśnie materiałem musimy się posłu-
giwać. Nie wszędzie bowiem tak jak w Babilonie gdzie mając dużo asfaltu użyto 
go zamiast piasku i wapna przy wznoszeniu murów z palonej cegły występuje tak 
użyteczny materiał budowlany, żeby z jego pomocą można było stawiać mury 
o nieprzemijającej trwałości i bez wad.”[1].

W rozdziale szóstym i siódmym Witruwiusz zajmuje się zasadami kształ-
towania infrastruktury drogowej ,lokalizacji obiektów budowlanych w zależ-
ności od warunków atmosferycznych, wiatrów, słońca deszczu, wilgoci oraz 
uwarunkowań budowlanych związanych z właściwym budowaniem budynków 
ze względu na warunki użytkowania. Posiada znaczną wiedzę w zakresie ob-
ciążeń ,analizuje obciążenia wiatrowe i ich skutki. Podaje matematyczne pod-
stawy projektowania miasta i budynków.

„Po otoczeniu miasta murami przystępuje się do wytyczania wewnątrz miasta 
placów, ulic głównych i uliczek, zależnie od stron świata. Będą one prawidłowo 
biegły, jeśli będą zasłonięte od wiatru. Zimne wiatry są dokuczliwe, ciepłe przy-
noszą choroby, wilgotne są szkodliwe; dlatego też wydaje się, że należy unikać 
tego zła, aby nie zaszło to, co w wielu miastach zdarzać się zwykło. I tak Mity-
lena, miasto na wyspie Lesbos, zbudowane wprawdzie wspaniale i okazale, nie 
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jest jednak przezornie rozplanowane. W mieście tym, kiedy wieje auster, ludzie 
chorują, kiedy korus kaszlą, kiedy septentrion powracają wprawdzie do zdrowia, 
ale z powodu ostrego zimna nie mogą wytrzymać na ulicach i w zaułkach. Wiatr 
bowiem jest to płynąca fala powietrza o pewnym nasileniu ruchu. Powstaje zaś 
wtedy, kiedy gorąco natrafi na wilgoć i napór ciepła wyciska potężny powiew. 
Że tak jest istotnie, można zobaczyć na eolipilach z brązu; tak to za pomocą 
sztucznych wynalazków można odkryć boską prawdę o tajemnych prawach nie-
bios. Wykonuje się bowiem z brązu eolipile, czyli kuliste naczynia o bardzo wą-
skim otworze, przez który wlewa się wodę, a następnie umieszcza się naczynia 
nad ogniem; dopóki się nie rozgrzeją, nie wydają żadnego powiewu, po ogrzaniu 
zaś powstaje nad ogniem gwałtowny podmuch. Tak z małego i krótkotrwałego 
widowiska można czerpać wiedzę i sąd o wielkich i niezmiennych prawach na-
tury nieba i wiatrów. Skoro się więc wykluczy wiatry, miejscowość taka będzie 
zdrowa nie tylko dla zdrowych, lecz nawet jeśli z innych szkodliwych przyczyn 
pojawią się przypadkiem jakieś choroby, które w innych mniej zdrowych okoli-
cach usuwa się przeciwdziałającymi lekami, to tutaj łatwo je można wyleczyć 
ze względu na temperaturę uzyskaną przez zabezpieczenie od wiatrów. Do cho-
rób, które trudno wyleczyć, w okolicach już wspomnianych należą: choroby tcha-
wicy, kaszel, zapalenie opłucnej, gruźlica, plucie krwią i wszystkie inne choroby, 
które leczy się nie środkami oczyszczającymi organizm, lecz wzmacniającymi. 
Choroby te dlatego trudno leczyć, że po pierwsze powstają z przeziębienia, na-
stępnie dlatego, że gdy siły chorego z powodu choroby są wyczerpane, powietrze 
rozrzedzone działaniem wiatru wykres wiatrów.

Wyciąga soki z chorych ciał i jeszcze bardziej je osłabia. Z drugiej strony ła-
godne i ciężkie powietrze pozbawione przewiewów i częstych przepływów, dzię-
ki swej niewzruszonej stałości przylegając do ciał, żywi i pokrzepia tych, któ-
rzy zapadli na zdrowiu. Niektórzy twierdzą, że istnieją cztery rodzaje wiatrów: 
od wschodu w czasie zrównania dnia z nocą solanus, od południa auster, od za-
chodu w czasie zrównania dnia z nocą fawoniusz, od północy septentrion. Lecz 
ci, którzy sprawę dokładnie śledzili, podali, że jest ich osiem; zwłaszcza Andro-
nikus z Kyrros, który nawet jako wzór zbudował w Atenach marmurową ośmio-
boczną wieżę i na poszczególnych ścianach ośmioboku przedstawił wizerunki 
poszczególnych wiatrów zwróconych w tę stronę, w którą dany wiatr wieje. Na tej 
wieży postawił marmurowy stożek, a nad nim umieścił trytona z brązu, trzyma-
jącego w prawej ręce różdżkę, i wprowadził taki mechanizm, że tryton obracany 
przez wiatr ustawiał się zawsze naprzeciw i różdżką wskazywał na wizerunek 
wiejącego wiatru. I tak między solanusem i austrem od południowego wschodu 
został umieszczony eurus, pomiędzy austrem i fawoniuszem od południowego za-
chodu afrikus, pomiędzy fawoniuszem a septentrionem kaurus, którego wielu na-
zywa korusem, między septentrionem a solanusem akwilon. Wydaje się, że w ten 
sposób zostały przedstawione liczby, nazwy wiatrów i kierunek, z którego wieją.

Skoro więc można to już uważać za zbadane, dla ustalenia kierunku i po-
wstania wiatrów należy postąpić w ten sposób: Trzeba w środku miasta usta-
wić poziomo płytę marmurową albo też można tak wyrównać teren według wagi 
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wodnej i linii, żeby płyta nie była potrzebna; pośrodku tego miejsca umieszcza 
się wskazówkę z brązu zwaną po grecku σκιοϋήρησ skiotheres, rzucającą cień. 
Mniej więcej około godziny piątej przed południem trzeba obserwować koniec 
cienia rzuconego przez wskazówkę i oznaczyć go punktem. Następnie rozwarłszy 
cyrkiel do punktu, w którym oznaczyliśmy długość cienia, od środka zakreśla-
my obwód koła. Potem trzeba obserwować wzrastanie cienia rzucanego przez 
wskazówkę po południu i skoro cień dotknie obwodu koła i będzie równy długo-
ści cienia rzuconego przed południem, należy jego koniec zaznaczyć punktem. 
Z tych dwóch wyznaczonych punktów należy wykreślić cyrklem łuki i przez punk-
ty ich przecięcia i punkt środkowy przeprowadzić prostą, aby otrzymać kierunek 
północ-południe. Następnie trzeba odmierzyć cyrklem szesnastą część obwodu 
koła i z obu punktów, w których prosta wyznaczająca północ i południe przeci-
na obwód koła, wykreślić w prawo i w lewo odcinki na obwodzie. Z kolei z tych 
czterech punktów trzeba przeprowadzić przecinające się w środku koła proste, 
łączące przeciwległe punkty na obwodzie. W ten sposób wyznaczy się ósmą część 
na auster i ósmą część na septentrion. Pozostałe części, trzy po prawej i trzy 
po lewej stronie, równe poprzednim, należy wyznaczyć na obwodzie tak, aby 
na rysunku powstało osiem równych części dla ośmiu wiatrów. Toteż przekątne 
między strefami dwóch wiatrów powinny, jak mi się zdaje, wytyczać kierunek ulic 
głównych i bocznych. Stosując powiem te metody i ten podział usunie się z do-
mów mieszkalnych i ulic dokuczliwe działanie wiatrów. Jeśli bowiem wytyczy się 
ulice w kierunkach dowietrznych, pęd wiatrów z otwartej przestrzeni, ścieśniony 
w wąskich zaułkach uliczek, jeszcze bardziej spotęguje swą siłę. Dlatego trzeba 
odwrócić kierunek ulic od stron, z których wieją wiatry, żeby uderzając o naroż-
niki domów mieszkalnych łamały się i, odparte, rozpraszały.

Ci, którzy znają liczne nazwy wiatrów, dziwić się może będą naszym twier-
dzeniom, że istnieje ich tylko osiem rodzajów. Jeśli jednak zwrócą uwagę na to, 
że obwód ziemi według biegu słońca i cieni rzucanych przez wskazówkę w czasie 
zrównania dnia z nocą został obliczony przez Eratostenesa z Kyreny na pod-
stawie praw matematycznych i metod geometrycznych na dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy stadiów, co równa się trzydziestu jeden milionom pięciuset tysiącom kro-
ków, z czego ósma część, którą każdy wiatr zajmuje, wynosi trzy miliony dzie-
więćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset kroków, to nie powinni się dziwić, że je-
den i ten sam wiatr, błądząc po tak znacznej przestrzeni, przez zmianę kierunków 
i powrotne fale stwarza rozmaite odmiany. I tak z prawej i lewej strony austra 
zwykle wieje leukonotus i altanus, koło afrikusa libonotus i subvesperus, koło 
fawoniusza argestes i w pewnych okresach etezje, koło kaurusa circias i korus, 
koło septentriona tracias i gallikus, po prawej i lewej stronie akwilona superaas 
i caecias, koło solanusa karbas i w pewnym okresie ornitie; po obu stronach 
eurusa zajmującego przestrzeń środkową Euricircias i volturnus. Istnieje jeszcze 
wiele innych nazw i wiatrów pochodzących od miejscowości, rzek i huraganów 
górskich. Oprócz tego istnieją jeszcze powiewy poranne; kiedy bowiem słońce 
wynurzając się spod ziemi natrafia na wilgoć w powietrzu, podnosząc się i przy-
grzewając wypiera wilgotne powietrze tchnieniem poprzedzającym nastanie 
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dnia. Jeśli te powiewy utrzymują się także po nastaniu dnia, przechodzą w wiatr 
południowo- -wschodni, który właśnie dlatego grecy nazwali εύροσ euros, że po-
wstaje z powiewów rannych; również z powodu owych aur porannych "jutro" 
nazywa się po grecku αϋριον aurion. Niektórzy jednak przeczą, jakoby Eratoste-
nes mógł obliczyć prawidłowo wymiary ziemi. Obojętne jednak, czy to obliczenie 
jest ścisłe czy błędne, nasz opis nie może w żadnym wypadku zawierać błędnego 
określenia stref, skąd wieją wiatry. Gdyby jednak tak było, to i tak wiatry nie 
będą zajmowały ściśle ograniczonej przestrzeni, lecz wiać będą z większą lub 
mniejszą siłą.

Wyłożywszy to wszystko pokrótce, postanowiłem dla lepszego zrozumienia 
rzeczy przedstawić na końcu książki dwie figury albo jak je grecy nazywają, 
σχήµατα schemata. Jedną z nich tak się nakreśli, aby widać było, skąd wieją wia-
try, druga zaś objaśni, w jaki sposób przez ustawienie bloków zabudowań i ulic 
w kierunkach odwietrznych unikać szkodliwego działania wiatrów. Otóż na wy-
równanej płaszczyźnie środek znajdować się będzie w punkcie a, cień zaś przed-
południowy rzucony przez wskazówkę w punkcie b; rozwarłszy cyrkiel od środka 
a do punktu cienia zaznaczonego literą b należy zakreślić koło. Umieściwszy zaś 
z powrotem wskazówkę na poprzednim miejscu trzeba czekać, aż cień się zmniej-
szy i znów wzrastając osiągnie długość równą cieniowi przedpołudniowemu i do-
tknie obwodu koła w punkcie oznaczonym literą c. Wtedy z punktu b i c należy 
zakreślić cyrklem łuki, których punkt przecięcia oznaczymy literą d, a następnie 
przez punkt przecięcia d i przez środek koła poprowadzić prostą na przeciwną 
stronę obwodu, gdzie będą punkty e i f; ta prosta wyznaczy południe i północ. 
Następnie należy cyrklem odmierzyć szesnastą część obwodu koła i postawiw-
szy nóżkę cyrkla na południowej linii w oznaczonym literą e punkcie styczności 
z obwodem odłożyć szesnastą część całego okręgu na lewo i na prawo i oznaczyć 
literami g i h. Również w północnej części trzeba postawić cyrkiel w punkcie f, 
gdzie linia północna przecina obwód koła i odmierzyć szesnastą część na prawo 
i lewo i oznaczyć literami i oraz k, a następnie przeprowadzić prostą od punktu 
g do k i od h do i przez środek koła. W ten sposób przestrzeń od g do h będzie 
przestrzenią austra i strony południowej; podobnie przestrzeń od i do k będzie 
przestrzenią septentriona. Pozostałe odcinki, trzy po prawej, trzy po lewej stro-
nie, dzieli się na równe części: ku wschodowi w punktach oznaczonych literami 
l, m, ku zachodowi literami n i o. Od m do o i od l do n należy poprowadzić 
proste. W ten sposób rozdzieli się w kole równe przestrzenie dla ośmiu wiatrów. 
Po nakreśleniu tego umieścimy w poszczególnych kątach ośmioboku zaczynając 
od południa: między eurem i austrem literę g, między austrem i afrikusem h, mię-
dzy afrikusem i fawoniuszem n, między fawoniuszem i kaurem o, między kaurem 
i septentrionem k, między septentrionem i akwilonem i, między akwilonem i sola-
nusem l, między kplanusem a eurem m. Dokonawszy tego należy ustawić wska-
zówkę między kątami ośmioboku i według tego przeprowadzić podział ulic.”[1].

„Po wytyczeniu głównych i bocznych ulic należy przystąpić do wyboru placów 
budowlanych pod świątynie, forum i inne miejsca użyteczności publicznej, licząc 
się z wygodą i pożytkiem powszechnym. Jeśli miasto położone jest nad morzem, 
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należy plac pod budowę forum wybrać jak najbliżej portu; jeśli leży w środku 
lądu, forum należy zbudować w centrum miasta. Natomiast pod świątynie tych 
bogów, pod których szczególną pieczą, jak się zdaje, jest miasto, mianowicie pod 
świątynie Jowisza, Junony i Minerwy, trzeba wyznaczyć place w punktach naj-
wyżej położonych, z widokiem na znaczną część miasta. Świątynię dla Merkurego 
trzeba postawić na forum albo też na placu handlowym, jak dla Izydy i Serapisa; 
dla Apollina i ojca Libera koło teatru; dla Herkulesa w tych miastach, gdzie nie 
ma gimnazjonów albo amfiteatrów, koło cyrku; dla Marsa poza miastem na bło-
niach; dla Wenus również koło portu. Także etruscy wróżbici w pismach po-
święconych ich wiedzy twierdzą, że świątynie Wenus, Wulkana i Marsa powinny 
się znajdować poza miastem, ażeby pęd do miłostek u młodzieży i mężatek nie 
zakorzenił się w mieście, a także by uwolnić budynki od obawy pożaru, wywołu-
jąc moc Wulkana poza miasto przez modły i ofiary; kiedy zaś Marsowi poświęca 
się świątynie poza murami, nie będzie zbrojnych niesnasek między obywatelami, 
a mars będzie bronił murów przed nieprzyjaciółmi i ochroni je od niebezpie-
czeństwa wojny. Również świątynię cerery należy budować poza murami miasta, 
ażeby ludzie jedynie dla składania ofiar ją odwiedzali; miejsce to powinno być 
otoczone czcią religijną, czystością i nieskażonymi obyczajami. Także wszystkim 
innym bogom należy pod ich świątynie wyznaczać place odpowiednie do kultu 
z nimi związanego.

O samej zaś budowie świątyń i ich proporcjach będę mówił w trzeciej i czwar-
tej księdze, gdyż w drugiej postanowiłem mówić o materiałach budowlanych, 
ich zaletach i zastosowaniu; następnie omówię i przedstawię w poszczególnych 
księgach wymiary budowli, porządki i poszczególne rodzaje symetrii”[1].

W księdze drugiej zawarto informacje o podstawach budowania i jego 
aspektach w ujęciu historyczny. Przywołuje tutaj historie o znamienitym Di-
nokratesie budowniczym miasta Aleksandrii i jego stosunkach z Aleksandrem 
Macedońskim. Podaje podstawy sztuki budowania ,zakres niezbędnej wiedzy 
do wykonywania zawodu i tworzenia trwałych budynków i budowli w oparciu 
o te zasady.

„Kiedy Aleksander podbijał świat, architekt Dinokrates, ufny w swą pomy-
słowość i zręczność, udał się z Macedonii do armii królewskiej, pragnąc uzyskać 
uznanie ze strony króla. Z ojczyzny zabrał od swych krewnych i przyjaciół listy 
polecające do najwybitniejszych osobistości i przyobleczonych w purpurę dy-
gnitarzy, aby mu ułatwili dostęp do króla; uprzejmie przez nich przyjęty prosił, 
żeby go jak najszybciej zaprowadzono do Aleksandra. Obiecali mu to, zwlekali 
jednak, czekając odpowiedniej chwili. Wobec tego Dinokrates sądząc, że go zwo-
dzą, postanowił sam sobie poradzić. Odznaczał się bowiem okazałą postawą, 
miłą powierzchownością, nadzwyczajną urodą i dostojnością. Zaufawszy więc 
tym darom natury pozostawił w gospodzie szaty, namaścił ciało oliwą, na głowę 
włożył wieniec z liści topoli, lewe ramię okrył skórą lwa i z maczugą w prawicy 
zjawił się przed trybunałem króla zajętego wymiarem sprawiedliwości. Kiedy 
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to niezwykłe zjawisko odwróciło uwagę zebranych, zauważył go i Aleksander. 
Zdziwiony kazał dla niego zrobić przejście i zapytał, kim jest. Na to ów: „Dino-
krates jestem, architekt macedoński; przynoszę ci pomysły i plany godne twej 
sławy; oto górze atos nadałem kształt posągu mężczyzny, w którego lewej ręce 
zaprojektowałem mury olbrzymiego miasta, a w prawej czarę, która by zbierała 
wody wszystkich rzek tej góry, aby z niej później spływały do morza". Aleksan-
der zachwycony przedstawionym planem zapytał zaraz, czy w pobliżu projekto-
wanego miasta znajdują się pola uprawne, które by mogły zaopatrzyć ludność 
w zboże. Kiedy dowiedział się, że zależałoby to od dowozu zza morza, powiedział: 
„Dinokratesie! Uznaję twój plan i jestem nim zachwycony, zwracam jednak uwa-
gę na to, że ten, kto by w takim miejscu chciał założyć kolonię, spotkałby się z na-
ganą. Jak bowiem nowonarodzone dziecię nie może się wychować ani nabyć sił 
do rozwoju bez mleka karmicielki, tak miasto bez pól uprawnych oraz ich płodów 
obficie napływających w jego mury nie może się rozwijać, a bez obfitej żywności 
nie może mieć licznej ludności ani jej utrzymać. Przeto aczkolwiek z jednej strony 
uważam plan za godny pochwały, to z drugiej strony miejsce za nieodpowied-
nie; ciebie jednak chcę mieć przy sobie, gdyż skorzystam z twoich usług". Od tej 
chwili Dinokrates nie odstępował króla i towarzyszył mu do Egiptu. Gdy Alek-
sander zauważył tam przystań z samego położenia bezpieczną, wyborne miejsce 
na skład towarów, żyzne pola w całym Egipcie i wielkie korzyści, jakie niósł 
niezmierzony nil, kazał tam Dinokratesowi założyć miasto Aleksandrię, nazwane 
jego imieniem. W ten sposób Dinokrates dzięki swej powierzchowności i dostoj-
nej postawie doszedł do takiej sławy.

Mnie jednak, imperatorze, natura nie użyczyła okazałej postaci, wiek zeszpe-
cił mą twarz, choroba nadwątliła siły. Dlatego pozbawiony tych przymiotów, 
za pomocą wiedzy i pism moich, jak się spodziewam, zdobędę twoją łaskę.

Ponieważ zaś w pierwszej księdze pisałem o roli architektury i o prawidłach 
tej sztuki, jak również o budowie murów i o rozmieszczeniu placów budowla-
nych wewnątrz miasta, teraz przyszłaby kolej na omówienie budowli sakralnych, 
publicznych i prywatnych oraz właściwych tym budowlom proporcji i symetrii; 
uznałem jednak, że nie powinienem tego poruszać, zanim nie omówię sprawy 
materiałów budowlanych, z których powstają murarskie i ciesielskie konstrukcje 
budynków, i zanim nie powiem o zaletach tych materiałów w użyciu oraz z jakich 
pierwiastków się składają w swym naturalnym układzie. Przed omówieniem ma-
teriałów opowiem wszakże o prawidłach budownictwa, o początkach i rozwoju 
budynków; w przedstawieniu tego pójdę w ślady tych uczonych, którzy zbadali 
pierwotny stan rzeczy, początki społeczności ludzkiej i jej wynalazki oraz przed-
stawili je w wydanych przez siebie pracach. Tak więc to, czego się od nich na-
uczyłem, wyłożę.[1].

W rozdziale pierwszym księgi drugiej zapoznajemy się z zasadami pierwot-
nej konstrukcji drewnianej, elementami pierwotnych budynków i budowli, pra-
widłowym wykorzystaniem naturalnych, dostępnych materiałów budowlanych. 
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Ten rodzaj konstrukcji w swojej istocie jest najprostszym układem statycznym 
znanym , sprawdzonym i stosowanym powszechnie.

„W pierwotnych czasach ludzie rodzili jak zwierzęta w lasach, jaskiniach 
i gajach i pędzili życie żywiąc się surowym pokarmem. pewnego razu w miejscu 
gęsto zalesionym drzewa miotane burzami i wichrem, trąc gałęzie jedną o dru-
gą, zapaliły się, a ludzie znajdujący się w pobliżu, przerażeni płomieniem, ucie-
kli. lecz kiedy się wszystko uciszyło, podeszli bliżej i, doznając miłego uczucia 
fizycznego pod wpływem ciepła, zaczęli dorzucać drew do ognia i starali się 
go utrzymać. sprowadzili innych i wskazywali im na migi korzyści, jakie można 
z tego osiągnąć. kiedy w takim zbiorowisku ludzie wraz z oddechem różne wyda-
wali dźwięki, przez codzienne przyzwyczajenie ustalili wyrazy tak, jak się im one 
nasuwały, oznaczając rzeczy najczęściej używane, w następstwie czego przypad-
kiem zaczęli mówić i w ten sposób dali początek mowie.

Skoro więc wskutek wynalazku ognia powstało po raz pierwszy zbiorowisko 
ludzkie, związek i współżycie i kiedy na jednym miejscu zgromadziła się więk-
sza ilość istot mających naturalną przewagę nad innymi żywymi stworzeniami, 
istot chodzących prosto, a nie na czterech nogach, istot, które mogły oglądać 
wspaniałość świata i gwiazd i umiały za pomocą rąk i palców łatwo każdą rzecz 
wykonać, jedni ludzie żyjąc w gromadzie

robili dachy z liści, inni kopali jaskinie u podnóża gór, inni naśladując 
gniazda jaskółek i ich sposoby budowania robili szałasy z gliny i gałązek. Na-
stępnie obserwując cudze domostwa i do własnych pomysłów dorzucając nowe, 
budowali z dnia na dzień lepsze rodzaje chat.

Wobec tego zaś, że ludzie z natury odznaczają się zdolnością naśladowania 
i pojętnością, codziennie jedni drugim, chlubiąc się wynalazczością, pokazywali 
rezultaty osiągnięte we wznoszeniu domostw i w ten sposób, rozwijając swe zdol-
ności dzięki rywalizacji, zdobywali coraz lepszą znajomość rzeczy.

Najpierw stawiali słupy drewniane na kształt wideł i ułożywszy na nich ga-
łęzie oblepiali ściany gliną. inni suszyli bryły gliny, budowali z nich ściany spa-
jając je drzewem i pokrywali trzciną i liśćmi, zęby uchronić się przed deszczem 
i skwarem. później, kiedy wskutek burz zimowych dachy tego rodzaju nie wy-
trzymywały deszczu, robili strome dachy, pokrywając je gliną, i po pochyłości 
dachu odprowadzali wodę deszczową.

O tym, że wszystko to powstało z dopiero co przez nas opisanych początków, 
możemy wnioskować na podstawie tego, że jeszcze do dziś dnia u obcych lu-
dów, jak na przykład w Galii, Hiszpanii, Lusitanii i Akwitanii, stawia się budynki 
z tego rodzaju materiałów i pokrywa je dębowymi gontami albo słomą.

U ludu kolchijskiego nad Morzem Czarnym, wykorzystując obfitość lasów, 
układa się na ziemi poziomo, na prawo i na lewo, ścięte drzewa w takiej od siebie 
odległości, na jaką pozwala ich długość, a na ich krańcach kładzie się następnie 
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w poprzek dwa inne drzewa; te cztery pnie zamykają przestrzeń przeznaczoną 
na mieszkanie. następnie kładzie się na przemian po czterech stronach belki łą-
cząc nimi narożniki budowli i tak stawiając ściany z drewna wznosi się od dołu 
w górę pionowe wieże. szpary, jakie powstają z powodu grubości budulca, zatyka 
się szczapkami i gliną. następnie wznosi się dach, obcinając na końcu poprzecz-
ne belki i stopniowo je ściągając; i w ten sposób z czterech stron buduje się nad 
środkiem budowli piramidę, pokrywa ją liśćmi i gliną i tworzy dachy wieżowe 
sklepione na sposób pierwotny.

Frygijczycy zaś, którzy mieszkają na równinach i z braku lasów nie mają bu-
dulca, szukają wzniesień naturalnych. drążąc je wewnątrz i kopiąc korytarze, 
rozszerzają przestrzeń mieszkalną tak daleko, jak na to pozwalają warunki tere-
nu. nad tym zaś łączą ze sobą pale i tworzą rodzaj stożka, pokrywają go trzci-
ną lub chrustem i na to wszystko sypią dużo ziemi. ten sposób budowy dachów 
zapewnia znaczne ciepło w zimie i dużo chłodu w lecie. niektórzy budują chaty 
pokryte sitowiem. podobnie i u innych ludów w niektórych okolicach stosuje się 
takie i tym podobne metody budowania z trzciny. Również w Massalii możemy 
zauważyć dachy bez dachówek, zbudowane z ziemi ugniecionej z plewami. w Ate-
nach dach Areopagu do dziś dnia pokryty gliną stanowi przykład starożytnego 
budownictwa. również chata Romulusa na Kapitelu i słomą kryte dachy świą-
tyń na zamku kapitolińskim mogą nam przywołać na pamięć prastare obyczaje 
i na nie wskazywać. Na podstawie tych przykładów możemy sobie wyrobić sąd 
o dawnych wynalazkach w budownictwie i wnioskować z tego, że istotnie tak 
było, jakeśmy to przedstawili.

Skoro zaś wskutek codziennego ćwiczenia ręce ludzkie nabrały wprawy 
w budowaniu, a wynalazczość umysłu pod wpływem wysiłku osiągać zaczę-
ła poziom sztuki, rozbudzona w duszach ludzkich aktywność doprowadziła 
do tego, że ci, którzy wykazywali szczególny zapał w tej dziedzinie, wystąpili 
jako zawodowi rzemieślnicy. gdy się więc tak rzeczy miały na początku, a przy-
roda nie tylko obdarzyła ludzi zmysłami tak jak inne żywe stworzenia, lecz 
uzbroiła ich umysły w myśl i plany, a także poddała pod ich władzę wszystkie 
inne istoty, ludzie, postępując stopniowo od budowy chat ku innym sztukom 
i umiejętnościom, wyszli ze stanu dzikiego i pierwotnego, dochodząc do łagod-
niejszych obyczajów.

Następnie zaś, rozwijając się duchowo i zdobywając szersze horyzonty dzięki 
rozmaitości uprawianych sztuk, zaczęli budować nie tylko chaty, lecz również 
domy na fundamentach i ściany z cegły albo z kamienia i pokrywać je drewnem 
i dachówką; z kolei zaś poprzez naukę doszli od sądów nieustalonych i niepew-
nych do ścisłych praw symetrii. potem zauważywszy, że przyroda dostarcza hoj-
nie swych płodów i że przygotowała wiele materiałów nadających się do budowy, 
opracowując je w różny sposób zwiększyli przez sztukę wykwint życia i pomno-
żyli jego przyjemności. o rzeczach więc mających zastosowanie w budownictwie, 
jak również o ich właściwościach i zaletach, jak będę umiał, opowiem.
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Lecz jeśliby ktoś podał w wątpliwość układ tej księgi, uważając, że temat 
ów należało poruszyć na początku, to podam uzasadnienie tego, aby nie sądził, 
że popełniłem błąd. Pisząc dzieło o całokształcie architektury uważałem za sto-
sowne w pierwszej księdze omówić gałęzie wiedzy i umiejętności, które wzboga-
cają architekturę, i określić za pomocą definicji jej początek i rodzaje. dlatego 
w pierwszej księdze rozprawiałem o roli sztuki i o zadaniach architekta, w tej 
zaś będę mówił o naturalnych właściwościach materiałów budowlanych i o ich 
zastosowaniu. albowiem ta księga nie zajmuje się zagadnieniem początków ar-
chitektury, lecz początkami budowli i prawami, dzięki którym stopniowo się roz-
wijając doszły one do dzisiejszej doskonałości. Dlatego księga ta została umiesz-
czona na właściwym miejscu i we właściwej kolejności.

Teraz powrócę do tematu i zajmę się materiałami przydatnymi do budowy 
oraz przedstawię w sposób nie budzący wątpliwości i jasny dla czytelników, jak 
je natura tworzy i z jakiego zespołu żywiołów się składają. żaden bowiem rodzaj 
materiału, żadne ciało czy też rzecz nie może powstać ani nie da się pomyśleć bez 
połączenia się żywiołów. ani też natury rzeczy według prawideł fizyków nie moż-
na wytłumaczyć, jeśli się trafnym dowodzeniem nie wykaże istnienia żywiołów, 
jakie one są i dlaczego są właśnie takie.”[1].

W rozdziale drugim księgi drugiej odnosi się do podstaw filozoficznych 
,przywołuje Heraklita z Efezu ,Demokryta , Epikura w odniesieniu do wyko-
rzystywanych w budowaniu materiałów budowlanych i ich trwałości.,

„Na początku Tales utrzymywał, że początkiem wszechrzeczy jest woda; He-
raklit z Efezu, zwany przez Greków z powodu niejasności swych pism ciemnym, 
σκοτεινόσ skoteinos, za taki żywioł uważał ogień; a Demokryt i w ślad za nim 
Epikur atomy, które nasi nazywają insecabilia ,czyli ciała nie dające się rozciąć, 
niektórzy zaś individua, czyli niepodzielne. nauka zaś pitagorejczyków dorzuciła 
do żywiołów wody i ognia jeszcze żywioł powietrza i ziemi. Zatem Demokryt, 
chociaż niewłaściwie rzecz nazwał i wymienił tylko ciała niepodzielne, mówił, 
jak się zdaje, w gruncie rzeczy to samo, gdyż pojedyncze atomy będąc oddzie-
lone od siebie nie ulegają zepsuciu ani zniszczeniu i nie mogą być podzielone 
na części, lecz zachowują w sobie na wieki nieprzemijającą stałość. Wobec tego 
więc, że wszystkie rzeczy wydają się powstawać i rodzić z połączenia żywiołów 
i że sama przyroda podzieliła te rzeczy na nieskończoną ilość gatunków, uznałem 
za konieczne przedstawić przede wszystkim ich odmienność i różnice w użyciu 
oraz właściwości, jakie w budownictwie wykazują. w ten sposób ci, którzy myślą 
o budowie, zaznajomią się z tą sprawą, nie popełnią błędów i postarają się o od-
powiedni materiał.”[1].

W rozdziale trzecim księgi drugiej to opis rozwiniętej już techniki budow-
lanej, technologii produkcji cegieł ,sposobów konstruowania murów z cegły. 
Omawia rodzaje cegieł i murów konstrukcyjnych jak cegła lidium (lidyjska), 
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cegła pentadoron, cegła tetradoron, mur z cegły Lidiom ,mur z cegły pentado-
ron.

„Najpierw więc powiem, z jakiej ziemi powinno się wyrabiać cegły. nie należy 
ich wytwarzać ani z gliny piaszczystej, ani zawierającej kamyki czy żwir, gdyż 
cegły wykonane z tych gatunków gliny są przede wszystkim ciężkie, następnie zaś 
zmoczone przez deszcz pękają w ścianie i rozsypują się, a domieszane do nich ple-
wy nie wiążą się z gliną ze względu na jej szorstkość. cegły trzeba więc wyrabiać 
z białawej gliny kredowej albo z czerwonej, albo ze spoistej gliny piaszczystej, te 
bowiem gatunki ze względu na swą lekkość są trwałe, nie obciążają budowli i ła-
two się ugniatają. Wyrabiać zaś trzeba cegły na wiosnę albo w jesieni, aby rów-
nomiernie wysychały. te bowiem, które się wyrabia w czasie przesilenia letnie-
go, psują się, gdyż słońce przepalając silniej ich powierzchnię sprawia, że robią 
wrażenie suchych, gdy tymczasem wewnątrz są wilgotne; później, kiedy warstwy 
wewnętrzne wysychając zaczną się kurczyć, pęka to, co przedtem już wyschło, 
i tak cegły pełne szczelin stają się nietrwałe. najprzydatniejsze jednak będą przy-
gotowane na dwa lata wcześniej, przed upływem tego czasu nie mogą bowiem 
wyschnąć dostatecznie. jeśli przy budowie użyje się cegieł świeżych i jeszcze nie 
wyschniętych, a nałożony na nie tynk wyschnie i umocni się, cegły osiadając nie 
mogą się utrzymać na równej z nim wysokości; kurcząc się zmieniają położenie, 
nie łączą się z nim i odstają od niego. oddzielony od muru tynk ze względu na swą 
cienką warstwę nie może sam się utrzymać, lecz pęka, a ściany osiadając nierów-
no niszczeją. dlatego mieszkańcy utyki używają do budowy ścian jedynie cegieł 
suchych i wykonanych przed pięciu laty i po urzędowym stwierdzeniu tego faktu.

Wyrabia się zaś trzy rodzaje cegieł: jeden, zwany po grecku lidyjskim, jest 
w użyciu u nas; są to cegły na półtorej stopy długie, a na stopę szerokie. pozosta-
łych dwóch używają w budownictwie grecy. jeden z nich nazywa się πεντάδωρον 
-pentadoron, drugi τετράδωρονtetradoron. wyrazem δωρον doron oznaczają 
grecy dłoń, gdyż δωρον doron znaczy po grecku dar, a dary podaje się zawsze 
na dłoni. dlatego cegła o wymiarach pięciu dłoni w każdym kierunku nazywa 
się pentadoron, a o wymiarach czterech dłoni tetradoron; publiczne budowle 
buduje się z cegieł pięciodłoniowych πενταδώρωσ pentadoros, prywatne z czte-
rodłoniowych τετραδώρωσ tetradoros. Obok tych cegieł wyrabia się i półcegły. 
do budowy używa się ich w ten sposób, że po jednej strome kładzie się szereg 
całych cegieł, a po drugiej półcegły. skoro więc z jednej i z drugiej strony układa 
się pod pion cegły, to naprzemianległe ułożenie cegieł i półcegieł wiąże ściany 
muru, a przez to, że środek cegieł całych wypada nad spoinami, cała budowla 
zyskuje na sile i z obu stron miłe wywiera wrażenie.

Istnieją zaś w Hiszpanii dalszej miasta Maxilua i Callet, a w azji miasto Pi-
tane, gdzie wytwarzają cegły, które po wyschnięciu wrzucone do wody pływają. 
jak się zdaje, mogą się dlatego utrzymać na powierzchni, że wytwarzane są z zie-
mi podobnej do pumeksu. cegła tego rodzaju, lekka i wysuszona na powietrzu, 
nie przyjmuje ani nie wchłania wilgoci. wskutek więc właściwej sobie lekkości 
i porowatości nie dopuszcza do siebie wilgoci i jakikolwiek byłby jej ciężar, musi 
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z natury rzeczy, podobnie jak pumeks, utrzymać się na wodzie. tego rodzaju ce-
gły są więc praktyczne, ponieważ nie obciążają budowli, a nie wchłaniając wil-
goci nie niszczeją pod wpływem niepogody.”[1].

W rozdziale czwartym księgi drugiej znajdujemy informacje o pozyskiwania 
podstawowego składnika zapraw ,piasku kopalnego.

„Przy konstrukcji murów z kamienia łamanego trzeba przede wszystkim zba-
dać piasek, czy nadaje się do mieszaniny zaprawy i czy nie jest zmieszany z zie-
mią. mamy zaś następujące gatunki piasku kopalnego: czarny, biały, czerwo-
ny i carbunculus; spośród nich najlepszy będzie ten, który trzeszczy pocierany 
w ręce, a zmieszany z ziemią nie będzie szorstki. również dobry będzie ten piasek, 
który rzucony na białą tkaninę, a potem strząśnięty lub strzepnięty nie zabru-
dzi jej i nie pozostawi śladów ziemi. Jeśli zaś nie będzie ławic piaszczystych, 
z których można by go wydobywać, trzeba będzie przesiewać piasek wydobyty 
z rzek, ze żwiru albo z nadbrzeża morskiego. taki jednak piasek użyty do budowy 
ma następujące wady: schnie wolno i nie pozwala wskutek tego na nieprzerwane 
murowanie, lecz musi raz po raz pozostawać w spokoju; nie nadaje się również 
do budowy sklepień; piasek zaś morski tym mniej jest zdatny, że ściany po na-
łożeniu tynku wydzielają z siebie sole i tynk się rozpuszcza. Kopalny zaś piasek 
szybko w czasie budowy wysycha, tynk pozostaje trwały, a sklepienia są wytrzy-
małe. odnosi się to jednak do piasku, który jest świeżo wykopany. jeśli bowiem 
piasek kopalny leży zbyt długo po wydo, rozsypuje się pod wpływem działania 
słońca, księżyca i szronu i staje się ziemisty; użyty do budowy, nie może w murze 
spoić kamieni, które się rozsypują i rozpadają, a ściany nie mogą utrzymać cię-
żaru. świeży zaś piasek kopalny, przy tak wielkich zaletach w budowie murów, 
nie nadaje się do tynkowania, ponieważ jest tłusty i po zmieszaniu go z wapnem 
z powodu gęstości nie może zaschnąć bez rys. natomiast piasek rzeczny gładzony 
za pomocą narzędzi, jak w technice sygnijskiej, ze względu na swą jałowość na-
biera w tynku trwałości.”[1].

W rozdziale piątym księgi drugiej Witruwiusz zajmuje się podstawowym ele-
mentem zapraw wapnem , pozyskiwaniem ,technologią i zastosowaniem.

„Po wyjaśnieniu sprawy zaopatrzenia w piasek trzeba równie starannie zająć 
się wapnem, które powinno być wypalone z białego kamienia albo kwarcytu; 
przy budowie murów pożyteczne będzie wapno z kamienia zbitego i twardego, 
przy tynkowaniu z kamienia porowatego. po zgaszeniu wapna należy w ten spo-
sób sporządzić zaprawę, żeby przy piasku kopalnym zawierała trzy czwarte pia-
sku a jedną czwartą wapna, jeśli zaś jest piasek rzeczny lub morski, dwie części 
piasku a jedną część wapna. wtedy bowiem słuszna będzie proporcja mieszaniny. 
również jeśli dorzucić do rzecznego lub morskiego piasku jedną trzecią część 
tłuczonej i przesianej cegły, otrzyma się zdatniejszą do użytku zaprawę.
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Przyczyną, dla której wapno zmieszane z wodą i piaskiem wiąże i wzmacnia 
mur, jest fakt, że skały, podobnie jak wszystkie inne ciała, składają się z pewnego 
układu żywiołów. te skały, które mają więcej powietrza, są delikatne, te, które 
mają więcej wody, są odporne na wilgoć, te, które mają więcej ziemi, są twarde, 
a te, które mają więcej ognia, są kruche. dlatego jeśliby się takie skały przed 
wypaleniem pokruszyło, zmieszało z piaskiem i użyło do murowania, nie stward-
nieją i nie będą mogły zespolić muru; skoro jednak wrzuci się je do pieca i skoro 
pod wpływem gwałtownego gorąca utracą dawną właściwą im spoistość, po wy-
paleniu i wyczerpaniu wszystkich sił pozostają z otwartymi i pustymi porami. 
Gdy więc zostają wypalone i usunięte wilgoć i powietrze znajdujące się w takim 
kamieniu i kiedy pozostaje w nim tylko ukryte ciepło przejęte uprzednio od ognia, 
kamień zanurzony w wodzie rozgrzewa się przez to, że wilgoć przenika w otwarte 
pory, a oziębiony jako wapno wydala z siebie ciepło. dlatego kamienie, kiedy sie-
je wyjmuje z pieca, nie mają tej samej wagi, jaką miały wtedy, kiedy je do pieca 
wkładano, mimo że mają tę samą wielkość, wskutek bowiem wygotowania płynu 
tracą mniej więcej jedną trzecią swej wagi. skoro więc pory ich są otwarte, przyj-
mują w siebie domieszkę piasku, który się z nimi zespala, a wysychając wiążą się 
z kamieniem łamanym i zapewniają trwałość murów.”[1].

W rozdziale szóstym księgi drugiej po zaprawach wapiennych podaje rów-
nież zasady pozyskiwania, technologii wykorzystania i zastosowania betonu .

„Istnieje także pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwo-
ściom wytwarza rzeczy godne podziwu. występuje on w okolicy bajów i na grun-
tach municypiów leżących dookoła Wezuwiusza. Proszek ten zmieszany z wap-
nem i łamanym kamieniem nie tylko

zapewnia trwałość wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowie grobli 
w morzu twardnieje pod wodą.

Tłumaczy się to tym, że pod owymi górami istnieją gorące pokłady ziemi i licz-
ne źródła, których by nie było, gdyby pod spodem nie płonęły olbrzymie ogni-
ska z siarki, ałunu lub asfaltu. ogień więc i gorący wiew płomienia, przenikając 
z głębi poprzez szczeliny, czyni tę glebę lekką, a tuf, który tam powstaje, pozba-
wiony jest wilgoci. skoro więc zmieszają się ze sobą trzy substancje przewier-
cone w podobny sposób przez siłę ognia, to chłonąc raptownie wodę zespalają 
się, pod wpływem wilgoci szybko twardnieją i nabierają trwałości; ani napór 
fal, ani potęga wody rozdzielić ich nie zdoła. Że w tych okolicach znajduje się 
ogień pod ziemią, można, jak się zdaje, wnosić i z tego, że w górach Bajańskich, 
które należą do Kume, istnieją specjalnie wydrążone zagłębienia przeznaczone 
do kąpieli parowych, gdzie gorąca woda, rodząca się w głębi ziemi, siłą ognia 
przebija jej skorupę, a przenikając ją wydobywa się na powierzchnię w tych miej-
scach, co stwarza doskonałe warunki do kąpieli parowych. opowiadają również, 
że w odległych czasach wzmogły się te ognie i skupiły pod Wezuwiuszem, skąd 
zionęły płomieniem na pobliskie pola. wydaje się, że wówczas to skała, zwana 
spongią albo pumeksem pompejańskim, nabyła przez wypalenie z innego gatun-
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ku skały tych właściwości, które do dziś posiada. Ten bowiem gatunek spon-
gii, który tam się wydobywa, nie występuje wszędzie, lecz tylko w pobliżu Etny 
i na wzgórzach Myzji zwanych przez Greków κατακεκαυµένη katakekaumene, 
czyli wypaloną myzją, i w ogóle w okolicach o takich właściwościach. jeśli więc 
w tych okolicach znajdują się gorące źródła, a według starożytnych podań szalał 
tam po lasach ogień, wydaje się rzeczą pewną, że wskutek gwałtownego działania 
ognia została z ziemi i tufu wyciągnięta wilgoć, podobnie jak się dzieje z wapnem 
w piecach. Skoro więc niepodobne do siebie i niejednakowe substancje zostają 
ujęte i utworzą jednolitą masę, to owa ciepła masa spragniona wilgoci, nagle na-
sycona wodą, rozgrzewa się ciepłem ukrytym w tych substancjach, co wywołuje 
gwałtowne łączenie się ich i zapewnia szybko zaletę trwałości.

Pozostaje zagadnienie, dlaczego w Etrurii, mimo że istnieją tam liczne gorące 
źródła, nie występuje taki sam pył, który by w podobny sposób umacniał mur pod 
wodą. postanowiłem więc wyjaśnić tę sprawę, zanim padnie takie pytanie. Nie 
we wszystkich miejscowościach i okolicach istnieją takie same rodzaje ziemi i ta-
kie same skały; niektóre z nich są ziemiste, inne z żwiru grubego, inne z drobnego, 
a inne piaszczyste. w ogóle w rozmaitych krainach znajdują się w ziemi odmienne 
i do siebie niepodobne właściwości. najlepiej można to zauważyć na otoczonym 
przez Apeniny terenie Italii i Etrurii, gdzie niemal wszędzie występują złoża pia-
sku, natomiast po drugiej stronie Apeninów, w części leżącej nad Adriatykiem, 
nie ma go zupełnie. również w Achai, Azji i w ogóle w krajach zamorskich nawet 
z nazwy go nie znają. tak oto nie we wszystkich miejscowościach, gdzie obficie 
tryskają gorące źródła, może się zdarzyć podobny zbieg okoliczności, gdyż zgod-
nie ze zrządzeniem przyrody wszystko jest rozdzielone jakby przypadkowo, a nie 
według życzeń ludzkich.

Tam więc, gdzie góry są nie z ziemi, lecz z innej substancji, przepala ją siła 
ognia, szukając sobie ujścia przez jej żyły, i spala to, co w niej jest miękkie i de-
likatne, a pozostawia to, co jest twarde. i podobnie jak w Kampanii z wypalonej 
ziemi powstaje pył puteolański, tak w Etrurii z wypalonej substancji powstaje 
carbunculus, piasek czarniawy. oba nadają się doskonale do budowy murów, 
przy czym jeden wykazuje zalety przy budowlach lądowych, drugi także i przy 
budowie grobli morskich.

Substancja ta jest miększa od tufu, a twardsza od ziemi, skoro zaś od dołu 
przepali ją gorąca para, wtedy pojawia się w niektórych okolicach ten rodzaj 
piasku, który nazwano carbunculus.[1].

W rozdziale siódmym drugim księgi drugiej omówiono zasady pozyskiwania, 
właściwości podstawowego materiału budowlanego, a mianowicie kamienia 
budowlanego Różnorodność złóż i właściwości techniczne kamienia, niesły-
na trwałość i wytrzymałość oraz jego dostatek pozwalał na jego wykorzystanie 
w zasadniczych budowlach starożytności.

„Przedstawiłem rozmaite gatunki i właściwości wapna oraz piasku. z kolei 
omówię kamieniołomy, z których wydobywa się i przygotowuje do budowy ka-
mień zarówno ciosowy, jak i łamany. okazuje się, że skały mają rozmaite i by-
najmniej nie jednakowe właściwości. jedne są miękkie, jak na przykład wystę-
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pujące dookoła Rzymu, jak rubryjskie, palleńskie, fidenackie, albańskie; drugie 
są średnio twarde, jak te, które znajdują się w Tyburze, w Amiternum, w Soracte 
i inne tym podobne; niektóre są twarde, jak kwarcyt. istnieje jeszcze wiele in-
nych gatunków, jak czerwony i czarny tuf w Kampanii, a w Umbrii, Picenum 
i ziemi weneckiej biały, który nawet można rznąć zębatą piłą jak drzewo. mięk-
kie mają tę zaletę, że bloki z nich ciosane łatwo dają się obrobić przy budowie; 
jeśli znajdują się w miejscach zakrytych, są wytrzymałe, jeśli jednak znajdują 
się w miejscach nie pokrytych i otwartych, wietrzeją i kruszą się pod wpływem 
mrozów i szronu. także nad wybrzeżem morskim, przeżarte przez słoną wodę, 
nie przetrzymują upałów. Tyburtyńskie zaś skały i wszystkie inne tego rodzaju 
wytrzymują obciążenie i nie są wrażliwe na działania atmosferyczne, nie wy-
trzymują jedynie ognia i pod jego działaniem od razu rozpadają się i kruszą, 
mają bowiem z natury mało w sobie wilgoci, niewiele części ziemi, a najwięcej 
powietrza i ognia. a ponieważ mało jest w nich wilgoci i ziemi, ogień przez do-
tknięcie i siłę swojej pary wypiera z nich powietrze, wdziera się na jego miejsce 
i zajmuje próżnię ich żył, rozpala je i podobnym do siebie częściom nadaje własny 
stopień rozżarzenia. Istnieją również liczne kamieniołomy w pobliżu Tarkwinn 
z barwy podobne do albańskich, zwane anicjańskimi, które znajdują się przede 
wszystkim koło jeziora Wulzyńskiego, a również w prefekturze Statonii. skała 
ta ma niezliczone zalety, nie tylko bowiem nie szkodzi jej ani mróz, ani ogień, lecz 
jest mocna i trwała przez długie czasy, ponieważ w swym naturalnym układzie 
ma mało powietrza i ognia, średnią ilość wilgoci i wiele części ziemi. dzięki tej 
spoistości umocniona, nie ulega ani warunkom atmosferycznym, ani gwałtownej 
sile ognia. Najlepiej można się o tym przekonać na pomnikach wokół miasta Fe-
rentum, budowanych z materiałów pochodzących z tych kamieniołomów. Są tam 
bowiem wielkie, doskonale wykonane posągi, a także mniejsze rzeźby, kwiaty 
i liście akantu subtelnie rzeźbione, które choć stare, wydają się tak świeże, jakby 
je dopiero co wykonano. również ludwisarze sporządzają ze skał tych kamienio-
łomów formy do odlewania brązu i mają z nich wielki pożytek. gdyby te kamie-
niołomy znajdowały się w pobliżu Rzymu, warto by było wszystkie budowle z tego 
kamienia stawiać. Wobec tego jednak, że konieczność zmusza nas do korzystania 
ze znajdujących się w pobliżu kamieniołomów rubryjskich, palleńskich i innych 
najbliżej Rzymu położonych, trzeba się będzie trzymać następujących wskazó-
wek, jeśli się chce wykonać budowlę bezbłędnie. zabierając się do budowy należy 
użyć bloków wydobytych przed dwoma laty, i to wydobytych w porze letniej, a nie 
zimowej, i takich, które przez te dwa lata leżały pod gołym niebem. bloki, które 
w przeciągu tych dwóch lat uległy uszkodzeniu wskutek działań atmosferycz-
nych, należy użyć do fundamentów; wszystkie inne zachowane w nienaruszonym 
stanie, jako wypróbowane przez samą przyrodę, użyte w budowie nadziemnej 
będą trwałe. zasad tych trzeba się trzymać nie tylko przy budowie z bloków cio-
sanych, lecz także przy budowie z kamienia łupanego.”[1].

W rozdziale ósmym księgi drugiej autor omawia zasady konstrukcji murów 
kamiennych i ceglanych, sposoby budowania oraz ich wady i zalety w odniesie-
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niu do ich trwałości. Przywołuje opisy zastosowań murów w różnych miastach 
i lokalizacjach. Omawia problemy mieszkaniowe w Rzymie spowodowane bra-
kiem odpowiedniej ilości i możliwości społecznego budownictwa w tym zakre-
sie.

„Dwa są rodzaje wątków murów: sieciowy, będący obecnie w powszechnym 
użyciu, i dawny, zwany nieregularnym. z tych dwóch wątek sieciowy jest ozdob-
niejszy, wykazuje jednak skłonność do pęknięć, gdyż warstwy i spoiny w żad-
nym kierunku nie są powiązane. natomiast budowla o wątku nieregularnym, 
w którym kamienie ułożone są jeden na drugim i powiązane ze sobą, nie jest 
wprawdzie piękna, ale mocniejsza od sieciowej.

Przy obu zaś sposobach trzeba się posługiwać jak najdrobniejszymi kamienia-
mi, ażeby ściany obficie nasycone zaprawą z wapna i piasku dłużej przetrwały. 
kiedy bowiem kamienie są miękkie i porowate, wchłaniając wilgoć z zaprawy 
osuszają ścianę, a gdy zaprawy z wapna i piasku będzie dużo czy nawet w nad-
miarze, ściana mając więcej wilgoci zyska na spoistości i nieprędko się wykru-
szy. jeśli jednak pory kamieni łupanych wchłoną wilgoć z zaprawy, wapno od-
dzieli się i odłączy od piasku; również i kamienie nie będą już mogły przylegać 
do zaprawy i z biegiem czasu spowodują zniszczenie

Można to zauważyć na niektórych znajdujących się wokół Rzymu pomnikach 
zbudowanych z marmuru albo z bloków ciosanych, a w środku wypełnionych za-
prawą z kamieni łamanych. kiedy zaprawa wskutek starości zwietrzeje i zostanie 
wchłonięta przez pory kamieni, pomniki te rozpadają się i rozsypują po rozluźnie-
niu się spojeń wskutek rozpadu. Jeśli więc ktoś chce uniknąć tego zła, powinien 
między ścianami licowymi pozostawić wolną przestrzeń i wznieść od wewnątrz 
budowli grube na dwie stopy ściany z czerwonego ciosu, z tłucznia glinianego 
albo ze zwyczajnego kwarcytu; mury te powinny być połączone z zewnętrznymi 
ścianami za pomocą żelaznych klamer zalanych ołowiem. w ten sposób budowla 
nie wypełniana bezładnie kamieniami, lecz stawiana według pewnego porząd-
ku, będzie mogła nienaruszona trwać wiecznie, gdyż warstwy i spoiny mocno 
powiązane i złączone klamrami nie będą rozsadzać budowli i nie pozwolą upaść 
ścianom licowym połączonym ze sobą.

Dlatego nie należy pogardzać greckim sposobem budowania; grecy bowiem 
nie stawiają wygładzonych od zewnątrz ścian z miękkiego kamienia, lecz na-
wet kiedy odstąpią od ciosu, układają bloki z kwarcytu albo zwyczajne twarde 
kamienie; podobnie jak przy budowie z cegieł, kładą warstwy z na przemian 
krzyżującymi się spoinami i dzięki temu uzyskują wieczną trwałość budowli. dwa 
są sposoby układania warstw: jeden z nich nazywa się isodomum, drugi pseudi-
sodomum. O isodomum mówimy, kiedy warstwa jest jednakowo gruba, o pseu-
disodomum, kiedy warstwy są nierówne i niejednakowe. oba sposoby układania 
warstw zapewniają trwałość przede wszystkim dlatego, że sam kamień z natury 
swej twardy i zbity nie może z zaprawy wyssać wilgoci i przez długi czas utrzy-
muje zaprawę w stanie wilgotnym; poza tym warstwy ułożone równo i poziomo 
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nie pozwalają zaprawie się obsuwać, a związane w nieprzerwaną grubość mu-
rów trwają do późnej starości.

Inny sposób budowania, zwany przez Greków ένπλεκτον enplekton, stosowany 
jest także u nas na wsi. Polega on na tym, że wygładza się strony zewnętrzne mu-
rów pozostawiając resztę w stanie surowym; poza tym wypełnia się je zwykłym 
kamieniem wraz z zaprawą i wiąże na przemian ułożonymi spoinami. nasi nato-
miast rodacy, troszcząc się o szybkość, stawiają ściany i wypełniają je łamanym 
kamieniem i zaprawą. w ten sposób mur składa się z trzech pionowych układów: 
dwóch frontowych i wypełnionego wnętrza. grecy zaś nie postępują tak, lecz 
nakładają jedną na drugą warstwy poziome i układają bloki na przemian, raz 
na długość, raz na grubość, a wnętrza nie wypełniają, lecz poczynając od lica 
zewnętrznego stawiają mur jednolity i solidny. prócz tego między obu stronami 
zewnętrznymi kładą na całą grubość muru pojedyncze bloki zwane διάτονοι dia-
tonoi, których końce ukazują się po obu stronach muru; bloki te mocno wiążą 
ściany i zapewniają im trwałość.

Jeśli więc ktoś chce skorzystać z tych wywodów i wybrać jeden ze sposobów 
wznoszenia murów, zapewni budowli trwałość. albowiem mury o wykwintnym 
wyglądzie, wznoszone z miękkiego kamienia, nie będą mogły przez długi czas 
opierać się zniszczeniu. dlatego więc jeśli się bierze rzeczoznawców do szacowa-
nia wartości murów granicznych, nie oceniają ich oni według kosztów budowy, 
lecz wyszukawszy w rejestrach koszt budowy odejmują od niego jedną osiemdzie-
siątą za każdy rok, jaki od wykonania budowy upłynął; nakazując płacić za te 
mury pozostałą część ogólnej sumy orzekają, że mury te dłużej niż osiemdziesiąt 
lat przetrwać nie mogą.

Przy budowlach zaś z cegły, byle tylko ściany stały pionowo, nic się nie po-
trąca; cena ich pozostaje taka sama jak w czasie budowy. przeto w niektórych 
miastach można oglądać stawiane z cegły budowle publiczne i domy prywatne, 
a nawet pałace królewskie, przede wszystkim zaś w Atenach mur od strony Hy-
metu i Pentelikonu; w Patraj w świątyni Jowisza i Herkulesa celle są z cegły 
surówki, gdy tymczasem okalające architrawy i kolumny są z kamienia. w Italii 
można w Aretium oglądać stare mury z cegieł doskonale zbudowane. podobnie 
z cegły jest w Tralles pałac królów Attalidów, który oddaje się zawsze najwyż-
szemu kapłanowi na miejsce zamieszkania. w Lacedemonie przez przepiłowanie 
cegieł wycięto malowidła z niektórych ścian i umieściwszy je w ramach drewnia-
nych sprowadzono do Rzymu na plac Comitium dla uświetnienia edylatu Warro-
na i Mureny.

Również z cegły jest pałac Krezusa, który mieszkańcy Sardes przeznaczyli 
jako miejsce zamieszkania i wypoczynku dla kolegium starców zwanego geru-
zją. tak samo pałac potężnego króla Mauzolosa w Halikarnasie, chociaż całą 
ornamentykę ma z marmuru prokoneskiego, ściany ma z cegły; ściany te jeszcze 
do dziś dnia wykazują niezwykłą trwałość, a tynk ich jest tak gładki, że wydają 
się mieć przezroczystość szkła;nie zrobił zaś tego król z braku środków, gdyż pa-
nując nad całą Karią bogactwa miał niezmierzone.
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Bystrość jego i wynalazczość w dziedzinie budownictwa można ocenić na pod-
stawie następujących faktów. chociaż urodził się w Mylasa, to jednak rezyden-
cję swą założył w Halikarnasie, zauważywszy, że teren tamtejszy jest z natury 
obronny i że znajduje się tam doskonały port i plac na skład towarów. sam te-
ren przypomina swym wygięciem teatr. i tak na dole koło portu założono rynek; 
przez środek zaś wznoszącej się w górę i opasującej go krzywizny wybudowano 
szeroką ulicę, a pośrodku mauzoleum ozdobione tak wspaniałymi dziełami sztu-
ki, że zalicza się je do siedmiu cudów świata. na szczycie góry stała świątynia 
marsa z olbrzymim posągiem tego boga, tak zwany Akrolitos, wykonanym szla-
chetną ręką Leocharesa; niektórzy sądzą, że wykonał ją Timoteos. na samym 
szczycie po prawej stronie, tuż nad źródłem Salmakis, znajduje się świątynia 
Wenery i Merkurego. O źródle tym sądzi się niesłusznie, że ktokolwiek napije 
się jego wody, zapada na chorobę miłości. Nie będzie od rzeczy wyjaśnić, skąd 
powstała ta fałszywa pogłoska i w jaki sposób rozniosła się po świecie. w rze-
czywistości opowieść o tym, że woda z tego źródła czyni ludzi zniewieściałymi 
i bezwstydnymi, nie może być prawdziwa, gdyż woda w tym źródle jest przejrzy-
sta i ma smak wyborny. Kiedy Melas i Areuanias przybyli w te strony z Argos 
i Trojdzeny i założyli tutaj kolonię, wypędzili osiadłych tu poprzednio Karów 
i Lelegów. ci zaś uciekli w góry, połączyli się w bandy i włócząc się wszędzie 
napadali i łupili okrutnie. później jeden z osadników szukając zarobków zbudo-
wał nad źródłem mającym świetną wodę kram zaopatrzony w towary wszelkiego 
rodzaju i prowadząc go przyciągał do siebie barbarzyńców. i tak przychodząc 
najpierw pojedynczo, potem łącząc się i schodząc na zebrania, porzucali swój 
twardy i dziki sposób życia i bez żadnego przymusu przyjmowali obyczaj grecki, 
ulegając greckiej kulturze. a więc to źródło zyskało sobie sławę nie przez jad 
chorobliwej rozwiązłości, lecz przez to, że słodyczą kultury złagodziło pierwotne 
dusze barbarzyńców.

Skoro się już zająłem opisem miasta, pozostaje mi jeszcze dokładnie opisać, 
jak wygląda całość. Podobnie jak po prawej stronie znajduje się świątynia We-
nery i wyżej opisane źródło, na lewym skrzydle stoi pałac królewski zbudowa-
ny przez króla Mauzolosa, według jego planu. widać z niego po prawej stro-
nie rynek, port i cały obwód murów, po lewej zaś przystań ukrytą w ten sposób 
za górami, że nikt nie może widzieć ani wiedzieć, co się w niej dzieje, a król bez 
niczyjej wiedzy może sam ze swej rezydencji wydawać odpowiednie rozkazy ma-
rynarzom i żołnierzom.

Otóż po śmierci Mauzolosa objęła rządy żona jego Artemizja, a Rodyjczycy 
oburzeni, że kobieta panuje nad miastami całej Kani, wystawili flotę i wyruszy-
li, aby opanować kraj. kiedy o tym doniesiono Artemizji, ukryła w już opisanej 
zasłoniętej przystani flotę wraz z wioślarzami i żołnierzami, a reszcie obywateli 
kazała stanąć na murach. skoro zaś rodyjczycy z dobrze wyposażoną flotą przy-
byli do większego portu, kazała stojącym na murze obywatelom przyjąć ich okla-
skami i obietnicą poddania miasta. gdy rodyjczycy opuściwszy okręty wtargnęli 
do miasta, Artemizja wykorzystując sztuczny kanał wyprowadziła niespodziewa-
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nie flotę z niniejszego portu na morze i wpłynęła z nią w ten sposób do większego 
portu; pozbawioną załogi flotę rodyjczyków wyprowadziła na pełne morze.

W ten sposób Rodyjczycy, nie mając gdzie się cofnąć, zostali otoczeni i zabi-
ci na rynku. Artemizja zaś, obsadziwszy okręty rodyjskie własnymi żołnierzami 
i wioślarzami, ruszyła na rodos. rodyjczycy, spostrzegłszy napływające własne 
okręty ozdobione wawrzynem, sądzili, że to wracają rodacy jako zwycięzcy, 
i przyjęli nieprzyjaciół. Wtedy Artemizja zdobywszy Rodos wytraciła najwybit-
niejszych obywateli, postawiła pomnik zwycięstwa i dwa posągi z brązu, z któ-
rych jeden wyobrażał państwo rodyjskie, drugi samą Artemizję wypalającą styg-
mat na czole posągu rodyjskiego. później zaś rodyjczycy skrępowani względami 
religijnymi nie wolno bowiem usuwać raz poświęconych pomników zwycięstwa 
wznieśli dookoła tego miejsca budynek i postawili stały posterunek grecki, żeby 
nikt pomnika nie mógł zobaczyć; miejsce to nazwali αβατον Abaton, czyli niedo-
stępne.

Skoro więc tak potężni królowie, którym dochody i zdobycz wojenna pozwala-
ły nie tylko na budowę z kamienia ciosanego lub łupanego, ale nawet z marmuru, 
nie gardzili murem z cegieł, nie sądzę, żeby należało ganić budowle z cegieł, 
byleby były dobrze kryte. mimo to lud rzymski nie powinien wznosić w rzymie 
budowli z cegieł; jakie zaś są tego powody i przyczyny, wyjaśnię niczego nie 
pomijając.

Prawa państwowe nie pozwalają na miejscach publicznych stawiać grubszych 
murów niż na półtorej stopy; także wszystkie inne ściany wykonuje się w tej samej 
grubości, ażeby nie zacieśniać przestrzeni. otóż mury zbudowane na grubość nie 
dwóch lub trzech cegieł, ale tylko jednej cegły grubej na półtorej stopy, nie mogą 
utrzymać więcej niż jedną kondygnację.

Przy tak wielkim jednak znaczeniu Rzymu i ogromnej liczbie jego ludności 
trzeba dostarczyć wielkiej ilości mieszkań. skoro więc na jednym poziomie nie 
można pomieścić tak wielkiej ilości mieszkańców, rzecz sama zmusiła do szuka-
nia pomocy w wysokości budowli. przeto za pomocą kamiennych filarów, murów 
z palonej cegły i ścian z kamienia łupanego wznosi się wysokie gmachy, które po-
dzielone na liczne kondygnacje pozwalają na budowę górnych pięter z widokiem 
na miasto, ku wielkiemu pożytkowi mieszkańców. zatem przez uwielokrotnienie 
powierzchni mieszkalnej dzięki budowie domów wielopiętrowych, lud rzymski 
łatwo uzyskuje doskonałe pomieszczenia.

Wyjaśniłem już, dlaczego w Rzymie ze względu na brak miejsca nie zezwala 
się na mury z cegieł, kiedy jednak zajdzie potrzeba użycia ich poza Rzymem, na-
leży w ten sposób postępować, aby uzyskać ich długotrwałość: na szczycie ścian 
trzeba pod dachem postawić mur z palonej cegły, wysoki mniej więcej na półtorej 
stopy, z wysuniętym gzymsem. w ten sposób można uniknąć błędów, które się 
zwykle zdarzają. skoro bowiem dachówki na dachu popękają albo je wiatr po-
strąca, tak że woda deszczowa będzie mogła przeciekać, powłoka z palonej gliny 
nie pozwoli uszkodzić cegły, a występ gzymsu odtrąci krople poza linię pionową 
ściany i w ten sposób zachowa w stanie nienaruszonym mur wzniesiony z cegły 
surówki.
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Jeśli idzie o cegłę paloną, to nikt nie może od razu ustalić, czy jest ona dobra 
czy zła, gdyż trwałość jej okaże się dopiero po umieszczeniu jej na dachu i wysta-
wieniu na działanie niepogody i upału. w tych warunkach cegła, zrobiona z nie-
dobrej gliny albo słabo wypalona, od razu pod wpływem mrozu i szronu wykaże 
swą słabość. zatem cegła, która na dachu nie okaże się zdatna, użyta w budowli 
także nie utrzyma ciężaru. dlatego największą trwałość będą miały dachy pokry-
te starą dachówką i ściany zbudowane ze starej cegły.

Jeśli idzie o ściany wiklinowe, to byłbym wolał, by w ogóle nie zostały wynale-
zione. o ile bowiem są praktyczne ze względu na szybkość wykonania i zwiększe-
nie powierzchni użytkowej, o tyle są wielką i powszechną plagą, gdyż jak pochod-
nie łatwo zajmują się od ognia. dlatego wydaje się rzeczą korzystniejszą ponieść 
większe koszty na cegłę, niż narażać się na niebezpieczeństwo stosując przez 
oszczędność ściany wiklinowe. prócz tego na ścianach wiklinowych po otynko-
waniu powstają rysy w tych miejscach, gdzie są słupy i rygle; pokryte bowiem 
tynkiem, wchłaniają wilgoć i pęcznieją, następnie zaś, wysychając, kurczą się 
i rozrywają warstwę tynku. ponieważ jednak niekiedy pośpiech, brak pieniędzy 
albo konieczność przepierzenia górnego piętra zmuszają do użycia ścian wikli-
nowych, podam, jak należy w takim wypadku postąpić. fundament trzeba wy-
ciągnąć wysoko, aby ściany wiklinowe nie dotykały ziemi ubitej z gruzem ani 
podłogi; tam bowiem umocowane butwieją z czasem, a następnie osiadając po-
chylają się i kruszą powierzchnię tynku.Tak jak umiałem, mówiłem o ścianach 
i o rodzajach materiałów do nich potrzebnych, o ich zaletach i wadach; obecnie 
mówić będę zgodnie z naturą rzeczy o stropach drewnianych i o materiałach, 
jakich należy do nich użyć, aby mogły długo przetrwać.”[1].

W rozdziale dziewiątym księgi drugiej przedstawia kolejny materiał kon-
strukcyjny i budowlany drewno, przedstawia zasady pozyskiwania, technologii, 
obróbki, tworzenia z niego konstrukcji budowlanych. Omawia poszczególne 
gatunki drzew i ich przydatność do celów budowlanych. Przedstawia również 
konieczność wykorzystania drewna do wzmacniania gruntów pod fundamen-
tami w postaci znanej nam technologii palowania.

„Drzewa należy ścinać z początkiem jesieni aż do czasu, w którym fawoniusz 
wiać zaczyna. na wiosnę bowiem wszystkie drzewa stają się jakby ciężarne i całą 
swą moc wysilają na wydanie liści i dorocznych owoców. skoro więc się je zetnie 
w okresie, gdy są wątłe i wilgotne, stają się mniej spoiste i słabe; podobnie nie 
uważa się za zdrowe kobiet ciężarnych od chwili poczęcia aż do porodu i na targu 
niewolników nie sprzedaje się ich jako zdrowych, dlatego że płód rozwijając się 
w organizmie chłonie soki z wszystkich substancji odżywczych znajdujących się 
w pokarmach i dlatego, że im silniejszy i dojrzalszy staje się płód, tym bardziej 
osłabia to, z czego się rodzi. przeto organizm uwolniony po porodzie od płodu 
wchłania przez różne i otwarte pory te wszystkie soki, które przedtem przyczy-
niały się do wzrostu płodu; wchłaniając te soki ciało jędrnieje i powraca do swej 
dawnej mocy. W ten sposób na jesieni, kiedy owoce dojrzewają, a liście więdną, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



245

drzewa chłonąc soki z ziemi za pomocą korzeni odzyskują swą moc i wracają 
do dawnej swej siły. natomiast ostre działanie zimowego powietrza, jak już o tym 
wspomniałem, wzmacnia je i czyni jędrniejszymi. dlatego też jeśli z tych przyczyn 
i w okresie, który już podałem, zetnie się drzewo, zetnie się je we właściwym 
czasie. Ścinając drzewo należy je podciąć aż do środka rdzenia i w tym stanie 
pozostawić, by sok ściekając kropla po kropli wysychał. w ten sposób niepotrzeb-
na wilgoć spłynie z drzewa przez rdzeń i nie pozwoli zamrzeć sokom, a drzewo 
nie ulegnie zepsuciu. gdy drzewo już wyschnie i sok przestanie z niego ściekać, 
należy je ściąć, gdyż wtedy będzie najbardziej zdatne do użytku.

Że tak się sprawa naprawdę przedstawia, można się przekonać na krzewach: 
jeśli się je bowiem we właściwym dla nich czasie natnie i przewierci, wycieka 
z ich rdzenia nadmierna ilość szkodliwego płynu, a same krzewy schnąc osiągają 
znaczną trwałość. gdy natomiast soki z drzewa nie znajdują ujścia, gromadząc 
się wewnątrz gniją, a drzewo staje się słabe i niezdatne. jeśli więc drzewo rosną-
ce i żywe podsychając nie psuje się, to po ścięciu użyte na budulec, jeśli tylko za-
stosuje się wyżej opisaną metodę, wykaże niewątpliwie wielkie zalety i trwałość 
w budowli.

Każdy gatunek drzew ma jednak swe odrębne cechy, a więc dąb, wiąz, topo-
la, cyprys, jodła i te wszystkie, które szczególnie przydatne są w budownictwie. 
albowiem inną przydatność ma dąb, a inną jodła, cyprys inną niż wiąz, i z na-
tury samej nie są tak samo zbudowane, lecz każdy gatunek z osobna, zależnie 
od składników, znajduje w budownictwie właściwe zastosowanie. I tak przede 
wszystkim jodła, która ma w sobie najwięcej powietrza i ognia, a bardzo mało 
wilgoci i ziemi, jako zbudowana z najlżejszych żywiołów nie jest ciężka. dlatego 
wyprężona dzięki naturalnej sztywności, niełatwo ugina się pod ciężarem i nie 
paczy się zastosowana do stropów. jednakże przez to, że ma w sobie więcej cie-
pła, rodzi i karmi czerw oraz sprzyja powstawaniu próchnicy; również szybko 
zajmuje się od ognia, dlatego że rozrzedzone w jej porach powietrze łatwo się 
zapala i gwałtowny płomień roznieca. Dolna część jodły, najbliższa ziemi, przed 
ścięciem jeszcze czerpiąc korzeniami wilgoć z pobliskiego terenu, staje się gładka 
i pozbawiona sęków; w przeciwieństwie do tego górna część drzewa, wzniósłszy 
wysoko w powietrze gałęzie pod wpływem gwałtownego gorąca, ścięta na wy-
sokości mniej więcej dwudziestu stóp nad ziemią i ociosana, z powodu twardo-
ści sęków otrzymała nazwę fusterna, czyli drzewo sękate. Dolną część drzewa 
po ścięciu rozcina się na cztery części i po usunięciu rdzenia używa do robót 
stolarskich wewnątrz domu; nazywa się ją sappinea.

W przeciwieństwie do tego dąb mający wiele żywiołu ziemi, a mało wilgoci, 
powietrza i ognia, użyty przy pracach pod powierzchnią ziemi wykazuje nieprze-
mijającą trwałość; jednakże kiedy go wilgoć zaatakuje, pozbawiony porowatych 
otworów z powodu spoistej budowy, nie może wchłonąć w siebie wilgoci, lecz 
jakby przed nią ustępując stawia opór i paczy się, powodując rysy w budowli, 
do której go użyto. Bardzo wiele korzyści w budownictwie daje natomiast rodzaj 
dębu zwany aesculus, składa się bowiem w równej mierze z wszystkich żywiołów. 
jednakże użyty w miejscu wilgotnym, wchłaniając przez pory wilgoć, która usu-
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wa z niego powietrze i ogień, ulega zepsuciu pod wpływem jej działania. inny ro-
dzaj dębu, tak zwany cerrus, jak również buk szybko próchnieją, chłonąc głęboko 
wilgoć przez swe pory; dzieje się to dlatego, że przy jednakowej ilości wilgoci, 
ognia i ziemi występuje w nich w większej ilości powietrze.

Topola biała i czarna, wierzba i lipa, ponieważ ze względu na niewielką do-
mieszkę ziemi nie są twarde, a z powodu swej porowatości są białe, nadają się 
nadzwyczajnie do rzeźby. wierzba italska nasycona ogniem i powietrzem, mniej 
mając wody, a jeszcze mniej ziemi, jako lżej zbudowana wydaje się mieć w użyciu 
niezwykłą odporność.

Olcha zaś rosnąca nad brzegami rzek, chociaż wydaje się najmniej przydatna 
na budulec, ma w rzeczywistości pierwszorzędne zalety, ponieważ zawiera naj-
więcej powietrza i ognia, niewiele ziemi, a jeszcze mniej wilgoci; ze względu więc 
na niewielką ilość wilgoci użyta w formie gęstego palowania pod fundamentami 
w terenie bagnistym, chłonie wilgoć, której ma mało, trwa nienaruszona przez 
wieki i wytrzymuje bardzo duże obciążenie budowli, utrzymując jaw stanie nie-
uszkodzonym. w ten sposób to samo drzewo, które użyte w budowli nadziemnej 
nie może przetrwać nawet krótkiego czasu, przebywając w wilgoci wykazuje dłu-
gotrwałą odporność.

Najłatwiej można to zaobserwować w Rawennie, gdyż tam wszystkie budow-
le publiczne i prywatne mają tego rodzaju pale pod fundamentami.

Wiąz zaś i jesion mają bardzo dużo wilgoci, bardzo mało powietrza i ognia, 
a ilość ziemi umiarkowaną. Użyte przy budowie są twarde, jednak wskutek wil-
goci nie są sztywne i szybko się paczą. skoro wszakże wyschną wskutek starości 
albo podcięte na wolnym powietrzu utracą soki, twardnieją i dzięki temu stają się 
mocne w spojeniach i wiązaniach.

Również grab ze względu na małą ilość ognia i ziemi, a znaczną ilość powie-
trza i wilgoci, nie jest kruchy i doskonale nadaje się do obróbki; ponieważ grecy 
z tego materiału robią jarzma dla wołów, a jarzma nazywają ζυγά-zyga, również 
i grab zowią ζυγία zygia.

Nie mniej zadziwiające są cyprys i sosna, gdyż mając wiele wilgoci przy jed-
nakowej ilości żywiołów paczą się przy budowie, zachowują się jednak długo, 
gdyż tkwiące w nich głęboko soki z powodu swej goryczy nie dopuszczają próch-
nicy ani robaków. dlatego budowle stawiane z tego gatunku drzewa odznaczają 
się niezwykłą wytrzymałością.

Również cedr i jałowiec mają podobne zalety i dają takież korzyści, a jak z cy-
prysu i sosny pochodzi żywica, tak z cedru olej zwany cedrowym. posmarowanie 
przedmiotów, a zwłaszcza książek tym olejem chroni je od moli i butwienia. liście 
tego drzewa podobne są do liści cyprysu, a słoje drzewa biegną prosto. w świą-
tyni Diany w Efezie posąg bogini i stropy kasetonowe sporządzone są podobnie 
jak w innych świątyniach właśnie z cedru ze względu na jego trwałość. drzewa te 
rosną przede wszystkim na krecie, w afryce i w niektórych okolicach Syrii.
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Modrzew zaś, który znany jest wyłącznie w municypiach leżących nad brze-
gami Padu i na wybrzeżu Adriatyku, ze względu na ostrą gorycz swego soku 
zabezpieczony jest przed próchnicą i działaniem robaków. nie ulega on także 
działaniu ognia i sam przez się nie płonie, chyba że podobnie jak kamień w piecu 
do wypalania wapna rozżarza się od innego drzewa, lecz i wtedy płomienia nie 
chwyta i nie zwęgla się, ale przez długi czas tli się powoli, ponieważ sam mało 
ma żywiołu ognia i powietrza. ścisły wskutek zawartości wilgoci i ziemi oraz 
małej ilości ognia i powietrza, nie mając otworów, przez które mógłby się wci-
snąć ogień, odpiera jego atak i nie pozwala na łatwe uszkodzenie. ze względu 
na ciężar nie można spławiać go wodą, lecz w czasie transportu drogą wodną 
umieszcza się go na statkach lub na tratwach z jodły.

Warto też dowiedzieć się, w jaki sposób odkryto właściwości tego drzewa. 
kiedy Boski Cezar stał z wojskiem w okolicach podalpejskich i nakazał municy-
piom dostarczyć żywności dla wojska, mieszkańcy znajdującej się tam warownej 
twierdzy zwanej Larignum, ufni w obronne z natury położenie, nie chcieli usłu-
chać rozkazu.

Wódz naczelny rozkazał zatem wojsku podejść pod twierdzę. przed bramą 
grodu znajdowała się wysoka wieża zbudowana z ułożonych na przemian belek 
na kształt stosu i tak wysoko wzniesiona, że można z niej było odpierać nacie-
rających rzucając z góry kamienie i belki. skoro zauważono, że mieszkańcy nie 
mają nic prócz belek, których z powodu wielkiego ciężaru daleko rzucać nie mo-
gli, rozkazano żołnierzom rzucać pod wieżę wiązki faszyny i płonące pochodnie. 
Żołnierze szybko to uczynili. gdy wokół drewnianej wieży zajęła się od ognia fa-
szyna i płomień buchnął ku niebu, wydawało się, że runie całe umocnienie. kiedy 
jednak ogień uśmierzył się i przygasł, wieża ukazała się w stanie nienaruszonym. 
Cezar zdziwiony kazał żołnierzom zbudować dookoła twierdzy wał w odległości 
większej, niżby ją mogły dosięgnąć pociski. Wtedy mieszkańcy miasta zdjęci stra-
chem poddali się.

Zapytano ich wówczas, skąd biorą drzewo, którego się ogień nie ima. wskazali 
wtedy na modrzewie, których wiele rośnie w tych okolicach, a ponieważ twier-
dza nazywała się Larignum, również drzewo owe nazwano larignejskim. drzewo 
to spławia się Padem do Rawenny i dostarcza do kolonii Fanum, do Pisaurum, 
Ankony i innych municypiów w tych okolicach.

Gdyby łatwe było sprowadzanie tego drzewa do stolicy, znalazłoby ono w bu-
downictwie szerokie zastosowanie i jeśli nie wszędzie, to w każdym razie uży-
te jako deski przy okapach dookoła domów mieszkalnych chroniłoby budynki 
od niebezpieczeństwa pożaru; drzewo to bowiem nie chwyta ognia i nie zwęgla 
się, ani samo przez się nie może się zapalić. Igły ma podobne do sosny, słój 
długi i nadaje się do robót stolarskich wewnątrz domu nie mniej niż sappinea. 
Żywicę ma płynną, koloru miodu attyckiego; leczy się nią również gruźlicę.

Przedstawiłem poszczególne gatunki drzew, ich naturalne własności, żywio-
ły, z jakich się składają, i okoliczności, w jakich się rodzą.
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Z kolei trzeba się zastanowić, dlaczego gorsza jest ta jodła, którą w stolicy 
nazywają górską, gdy natomiast tak zwana nizinna wykazuje w budownictwie 
wyjątkową wytrzymałość. Sprawy te wyłożę jak najprzystępniej, wyjaśniając, 
do jakiego stopnia wady i zalety poszczególnych gatunków zależą od właściwości 
terenu, na którym się rodzą.”[1].

W rozdziale dziesiątym księgi drugiej również zajmuje się wadami i zaletami 
drewna konstrukcyjnego i jego zastosowaniem.

„Pierwsze łańcuchy Apeninów ciągną się od morza tyrreńskiego ku Alpom 
i granicy Etrurii; grzbiet Apeninów zakrętem swej środkowej części niemal do-
tyka wybrzeża adriatyku i w dalszym skręcie dochodzi do cieśniny. strona we-
wnętrzna łuku zwrócona ku Etrurii i Kampanii jest nasłoneczniona, gdyż zwró-
cona jest tak, że słońce w swoim biegu rzuca na nią ustawicznie swoje promienie; 
przeciwne zaś zbocze, nachylone ku górnemu morzu i wystawione ku północny, 
znajduje się stale w cieniu i mroku.

Dlatego rosnące tam drzewa, karmione wilgocią, osiągają znaczną wysokość 
i, co więcej, żyły ich nabrzmiałe od wilgoci są nasycone obfitością płynu. gdy 
drzewa te zostają ścięte i ociosane, tracą swą siłę żywotną; pozostają z otwarty-
mi porami, sztywne, a wysychając stają się porowate oraz puste i w budowlach 
nie wykazują trwałości.

Te zaś drzewa, które rodzą się po stronie nasłonecznionej, nie mając porów 
pomiędzy słojami, wysuszone krzepną, słońce bowiem wyciąga wilgoć nie tylko 
z ziemi, lecz i z drzew. tak więc drzewa w okolicach nasłonecznionych są mocne 
z powodu znacznej ilości żył i pod wpływem wilgoci nie stają się porowate. obra-
biane na budulec oddają wielkie usługi, jeśli idzie o wytrzymałość. dlatego drze-
wa z dolin przywożone z okolic słonecznych są lepsze od górskich, pochodzących 
z terenów, gdzie panuje cień.

W miarę tego jak umiałem, przedstawiłem sprawę materiałów niezbędnych 
w budownictwie, układ i stosunek żywiołów naturalnych, jaki w każdym z nich 
występuje, oraz zalety i wady poszczególnych gatunków, aby zaznajomić z tym 
wszystkich, którzy budują. w ten sposób, kto może się kierować wskazówka-
mi zawartymi w tych prawidłach, będzie więcej wiedział i będzie mógł wybrać 
do budowy odpowiedni gatunek materiału. przedstawiwszy więc sprawę przy-
gotowania materiałów, w dalszych księgach mówić będę o samych budowlach, 
a przede wszystkim w następnej księdze, jak tego wymaga porządek rzeczy, 
o świątyniach bogów nieśmiertelnych i o właściwych tym świątyniom symetrii 
i proporcjach.”[1].

W księdze trzeciej nadal zajmuje się budownictwem, przywołuje znanych 
i znakomitych uczonych, artystów
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„Apollo delficki przez usta kapłanki Pytii uznał Sokratesa za najmądrzejsze-
go spośród wszystkich ludzi. powiadają, że Sokrates orzekł rozumnie i uczenie, 
iż pierś ludzka powinna by mieć okna i być otwarta, aby myśli nie były ukryte, 
lecz jawne i dostępne badaniu. Oby przyroda była poszła za zdaniem Sokratesa 
i uczyniła ją dostępną i otwartą!

Gdyby tak było, nie tylko widziałoby się jak na dłoni zalety i wady ludzkie, lecz 
także wiedza jednostek nie podlegałaby niepewnym osądom, a uczeni i fachowcy 
zdobywaliby wyjątkowy i trwały autorytet. również artyści, chociaż niebogaci 
i nie znani ani przez dawność swych warsztatów, ani przez wpływy i dar wymo-
wy, przyciągaliby swą mądrością i mogliby zdobywać uznanie odpowiadające 
ich wysiłkom i wzbudzać wiarę, że umieją to, co uważają za swą specjalność. 
ponieważ jednak nie jest tak, lecz tak jak chciała przyroda, nie można ocenić głę-
boko ukrytych umiejętności artystycznych, skoro zdolności człowieka zamknięte 
są w jego piersi.

Najlepiej można to zauważyć na przykładzie dawnych rzeźbiarzy i malarzy, 
wśród których wieczną pamięć u potomnych zyskali ci, którzy zdobyli zaszczytne 
stanowiska i korzystali z możnego poparcia, jak Myron, Poliklet, Fidiasz, Lizyp 
i ci wszyscy, którzy sławę osiągnęli dzięki sztuce. Doszli do tego tworząc dzieła 
dla wielkich państw, dla królów albo znakomitych obywateli. ci zaś, którzy od-
znaczali się nie mniejszym od owych starych mistrzów zamiłowaniem, talentem 
i zręcznością i tworzyli dzieła nie mniej doskonałe, ale dla poślednich obywateli, 
nie zdobyli żadnej sławy. nie brak im było pracowitości ani biegłości w sztuce, 
ale szczęścia. do nich należeli: Hegiasz z Aten,

Chion z Koryntu, Myagrus z Fokai, Faraks z Efezu, Bedas z Bizancjum i jesz-
cze wielu innych, nie mniej i malarze, jak Arystomenes z Tazos, Polikles i An-
drocydes z Cyzyku, Teon z Magnezji i wszyscy inni, którym nie brakło ani pilno-
ści, ani zamiłowania do sztuki, ani biegłości, lecz którym na drodze do zdobycia 
uznania stanęły albo skromne warunki domowe, albo niepomyślne okoliczności, 
albo wyższość współzawodniczących rywali.

Nie należy się dziwić, jeśli zasługi artystów pozostają w cieniu z powodu 
nieznajomości rzeczy, oburzające jest wszakże, jeśli pochlebstwa odwodzą lu-
dzi ze względu na stosunki od sądów prawdziwych i prowadzą do fałszywych 
ocen. gdyby więc, tak jak chciał tego Sokrates, widoczne i jawne były uczucia, 
myśli i wiedza pomnożona przez naukę, wówczas ani wpływy, ani intrygi nie 
miałyby znaczenia, lecz dzieła sztuki zamawiano by chętnie u tych, którzy doszli 
do szczytu umiejętności dzięki istotnym i ściśle określonym studiom. ponieważ 
jednak te rzeczy nie są jasne i oczywiste, tak jak naszym zdaniem być powinny, 
i ponieważ widzę, że raczej ludzie niewykształceni cieszą się większą wziętością 
niż wykształceni, nie uważani za stosowne rywalizować z nimi, lecz wolę przez 
wydanie tych prawideł wykazać doskonałość naszej wiedzy.

Dlatego to, imperatorze, w pierwszej księdze opowiedziałem ci o sztuce i jej 
walorach, jak również o tym, jakimi umiejętnościami powinien wzbogacić swą 
wiedzę architekt, i uzasadniłem przyczyny, dla których powinien je nabyć; po-
dzieliłem całokształt architektury na działy i definicjami ustaliłem ich zakres. 
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następnie wyjaśniłem w sposób naukowy co było rzeczą najważniejszą i niezbęd-
ną jak należy wybierać zdrowy teren pod budowę miasta; za pomocą wykresów 
geometrycznych ustaliłem istniejące wiatry i kierunki, z których wieją; poda-
łem, w jaki sposób powinno się bezbłędnie rozplanować ulice i bloki mieszkalne, 
i na tym zakończyłem księgę pierwszą. w drugiej mówiłem o materiałach budow-
lanych, o ich zaletach w budownictwie i o ich właściwościach naturalnych. teraz 
w trzeciej księdze mówić będę o świątyniach bogów nieśmiertelnych oraz o tym, 
jak powinno się je budować.”[1].

W rozdziale pierwszym księgi trzeciej Wiutruwiusz rozprawia o najważniej-
szej sztuce i prawach „symetrii”, która stanowi absolutne podstawy dla każ-
dego budowniczego i konstruktora .Pojęcie „symetrii” i „proporcjonalności „ 
podawane w traktacie. bowiem oznacza wprost , wykorzystanie zasad związa-
nych z mechaniką budowli, zasadami konstrukcji budowlanych i wytrzymało-
ścią materiałów. Kompozycja to kształtowanie konstrukcji w oparciu o zasady. 
Odniesienia do zasad geometrii stanowiły podanie kanonów kształtowania bu-
dowli , tworzenia konstrukcji, statyki budowli oraz nieprzekraczalnych zasad 
związanych z bezpieczeństwem i trwałością budowli. Porządki architektoniczne 
w istocie nie zasady estetyczne ,ale kanony konstrukcyjne, ściśle zdefiniowane 
i oznaczone zasady sztuki budowania. Odniesienie zasad symetrii i proporcji 
do człowieka było najprostszym odwzorowaniem tych zasad, bowiem człowiek 
jest konstrukcją doskonałą . Tak więc powstał człowiek witruwiański jako pe-
wien model uniwersalnych zasad doskonałości w tym również matematycznej 
i technicznej.

„Kompozycja świątyń polega na symetrii, której praw architekci ściśle prze-
strzegać powinni. symetria rodzi się z proporcji zwanej po grecku αναλογία ana-
logia. proporcją nazywamy zastosowanie ustalonego modułu w każdym dziele 
zarówno do członów budowli, jak i do jej całości, z czego wynika prawo symetrii. 
żadna budowla nie może mieć właściwego układu bez symetrii i dobrych propor-
cji, które powinny być oparte ściśle na proporcjach ciała dobrze zbudowanego 
człowieka.

Przyroda bowiem w ten sposób stworzyła ciało ludzkie, że czaszka od brody 
do górnej części czoła i do korzeni włosów wynosi jedną dziesiątą długości ciała; 
podobnie jedną dziesiątą stanowi odległość od przegubu dłoni do końca śred-
niego palca; głowa od brody do najwyższego punktu czaszki stanowi ósmą część 
długości ciała; odległość górnej części klatki piersiowej i nasady szyi do korze-
ni włosów wynosi jedną szóstą, a odległość od środka klatki piersiowej do naj-
wyższego punktu czaszki jedną czwartą. jeśli zaś idzie o wymiary samej twarzy, 
to jedną trzecią stanowi odległość od brody do podstawy nosa, jedną trzecią nos 
od podstawy do środka między brwiami, trzecią część, tworzącą czoło, obejmuje 
odległość od środka między brwiami do korzeni włosów. stopa odpowiada jednej 
szóstej wysokości ciała, łokieć jednej czwartej, klatka piersiowa również jed-
nej czwartej. także inne części ciała ludzkiego mają ustalone proporcje. malarze 
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i sławni rzeźbiarze posługiwali się znajomością tych proporcji, zyskując sobie 
wielką i nieprzemijającą sławę.

Podobnie człony świątyń powinny mieć jak najbardziej odpowiednie propor-
cje zarówno między swymi poszczególnymi częściami, jak i w stosunku do całej 
budowli. centralnym punktem ciała ludzkiego jest z natury rzeczy pępek. jeśli 
bowiem położy się człowieka na wznak z wyciągniętymi rękami i nogami i usta-
wiwszy jedno ramię cyrkla w miejscu, gdzie jest pępek, zakreśli się koło, to ob-
wód tego koła dotknie końca palców u rąk i nóg. i tak jak ciało ludzkie da się ująć 
w figurę koła, podobnie da się ono ująć w kwadrat. jeśli się bowiem odmierzy 
odległość od stóp do czubka głowy i potem tę miarę przeniesie na rozłożone ręce, 
to otrzyma się szerokość równą długości, podobnie jak to jest w kwadracie od-
mierzonym za pomocą węgielnicy.

Skoro więc przyroda w ten sposób stworzyła ciało ludzkie, że jego członki 
są proporcjonalne do całej postaci, słuszna wydaje się zasada starożytnych, aby 
także w budowlach stosunek poszczególnych członów odpowiadał całości. pra-
widła swoje przekazali we wszystkich rodzajach budowli, a przede wszystkim 
w świątyniach bogów, gdyż zalety i wady tych dzieł trwają zwykle przez wieki.

Również podstawowe miary, jak cal, piędź, stopa, łokieć, niezbęd-
ne przy wszelkiego rodzaju budowlach, zapożyczyli z członków ciała ludzkiego 
i ugrupowali według liczby doskonałej zwanej przez greków τέλεον teleon.

Za liczbę doskonałą przyjęli starożytni dziesięć. jako doskonałą przyjęto 
ją dlatego, że jest dziesięć palców u obu rąk. jeśli zaś z jednej strony przyroda 
tworząc dziesięć palców u rąk stworzyła liczbę doskonałą, to z drugiej strony 
również Platon uznał dziesięć za liczbę doskonałą gdyż składa się ona z poszcze-
gólnych jednostek zwanych przez greków µονάδεσ monadami.

Lecz kiedy mamy do czynienia z jedenastką albo z dwunastką, to cyfry prze-
kraczające dziesiątkę nie mogą być doskonałe, póki nie dojdą do drugiej dziesiąt-
ki; jedności bowiem są cząstkami tej doskonałej liczby.

Matematycy rozumując odmiennie uznali za liczbę doskonałą sześć, gdyż licz-
ba ta jest podzielna według ich systemu rachunkowego opartego na sześciu. szó-
sta część tej liczby stanowi jedność; jedna trzecia to dwa; semissis, czyli połowa 
to trzy; bes, czyli dwie trzecie, po grecku δίµοιροσ dimoiros, stanowi cztery; pięć 
szóstych zwanych po grecku πεντέµοιροσ pentemoiros stanowi pięć; sześć to do-
skonała całość.

Jeśli zaś cyfra wzrasta do podwójnej swej wartości, to dodawszy asa do sze-
ściu otrzymuje się εφεκτοσ,ephektos; kiedy po dodaniu jednej trzeciej z sześciu 
dojdzie się do ośmiu, otrzymuje się drugi tertiarius, tak zwany έπίτριτοσepitritos; 
jeśli przez dodanie połowy z sześciu dojdzie się do dziewięciu, otrzymuje się se-
sąuialter, tak zwany ήµιόλιοσhemiolios; jeśli przez dodanie dwóch trzecich z sze-
ściu dojdzie się do dziesięciu, otrzyma się drugie bes, czyli dwie trzecie, zwane 
έπιδιµοιροσ epidimoiros w jedenastu, ponieważ do sześciu dodano pięć, otrzy-
mamy quintarius, zwany επί πέµπτοσ epipemptos; dwanaście zaś, ponieważ skła-
da się z dwóch pojedynczych liczb, nazywają διπλασίων diplasion, czyli liczbą 
podwójną.
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Starożytni również i dlatego uważali sześć za liczbę doskonałą, ponieważ sto-
pa odpowiada szóstej części wysokości człowieka i, co za tym idzie, liczba sze-
ściu stóp wyznacza wysokość ciała ludzkiego. zauważyli oni również, że łokieć 
składa się z sześciu piędzi i dwudziestu czterech cali. tym zdaje się kierowały się 
również państwa greckie, gdzie na wzór łokcia składającego się z sześciu piędzi 
podzielono drachmę używaną jako monetę na sześć monet miedzianych zwanych 
obolami, podobnych do asów; przez analogię do cali wprowadzono dwadzieścia 
cztery ćwiartki obolowe, zwane przez jednych dichalka przez innych trichalka.

Nasi zaś przodkowie przejęli zrazu dawną liczbę i ustalili po dziesięć asów 
miedzianych w denarze, i stąd po dziś dzień utrzymała się nazwa denara. tak-
że czwartą część denara, obejmującą dwa i pół asa, nazwali sestercem. później 
zaś zauważywszy, że obie liczby, zarówno sześć jak i dziesięć, są doskonałe, po-
łączyli je ze sobą i otrzymali liczbę najdoskonalszą szesnaście. podstawę tego 
systemu znaleźli w stopie, bo kiedy się odejmie dwie piędzi od łokcia, otrzymuje 
się stopę o czterech piędziach; piędź ma cztery cale. w ten sposób dochodzi się 
do tego, że stopa ma szesnaście cali, a denar miedziany taką samą ilość asów. 
Jeśli się więc przyjmie, że liczba podstawowa została wyprowadzona z członków 
ludzkiego ciała i że zachodzi pewien ustalony stosunek pomiędzy poszczególnymi 
członkami a całym ciałem, to z podziwem powinniśmy się odnosić do tych, którzy 
stawiając świątynie bogów nieśmiertelnych ustalili w ten sposób poszczególne 
części budowli, że osiągnęli harmonijne jej rozczłonkowanie dzięki zastosowa-
niu właściwych proporcji i zasad symetrii zarówno w szczegółach, jak i w cało-
ści.”[1].

Rozdział drugim księgi trzeciej dowiadujemy się o układach konstrukcyj-
nych i zasadach kształtowania budynków o dużych rozpiętościach konstrukcyj-
nych obiektów użyteczności publicznej, na przykładzie budowli skralnych i ka-
nonach obowiązujących w tym w zakresie Określenie w traktacie tak zwanych 
„ symetrii i proporcji” w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych wyjaśniono 
w poprzednich rozdziałach.

Symetria i proporcje, porządek, układy, zasady to po prostu wyniki doświad-
czalnych, opartych również na intuicji , zasad związanych wprost z matema-
tyką, statyką budowli i wytrzymałości materiałów budowlanych, a określone 
przez ówczesnych teoretyków i praktyków budownictwa i konstrukcji w postaci 
kanonów geometrycznych.

„Układy stanowiące o wyglądzie zewnętrznym świątyń są następujące. Przede 
wszystkim świątynia in antis zwana przez greków ναόσ εν παράστασιν naos en 
parastasin, następnie prostylos, amfiprostylos, peripteros, pseudodipteros, dipte-
ros, hypetros. Układ ich wyraża się w następujących zasadach: świątynią in an-
tis będzie budowla mająca na froncie anty przy ścianach bocznych celli, między 
antami w środku dwie kolumny, a na górze tympanon zbudowany według zasad 
symetrii, które będą podane w tej księdze.
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Przykładem tego będzie ta spośród trzech świątyń fortuny, która znajduje się 
najbliżej bramy kollińskiej. prostylos rna wszystko to, co świątynia in antis, z wy-
jątkiem tego, że naprzeciw ant ma dwie narożne kolumny; u góry ma architraw 
taki sam jak świątynia in antis, częściowo występujący jeszcze po prawej i lewej 
stronie na narożnikach. wzór tego mamy w świątyni Jowisza i Fauna na wyspie 
na Tybrze. Amfiprostylos ma wszystko to, co prostylos, ale ponadto jeszcze ko-
lumny i tympanon w tylnej ścianie, tak samo jak od frontu.

Peripteros będzie to świątynia mająca z frontu i z tyłu po sześć kolumn, a po bo-
kach, wliczając w to także narożne, po jedenaście; kolumny te muszą być dookoła 
tak rozmieszczone, żeby odstęp między zewnętrznymi rzędami kolumn a murami 
świątyni równał się odstępowi między poszczególnymi kolumnami i by powstało 
przejście dookoła celli, tak jak to jest w portyku Metellusa przy świątyni Jowisza 
Statora, dziele Hermodora, oraz w świątyni Honos i Yirtus poświęconej przez 
Mariusza a zbudowanej bez tylnego portyku przez Mucjusza.

Świątynia pseudodipteros jest w ten sposób rozplanowana, że na froncie 
i z tyłu ma po osiem kolumn, po bokach zaś łącznie z kolumnami narożnymi 
po piętnaście. frontowa i tylna ściana celli powinny odpowiadać czterem kolum-
nom środkowym. odstęp dookoła między ścianami świątyni a zewnętrzną linią 
kolumn odpowiadać będzie dwóm interkolumniom powiększonym o grubość jed-
nej kolumny u dołu. w Rzymie nie ma przykładu tego rodzaju świątyni, istnieje 
jednak w magnezji w ten sposób zbudowana świątynia Diany, dzieło Hermogene-
sa z Alabandy, oraz świątynia Apollina zbudowana przez Menestesa.

Dipteros ma po osiem kolumn z przodu i z tyłu, ale dookoła świątyni ma po-
dwójne rzędy kolumn. taka jest dorycka świątynia Kwiryna, a w Efezie jońska 
świątynia Diany zbudowana przez Chersifrona. Świątynia Hypetros ma po dzie-
sięć kolumn z przodu i z tyłu; wszystkie inne elementy są tu takie same jak w dip-
terosie, prócz tego że wewnątrz są dwa rzędy kolumn stojące jeden na drugim; 
odsunięte są one od ścian, tworząc przejście podobne do portyków w perystylach. 
przestrzeń między kolumnami nie jest pokryta dachem, lecz znajduje się pod go-
łym niebem, a wejście przez podwoje umieszczone jest z obu stron, w przedsionku 
i w tylnej ścianie. wzoru tego rodzaju świątyni również nie ma w Rzymie, lecz 
w Atenach jest taka świątynia Zeusa olimpijskiego o ośmiu kolumnach.”[1].

W rozdziale trzecim księgi trzeciej autor podaje pięć rodzajów konstruk-
cji świątyń, które w odróżnieniu od inny obiektów posiadają nieprzekraczalne 
zasady ich „kompozycji „ czyli kształtowania w zależności od elementów kon-
strukcyjnych.

„Pięć jest rodzajów świątyń o następujących nazwach: pyknostylos, to znaczy 
świątynia o gęsto ustawionych kolumnach, systylos o nieco szerszych interko-
lumniach, diastylos o kolumnach rozstawionych szerzej niż należy, areostylos 
o szerokich interkolumniach, eustylos o odstępach prawidłowych.

W pyknostylosie interkolumnium równa się półtorej grubości kolumny, tak jak 
w świątyni boskiego Juliusza, w świątyni Wenus na forum Cezara i w innych 
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świątyniach tego porządku. w systylosie interkolumnia równają się grubości 
dwóch kolumn, a plintusy wielkością swą równają się odstępom między dwoma 
plintusami, jak w świątyni fortuna eąuestris koło kamiennego teatru i w innych 
świątyniach zbudowanych na tej samej zasadzie.

Oba te rodzaje świątyń są niedogodne w użyciu. gdy bowiem matki rodzin 
wstępują po stopniach, aby wznosić modły, nie mogą przejść między kolumnami 
trzymając się za ręce, lecz muszą iść jedna za drugą. prócz tego gęsto rozstawio-
ne kolumny zasłaniają widok na drzwi świątyni, a nawet na same posągi bogów; 
również przejście dookoła świątyni jest utrudnione wskutek ciasnoty.

W diastylosie możemy zmieścić w interkolumnium potrójną grubość kolum-
ny, tak jak w świątyni Apollina i Diany. ów rodzaj ma tę wadę, że architrawy 
załamują się z powodu znacznej wielkości interkolumniów. W areostylosie nie 
można w ogóle zastosować ani kamiennych, ani marmurowych architrawów, lecz 
trzeba układać drewniane belki ciągłe. świątynie takie są płaskie, rozkraczone, 
niskie i szerokie. tympanony ich ozdobione są na sposób etruski posągami z te-
rakoty albo pozłacanego brązu, tak jak w świątyni Cerery przy Circus Maximus, 
w świątyni Herkulesa poświęconej przez Pompejusza i w świątyni na Kapitolu.

Obecnie należy omówić zasady eustylosu, najbardziej zasługującego na uzna-
nie, o proporcjach gwarantujących budowli praktyczność, piękny wygląd i wy-
trzymałość. odstępy między kolumnami powinny w takiej świątyni równać się 
grubości dwóch i jednej czwartej kolumny, a interkolumnium środkowe zarówno 
na froncie, jak z tyłu powinno mieć grubość trzech kolumn. w ten sposób wygląd 
budowli będzie piękny, dostęp nie utrudniony, a przejście dokoła celli będzie wy-
glądało dostojnie.

Zasada kompozycji tego rodzaju budowli będzie następująca. Front po-
wierzchni przeznaczonej na świątynię, jeśli ma być czterokolurnnowa, należy po-
dzielić na jedenaście i pół części, nie wliczając w to cokołów i występu baz; jeśli 
świątynia ma być sześciokolumnowa, należy ową przestrzeń podzielić na osiem-
naście części, jeśli ma być ośmiokolumnowa, na dwadzieścia cztery i pół części. 
z tych części obojętne, czy chodzi o świątynię cztero-, sześcio czy ośmiokolum-
nową trzeba wziąć jedną część i ta będzie modułem. grubość kolumny będzie 
odpowiadała właśnie takiemu jednemu modułowi, interkolumnia zaś, z wyjąt-
kiem środkowych, będą się równać dwóm i jednej czwartej modułu, a środkowe 
interkolumnia zarówno na froncie, jak i z tyłu trzem modułom; wysokość kolumn 
będzie dziewięć i pół modułu. Taki podział zapewni prawidłowe proporcje inter-
kolumniów i wysokości kolumn.

Wzoru tego rodzaju budowli w Rzymie nie mamy, istnieje on jednak w Azji 
w Teos, w sześciokolumnowej świątyni ojca Libera.Symetrie te ustalił Hermoge-
nes, który także pierwszy zastosował ośmiokolumnowy pseudodipteros. z układu 
świątyni w dipterosie usunął wewnętrzne szeregi trzydziestu czterech kolumn, 
ograniczając w ten sposób wydatki i nakład pracy. uzyskawszy więcej przestrzeni 
stworzył szerokie przejście dokoła celli, a okazałości zewnętrznej dzieła niczym 
nie umniejszył, lecz przez rozplanowanie całości zachował powagę budowli nie 
pozwalając zauważyć braku usuniętych elementów.
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Istotnie bowiem zasada bocznych portyków i rozstawiania kolumn dookoła 
świątyni została ustalona w tym celu, żeby przez zaznaczające się interkolumnia 
nadać całości wygląd dostojny, a prócz tego by tłum, zaskoczony przez deszcz 
i nie mogący wejść, miał dużo miejsca w świątyni i dokoła celli. Jak dobrze roz-
wiązano to w pseudodipterosie!

Dlatego wydaje się, że Hermogenes z wielką bystrością i zręcznością wykonał 
swoje dzieła, pozostawiając źródła, z których potomność może czerpać znajo-
mość zasad architektury.

W świątyniach typu areostylos kolumny muszą być tak wykonane, żeby ich 
grubość równała się jednej ósmej ich wysokości. podobnie w diastylosie trzeba 
wysokość kolumny podzielić na osiem i pół części i jedną z tych części przyjąć 
za podstawę przy ustalaniu grubości. przy systylosie trzeba wysokość kolumny 
podzielić na dziewięć i pół części i znowu jedną taką część przyjąć jako grubość. 
w pyknostylosie trzeba podzielić wysokość kolumny na dziesięć części i jedna 
z tych części będzie stanowiła grubość.

Przy świątyniach w eustylosie, podobnie jak w systylosie, trzeba wysokość ko-
lumny podzielić na dziewięć i pół części i jedną z tych części wziąć jako grubość 
trzonu kolumny u dołu. W ten sposób osiągnie się prawidłową proporcję interko-
lumniów. W tym samym bowiem stosunku, w jakim rosną odstępy między kolum-
nami, trzeba powiększać grubość trzonów. jeśli bowiem w areostylosie weźmie 
się dziewiątą albo dziesiątą część wysokości jako grubość kolumny, to będzie ona 
sprawiała wrażenie cienkiej i słabej, gdyż przy szerokich interkolumniach trzony 
kolumn na wolnym powietrzu wydają się pomniejszone i cieńsze. odwrotnie jest 
w pyknostylosie; jeśli tu za podstawę grubości kolumny weźmie się jedną ósmą 
jej wysokości, budowla wskutek gęstego ustawienia kolumn i wąskich interko-
lumniów wywoła obraz czegoś niemiłego i nadętego. dlatego trzeba przestrzegać 
zasad symetrii właściwych każdemu rodzajowi. również kolumny narożne po-
winny być grubsze o pięćdziesiątą część ich średnicy, gdyż odcięte przestrzenią 
powietrza patrzącym na nie wydają się smuklejsze.

Złudzenie oczu musi być wyrównane przez obliczenie. Przy zwężaniu ko-
lumn u góry trzeba się kierować następującymi zasadami. jeśli wysokość ko-
lumn ma dochodzić do piętnastu stóp, trzeba średnicę kolumny u samego dołu 
podzielić na sześć części; pięć takich części będzie stanowić średnicę kolumny 
u góry. jeśli kolumna ma mieć wysokość piętnastu do dwudziestu stóp, średnicę 
jej trzonu u podstawy trzeba podzielić na sześć i pół części; pięć i pół tych części 
powinno stanowić średnicę kolumny u góry. także przy kolumnach o wysokości 
dwudziestu do trzydziestu stóp trzeba podzielić średnicę trzonu u samego spodu 
na siedem części; sześć z nich powinno stanowić grubość kolumny u góry. śred-
nica kolumny wysokiej na trzydzieści do czterdziestu stóp powinna u dołu być 
zielona na siedem i pół części; grubość kolumny u góry po.”.[1].

W rozdziale czwartym księgi trzeciej zajmuje się konstrukcją fundamentów, 
zasadami ich kształtowania, ustalania konstrukcji jako podstawowego elemen-
tu konstrukcji zapewniającym trwałość, niezmienność geometryczną i wytrzy-
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małość. Niezwykłe są również wytyczne w zakresie wzmacniania podłoża grun-
towego, fundamentów specjalnych czy też palowania.

„Fundamenty tego rodzaju budowli trzeba kopać, jeśli to możliwe, do stałe-
go gruntu, a w stałym gruncie tak głęboko, jak to będzie wskazane ze względu 
na wielkość budowli. Wykop trzeba wypełnić jak najsolidniejszym murem. Na po-
wierzchni, pod kolumnami trzeba wznieść mur o połowę grubszy od projekto-
wanych kolumn, ażeby dół był mocniejszy od góry. Mury takie nazywają się 
stereobata, gdyż dźwigają ciężar.

Występy baz nie powinny wystawać poza mur; również i wyżej grubość murów 
musi się stosować do tego samego założenia; przestrzeń między nimi musi być 
zasklepiona lub wzmocniona ubitą ziemią, aby mury się nie stykały.

Jeśli zaś nie znajdzie się gruntu stałego, lecz do głębi sięgać będzie ziemia 
naniesiona lub bagnista, wtedy trzeba w tym miejscu ziemię wykopać i usunąć 
ją, a teren umocnić osmalonymi palami olchowymi, oliwkowymi albo dębowy-
mi i za pomocą machin jak najgęściej je powbijać. wolną przestrzeń między 
palami należy wypełnić węglem, a następnie założyć fundament z jak najsolid-
niejszego muru. po zbudowaniu fundamentu trzeba poziomo ułożyć stylobaty.

Nad stylobatami rozmieszcza się kolumny w sposób wyżej opisany, bądź 
w pyknostylosie w sposób dla niego przewidziany, bądź w systylosie, diastylosie 
lub eustylosie, jak to zostało opisane i ustalone; tylko w areostylosie dopusz-
czalna jest pewna dowolność. natomiast w perypterosie powinno się ustawiać 
kolumny tak, aby ilość interkolumniów po bokach równała się podwójnej ilo-
ści interkolumniów od frontu. w ten sposób długość budowli będzie dwukrotnie 
większa od szerokości. wydaje się, że ci, którzy po bokach dali dwa razy tyle 
kolumn co na froncie, pomylili się, gdyż w ten sposób budowla będzie o jedno 
interkolumnium dłuższa niż należy.

Stopnie trzeba tak ułożyć, żeby liczba ich była zawsze nieparzysta, gdy bo-
wiem prawą nogą wstąpi się na pierwszy stopień, również i na ostatnim stopniu 
trzeba postawić najpierw nogę prawą. wysokość stopni należy, jak sądzę, tak 
ustalić, by nie była większa niż dziesięć cali ani mniejsza niż dziewięć, gdyż w ten 
sposób wchodzenie nie będzie uciążliwe; szerokość stopni nie powinna być mniej-
sza niż półtorej stopy ani większa niż dwie stopy.

Tę samą zasadę trzeba stosować do stopni, które zamierza się budować do-
okoła świątyni. jeśli natomiast z trzech stron świątyni ma być stylobat, to należy 
tak ustalić wymiary, aby plintusy, bazy, trzony, gzymsy i kymation odpowiadały 
stylobatowi znajdującemu się pod bazami kolumn.

Sam stylobat należy tak ukształtować, aby przez zastosowanie niejednakowych 
podkładek wznosił się nieco ku środkowi, gdyż wyrównany ściśle do poziomu 
wydawałby się wklęsły. sposób sporządzania odpowiednich podkładek podam 
na końcu księgi wraz z rysunkiem i objaśnieniem.
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W rozdziale czwartym księgi trzeciej dalej podaje zasady konstrukcji ele-
mentów świątyń, zasady proporcji,

„Dokonawszy tego trzeba ustawić bazy w miejscach dla nich przeznaczonych. 
Wykonać się je powinno w takich proporcjach, ażeby ich wysokość łącznie z plin-
tusem równa była połowie grubości kolumny, a występ, który grecy εκφορά ek-
phora nazywają, równał się jednej szóstej; w ten sposób długość i szerokość bazy 
będą się równały półtorej grubości kolumny.

Jeśli baza ma być attycka, wysokość jej należy podzielić w ten sposób, żeby 
górna część bazy równała się jednej trzeciej grubości kolumny, pozostała zaś 
część była przeznaczona na plintus. odliczywszy plintus, to co pozostaje trzeba 
podzielić na cztery części, z których jedną czwartą będzie górny torus. Pozostałe 
trzy czwarte należy podzielić na dwie równe części: jedna z nich będzie stano-
wić dolny torus, druga skocję wraz z listewkami, zwaną przez greków τροχίλοσ 
trochilos.

Jeśli zaś bazy mają być jońskie, to proporcje ich powinny być w ten sposób 
ustalone, żeby szerokość bazy w każdym kierunku równała się grubości jednej 
i trzem ósmym kolumny. Wysokość ma się równać wysokości bazy attyckiej; 
to samo dotyczy plintusu. Odliczywszy plintus, resztę, to znaczy trzecią część 
grubości kolumny, trzeba podzielić na siedem części i trzy z nich przeznaczyć 
na górny torus; pozostałe cztery części trzeba znowu podzielić na dwie równe 
części: jedna z nich utworzy górny trochilus z astragalami i listewką, druga zo-
stanie przeznaczona na dolny trochilus; jednakże ten dolny będzie się wydawał 
większy, gdyż występ jego dojdzie do krawędzi cokołu. Astragale powinny rów-
nać się jednej ósmej trochilusu. Występ bazy powinien równać się jednej ósmej 
i jednej szesnastej grubości kolumny.

Po wykonaniu baz i rozmieszczeniu ich trzeba ustawić środkowe kolumny 
na froncie i od tyłu w ten sposób, aby ich osie tyły pionowe; kolumny zaś naroż-
ne i znajdujące się za nimi szeregi kolumn stojących po prawej i lewej stronie 
wzdłuż świątyni powinny być tak ustawione, aby ich strony wewnętrzne zwró-
cone ku ścianom celli były pionowe, natomiast od strony zewnętrznej takie, żeby 
pokazywały zwężenie. w ten sposób zostaną zrealizowane zasady, które nale-
ży stosować w budowli przy zwężaniu kolumn.

Po ustawieniu trzonów kolumn trzeba przystąpić do kapiteli. jeśli mają być 
poduszkowe, to powinny mieć następujące proporcje. i długość, i szerokość aba-
kusu powinna się równać jednej i jednej osiemnastej części średnicy trzonu ko-
lumny u dołu, a grubość jego wraz z wolutami połowie średnicy kolumny. czoła 
wolut należy cofnąć od krawędzi abakusu ku wnętrzu o jedną i pół osiemna-
stych części. następnie trzeba podzielić wysokość kapitelu na dziesięć i pół części 
i z przedniej krawędzi abakusu przeprowadzić cztery prostopadłe, nazywane ka-
tetami, przez cztery punkty ślimacznicy wolut; następnie z owych dziewięciu i pół 
części trzeba zostawić półtorej części na grubość a szerokość architrawu w za-
leżności od dolnej i górnej średnicy kolumny, b wysokość architrawu w zależno-
ści od rozmiaru kolumny abakusu, a pozostałych osiem przeznaczyć na woluty. 
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Potem równolegle do prostej przeprowadzonej prostopadle do krawędzi abakusu 
na jego krańcu trzeba przeprowadzić drugą prostą oddaloną od niej ku środkowi 
o półtorej części wysokości. następnie należy te proste tak podzielić, aby pod 
abakusem pozostały cztery i pół części, i wyznaczyć punkt, który leży pomiędzy 
czterema i pół częściami od góry a trzema i pół częściami od dołu; z tego punktu 
zakreślić koło, którego średnica równa się jednej ósmej części. będzie to wielkość 
oka woluty; w tym kole należy wyznaczyć średnicę zgodnie z odpowiednim kate-
tem. następnie zaczynając od dolnej krawędzi abakusu zakreśla się poszczególne 
ćwiartki woluty i zmniejszając przy każdej ćwiartce rozwarcie cyrkla o połowę 
oka woluty dochodzi się do ćwiartki pod abakusem.

Wysokość kapitelu powinna być taka, żeby z tych dziewięciu i pół części trzy 
zwisały u góry trzonu pod astragalem, a reszta po odliczeniu abakusu i rowka 
przeznaczona była na kymation. Występ kymationu poza płytę abakusu powinien 
się równać średnicy oka woluty. Pasy wolut powinny tyle wystawać poza abakus, 
by cyrkiel dotknął zewnętrznych części pasa, kiedy się jeden jego koniec wbije 
w środkowy punkt kapitelu, i oprze o krawędź kymationu i zakreśli nim łuk. Osie 
wolut nie powinny być grubsze niż wielkość oka, a wyżłobienie samych wolut 
powinno odpowiadać dwunastej części ich wysokości. Takie będą proporcje ka-
piteli przy kolumnach o wysokości do dwudziestu pięciu stóp. Proporcje wyż-
szych kolumn zachowują ten sam stosunek. długość i szerokość abakusu będzie 
równa jednej całej i jednej dziewiątej średnicy kolumny u podstawy. w t e n 
sposób chociaż wyższa kolumna ma proporcjonalnie mniejsze zwężenie u góry, 
to jednak jej kapitel będzie miał występ wymagany przez zasady symetrii i będzie 
proporcjonalnie szerszy.Jeśli idzie o opis wolut, to znaczy o metody, jakimi nale-
ży się posługiwać, żeby je poprawnie cyrklem wykreślić i narysować, to zarówno 
rysunek, jak i prawidła podam na końcu niniejszej księgi. po wykonaniu kapiteli 
umieszcza sieje na trzonach kolumn nie poziomo, ale z takim nachyleniem, aby 
poprawka wprowadzona w stylobatach odpowiadała górnym członom budowli. 
proporcje architrawów powinny być następujące: jeśli wysokość kolumn będzie 
wynosiła od dwunastu do piętnastu stóp, to wysokość architrawu powinna się 
równać połowie średnicy kolumny u podstawy. jeśli kolumny mają być wysokie 
na piętnaście do dwudziestu stóp, należy ich wysokość podzielić na trzynaście 
części; jedną taką część stanowi wysokość architrawu. jeśli kolumny będą wyso-
kie od dwudziestu do dwudziestu pięciu stóp, wysokość kolumny trzeba podzielić 
na dwanaście i pół części; jedna z tych części odpowiada wysokości architrawu. 
jeśli kolumny będą wysokie na dwadzieścia pięć do trzydziestu stóp, wysokość 
kolumny trzeba podzielić na dwanaście części i wysokość architrawu powinna 
wynosić taką dwunastą część. Podobnie przy kolumnach wyższych trzeba stoso-
wać te same proporcje i ustalać wysokość architrawu według wysokości kolumn.

Im wyżej bowiem sięga wzrok, tym trudniej przebija się przez gęstość powie-
trza i osłabiony przebytą przestrzenią przekazuje zmysłom fałszywe wymiary. 
dlatego do proporcjonalnych wymiarów członów trzeba zawsze dodać popraw-
kę uzupełniającą, aby przy budowlach bardziej monumentalnych i wznoszonych 
na miejscach wyżej położonych uwzględniać ich wysokość. szerokość dolnej czę-
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ści architrawu leżącej tuż nad kapitelem powinna się równać średnicy kolumny 
pod kapitelem; szerokość górnej części architrawu powinna się równać średnicy 
trzonu u podstawy.

Wysokość kyniationu w architrawie powinna wynosić siódmą część wysokości 
całego architrawu, tak samo jego występ. resztę, odliczywszy kymation, należy 
podzielić na dwanaście części: trzy z nich powinno się przeznaczyć na pas dolny, 
cztery na środkowy, a pięć na górny. również fryz nad architrawem powinien być 
o jedną czwartą niższy od architrawu, jeśli jednak mają być na nim umieszczone 
płaskorzeźby, powinien być o jedną czwartą wyższy, aby rzeźby mogły wywrzeć 
odpowiednie wrażenie. kymation powinien wynosić jedną siódmą wysokości ar-
chitrawu, a występ kymationu powinien być równy jego grubości.

Nad fryzem trzeba umieścić ząbki tak wysokie, jak wysoki jest środkowy pas 
architrawu. wcięcie zwane przez greków µετόπη metope należy tak podzielić, 
żeby od czoła szerokość każdego ząbka była o połowę mniejsza od jego wysoko-
ści, przerwa zaś między ząbkami powinna się równać dwóm trzecim szerokości 
ząbka. kymation ząbków powinien mieć jedną szóstą ich wysokości. gzyms wień-
czący wraz ze swym kymationem, nie wliczając w to simy, powinien mieć taką 
samą wysokość jak środkowy pas architrawu. gzyms wieńczący wraz z ząbka-
mi powinien wystawać tyle, ile wynosi odległość od fryzu do szczytu kymationu 
w gzymsie wieńczącym; w ogóle wszystkie występy ładniej wyglądają, jeśli ich 
wyładowanie równa się ich wysokości.Wysokość tympanonu znajdującego się 
na szczycie powinno się ustalić w następujący sposób: front gzymsu wieńczą-
cego zawarty między dwoma kymationami należy podzielić na dziewięć części; 
jedna taka część powinna stanowić wysokość tympanonu na osi, która prze-
dłużona pionowo powinna odpowiadać linii architrawu i szyjek kolumn. gzym-
sy nad tympanonem, nie wliczając w to simy, odpowiadać powinny gzymsom 
dolnym. Ponad gzymsami wieńczącymi powinny biec simy zwane przez greków 
έπαιετίδεσepaietides; powinny one być wyższe o jedną ósmą od wysokości gzym-
sów. akroterie na narożnikach powinny mieć tę samą wysokość co tympanon, 
a środkowe powinny być o jedną ósmą wyższe od narożnych. Wszystkie człony, 
które mają być umieszczone ponad kapitelami kolumn, to znaczy architrawy, fry-
zy, gzymsy, tympanony, szczyty, akroterie, powinny po stronie frontowej być na-
chylone o jedną dwunastą swej wysokości, ponieważ jeślibyśmy stanęli naprze-
ciw fasady frontowej i przeprowadzili od oka dwie proste, jedną do wierzchołka, 
drugą do najniższego punktu budowli, to prosta, która prowadziłaby do szczytu, 
okazałaby się dłuższa. Im bardziej wydłuża się prosta prowadząca do wyższych 
części budowli, tym bardziej wydają się one cofnięte. skoro jednak zgodnie z tym, 
cośmy napisali, nachyli się te części ku frontowi, będą robić wrażenie pionowych. 
Kolumny powinny mieć po dwadzieścia cztery kanele tak wydrążone, aby węgiel-
nica ustawiona w wyżłobieniu obracając się na lewo i na prawo dotykała kra-
wędzi kaneli, a jej kąt prosty mógł się poruszać dotykając krzywizny. szerokość 
kaneli musi odpowiadać wybrzuszeniu kolumny w środku.

Na simie znajdującej się nad gzymsem wieńczącym ścian bocznych trzeba wy-
rzeźbić lwie głowy i przede wszystkim tak je rozmieścić, aby nad każdą kolumną 
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znajdowała się jedna głowa; pozostałe głowy należy tak umieścić, aby każdej 
głowie odpowiadał środek dachówki. głowy umieszczone nad kolumnami powin-
ny być wydrążone i połączone z rynną odprowadzającą z dachu wodę deszczową; 
głowy znajdujące się między nimi nie powinny być przedziurawione, aby woda 
spływająca z dachówek do rynny nie wylewała się między kolumnami na prze-
chodniów; jedynie paszcze lwów nad kolumnami powinny rzygać wodą.

W księdze tej podałem zasady budowy świątyń jońskich, jak tylko umiałem 
najjaśniej; proporcje właściwe porządkowi doryckiemu i korynckiemu przedsta-
wię w następnej księdze.”.[1].

W księdze czwartej opisuje porządki architektoniczne doryckiego i korync-
kiego,zasady kształtowania konstrukcji w tych porządkach.

„Imperatorze! widząc, że wielu autorów pozostawiło po sobie wskazówki 
z dziedziny architektury i zwoje rozpraw, nie uporządkowanych jednak i nie obej-
mujących całości, lecz jedynie jakby luźnych fragmentów, uważałem za rzecz 
cenną i pożyteczną ująć wiedzę tej tak obszernej gałęzi w pewną uporządkowaną 
i usystematyzowaną całość i w poszczególnych księgach przedstawić cechy wła-
ściwe poszczególnym rodzajom. i tak, cezarze, w pierwszej księdze przedstawi-
łem ci obowiązki architekta i wiedzę, jaką powinien posiadać. w drugiej mówi-
łem o materiałach budowlanych, w trzeciej zaś o porządkach świątyń, o różnych 
ich odmianach, jak również o właściwym dla każdego porządku rozczłonowaniu. 
Z tych trzech porządków, które mają najdokładniej ustalone proporcje w mo-
dułach, przedstawiłem zwyczajowe prawidła porządku jońskiego. obecnie w tej 
księdze omówię zasady porządku doryckiego i korynckiego oraz przedstawię róż-
nice między nimi zachodzące i dla każdego z nich charakterystyczne cechy.”[1].

W księdze czwartej rozdziale pierwszym autor podaje szczegółowe zasady 
konstrukcyjne porządku korynckiego.

„Kolumny korynckie, z wyjątkiem kapiteli, mają takie same proporcje jak ko-
lumny jońskie, lecz wysokość kapiteli czyni je proporcjonalnie wyższymi i smu-
klejszymi, wysokość kapitelu jońskiego równa się bowiem jednej trzeciej średnicy 
kolumny, a wysokość kapitelu korynckiego równa się całej średnicy trzonu. po-
nieważ zaś dodaje się dwie trzecie średnicy kolumny korynckiej dla wykonania 
korynckiego kapitelu, kolumny te z powodu powiększenia ich wysokości robią 
wrażenie smuklejszych. Wszystkie inne elementy znajdujące się nad kolumnami 
rozmieszcza się w kolumnach korynckich albo według proporcji doryckich, albo 
według zwyczajów jońskich. sam bowiem porządek koryncki nie ma odrębnych 
prawideł dla gzymsów i innych ornamentów, lecz idąc za porządkiem doryckim, 
według proporcji narzuconych przez tryglify, stosuje modyliony w gzymsach, 
a krople w architrawach, albo idąc za obyczajem jońskim fryzy zdobione rzeźba-
mi oraz ząbki i gzymsy.
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W ten sposób z dwóch porządków powstał w architekturze trzeci porządek 
przez wprowadzenie nowego kapitelu. od kształtu bowiem kolumn powstały na-
zwy trzech porządków: doryckiego, jońskiego i korynckiego. pierwszym z nich, 
sięgającym odległych czasów, jest porządek dorycki. Nad Achają bowiem i nad 
całym Peloponezem panował niegdyś Dorus, syn Hellena i nimfy Ftiady; on 
to w prastarym mieście Argos wystawił świątynię Junony, przypadkowo właśnie 
w porządku doryckim, a potem w innych miastach achajskich świątynie w tym 
samym porządku, chociaż wówczas nie były jeszcze ustalone jego proporcje.Póź-
niej ateńczycy, idąc za wyrocznią Apollina delfickiego i zgodnie z jednomyślną 
uchwałą całej Grecji, wysłali do Azji równocześnie trzynaście kolonii, a wyzna-
czywszy dla każdej z nich naczelnika, najwyższą władzę powierzyli synowi Ksu-
thosa i Kreuzy, Jonowi, którego nawet sam Apollo przez usta wyroczni delfickiej 
uznał za swojego syna. ten poprowadził kolonie Do Azji, zajął terytorium Karii 
i założył tam tak wielkie miasta, jak Efez, Milet oraz Myus ,zatopione później 
przez wodę miasto, którego obrzędy religijne i prawo głosowania jończycy prze-
kazali milezyjczykom, dalej Priene, Samos, Teos, Kolofon, Chios, Erytraj, Foka-
ję, Kladzomenaj, Lebedos, Melitę.Owej Melicie z powodu buty jej obywateli inne 
miasta wypowiedziały wojnę i za powszechną zgodą miasto zburzyły. na miejsce 
Melity dzięki życzliwości króla Attalosa i Arsinoi przyjęto później do związku 
jońskiego miasto Smyrnę. Po wypędzeniu Karów i Lelegów wspomniane miasta 
nazwały tę krainę Jonią od imienia wodza swego, Jona. ustanawiając na tej zie-
mi miejsca kultu nieśmiertelnych bogów, obywatele tych miast zaczęli budować 
świątynie. najpierw postawili świątynię apollinowi panjońskiemu na wzór tego, 
co widzieli w achai, i nazwali ją dorycką, gdyż pierwszą tego rodzaju świątynię 
oglądali w państwie doryckim.

Pragnąc w tej świątyni wznieść kolumny a nie znając właściwych proporcji, 
starali się znaleźć takie prawidła podług których zbudowane kolumny byłyby 
zdolne do dźwigania ciężaru i byłyby uznane za piękne. zmierzyli ślad męskiej 
stopy i porównali z wysokością mężczyzny. stwierdziwszy,że stopa stanowi szó-
stą część wysokości człowieka, zastosowali tę samą zasadę do kolumny i sze-
ściokrotną średnicę podstawy trzonu uznali za prawidłową wysokość kolumny, 
wliczając w to kapitel. w ten sposób kolumna dorycka zaczęła w architekturze 
odzwierciedlać proporcje, siłę i piękno męskiego ciała.

Później zamierzając również postawić świątynię Diany, w poszukiwaniu no-
wych proporcji zaczerpnęli je z proporcji smukłej postaci kobiecej, dając kolum-
nom wysokość ośmiokrotnie większą w stosunku do grubości i czyniąc je w ten 
sposób smuklejszymi. u podstawy położyli bazę jakby trzewik, a na kapitelu wo-
luty zwisające po prawej i lewej stronie jak falujące loki; czoła kapiteli ozdobili 
kymationami i festonami rozłożonymi na kształt fryzury, a wzdłuż całego trzonu 
wykuli kanele jak gdyby fałdy szat niewieścich.

W ten sposób wynaleźli dwie odmiany kolumn: jedną na wzór mężczyzny, nagą 
i bez ozdób, drugą naśladującą w symetrii wdzięk i ozdobność kobiet. Później 
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rozwinąwszy w sobie subtelność artystyczną nabrali zamiłowania do delikatniej-
szych proporcji i ustalili, że kolumna dorycka powinna być siedmiokrotnie wyż-
sza od swej średnicy, a jońska dziewięciokrotnie. porządek ten otrzymał nazwę 
jońskiego, ponieważ po raz pierwszy został zastosowany przez jończyków.

Trzeci porządek, zwany korynckim, jest naśladownictwem dziewczęcej smu-
kłości, gdyż dziewczęta, co tłumaczy się ich młodością, są delikatniej zbudowane 
i wdzięczniej wyglądają. Powiadają, że kapitel koryncki wynaleziono w nastę-
pujący sposób. dziewczę korynckie w odpowiednim do zamążpójścia wieku za-
chorowało i zmarło. po pogrzebie piastunka jej wzięła wszystkie zabawki, które 
zmarłej były drogie za życia, włożyła do koszyka, zaniosła na grób i położy-
ła na nim, nakrywszy dachówką, by dłużej mogły się zachować. koszyk ten stał 
przypadkowo nad korzeniem akantu. z nadejściem wiosny korzeń przygniecio-
ny w środku ciężarem koszyka zaczął wypuszczać pędy i liście. pędy te rosnąc 
po bokach koszyka, odpychane przez ciężar dachówki od jej krawędzi, musiały 
wygiąć się na zewnątrz na kształt wolut.

W owym czasie Kallimach, zwany przez Ateńczyków κατάτηξίτεχνοσ katatexi-
technos z powodu wytworności i subtelności swoich rzeźb marmurowych, prze-
chodząc przypadkiem koło grobowca zauważył koszyczek i delikatne liście do-
okoła; oczarowany rodzajem i nowością kształtu, według tego wzoru zbudował 
w Koryncie kolumny, wyprowadził proporcje i ustalił na tej podstawie prawidła 
właściwe dla porządku korynckiego.

Proporcje kapitelu powinny być takie, żeby wysokość kapitelu wraz z aba-
kusem równała się średnicy kolumny u dołu. szerokość abakusu powinna mieć 
takie proporcje, aby przekątne między dwoma kątami były równe podwójnej 
wysokości kapitelu; w ten sposób jego czoła będą miały we wszystkich kierun-
kach prawidłowe wymiary. linia czoła, poczynając od narożników abakusu, po-
winna być wgięta o jedną dziewiątą szerokości czoła. grubość kapitelu u spodu 
powinna się równać grubości kolumny u góry, nie licząc apothesis i astragalu. 
Grubość abakusu powinna wynosić jedną siódmą wysokości kapitelu. po odjęciu 
grubości abakusu należy pozostałą część podzielić na trzy części i jedną z nich 
przeznaczyć na dolny liść, a drugi liść powinien zająć środkową część wysokości; 
tę samą wysokość mają łodygi, z których wyrastają liście tak wychylone, że mogą 
podpierać zwoje, które wyrastając z łodygi wznoszą się do samych narożników 
abakusu. w końcu należy wyrzeźbić mniejsze zwoje pod kwiatonem umieszczo-
nym w środku abakusu. kwiatony umieszczone na wszystkich czterech bokach 
abakusu powinny być takiej wielkości jak jego wysokość. przez zastosowanie tych 
proporcji kapitele korynckie osiągną właściwy wygląd.

Istnieją jeszcze innego rodzaju i inaczej nazywane, a osadzone na podobnych 
kolumnach kapitele, których ani ze względu na ich wymiary, ani ze względu na ro-
dzaj kolumn nie możemy inaczej nazwać niż poprzednie; widzimy tylko, że nazwy 
ich są zmienione i przeniesione z porządków korynckiego, poduszkowego i do-
ryckiego, których proporcje zastosowano do nowych, subtelniejszych rzeźb.”[1].
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W księdze czwartej rozdziale drugim zajmuje się zdobieniami i ornamenty-
ką.

„Wobec tego, że przedstawiłem rodzaje kolumn, ich pochodzenie i sposób po-
wstania, wydaje się rzeczą właściwą w ten sam sposób przedstawić ornamenty, 
ich pochodzenie, pierwotne wzory i początki.

We wszelkiego rodzaju budowlach stosuje się u góry wiązania drewniane roz-
maicie nazywane i jak różne są ich nazwy, tak różne mają zastosowania. ponad 
kolumnami, pilastrami i antami kładzie się belki, w stropach belki stropowe i de-
ski; pod dachami, jeśli jest więcej miejsca, rygle i zastrzały, jeśli zaś miejsca jest 
mniej, daje się słupek i krokwie wysunięte ku krawędzi okapu. nad krokwiami 
umieszcza się belki poprzeczne, następnie pod dachówkami łaty tak wystające, 
żeby ich występ osłaniał ściany muru.

W ten sposób każdy element zajmuje określone dla siebie miejsce, a rodzaj 
i rola każdego jest odmienna. wychodząc od drewnianych konstrukcji naślado-
wali artyści te formy w rzeźbie kamiennych i marmurowych świątyń uważając, 
że należy się na nich wzorować. dawni rzemieślnicy wznosząc budowlę w jakimś 
miejscu układali od wewnętrznych ścian począwszy ku zewnętrznej ich stronie 
wystające belki, przestrzeń między belkami murowali, a gzymsy i szczyty ozda-
biali dla piękniejszego wyglądu drewnianym ornamentem. następnie przycinali 
wystające części belek, wyrównując je według linii i pionu ścian. ponieważ jed-
nak wydawało im się to brzydkie, chcąc zakryć przykre dla oka przycięte końce 
belek przybijali na nich tabliczki o kształcie dzisiejszych tryglifów i malowali 
je błękitnym woskiem. w ten sposób owe zakryte miejsca przybrały w budowlach 
doryckich formę tryglifów, a odstępy między belkami formę metop.

Następnie inni architekci w innych budowlach kładli w linii pionowej ponad 
tryglifami wystające krokwie dachowe, a końce ich profilowali. tak więc sposób 
układania belek doprowadził do ukształtowania tryglifów, podobnie jak z wy-
stępu krokwi powstały modyliony pod gzymsami. dlatego często w budowlach 
kamiennych kształtuje się modyliony nachylonym podcięciem, co jest naśladow-
nictwem krokwi; również ze względu na spływ wody muszą być nachylone. tak 
więc elementy tryglifów i modylionów powstały w architekturze doryckiej jako 
naśladownictwo konstrukcji drewnianej.

Tryglify nie mogą jednakże, jak to niektórzy mylnie twierdzą, być naśladow-
nictwem okien, gdyż tryglify umieszcza się na narożnikach i na osi kolumn, 
a w tych miejscach nie można w ogóle umieszczać okien; wiązania narożników 
zostałyby przerwane, gdyby tam się znajdowały otwory okienne. podobnie jeśli-
by ktoś przypuszczał, że w miejscach dzisiejszych tryglifów były kiedyś otwory, 
mógłby również twierdzić, że ząbki w jońskim porządku zajęły miejsce dawnych 
okien, gdyż odstępy zarówno między ząbkami, jak i między tryglifami nazywają 
się metopami. łożyska desek i łat grecy nazywają όπαί opai, a nasi wydrążonymi 
gołębnikami. w ten sposób odstęp między dwiema belkami nazywa się u nich 
µετόπηmetope.
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I jak w architekturze doryckiej ustalono prawidła tryglifów i modylionów, tak 
w jońskiej stosowanie ząbków ma właściwe uzasadnienie; podobnie jak modylio-
ny są odbiciem występów krokwi, tak w jońskim budownictwie ząbki naśladują 
występy łat.

Dlatego w greckiej architekturze nikt pod modylionami nie umieszcza ząbków, 
nie mogą bowiem łaty występować pod krokwiami. jeśli więc to co w rzeczywi-
stości powinno znajdować się nad krokwiami i belkami poprzecznymi, w naśla-
downictwie znajdzie się poniżej tych elementów, będzie wówczas oparte na błęd-
nym założeniu. tak samo ponieważ starożytni nie pochwalali i nie wprowadzali 
modylionów ani ząbków do tympanonów, lecz stosowali tylko same gzymsy dla-
tego, że nie układa się ani belek, ani łat ku frontowi szczytu, nie mogą więc one 
wystawać, lecz powinny być nachylone ku okapowi. uważali, że to, co nie może 
istnieć w rzeczywistości, nie może mieć uzasadnienia również w jej odbiciu.

Przy wykonaniu swoich dzieł wprowadzili jedynie te elementy, które miały 
określone cechy i wywodziły się z rzeczywistych praw natury, gdyż uznawali 
jedynie te, które po rozważeniu mogą znaleźć uzasadnienie w rzeczywistości. 
opierając się na takich założeniach pozostawili nam ustalone zasady symetrii 
i proporcji, właściwych każdemu porządkowi. idąc w ich ślady przedstawiłem 
prawidła porządku jońskiego i korynckiego; obecnie omówię pokrótce porzą-
dek dorycki i jego ogólny wygląd.”[1].

W księdze czwartej rozdziale trzecim omówiono zasady konstruowania w po-
rządku doryckim.

„Niektórzy starożytni architekci twierdzili, że nie należy budować świątyń 
w porządku doryckim, gdyż mają błędne i niewłaściwe proporcje. tak twierdzili 
Arcezjusz, Pyteos, jak również Hermogenes. Ów, mając już przygotowany mar-
mur na budowę świątyni w porządku doryckim, zmienił plan i z tego samego 
marmuru wzniósł świątynię jońską poświęconą ojcu Liberowi, nie dlatego, żeby 
wygląd, styl albo pełen godności kształt świątyń doryckich nie był piękny, lecz 
dlatego, że rozmieszczenie tryglifów i kasetonów jest trudne i niewygodne.

Trzeba bowiem tryglify umieścić na osi środkowych ćwiartek średnicy ko-
lumny, a metopy znajdujące się między nimi muszą być kwadratowe. natomiast 
przy narożnych kolumnach tryglify umieszcza się na samym skraju, a nie na osi 
środkowych ćwiartek średnicy kolumny i, co za tym idzie, metopy przy naroż-
nych tryglifach nie są kwadratowe, lecz szersze o połowę szerokości tryglifu. 
natomiast ci, którzy chcą wszędzie dawać metopy kwadratowe, ścieśniają na-
rożne interkolumnia o połowę szerokości tryglifu. zarówno jedna ewentualność, 
jak i druga, to znaczy zarówno powiększenie długości metop, jak i ścieśnianie 
interkolumniów, jest jednak błędna. dlatego jak się zdaje, starożytni architekci 
unikali porządku doryckiego przy budowie świątyń.

My jednak przedstawiamy porządek zgodnie z tym, co nam przekazali nasi mi-
strzowie, aby każdy, kto znając te zasady chciałby z nich skorzystać, znalazł po-
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dane tu proporcje i mógł z ich pomocą wznieść świątynię w porządku doryckim 
poprawnie i bezbłędnie. Front świątyni doryckiej wzdłuż linii, na której ma się 
ustawić kolumny, powinno się podzielić na dwadzieścia siedem części, jeśli świą-
tynia ma być czterokolumnowa, a na czterdzieści dwie części, jeśli ma być sze-
ściokolumnowa. jedna taka część będzie modułem zwanym przez greków έµβατήρ 
embater; ten moduł stanowi podstawę wszystkich obliczeń.

Średnica kolumn będzie się równała dwóm modułom, wysokość kolumn razem 
z kapitelami czternastu modułom. wysokość kapitelu będzie równa jednemu mo-
dułowi, szerokość dwóm całym i jednej szóstej modułu. wysokość kapitelu trzeba 
podzielić na trzy części: jedna z nich przeznaczona będzie na plintus z kymatio-
nem, druga na echinus z pierścieniami, trzecia na szyjkę kolumny.

Kolumna powinna się zwężać według tych prawideł, jakie podałem w trzeciej 
księdze dla kolumn jońskich. architraw razem z tenią i kroplami powinien mieć 
wysokość jednego modułu, tenia jedną siódmą modułu, a krople wraz z listwą po-
winny odpowiadać tryglifom i zwisać pod tenią na jedną szóstą modułu. również 
szerokość dolnej części architrawu powinna odpowiadać szyjce kolumny u góry.

Nad architrawem należy umieścić tryglify wraz z metopami; tryglify powinny 
mieć wysokość półtora modułu, a szerokość jednego modułu. rozmieścić je trze-
ba w ten sposób, aby zarówno nad kolumnami narożnymi, jak i nad środkowymi 
znajdowały się na osi środkowych ćwiartek kolumn i aby nad każdym interko-
lumnium wypadało po dwa tryglify, natomiast nad środkowymi interkolumniami 
w przedsionku i w tylnej kolumnadzie po trzy. w ten sposób przez poszerzenie 
środkowych interkolumniów ułatwi się dostęp do posągów bóstw tym, którzy 
wchodzą do świątyni. Szerokość tryglifów należy podzielić na sześć części i pięć 
z nich przeznaczyć na środek tryglifu, natomiast dwie połówki pozostałej części 
zaznaczyć linią po prawej i lewej stronie. z owych pięciu części pozostawionych 
w środku jedną należy ukształtować jako udo, zwane przez greków µηρόσ meros, 
i wzdłuż niego wykuć pod kątem prostym po obu bokach rowki; na prawo i lewo 
zgodnie z porządkiem należy umieścić dwa inne uda, a wzdłuż ich krawędzi ze-
wnętrznej wyżłobić półrowki. Po rozmieszczeniu tryglifów trzeba wykonać mię-
dzy nimi kwadratowe metopy, a na rogach półmetopy mające szerokość połowy 
modułu. w ten sposób przez zastosowanie jednolitego podziału uniknie się błę-
dów w metopach, interkolumniach i kasetonach.

Kapitele tryglifów powinny się równać jednej szóstej modułu. nad kapitelami 
tryglifów umieścić trzeba gzyms o występie równym dwóm trzecim modułu, z do-
ryckim kymationem u dołu i drugim u góry. łącznie z owymi kymationami gzyms 
powinien mieć wysokość połowy modułu. od spodu gzymsu, prostopadle do try-
glifów i nad środkiem metop należy wyznaczyć osie i rozmieścić krople tak, aby 
sześć kropel przypadało na długość, a trzy na szerokość. pozostałą przestrzeń, 
ponieważ metopy są szersze od tryglifów, należy zostawić pustą albo wypełnić 
rzeźbą. na samym brzegu gzymsu trzeba wykuć wgłębienie zwane skocją. Wszyst-
kie inne elementy, jak tympanon, simy i gzymsy, wykonuje się w ten sposób, jak 
to opisałem przy porządku jońskim.
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Takie prawidła trzeba stosować w budowlach typu diastylos. o ile jednak bu-
dowla ma być systylosem o pojedynczych tryglifach, to jej front, jeśli jest czte-
rokolumnowa, należy podzielić na dziewiętnaście i pół części, jeśli zaś ma być 
sześciokolumnowa, to na dwadzieścia dziewięć i pół. jedna taka część będzie 
modułem, według którego w sposób wyżej opisany należy przeprowadzić podział 
elementów budowli.

Tak więc nad każdą częścią architrawu należy umieścić po dwie metopy 
i po dwa tryglify, nadto na rogach dojdzie do tego jeszcze pół tryglifu i pole rów-
ne połowie tryglifu. nad środkową częścią architrawu pod tympanonem umie-
ści się po trzy metopy i po trzy tryglify, aby szersze interkolumniurn środkowe 
umożliwiało wchodzącym swobodny dostęp i zapewniało pełen godności widok 
na posągi bogów.

Kolumny powinny mieć po dwadzieścia kaneli; jeśli kanele te będą płaskie, 
to kolumna będzie miała dwadzieścia krawędzi, jeśli jednak będą wgłębione, 
trzeba je ukształtować w następujący sposób: należy wykreślić kwadrat o bokach 
równych szerokości kaneli, następnie w środku kwadratu umieścić koniec cyrkla 
i zakreślić koło, które by dotykało narożników kwadratu. wygięcie łuku opartego 
o bok kwadratu będzie stanowiło miarę głębokości kanelowania. w ten sposób 
kolumna dorycka będzie miała właściwe dla tego porządku kanelowanie. Jeśli 
idzie o zgrubienie, jakie się daje kolumnie w środku, to trzeba zastosować w ko-
lumnie doryckiej te prawidła, które podaliśmy dla świątyni jońskiej w księdze 
trzeciej.

Ponieważ opisałem wygląd porządku korynckiego, doryckiego i jońskiego, 
należy również podać wewnętrzny układ celli i przedsionka.”[1].

W księdze czwartej rozdziale czwartym zapoznajemy się z ogólnymi zasada-
mi kształtowania konstrukcji w powiązaniu z funkcją wewnętrzną.

„Szerokość świątyni powinna się równać połowie jej długości. długość celli 
wliczając w to ścianę, w której się znajdują drzwi, powinna być większa o jedną 
czwartą w stosunku do jej szerokości. pozostałe trzy czwarte zajęte przez przed-
sionek dochodzą aż do ant, które powinny mieć taką samą grubość jak kolumny. 
jeśli świątynia ma szerokość większą niż dwadzieścia stóp, trzeba między anta-
mi ustawić dwie kolumny oddzielające przestrzeń kolumnady od przedsionka. 
trzy interkolumnia zawarte między antami i kolumnami trzeba zamknąć mar-
murowym albo drewnianym ogrodzeniem, w którym byłyby drzwi prowadzące 
do przedsionka.

Również jeśli świątynia będzie miała szerokość większą niż czterdzieści stóp, 
trzeba równolegle do kolumn znajdujących się między antami ustawić poza nimi, 
ku wnętrzu, jeszcze inne kolumny: powinny one mieć tę samą wysokość co kolum-
ny stojące na froncie, lecz średnicę mniejszą; jeśli średnica kolumn frontowych 
będzie równa jednej ósmej ich wysokości, to średnica kolumn wewnętrznych po-
winna wynosić jedną dziesiątą wysokości, jeśli zaś średnica kolumn w fasadzie 
będzie równa jednej dziewiątej albo jednej dziesiątej wysokości, to średnica ko-
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lumn wewnętrznych powinna być proporcjonalnie mniejsza. jeśli bowiem będą 
zwężone w przestrzeni zamkniętej, nie zauważy się tego nawet. gdyby jednak wy-
dawały się zbyt smukłe, trzeba będzie umieścić na nich po dwadzieścia osiem 
do trzydziestu dwóch kaneli, gdy tymczasem kolumny w fasadzie będą ich miały 
dwadzieścia lub dwadzieścia cztery. tak więc zwiększenie ilości kaneli wyrów-
na zmniejszenie grubości trzonu, które nie będzie wówczas tak widoczne. w ten 
sposób wyrówna się różnice w grubości kolumn. Takie wrażenie powstaje stąd, 
że oko zatrzymuje się na licznych i gęsto umieszczonych liniach i przesuwa się 
po przedłużonym obwodzie. jeśli się bowiem wymierzy dwie kolumny o równej 
grubości, z których jedna jest kanelowana, a druga nie, i jeśli sznur będzie do-
tykał wgłębień i krawędzi kaneli, to mimo że kolumny są jednakowej grubości, 
obwodzące je sznury nie będą równe; przeprowadzenie bowiem sznura przez 
wgłębienia i krawędzie kaneli wydłuża linię.

Jeśli więc takie jest zwężenie, nie wydaje się rzeczą niestosowną, by w miej-
scach ciasnych i w zamkniętej przestrzeni stawiać kolumny o proporcjach smu-
klejszych, gdyż przychodzi nam na pomoc kanelowanie kolumn. Grubość ścian 
celli powinna być proporcjonalna do jej rozmiarów, ale grubość ant musi się 
równać grubości kolumn. jeśli ściany mają być z kamienia łamanego, to powinno 
sieje stawiać z jak najdrobniejszych kamieni; jeśli natomiast mają być z ciosu 
kamiennego lub z marmuru, wydaje się, że do budowy trzeba używać bloków 
niewielkich i jednakowych, aby środek kamienia, przypadając na spoinę, wiązał 
i umacniał całą budowę. również podkreślenie spoin i warstw wywołuje wrażenie 
bardziej malownicze i przyjemne.”.[1].

W księdze czwartej rozdziale piątym podano dalsze zasady kształtowania 
funkcji w świątyni ni ich lokalizacji.

„Jeśli idzie o stronę świata, ku której powinny być zwrócone świątynie nie-
śmiertelnych bogów, to jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i będzie można swo-
bodnie wybierać, należy się postarać, żeby umieszczony w celli posąg bóstwa 
zwrócony był ku zachodowi.

W ten sposób ci, którzy zbliżają się do ołtarza, by poświęcić zwierzęta ofiar-
ne lub złożyć ofiarę, będą patrzyli równocześnie na wschód i na posąg bóstwa 
znajdujący się w świątyni, a składając śluby będą patrzyli równocześnie na świą-
tynię i na wschodnią część nieba, posągi zaś bóstw będą się zdawały spoglą-
dać na modlących się i składających ofiary. wydaje się więc rzeczą konieczną, 
żeby wszystkie ołtarze bogów zwrócone były ku wschodowi.A jeśli nie pozwalają 
na to warunki terenu, należy świątynię w ten sposób ustawić, żeby jak największa 
część miasta była widoczna ze świątyni. również jeśli świątynia ma stanąć nad 
rzeką, tak jak nad nilem w Egipcie, to powinna jakby patrzeć na jej brzegi. po-
dobnie świątynie stojące wzdłuż drogi publicznej powinny być tak umieszczone, 
żeby przechodnie mogli spojrzeć do wnętrza i złożyć pokłon.”.[1].
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W księdze czwartej rozdziale szóstym zasady kształtowania kolejnego ele-
mentu konstrukcyjnego czyli otworów okiennych i drzwiowych, otworów 
w ścianach konstrukcyjnych, obramowania otworów czyli elementów nadpro-
żowych ,belek w ścianach.

”Jeśli idzie o drzwi świątyń i ich obramowanie, to należy przede wszystkim 
ustalić porządek, w jakim należy je wykonać. są bowiem takie porządki drzwi: 
dorycki, joński i attycki. Proporcje drzwi doryckich są następujące. krawędź 
gzymsu, który ma leżeć nad nadprożem, powinna być na równej linii z górną kra-
wędzią kapitelu kolumn stojących w przedsionku. wielkość światła drzwi ustala 
się w następujący sposób: wysokość budowli od posadzki do sufitu trzeba po-
dzielić na trzy i pół części, z których dwie i pół trzeba przeznaczyć na wysokość 
światła drzwi. tę wysokość trzeba z kolei podzielić na dwanaście części, z czego 
pięć i pół ma stanowić szerokość światła drzwi u dołu, zmniejszającą się nato-
miast u góry. jeśli światło ma mieć wysokość szesnastu stóp, to u góry zwęża się 
je o jedną trzecią obramowania; jeśli będzie miało od szesnastu do dwudziestu 
pięciu stóp, to u góry zwęża się o jedną czwartą obramowania; jeśli od dwudzie-
stu pięciu do trzydziestu stóp, to o jedną ósmą. w wyższych drzwiach otwory 
powinny być pionowe.

Jeśli idzie o obramowanie, to powinno być ono zwężone u góry o czterna-
stą część swej grubości. grubość nadproża powinna się równać grubości górnej 
części obramowania, kymation zaś szóstej części obramowania, jego występ po-
winien się równać jego grubości; kymation lesbijski z astragalem należy zasto-
sować rzeźbiony. ponad kymationem nadproża trzeba umieścić fryz o grubości 
nadproża i dać nad nim kymation dorycki i astragal lesbijski płasko rzeźbiony. 
wyżej trzeba umieścić gładki gzyms z kymationem, którego występ powinien się 
równać jego wysokości. nadproża leżące nad obramowaniem należy tak wyko-
nać, by po prawej i lewej stronie tworzyły występ i poprzez okalający je kymation 
łączyły się dokładnie z obramowaniem.

Jeśli zaś drzwi mają być wykonane w porządku jońskim, to wysokość ich 
światła powinna być taka sama jak w świątyniach doryckich, a szerokość trzeba 
ustalić w następujący sposób: wysokość należy podzielić na dwie i pół części, 
z których jedna część ma stanowić szerokość światła u dołu; zwężenie ku górze 
powinno być takie jak w drzwiach doryckich. grubość obramowania na fron-
cie powinna wynosić czternastą część światła, a kymation powinien równać się 
jednej szóstej grubości obramowania; pozostałe części, nie wliczając w to ky-
mationu, dzieli się na dwanaście części. z tych trzy zajmuje pierwszy pas razem 
z astragalem, drugi pas zajmuje cztery takie części, trzeci pas pięć części.

Pasy z astragalami powinny biec dokoła obramowania. fryz powinien mieć te 
same proporcje co w porządku doryckim. po prawej i po lewej stronie powinny 
być wyrzeźbione wsporniki, czyli tak zwane parotides, zwisające nie włączając 
w to liścia aż do dolnej krawędzi nadproża. od frontu grubość ich powinna się 
równać trzem częściom obramowania, u dołu powinny być o jedną czwartą cień-
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sze niż u góry. Skrzydła drzwiowe należy tak wykonać, aby główne ramy pionowe 
równały się jednej dwunastej szerokości światła drzwi.

Płyty umieszczone między dwiema ramami powinny z tych dwunastu części 
zajmować trzy. Listwy poprzeczne tak powinno się rozmieścić, aby po podzie-
leniu wysokości światła otworu na pięć części dwie części przypadły na górną 
partię, a trzy na dolną; między nimi umieszcza się poziomo poprzeczne listwy, 
z pozostałych zaś jedną u góry, drugą u dołu. wysokość listew poprzecznych 
równa a przy zastosowaniu porządku doryckiego, b przy zastosowaniu porządku 
jońskiego się jednej trzeciej płyty, a kymation równa się jednej szóstej listwy po-
przecznej. szerokość listwy pionowej równa się połowie listwy poprzecznej. ramy 
pionowe równają się połowie listwy poprzecznej; jeśli skrzydła drzwiowe będą 
pojedyncze, wysokość ich pozostaje niezmieniona, jednakże ich szerokość należy 
podwoić; jeśli będą czteroskrzydłowe, trzeba zwiększyć ich wysokość.

Attyckie drzwi wykonuje się na tej samej zasadzie co doryckie, trzeba jednak 
w obramowaniu nad kymationem zaznaczyć pasy i w ten sposób je rozbić, aby 
spośród siedmiu części obramowania dwie części przypadły na pasy, nie wlicza-
jąc w to kymationu. nie powinny one mieć krat ani dwóch skrzydeł, lecz jedno 
skrzydło, i otwierać się na zewnątrz.

Jak umiałem, przedstawiłem prawidła, jakimi się należy kierować przy bu-
dowie świątyń w porządku jońskim i korynckim według przyjętych zwyczajów. 
obecnie opowiem o porządku toskańskim i o tym, jak go należy stosować.”[1].

W księdze czwartej rozdziale siódmy wytyczne konstrukcyjne dotyczące 
ogólnego kształtowania konstrukcji obiektów sakralnych.

„Miejsce, na którym się będzie stawiać świątynię, trzeba podzielić na sześć 
części i pięć z nich przeznaczyć na szerokość świątyni, a sześć na długość. dłu-
gość tę trzeba znów podzielić na dwie części; część tylną przeznaczy się na cellę, 
natomiast część bliższą frontu na kolumny.

Również szerokość świątyni należy podzielić na dziesięć części; po trzy części 
z prawej i z lewej strony przeznaczy się na mniejsze celle albo na nawy, jeżeli się 
je planuje, pozostałe cztery części na środek świątyni. w przedsionku przed cella-
mi należy rozstawić kolumny w następujący sposób: narożne kolumny mają stać 
naprzeciw ant na linii zewnętrznych ścian celli, natomiast dwie środkowe równo-
legle do ścian prowadzących od ant do środka świątyni; na środku tej przestrzeni 
równolegle do ant i pierwszego rzędu kolumn trzeba ustawić drugi rząd kolumn. 
grubość tych kolumn u dołu powinna się równać jednej siódmej ich wysoko-
ści, a wysokość jednej trzeciej szerokości świątyni; u góry powinny kolumny być 
o jedną czwartą węższe niż u podstawy.

Wysokość bazy kolumn powinna wynosić połowę średnicy kolumn baza po-
winna mieć okrągły plintus o wysokości równej połowie grubości bazy, a nad 
nim torus grubości plintusu i skocję. wysokość kapitelu powinna się równać po-
łowie grubości kolumny; szerokość abakusu ma odpowiadać średnicy kolumny 
u podstawy. wysokość kapitelu trzeba podzielić na trzy części, z czego jedną 
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przeznaczyć na płytę, którą jest abakus, drugą na echinus, trzecią na szyjkę ko-
lumny ze skocją. Nad kolumnami trzeba ułożyć złączone belki jedna na drugiej 
o takiej wysokości, jakiej wymaga wielkość budowli. owe belki powinny mieć 
taką grubość jak szyjka kolumn u samej góry i powinny być tak połączone na czo-
py i na zacięcia, aby rozstęp między nimi wynosił dwa palce. jeśli się bowiem 
belki stykają i nie dopuszczają tchnienia powietrza i przewiewu, nagrzewają się 
i szybko gniją. Nad belkami i nad ścianami powinny wystawać modyliony, któ-
rych występ powinien się równać czwartej części wysokości kolumny. na końcach 
modylionów należy przybić deski czołowe, a powyżej umieścić na szczycie tym-
panon z kamienia albo drzewa. na górze trzeba umieścić słupki, krokwie i belki 
w ten sposób, aby okap stanowił jedną trzecią całego dachu.”[1].

W księdze czwartej rozdziale ósmym autor podaje zasady konstruowania 
świątyni okrągłych.

„Stawia się również świątynie okrągłe, z których jedne, tak zwane monoptery, 
są bez celli, ale z kolumnami; drugie to tak zwane periptery. te, które nie posiada-
ją celli, mają podwyższone podmurowanie i schody na wysokość jednej trzeciej 
średnicy. na stylobacie ustawia się kolumny, których wysokość równa się średni-
cy stylobatu, zawartej między jego krawędziami. średnica kolumn ma być równa 
jednej dziesiątej ich wysokości, wliczając w to kapitele i bazy. wysokość archi-
trawu powinna się równać połowie średnicy kolumny. fryz i wszystko, co znaj-
duje się u góry, powinno być zgodne z tym, co podałem w trzeciej księdze pisząc 
o symetrii.

Jeśli tego rodzaju okrągła świątynia ma być typu peripteros, trzeba na dole 
umieścić dwa stopnie i stylobat, następnie wznieść ścianę celli odsuniętą od ob-
wodu stylobatu o jedną piątą szerokości, pozostawiając pośrodku otwór na drzwi; 
średnica celli, nie wliczając w to ścian i obejścia, powinna być równa wysokości 
kolumny. na stylobacie należy dookoła celli ustawić kolumny o wyżej wspomnia-
nych proporcjach. Wysokość dachu w środku powinna być taka, żeby wysokość 
rotundy, nie wliczając w to kwiatonu na szczycie, równała się połowie średnicy 
całej budowli. sam kwiaton bez piramidy, na której spoczywa, powinien mieć 
wysokość równą kapitelowi kolumny. Wszystkie inne elementy powinny być skon-
struowane według tych zasad proporcji i symetrii, jakie wyżej podałem.

Buduje się również i inne rodzaje świątyń opartych na tych samych propor-
cjach, ale inaczej rozplanowanych, jak na przykład świątynia Kastora w circus 
Flaminius, świątynia Wejowisa między dwoma świętymi gajami i jeszcze bardziej 
wspaniała świątynia Diany w Nemi, gdzie wzdłuż po prawej i po lewej stronie 
przedsionka dodano kolumny. Pierwsze świątynie tego typu co świątynia Kasto-
ra w Circus Flaminius zbudowano Palladzie Minerwie na Akropolu w Atenach 
i w Sunion w Attyce. Mają one nie inne, lecz właśnie takie same proporcje. Po-
dobnie jak w innych świątyniach, także i tutaj długość celli jest dwa razy większa 
od szerokości, jednakże te elementy, które zazwyczaj umieszcza się na stronie 
frontowej, tutaj występują po bokach.
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Niektórzy bowiem zapożyczając od stylu toskańskiego rozstawienie kolumn 
przenoszą je do stylu korynckiego i jońskiego; tam gdzie w przedsionku wystę-
pują anty, ustawiają dwie kolumny na linii ścian celli, tworząc mieszany styl 
toskańsko-grecki. Inni zaś, przesuwając ściany świątyni i ustawiając je w in-
terkolumniach, uzyskują zwiększenie celli przez zniesienie przedsionka; utrzy-
mują pozostałe elementy w tych samych proporcjach i wydaje się, że utworzyli 
nowy typ i nową nazwę tak zwany pseudoperipteros. te zaś rodzaje zmieniają 
się zależnie od potrzeb kultu, nie dla wszystkich bogów można bowiem budować 
świątynie w tym samym typie, ponieważ każde bóstwo wymaga innych obrzędów 
religijnych.

Według tego, jak mi to zostało przekazane, podałem zasady odnoszące się 
do budowy świątyń, wyodrębniłem szczegółowo porządki i proporcje im wła-
ściwe i tak dokładnie, jak umiałem, wyłożyłem różnorodność ich kształtów i wy-
jaśniłem różnice między nimi zachodzące. obecnie przedstawię, w jaki sposób 
powinno się budować ołtarze bogów nieśmiertelnych, aby były odpowiednie 
do składania ofiar.”[1].

W księdze czwartej rozdziale dziewiątym pisze o lokalizacji ołtarzy w świą-
tyniach.

„Ołtarze powinny być zwrócone ku wschodowi i umieszczone zawsze poniżej 
posągu bóstwa, aby ludzie modląc się i składając ofiary spoglądali w górę. ołta-
rze umieszczone na różnych poziomach odpowiadają właściwej swemu bóstwu 
godności. wysokość ołtarzy należy tak ustalić, aby dla Jowisza i wszystkich bóstw 
niebiańskich budowane były jak najwyższe ołtarze, natomiast niskie dla Westy 
i Matki-Ziemi. w ten sposób różnym położeniem rozwiązuje się właściwy układ 
ołtarzy.”[1].

W księdze piąte dalej zajmuje się podstawami budownictwa i zasadami jego 
konstruowania.j

„Imperatorze! ci, którzy w obszerniejszych księgach przedstawili myśli swoje 
i nauki, zyskali dla swych dzieł wielki i wyjątkowy autorytet.

Oby i w dziedzinie naszej wiedzy przez rozwinięcie tematu wzrosło znaczenie 
podawanych prawideł; nie jest to jednak tak łatwe, jak się wydaje. dzieła bo-
wiem o architekturze nie pisze się tak jak dzieło historyczne lub poezje. Historia 
sama przez się przykuwa uwagę czytelników, którzy z napięciem czekają na nowe 
i różnorodne wypadki. w poezji zaś rytm i stopy, wykwintny układ wyrazów i re-
cytacja poszczególnych partii przez różne osoby czarują czytelników i bez trudu 
wiodą do końca książki.

W dziełach architektonicznych nie jest to jednak możliwe, ponieważ terminy 
techniczne, zrodzone z potrzeby samej nauki, nieznanym brzmieniem utrudniają 
zrozumienie. wobec tego że są one niejasne i nieznane w mowie potocznej, to zbyt 
rozwlekle podane prawidła jeśli nie są jasne i krótkie przez nadmiar słów i roz-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



272

wlekłość pozostawiają czytelnika w niepewności. podając więc nieznane terminy 
i miary członów budowli wyłożę je pokrótce, aby je lepiej utrwalić w pamięci, 
albowiem w ten sposób czytelnik łatwiej będzie mógł je sobie przyswoić.

Zauważywszy ponadto, że obywatele zajęci są różnymi sprawami publicznymi 
i prywatnymi, postanowiłem pisać zwięźle, by w nielicznych wolnych chwilach 
mogli te księgi poznać.

Nawet Pitagoras i jego uczniowie uważali za wskazane naukę swoją poda-
wać w księgach według wymiarów kubicznych, ustaliwszy, że sześcian równa 
się dwustu szesnastu wierszom i że książka nie powinna zawierać więcej niż trzy 
sześciany.

Sześcian jest bryłą zbudowaną z sześciu jednakowych płaszczyzn kwadrato-
wych. jeśli się rzuci taki sześcian, to leży nieruchomo na tym boku, na który 
padł, dopóki się go nie ruszy, podobnie jak kości, które grający rzucają na desce 
do gry. przez analogię wysunęli więc wniosek, że skoro właśnie taka liczba wier-
szy jak sześcian raz utkwi w czyjejś pamięci, pozostanie w niej na zawsze. także 
komediopisarze greccy przeplatali dialogi pieśniami chóralnymi, dzieląc w ten 
sposób sztuki według wymiarów kubicznych, i przez wprowadzenie pauz ułatwia-
li aktorom recytację.

Wobec tego, że sama przyroda poddała przodkom naszym te zasady, i skoro 
wiem, że mam pisać o rzeczach niezwyczajnych i nieznanych dla wielu, postano-
wiłem pisać krótkie księgi, gdyż w ten sposób będą bardziej zrozumiałe. podział 
materiału tak przeprowadziłem, żeby czytelnik w poszukiwaniu wskazówek nie 
był zmuszony zbierać ich po rozmaitych rozdziałach, lecz by jako pewna całość 
zamknięta w poszczególnych księgach znalazły swe wytłumaczenie. dlatego też, 
cezarze, w księdze trzeciej i czwartej przedstawiłem zasady architektury sakral-
nej, a w tej księdze omówię rozplanowanie placów publicznych. najpierw powiem 
o tym, jak należy planować forum, ponieważ właśnie tam pod kierownictwem 
urzędników załatwia się wszystkie sprawy publiczne i prywatne.”.[1].

W księdze piątej rozdziale pierwszym znajdujemy zasady kształtowania bu-
dynków, przestrzeni publicznych i innych obiektów.

„Grecy zakładają fora na planie kwadratowym, z bardzo obszernymi podwój-
nymi portykami oraz ozdabiają je gęsto ustawionymi kolumnami i architrawami 
z kamienia lub marmuru, a nad ninii na piętrach budują krużganki. natomiast 
w miastach italskich nie można postępować w podobny sposób, gdyż tradycja 
przekazana przez przodków każe na forum urządzać zapasy gladiatorów. Z tego 
powodu dookoła miejsca, gdzie odbywają się widowiska, trzeba dać szersze in-
terkolumnium, a w kolumnadzie umieścić kantory bankierów, na wyższych zaś 
piętrach galerie dla widzów; wszystko to powinno być rozplanowane stosownie 
do użytku i dochodu, jaki to państwu przynosi.

Wielkość forum należy dostosować do liczby mieszkańców, trzeba jednak 
uważać, by z jednej strony nie było ono za małe dla celów użytkowych, z dru-
giej zaś aby z powodu zbyt małej liczby ludzi nie wydawało się puste. szerokość 
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forum powinna się równać dwóm trzecim jego długości, w ten bowiem sposób 
kształt jego będzie podłużny i dostosowany do potrzeb widowisk. Kolumny górne 
powinny być o jedną czwartą niższe od dolnych, dlatego że dolne kolumny dźwi-
gając ciężar muszą być mocniejsze, jak również dlatego, że powinno się w tym 
naśladować żywą przyrodę. wszystkie bowiem drzewa o smukłych pniach, jak 
jodła, cyprys i sosna, są grubsze u dołu, następnie zaś w miarę wzrostu zwężają 
się w sposób naturalny i równomierny aż do samego wierzchołka. skoro więc na-
tura rosnących drzew tego wymaga, właściwe jest, by górne kolumny były niższe 
i cieńsze od dolnych.

Place pod bazyliki powinny bezpośrednio przylegać do forum i być wytyczone 
po najcieplejszej jego stronie, ażeby kupcy w zimie mogli się tam spotykać bez 
narażania się na dokuczliwości niepogody. szerokość ich nie powinna być mniej-
sza od jednej trzeciej i nie większa od połowy ich długości, chyba że warunki 
lokalne staną na przeszkodzie i zmuszą do zastosowania odmiennych proporcji. 
jeśli zaś plac będzie za długi, trzeba na jego końcach wznieść hale chalcydyjskie, 
tak jak w bazylice julijskiej w Akwilei. Kolumny bazyliki powinny mieć wysokość 
równą szerokości portyku, ta zaś ma się równać jednej trzeciej przestrzeni środ-
kowej. kolumny górne, stosownie do tego co wyżej napisałem, powinny być niższe 
od dolnych. balustrada między górnymi a dolnymi kolumnami powinna być o jed-
ną czwartą niższa od górnych kolumn, ażeby przechadzający się na górnym pię-
trze bazyliki nie byli widziani przez kupców. architrawy, fryzy i gzymsy powinno 
się wykonać w proporcjach odpowiadającym kolumnom, tak jak to wyjaśniłem 
w księdze trzeciej.”[1].

W traktacie pojawia się jedyne potwierdzenie, że Witruwiusz oprócz teorii 
zajmowała się projektowaniem i budowaniem ,ale nie osiągnął w tej dziedzinie 
znaczących sukcesów.

„Nie mniej piękne i wspaniałe będą bazyliki takie, jak bazylika w julijskiej 
kolonii Fanum, przeze mnie zaprojektowana i zbudowana. Jej proporcje i wy-
miary są następujące. środkowa nawa między kolumnami jest długa na sto dwa-
dzieścia stóp, a szeroka na sześćdziesiąt stóp. portyk biegnący między kolumnami 
nawy a jej zewnętrznymi ścianami ma dwadzieścia stóp szerokości. za kolumna-
mi, których wysokość wraz z kapitelami wynosi pięćdziesiąt stóp a grubość pięć 
stóp, stoją pilastry o wysokości dwudziestu stóp, szerokości dwóch i pół stopy, 
grubości półtorej stopy. pilastry te podtrzymują belki, na których spoczywają 
stropy portyku. nad tymi pilastrami wznoszą się pilastry o wysokości osiem-
nastu stóp, szerokości dwu stóp a grubości jednej stopy, i na nich spoczywają 
belki podtrzymujące krokwie i dachy portyków, znajdujące się poniżej stropu 
nawy środkowej. Pozostała przestrzeń w interkolumniach między belkowaniem 
pilastrów i kolumn pozostaje na otwory świetlne bazyliki. w szerokości nawy 
środkowej stoją po prawej i lewej stronie po cztery kolumny wliczając w to na-
rożne, na długość zaś od strony forum stoi po osiem kolumn razem z narożnymi; 
a od strony przeciwnej tylko sześć wraz z narożnymi, dwie środkowe nie zostały 
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ustawione, by nie zasłaniały widoku na przedsionek świątyni augusta, która stoi 
właśnie na osi tej ściany, z widokiem na forum i świątynię Jowisza.

Podwyższenie dla sądu znajdujące się w tym budynku ma kształt odcinka koła 
mniejszego od półkola; szerokość podwyższenia od frontu równa się czterdzie-
stu sześciu stopom, a strzałka łuku piętnastu stopom; w ten sposób ci, co stają 
przed sądem, nie przeszkadzają kupcom w bazylice. nad kolumnami umieszczone 
są tramy złożone z trzech belek dwustopowych; poczynając od trzeciej kolumny 
w środku, belki te zwracają się ku antom wysuniętym z przedsionka i stykają się 
z półkolem po lewej i prawej stronie. Nad tymi belkami na osi kapiteli umieszczo-
ne są filarki wysokie na trzy stopy, długie i szerokie na cztery stopy. nad filarkami 
leżą tramy złączone z dwóch dwustopowych belek, a ponad nimi ułożone są belki 
poprzeczne wraz z krokwiami, umieszczone na osi trzonów kolumn i ant oraz 
ścian przedsionka. dźwigają one zarówno belkę kalenicową wzdłuż bazyliki, jak 
i belkę biegnącą środkiem ponad przedsionkiem świątyni.

Krzyżujące się w ten sposób wiązanie kalenic nadaje piękny wygląd zarówno 
spadzistym dachom od zewnątrz, jak i wysokiej przestrzeni pod stropem od we-
wnątrz. również brak ornamentyki architrawów i umieszczenie balustrady w gór-
nej części kolumn zmniejsza w znacznej mierze trud i koszty. wzniesienie kolumn 
aż pod szczyt dachu zwiększa okazałość budowy i przydaje jej wspaniałości.”[1].

W księdze piątej rozdziale drugim podaje krótkie zasady dotyczące skarb-
ców, więzienia i kurii.

 „Skarbiec, więzienie i kuria powinny przylegać do forum, przy czym wielkość 
ich i proporcje powinny odpowiadać wymiarom forum. przede wszystkim kuria 
powinna być zbudowana odpowiednio do znaczenia municypium lub miasta. jeśli 
ma być wzniesiona na planie kwadratowym, to wysokość jej powinna być pół-
tora rażą większa od szerokości; jeśli zaś ma być podłużna, to należy długość 
i szerokość dodać do siebie i połowę otrzymanej sumy wyznaczyć jako wysokość 
budowli aż do stropu. Następnie po wewnętrznej stronie ścian na połowie ich 
wysokości należy przeciągnąć gzymsy z drzewa lub stiuku; jeśli gzymsów nie 
będzie, wówczas głos dyskutujących wznosząc się ku górze nie będzie zrozumiały 
dla słuchaczy. gdy natomiast wokół ścian przeciągnie się gzymsy, głos zanim 
jeszcze rozproszy się w powietrzu, zatrzyma się na dole i wyraźnie dojdzie do słu-
chaczy.”[1].

W księdze piątej rozdziale trzecim Witruwiusz podaje zasady sytuowania 
,projektowania teatrów, kształtowania konstrukcji tych obiektów oraz proble-
mów związanych z akustyką budowlaną.

„Po założeniu forum trzeba wybrać jak najzdrowsze miejsce pod teatr prze-
znaczony na widowiska i przedstawienia w święta nieśmiertelnych bogów, sto-
sownie do wskazówek zawartych w księdze pierwszej o wyborze zdrowych miejsc 
pod budowę miasta. Gdy bowiem obywatele wraz z żonami i dziećmi siedzą 
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w czasie widowiska pochłonięci zabawą, ciała ich pozostają w bezruchu skutek 
przyjemnych wrażeń i mają otwarte pory, w które przenikają podmuchy wiatru. 
jeśli takie podmuchy powieją z okolic bagnistych albo innych stron niezdrowych, 
napełnią one ciało szkodliwymi wyziewami. uniknie się tych ujemnych wpływów, 
jeśli z dużym staraniem wybierze się miejsce pod teatr.

Trzeba również uważać, żeby teatr nie byt wystawiony na działanie południo-
wego słońca. kiedy bowiem słońce wypełni krąg teatru, powietrze zamknięte 
we wklęsłej przestrzeni, nie mogąc krążyć swobodnie nagrzewa się na miejscu, 
a przypiekając wypala i zmniejsza wilgoć ciał. dlatego trzeba szczególnie unikać 
terenów pod tym względem szkodliwych dla zdrowia, a wybierać zdrowe.

Zakładanie fundamentów będzie ułatwione, jeśli teatry będą planowane 
na wzgórzach. jeśli jednak konieczność zmusi nas do założenia ich na równinie 
albo w miejscach bagnistych, wtedy trzeba fundamenty i podmurowania stawiać 
według prawideł zawartych w księdze trzeciej, omawiającej zakładanie funda-
mentów pod świątynie. nad fundamentami, poczynając od podmurowania, trzeba 
wykonać stopnie z kamienia albo z marmuru.

Okrężne przejścia trzeba założyć proporcjonalnie do wysokości teatru, a wy-
sokość ich nie powinna być większa od ich szerokości. jeśli bowiem będą wyż-
sze, będą odbijać głos od górnej części widowni i nie pozwolą, aby w górnych 
rzędach położonych nad tymi przejściami słowa wyraźnie rozbrzmiewały. trze-
ba więc ustalić takie wymiary, aby sznur przeciągnięty od najniższego stopnia 
do najwyższego dotykał krawędzi wszystkich stopni i ich kątów; wtedy głos bę-
dzie się rozchodził bez przeszkód. Dojścia do miejsc siedzących powinny być licz-
ne i szerokie, przy czym górnych przejść nie należy łączyć z dolnymi; mają one 
prowadzić z każdego miejsca bezpośrednio, prosto i bez zakrętów, aby publicz-
ność opuszczając teatr nie tłoczyła się, lecz z każdego miejsca miała oddzielne 
i bezpośrednie wyjście.

Należy również uważać, żeby wybrane miejsca nie były głuche, lecz by głos 
mógł się rozchodzić wyraźnie i czysto. to zaś będzie można osiągnąć przez wybór 
takiego miejsca, w którym nie będzie przeszkadzał rezonans. Głos bowiem jest 
to płynący prąd powietrza, odczuwalny dla ucha przez uderzenie. porusza się 
w niezliczonych kolistych pierścieniach podobnych do tych niezliczonych krę-
gów, jakie powstają na stojącej wodzie po wrzuceniu kamienia; rosną one w krąg 
od punktu środkowego, póki ich nie zatrzyma ograniczenie przestrzeni albo jaka 
inna przeszkoda, nie pozwalając kręgom tych fal zaniknąć samym. skoro więc 
pierwsze kręgi natrafią na przeszkodę, odbijają się z powrotem i mącą następne 
fale. Podobnie i głos rozchodzi się kręgami, lecz kręgi w wodzie rozchodzą się 
tylko po powierzchni, głos zaś rozchodzi się nie tylko wszerz, ale także wznosi 
się stopniowo ku górze. podobnie więc jak jest na wodzie, tak i przy falach głoso-
wych; gw pierwsza fala nie napotka żadnej przeszkody, to również nie napotkają 
jej druga ani następne, lecz wszystkie czysto i bez echa dotrą do uszu słuchaczy 
zarówno w najwyższych, jak i w najniższych miejscach. dlatego to naśladując 
przyrodę i badając prawa wznoszenia się głosu dawni architekci udoskonalili 
budowę stopni, a stosując kanony muzyczne i matematyczne starali się o to, żeby 
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każdy dźwięk dochodził ze sceny czysto i przyjemnie. tak bowiem jak instrumenty 
przez podkładkę z blachy miedzianej albo przez ηχεία echeia z rogu uzyskują 
czysty dźwięk strun, podobnie w celu wzmocnienia głosu ustalili nasi przodkowie 
zasady budowy teatrów zgodnie z prawami harmonii.”[1].

W księdze piątej rozdziale czwartym zajmuje się szczegółami związanymi 
z muzyką i harmonią i akustyką teatrów ,miejsc przeznaczonych na koncerty 
,widowiska teatralne i muzyczne.

„Harmonia jest niejasną i trudną dziedziną muzyki, zwłaszcza dla tych, co nie 
znają języka greckiego. by ją wyłożyć, należy używać greckich wyrazów, gdyż 
niektóre z nich nie mają nazw łacińskich. wobec tego postaram się na podstawie 
pism Arystoksenosa możliwie jak najjaśniej rzecz tę przedstawić, następnie po-
dam jego wykres i wyznaczę granicę tonów, aby uważny czytelnik mógł to łatwo 
zrozumieć. Gdy głos się zmienia, staje się to wysoki, to niski. głos porusza się 
na dwa sposoby, z których jeden wywołuje wrażenie ciągłości, drugi przerywa-
nych dźwięków. głos o brzmieniu ciągłym nie zatrzymuje się na żadnych gra-
nicach ani na żadnym miejscu, ma nieznaczne przejścia, a wyraźne interwały 
w środku tak jak w rozmowie, gdy wymawiamy soi, lux, flos, vox. nie możemy 
tu uchwycić ani początku, ani końca, lecz wydaje się, że głos z wysokiego stał się 
niski, a z niskiego wysoki. przy oddzielnych dźwiękach jest przeciwnie. gdy głos 
się zmienia, ustawia się w granicach jakiegoś dźwięku, następnie innego dźwię-
ku, a gdy się to często powtarza, wydaje się niejednakowy, jak to jest w śpiewie, 
gdy naginając głos tworzymy bogactwo dźwięków, gdy głos ten zmieniając się 
bierze interwał, wyraźnie słyszy się początek i koniec skrajnych dźwięków, gdy 
tymczasem dźwięki pośrednich interwałów są ukryte.

Mamy trzy rodzaje skali tetrachordów. pierwszą nazywają αρµονία-harmonia, 
drugą χρώµαchroma, trzecią τονον diatonon. Skala harmoniczna jest tworem ar-
tystycznym i z tego powodu śpiew na niej oparty jest bardzo poważny i wzniosły. 
skala chromatyczna sprawia większą przyjemność wskutek subtelnej biegłości 
i częstych zmian. w skali diatonicznej, jako naturalnej, łatwiejsze są odstępy mię-
dzy interwałami. w tych trzech rodzajach różny jest układ tetrachordów. tetra-
chord harmoniczny ma dwa całe tony i dwie diesis (diesis stanowi czwartą część 
tonu; w półtonie mieszczą się dwie diesis). tetrachord chromatyczny składa się 
z dwóch kolejnych półtonów, a trzeci interwał składa się z trzech półtonów. te-
trachord diatoniczny zawiera dwa całe tony po sobie następujące, a trzeci półton 
zamyka całość tetrachordu. W tych trzech rodzajach tetrachordy są o tyle do sie-
bie podobne, że składają się z dwóch całych tonów i jednego półtonu, lecz jeśli 
rozważymy każdy z nich oddzielnie, widzimy, że układ interwałów jest odmienny. 
natura rozdzieliła w głosie interwały tonów, półtonów i tetrachordu, wyznaczyła 
ich granice według wartości interwałów i ustaliła ich jakość według pewnego 
stosunku odległości; na podstawie tego artyści, którzy budują instrumenty, opie-
rając się na prawach natury tak je wykonują, by można było wspólnie koncerto-
wać.”[1].
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W księdze piątej rozdziale piątym mistrz po przedstawieniu matematycz-
nych teorii harmonii podaje sposoby tak zwanego „strojenia” pomieszczeń ,sal 
teatralnych z zastosowaniem odpowiednio przygotowanych i ustawionych na-
czyń brązowych ,miedzianych i ceramicznych.

„Na podstawie tych spostrzeżeń, opierając się na prawach matematycznych, 
należy sporządzić naczynia miedziane proporcjonalne do rozmiarów teatru, tak 
by przy uderzeniu mogły wydawać dźwięk w odstępach kwarty, kwinty i po ko-
lei aż do podwójnej oktawy. następnie należy je ustawić w małych komorach 
umieszczając je według praw muzycznych między rzędami siedzeń w ten sposób, 
żeby nie dotykały żadnej ściany, lecz miały dokoła siebie i od góry wolną prze-
strzeń. Ustawić je należy dnem do góry, a od strony sceny podłożyć pod nie kliny 
nie niższe niż pół stopy. Przed tymi komorami należy pozostawić otwory wycięte 
w dolnych stopniach, długie na dwie stopy, wysokie na pół stopy.

Rozmieścić je trzeba w następujący sposób: jeśli teatr nie jest wielki, nale-
ży na połowie jego wysokości przeprowadzić linię poprzeczną i na tej wysoko-
ści wysklepić trzynaście komór w równych dwunastu odstępach; na obydwóch 
krańcach po jednej i drugiej stronie należy spośród już wymienionych ustawić 
najpierw naczynie nastrojone na netę hyperbolaion; drugie z brzegu nastrojone 
o kwartę niżej, na netę diezeugmenon; trzecie znów o kwartę niżej na paramese; 
czwarte na netę synhemmenon; piąte o kwartę niżej na meson; szóste o kwartę 
niżej, na hypate meson. w śródku znajdzie się jedno naczynie nastrojone o kwartę 
niżej od sąsiednich, na hypate hypaton. Przy takim układzie głos rozchodząc się 
ze sceny jakby z punktu centralnego, krążąc wokoło i uderzając o wklęsłości po-
szczególnych naczyń, zwiększy swe natężenie i wywoła brzmienie zgodne. jeżeli 
zaś rozmiary teatru będą większe, należy podzielić wysokość widowni na czte-
ry części, aby uzyskać trzy poprzeczne szeregi komór, jeden na harmonię, dru-
gi na chromat, trzeci na diaton. pierwszy od dołu powinien być przeznaczony 
na naczynia harmonii zgodnie z tym, co podano poprzednio dla teatru o niewiel-
kich wymiarach. W środkowym szeregu trzeba umieścić na skraju naczynia na-
strojone na chromatyczne hyperbolaion; jako drugie z kolei naczynia nastrojone 
o kwartę niżej, na chromatyczne diezeugmenon; jako trzecie naczynia nastro-
jone na chromatyczne synhemmenon; jako czwarte nastrojone o kwartę niżej, 
na chromatyczne meson; jako piąte nastrojone o kwartę niżej, na chromatycz-
ne hypaton; jako szóste nastrojone na paramese, gdyż może ono tworzyć akord 
zarówno z chromatycznym hyperbolaion ,który jest jego kwintą, diapente, jak 
i z chromatycznym synhemmenon ,który jest jego kwartą ,diatessaron.

W środku nie należy umieszczać żadnego naczynia, gdyż w skali chromatycz-
nej żaden dźwięk innej jakości nie może tworzyć akordu. w najwyższym zaś sze-
regu trzeba na samych brzegach półkola umieścić naczynia nastrojone o kwartę 
niżej na diatoniczny hyperbolaion, jako drugie ku środkowi naczynia nastrojone 
o kwartę niżej, na diatoniczny diezeugmenon, jako trzecie nastrojone na dia-
toniczny synhemmenon, jako czwarte nastrojone o kwartę niżej na diatoniczny 
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meson, jako piąte nastrojone o kwartę niżej na diatoniczny hypaton, jako szó-
ste nastrojone o kwartę niżej na proslambanomenos, w środku zaś nastrojone 
na mesę, ponieważ ów ton tworzy akord zarówno z proslambanomenos który 
jest jego oktawą diapason, jak z diatonicznym hypaton który jest jego kwintą 
diapente.

Jeśli ktoś chce w sposób łatwy to wykonać, niechaj zwróci uwagę na za-
mieszczony na końcu księgi wykres sporządzony według praw muzycznych, 
przekazany przez Arystoksenosa i opracowany przez niego bardzo starannie 
i pomysłowo według podziału na poszczególne rodzaje skali; jeśli zwróci uwagę 
na podane obliczenia, łatwiej będzie mógł zbudować teatr dostosowany do na-
tury głosu i przyjemności słuchaczy.

Powie ktoś może, że co roku budowano w Rzymie wiele teatrów bez uwzględ-
nienia tych zasad, będzie jednak wtedy w błędzie, gdyż wszystkie drewniane te-
atry publiczne mają wiele drewnianych płaszczyzn, które muszą odbijać głos. 
można to także zauważyć przy śpiewie cytaredów, którzy ilekroć chcą śpiewać 
donośniejszym głosem, zwracają się ku drzwiom sceny i dzięki temu uzyskują 
większy rezonans dla swojego głosu. kiedy się jednak buduje teatry z materiałów 
trwałych, to jest z kamienia łamanego, ciosu lub marmuru, a więc z materiałów 
nie dających rezonansu, należy zastosować naczynia miedziane. Jeśli natomiast 
ktoś spyta, w jakim teatrze je zastosowano, to nie możemy na to podać przykładu 
w Rzymie, jednakże znajdziemy przykład na terenie Italii i wielu miast greckich. 
świadkiem jest również Lucjusz Mummiusz, który po zburzeniu teatru w Koryncie 
przywiózł do Rzymu owe naczynia i jako część łupu wojennego złożył je w ofierze 
w świątyni luny. wielu zdolnych architektów, którzy stawiali teatry w niewielkich 
miastach, osiągnęło bardzo dobre wyniki posługując się dla oszczędności jedna-
kowo brzmiącymi beczkami z gliny i stawiając je według podanych obliczeń.”[1].

W księdze piątej rozdziale szóstym dalej podaje dalsze zasady kształtowania 
geometrii i konstrukcji teatrów.

„Kształt teatru należy zaprojektować w następujący sposób. umieściwszy ko-
niec cyrkla w środku zamierzonego obwodu dolnej części teatru, należy zakre-
ślić koło, a w nim wpisać cztery trójkąty równoboczne dotykające wierzchoł-
kiem w równych odstępach obwodu koła; podobnie astronomowie opierając się 
na muzycznej harmonii gwiazd przedstawiają dwanaście znaków zodiaku. spo-
śród owych trójkątów bok znajdującego się najbliżej sceny, w miejscu gdzie prze-
cina obwód koła, wyznacza linię czoła sceny. równoległa do niej prosta przepro-
wadzona przez środek koła oddzieli estradę, zwaną proscenium, od powierzchni 
orchestry. W ten sposób powierzchnia proscenium będzie szersza niż u greków 
ze względu na to, że wszyscy aktorzy występują na scenie; w orchestrze znajdu-
ją się miejsca dla senatorów. wysokość estrady nie powinna przekraczać pięciu 
stóp, ażeby z miejsc siedzących w orchestrze można było obserwować grę wszyst-
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kich aktorów. widownię w teatrze trzeba w ten sposób podzielić na kliny, ażeby 
wierzchołki trójkątów leżących na obwodzie koła wyznaczały linię dojść i scho-
dów między klinami aż do pierwszego przejścia okrężnego. Górne schody powin-
ny być wyznaczone przez środki klinów dolnych. siedem wierzchołków trójkątów 
wyznacza na dole kierunek schodów. pięć pozostałych wyznacza plan sceny. spo-
śród tych ostatnich środkowy powinien znajdować się naprzeciw bramy pałacu 
królewskiego; boczne, z prawej i lewej strony, wyznaczać będą drzwi pomiesz-
czeń gościnnych; oba skrajne będą zwrócone ku przejściom między obrotowymi 
dekoracjami. stopnie widowni, gdzie mają być umieszczone siedzenia, nie powin-
ny być niższe niż na stopę i dłoń, a nie wyższe niż na stopę i sześć cali. szerokość 
ich nie powinna być większa niż dwie i pół stopy ani być niższa niż dwie stopy. 
Dach portyku, który ma stanąć na najwyższym stopniu, powinien się znajdować 
na wysokości równej tylnej ścianie sceny, aby głos wznosząc się w górę docierał 
równomiernie zarówno do najwyższych rzędów, jak i pod dach. jeśli zaś dach nie 
będzie na równej linii z poziomem tylnej ściany sceny, lecz będzie niższy, wtedy 
głos odbijać się będzie od tego poziomu, do którego wcześniej dotrze.

Następnie trzeba na obydwóch krańcach półkola przeciąć pionowo dolne rzę-
dy siedzeń do wysokości równej szóstej części średnicy orchestry i na tej wyso-
kości założyć sklepienie nad korytarzami, które będą miały wtedy dostateczną 
wysokość. Długość sceny powinna się równać podwójnej średnicy orchestry. 
wysokość cokołu mierzona od estrady, wliczając w to gzyms i rowek, powin-
na równać się dwunastej części średnicy orchestry. wysokość kolumn na cokole 
wraz z kapitelami i bazami powinna wynosić czwartą część średnicy orchestry, 
a wysokość architrawów i ornamentów kolumn równać się powinna piątej czę-
ści wysokości kolumn. znajdująca się na górze balustrada razem z kymationem 
i gzymsem powinna być o połowę dolnej. kolumny ponad balustradą powinny być 
o czwartą część niższe od środkowych; architrawy razem z gzymsami powinny 
mieć wysokość równą jednej piątej wysokości tych kolumn. jeśli ściana sceny 
będzie miała trzecią kondygnację, balustrada tej kondygnacji będzie miała wy-
sokość równą połowie wysokości balustrady środkowej kondygnacji, a kolumny 
górnej będą niższe niż środkowej o czwartą część; architrawy z gzymsami będą 
stanowiły również piątą część wysokości kolumn.”[1].

„Nie we wszystkich jednak teatrach podane przeze mnie proporcje dadzą się 
zastosować zgodnie z obliczeniami i z tym samym efektem. architekt musi więc 
rozważyć, w jakich wypadkach powinien stosować zasady proporcji, a kiedy 
je zmieniać uwzględniając warunki lokalne lub rozmiary budowli. istnieją bo-
wiem elementy, które zarówno w małym, jak i w dużym teatrze muszą mieć jedna-
kowe wymiary ze względów użytkowych: takimi elementami są stopnie, przejścia 
okrężne, balustrady, zwykłe przejścia, schody, estrady, trybuny i te elementy, 
w których ze względu na cel praktyczny konieczność sama zmusza do odstąpie-
nia od zasad proporcji. podobnie jeśli zabraknie odpowiedniej ilości materiału, 
to znaczy marmuru, drewna i innych materiałów budowlanych, nie będzie błę-
dem albo coś ująć, albo dodać w proporcjach, byleby nie zrobić tego niedbale, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



280

ale z rozsądnym umiarem. osiągnie to architekt doświadczony, a ponadto bystry, 
o żywym umyśle.

Scenę samą trzeba w ten sposób urządzić, żeby brama środkowa miała deko-
racje odpowiednie dla pałacu królewskiego, a drzwi po prawej i lewej stronie dla 
pomieszczeń gościnnych. obok powinny być miejsca przeznaczone na dekoracje; 
miejsca te nazywają grecy περίακτοι -periaktoi, gdyż znajdują się tam obracające 
się trójkątne machiny przedstawiające różne rodzaje dekoracji. w razie zmiany 
sceny w sztuce albo w chwili pojawienia się bogów owe graniastosłupy powinny 
się wśród nagłych grzmotów obrócić i ukazać inną dekorację. obok tych grania-
stosłupów znajdują się nieco naprzód wysunięte dojścia na scenę, jedno od stro-
ny forum, drugie dla przybywających z dalszych stron. Trzy są rodzaje dekoracji 
scenicznych; jeden tragediowy, drugi komediowy, trzeci satyryczny. różnią się 
one między sobą. tragediowe przedstawiają kolumny, tympanony, posągi i rze-
czy mające związek z życiem władców; komediowe budynki prywatne, balkony 
i widoki z okien namalowane na wzór zwykłych domów mieszkalnych. dekoracje 
używane w dramatach satyrycznych przedstawiają drzewa, groty, góry i inne 
elementy wiejskie ukształtowane w krajobraz.”[1].

W księdze piątej rozdziale siódmym podaje zastosowanie geometrii w pro-
jektowaniu teatrów greckich i rzymskich.

„W teatrach greckich nie wszystko buduje się według tych samych prawi-
deł; o ile w rzymskich teatrach wierzchołki czterech trójkątów dotykają obwodu 
w dolnym kole i wyznaczają granicę proscenium, to w Grecji spełniają to wierz-
chołki trzech kwadratów, a najbliższy scenie bok kwadratu wyznacza granicę 
proscenium linią przecinającą obwód koła. równolegle do tej linii przeprowa-
dza się drugą, styczną z obwodem koła i ta druga linia wyznacza tylną ścianę 
sceny. Następnie przez środek orchestry przeprowadza się równoległą do linii 
proscenium i tam, gdzie owa linia przecina obwód koła z prawej i lewej strony, 
wyznacza się punkty narożne półkola. następnie umieściwszy cyrkiel w punkcie 
po prawej stronie zakreślimy z punktu lewego łuk aż do linii proscenium z lewej 
strony. podobnie umieściwszy cyrkiel w punkcie po lewej stronie zakreślimy łuk 
z punktu prawego aż do linii proscenium z prawej strony. W ten sposób obwód 
wyznaczony z trzech różnych środków stwarza u greków obszerniejszą orchestrę, 
scenę w tył cofniętą, a estradę, zwaną przez nich λογεϊον logeion, mniej szeroką, 
ponieważ jedynie aktorzy tragediowi i komediowi występują u nich na scenie, 
gdy tymczasem wszyscy inni artyści na orchestrze; z tego względu Grecy dzielą 
aktorów na sceników i tymelików. Wysokość sceny nie powinna być mniejsza 
niż dziesięć stóp i nie większa niż dwanaście. kierunek schodów między klinami 
z rzędami siedzeń wyznaczają wierzchołki wyżej wspomnianych kwadratów aż 
do pierwszego przejścia okrężnego, a w górę od niego, prócz już wymienionych 
schodów, powinno się umieścić między nimi jeszcze jedne schody, i w ogóle przy 
każdym następnym przejściu podwoić ich ilość.”[1].
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W księdze piątej rozdziale ósmymi dziewiątym to dalsze zasady akusty-
ki budowlanej w pomieszczeniach publicznych, ponieważ głośność i jasność, 
czystość głosu, muzyki w tamtych czasach była niezwykle istotna i niezwykłe 
znaczenie miały zasady akustyki i konstrukcji obiektów uwzględniających te 
zasady. Opisuje też zasady wykonywania elementów zewnętrznych i innych bu-
dowli związanych z lokalizacją podobnego typu budynków.

„Wyjaśniwszy to wszystko starannie i dokładnie, trzeba jeszcze z wielką uwa-
gą wybrać miejsca, gdzieby się głos łagodnie zatrzymywał, unikając takiego, 
gdzie odbity nie docierałby do uszu wyraźnie. istnieją bowiem takie miejsca, któ-
re już same z siebie łamią fale głosu; są to miejsca źle brzmiące zwane po grec-
ku κατήχούντεσ katechuntes, w koło brzmiące zwane περιηχουντεσperiechuntes, 
wydające echo zwane άντηχούντεσ antechuntes i zgodnie brzmiące zwane 
συνηχουντεσsynechuntes. W miejscach źle brzmiących głos, podniósłszy się 
do góry, natrafia na stałą przeszkodę i odbity powraca w dół, przytłumiając z ko-
lei następne wznoszące się fale głosu. W miejscach w koło brzmiących głos błą-
dząc wokoło, ograniczony przestrzenią, zamiera w środku i nie wydając ostatnie-
go brzmienia dochodzi do uszu niewyraźnie. wydające echo są to takie miejsca, 
gdzie głos odbija się o materiał twardy wywołując echo, tak że ostatnie zgłoski 
słychać podwójnie. zgodnie brzmiące są te miejsca, w których głos wzmocniony 
od dołu, wznosząc się i nabierając mocy, dociera do uszu wyraźnie. jeśli się więc 
zwróci baczną uwagę na wybór miejsca, to przezorny wybór zapewni właściwy 
efekt akustyczny w teatrze. jeśli idzie o wykresy, to będą się one tym różniły, 
że plany greckie oparte są na kwadratach, a rzymskie na równobocznych trój-
kątach. jeśli więc zechce ktoś stosować podane prawidła, zbuduje teatr należy-
cie.”[1].

„Za sceną należy wznieść portyki, aby w razie przerwania widowiska wsku-
tek nagłego deszczu lud z teatru miał gdzie się schronić i by chóry miały dość 
miejsca do potrzebnych przygotowań. taki jest portyk teatru pompejuszowego; 
takie są w Atenach portyki Eumenesa koło świątyni ojca Libera, a po lewej stro-
nie od wyjścia z teatru w Odeionie ozdobionym przez Temistoklesa kamienny-
mi kolumnami i pokrytym masztami i rejami okrętowymi zdobytymi na Persach 
,budynek spłonął podczas wojny z Mitrydatesem, a później został odbudowany 
przez króla Aiobarzanesa. podobnie zbudowane jest Stratonikeion w Smyrnie, 
a w Tralles stoją takie portyki nad stadionem po obu stronach sceny. tak samo 
i w innych miastach, które miały wybitniejszych architektów, znajdują się portyki 
i galerie dookoła teatru.

Jak się zdaje, portyki powinny być podwójne, o zewnętrznych kolumnach 
wykonanych wraz z architrawami i ornamentyką według porządku doryckie-
go i właściwych temu porządkowi miar. szerokość portyku trzeba tak ustalić, 
żeby wysokość kolumn zewnętrznych równa była szerokości portyku między dol-
ną częścią kolumn zewnętrznych a kolumnami środkowymi, jak też szerokości 
od środkowych kolumn do ścian zamykających chodnik portyku. środkowe ko-
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lumny, wykonane w porządku jońskim albo korynckim, powinny być o piątą część 
wyższe od zewnętrznych.

Proporcje i zasady symetrii tych kolumn nie będą takie jak w świątyniach, 
gdyż tam zależy nam na dostojeństwie, w portykach natomiast i w innych dzie-
łach architektonicznych na lekkości. jeśli się więc będzie stawiało kolumny do-
ryckie, trzeba ich wysokość, wliczając w to kapitel, podzielić na piętnaście czę-
ści i jedną taką część wziąć za moduł, według którego wykona się całe dzieło. 
kolumna u podstawy powinna mieć grubość dwóch modułów, interkolumnium 
ma się równać pięciu i połowie modułu, wysokość kolumny bez kapitelu równa 
się czternastu modułom, wysokość kapitelu powinna się równać jednemu modu-
łowi, szerokość dwóm i jednej szóstej modułu. wymiary pozostałych części bu-
dowli powinny być takie, jak podałem w księdze czwartej pisząc o świątyniach. 
Jeśli wszakże kolumny będą jońskie, trzeba podzielić wysokość trzonu kolumny, 
nie wliczając w to bazy i kapitelu, na osiem i pół części i jedną taką część wziąć 
jako grubość kolumny; baza z plintusem ma wynosić połowę grubości kolumny; 
proporcje kapitelu powinny być zgodne z tym, co podałem w księdze trzeciej. 
jeśli kolumna będzie koryncka, trzon i baza mają być takie same jak w kolumnie 
jońskiej, kapitel jednak powinien mieć proporcje zgodne z prawidłami podanymi 
w księdze czwartej. podwyższenie stylobatów uzyska się przez zastosowanie nie-
równych podkładek, należy je zaś wykonać wedle opisu podanego w księdze trze-
ciej. proporcje architrawów, gzymsów i wszystkich innych elementów powinny 
pozostać w takim stosunku do kolumn, jak to podałem w poprzednich księgach.

Przestrzeń zawartą między portykami i nie pokrytą dachem należy przyozdo-
bić zielenią, gdyż przechadzki na wolnym powietrzu są bardzo zdrowe, nade 
wszystko dla oczu, ponieważ powietrze łagodne i rozrzedzone dzięki zieleni, prze-
nikając ciało znajdujące się w ruchu, zaostrza wzrok, a usuwając z oczu gęstą 
wilgoć wpływa na bystrość wzroku i wyrazistość obrazu. prócz tego, gdy w czasie 
przechadzki ciało się rozgrzeje, powietrze wysysając z ciała soki zmniejsza ich 
ilość i rozrzedza je, rozpraszając niepotrzebny dla ciała nadmiar. Że tak jest 
istotnie, można się przekonać na podstawie obserwacji; tam gdzie źródła znajdu-
ją się pod dachem lub podmokłe warstwy pod powierzchnią ziemi, nie wznoszą 
się opary, natomiast na terenach otwartych i leżących pod gołym niebem wscho-
dzące słońce dotykając świat swym ciepłem silniej wyciąga wilgoć z terenów 
mokrych, zbierają i wznosi ku górze skłębione opary. jeżeli więc, jak się wydaje, 
powietrze w miejscach odsłoniętych wyciąga z ciał ludzkich szkodliwe dla nich 
soki podobnie jak opary z ziemi, nie ulega, jak sądzę, wątpliwości, że w miastach 
należy budować bardzo obszerne i bardzo ozdobne chodniki pod gołym niebem 
i w miejscach otwartych. Aby zaś owe chodniki były suche i nie błotniste, należy 
postąpić w następujący sposób. ziemię trzeba skopać i jak najgłębiej wydobyć, 
a po prawej i lewej stronie zamierzonego chodnika wykonać murowane kanały 
odwadniające. w ścianach kanałów zwróconych ku chodnikom trzeba umieścić 
rury nachylone ku kanałom; potem należy wolną przestrzeń wypełnić węglem, 
a następnie przysypać żwirem i wyrównać. w ten sposób dzięki naturalnej poro-
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watości węgla i wskutek wpuszczenia rur do kanałów zostanie usunięty nadmiar 
wody, a chodniki będą suche i pozbawione wilgoci.

Ponadto według zwyczajów przekazanych przez przodków, w tego rodzaju bu-
dowlach miasta zakładają składy na niezbędne rzeczy. Podczas oblężenia zaś 
o wszystko jest łatwiej niż o drzewo; sól można bez trudu wcześniej dowieźć, 
również zboże łatwiej może sprowadzić państwo lub prywatna jednostka, a jeśli 
zboża zabraknie, można je zastąpić jarzynami, mięsem i roślinami strączkowymi. 
wodę można zdobyć kopiąc studnie i zbierając wodę deszczową spływającą z nie-
ba po dachach podczas nagłych burz. natomiast trudne i kłopotliwe jest zaopa-
trywanie się w drzewo, tak bardzo potrzebne do ugotowania strawy, ponieważ 
gromadzi sieje bardzo powoli i w większych ilościach się zużywa. W takich kry-
tycznych chwilach otwiera się owe składy i wydziela racje drzewa po kolei po-
szczególnym obywatelom, według trybusów. w ten sposób portyki łatwo dostępne 
zapewniają podwójną korzyść: podczas pokoju są źródłem zdrowia, w czasie woj-
ny źródłem bezpieczeństwa. wznoszenie więc portyków według wyżej podanych 
prawideł nie tylko za sceną teatru, lecz także przy świątyniach wszystkich bogów, 
może zapewnić miastu wielkie korzyści. ponieważ, jak się zdaje, wystarczająco 
już ten temat omówiłem, poruszę teraz urządzenie łaźni.”[1].

W księdze piątej rozdziale dziesiątym podaje zasady lokalizacji i budowy 
różnych obiektów publicznych i użyteczności publicznej, konstrukcji, funkcji, 
wyposażenia i innych obiektów towarzyszących.

„Przede wszystkim należy wyszukać miejsce jak najcieplejsze, to znaczy od-
wrócone od północnego i północno-wschodniego wiatru. łaźnie gorące i letnie 
powinny mieć światło od południowego zachodu, jeśli jednak warunki naturalne 
na to nie pozwolą to przynajmniej od południa, ponieważ na kąpiel przewidzia-
na jest najczęściej pora między południem a wieczorem. trzeba również zwrócić 
uwagę na to, aby gorące łaźnie dla mężczyzn i kobiet przylegały do siebie i były 
umieszczone po tej samej stronie; w ten sposób zarówno zbiorniki wody, jak i pa-
lenisko będą wspólne dla jednej i drugiej łaźni. nad paleniskiem należy umieścić 
trzy naczyta z brązu; jedno caldarium na wodę gorącą, drugie tepidarium na let-
nią, trzecie frigidarium na zimną. należy je tak umieścić, aby z tepidarium do cal-
darium wpływało tyle wody, ile stamtąd ciepłej wody ubyło; podobnie powinna 
przepływać woda z frigidarium do tepidarium. dno basenu powinno być ogrzane 
przez wspólne palenisko.

Wiszące podłogi w gorących łaźniach należy wykonać w następujący sposób. 
przede wszystkim trzeba ułożyć na ziemi dachówki wielkości półtorej stopy, z ta-
kim nachyleniem ku palenisku, żeby piłka rzucona na podłogę nie mogła się za-
trzymać, lecz sama staczała się w stronę paleniska; w ten sposób płomień będzie 
pod wiszącą podłogą łatwiej krążył. na tej podłodze z dachówek trzeba ustawić 
słupki z ośmiocalowych cegieł i tak je rozmieścić, żeby można było na nich uło-
żyć dwustopowe dachówki. słupki te, wykonane z gliny przerobionej z sierścią, 
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powinny być wysokie na dwie stopy; na nich układa się dwustopowe dachówki, 
na których leży podłoga.

Jeśli idzie o sklepienie, to praktyczniejsze będą sklepienia murowane. jeśli 
natomiast będą to stropy z belek, to trzeba je od spodu wyłożyć ceramiką, co tak 
powinno być wykonane. należy podwiesić na stropie za pomocą jak najgęściej 
wbitych żelaznych haków żelazne pręty, proste lub wygięte, i rozmieścić je w taki 
sposób, żeby pomiędzy dwa pręty można było wprowadzić dachówkę i tak 
ją na nich oprzeć, aby nie wystawała na zewnątrz; w ten sposób całe sklepienie 
będzie podwieszone na żelaznych hakach. od góry spoiny tych sklepień wypeł-
nia się gliną przerobioną z sierścią; od spodu po stronie zwróconej ku posadzce 
najpierw narzucić trzeba zaprawę z tłuczonych skorup i wapna, a potem wypra-
wić stiukiem albo tynkiem. w gorących łaźniach praktyczniejsze będą podwójne 
sklepienia, gdyż wtedy wilgoć pary nie uszkodzi belkowania, lecz rozejdzie się 
między dwoma sklepieniami.

Wielkość łaźni powinna być dostosowana do ilości ludzi . układ powinien być 
następujący: nie wliczając przejścia koło basenu kąpielowego i wgłębienia, sze-
rokość łaźni powinna być o jedną trzecią mniejsza od długości. sam basen na-
leży umieścić pod otworem świetlnym, żeby wokół stojący nie zasłaniali światła 
swoim cieniem. przejścia dookoła basenu powinny być tak obszerne, żeby gdy 
pierwsi klienci zajmą miejsca, pozostali czekający mogli stać wygodnie. szero-
kość wgłębienia od ściany do obramowania basenu nie powinna być mniejsza 
niż sześć stóp, z czego dwie stopy należy przeznaczyć na niższy stopień i ob-
ramowanie. Hala lakońska i łaźnia parowa powinny znajdować się obok łaź-
ni letniej. szerokość ich powinna się równać wysokości do podniebienia łuku. 
w środku sklepienia należy pozostawić otwór świetlny. z otworu tego powinna 
zwisać na łańcuchach tarcza z brązu; podnosząc ją lub spuszczając reguluje się 
temperaturę pomieszczenia. sam otwór powinien być okrągły, aby siła płomienia 
i pary równomiernie ze środka wokół się rozchodziła.”[1].

W księdze piątej rozdziale jedenastym

„Obecnie uważam za stosowne omówić palestry według tego, co nam prze-
kazano mimo że nie są w Italii w użyciu i wytłumaczyć, jak je budowali grecy. 
w palestrach należy budować kwadratowe albo podłużne perystyle w ten spo-
sób, żeby ich obejście, które grecy nazywają δίαυλοσ diaulos, wynosiło dwa sta-
dia. z trzech stron powinny przebiegać pojedyncze portyki; natomiast od strony 
czwartej, to jest od południa, ma być portyk podwójny, ażeby w razie burzy i wi-
chru deszcz nie zacinał do środka.

W trzech pojedynczych portykach trzeba zaprojektować obszerne eksedry 
z miejscami do siedzenia, gdzieby filozofowie, retorzy i ci wszyscy, co kochają 
naukę, mogli rozprawiać siedząc. w podwójnym portyku mają się znajdować na-
stępujące pomieszczenia: w środku hala dla efebów (jest to najobszerniejsze po-
mieszczenie z siedzeniami) o trzecią część dłuższa od szerokości; dalej na prawo 
sala z miechem napełnionym piaskiem, tak zwane koryceum; dalej sala z pyłem, 
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tak zwane konisterium, dla atletów; za konisterium w narożniku zimna łaźnia 
zwana przez greków λουτρόν lutron; na lewo od sali efebów ma być sala z oliwą, 
tak zwane elaiothesium, i przylegająca do niej łaźnia zimna, z której korytarz 
prowadzi do ogrzewalni umieszczonej w narożniku portyku. obok w głębi w kie-
runku łaźni zimnej powinna być sklepiona łaźnia parowa, dwa razy tak długa jak 
szeroka. w skrzydłach po jednej stronie ma być hala lakońska zbudowana, jak 
wyżej podałem, a naprzeciwko łaźnia gorąca. perystyle w palestrze powinno się 
rozplanować według podanych już zasad.

A zatem na zewnątrz trzeba zaprojektować trzy portyki, jeden dla wycho-
dzących z perystylu, a dwa wzdłuż stadionu po lewej i prawej stronie: ten, któ-
ry jest zwrócony ku północy, powinien być podwójny i bardzo szeroki, tamte 
pojedyncze. należy je tak budować, aby tuż przy ścianach i przy kolumnadzie 
znajdowały się chodniki jakby ścieżki, o szerokości nie mniejszej niż dziesięciu 
stóp; przestrzeń leżąca między nimi powinna być obniżona o półtorej stopy, żeby 
od chodników prowadziły w dół stopnie; przestrzeń środkowa nie powinna być 
węższa niż dwanaście stóp. wtedy ci, co są namaszczeni oliwą i ćwiczą, nie będą 
przeszkadzać tym, którzy odziani przechadzają się po ścieżkach. Tego rodza-
ju portyk nazywa się u greków ξυστόσxystos, ponieważ atleci w porze zimowej 
ćwiczą na krytych stadionach. bezpośrednio obok ksystu i podwójnego portyku 
trzeba założyć chodniki na wolnym powietrzu zwane przez greków παραδροµίδεσ 
-paradromides, a przez naszych ksysty, dokąd w zimie przy pogodzie wychodzą 
atleci i ćwiczą. wydaje się, że owe ksysty trzeba tak zakładać, żeby między dwoma 
portykami znajdowały się gaje lub grupy platanów, a między drzewami ścieżki 
i miejsca przeznaczone na odpoczynek, wykładane na sposób sygnijski. w głębi 
za ksystem powinien być tak duży stadion, by tłum ludzi mógł przyglądać się 
swobodnie zapasom atletów.

Opisałem wszystko, co wydawało mi się niezbędne w obrębie murów miej-
skich, i podałem zasady ich prawidłowego planowania.”[1].

W księdze piątej rozdziale dwunastym Witruwiusz opisuje zasady lokaliza-
cji, projektowania portów morskich i rzecznych.

„Nie można pominąć sprawy dogodnego położenia portów, a zarazem na-
leży wyjaśnić, w jaki sposób zabezpiecza się w nich okręty na czas sztormów. 
położenie portów będzie korzystne, jeżeli będą mieć dobre warunki naturalne 
i gdy przylądki wysunięte ku morzu tworzyć będą naturalne zatoki lub zagięcia, 
dookoła nich bowiem trzeba postawić portyki albo doki oraz dojścia z portyku 
do składów; po obu stronach należy wznieść wieże, z których można by zaciągać 
łańcuchy za pomocą machin.

Gdy zaś brak będzie naturalnej przystani odpowiedniej do zabezpieczania 
okrętów przed burzami, trzeba postąpić w następujący sposób. jeśli po jednej 
stronie będzie przystań i jeśli nie będzie w tym miejscu przeszkadzać ujście rze-
ki, trzeba po przeciwnej stronie w głąb morza pociągnąć mur lub groblę i w ten 
sposób ukształtować zamknięcie portu. mury zaś, które mamy zakładać w wo-
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dzie, należy tak budować. trzeba sprowadzić piasek z obszarów ciągnących się 
od kumę do przylądka Minerwy i wymieszać z wapnem tak, aby otrzymać za-
prawę o stosunku dwa do jednego.

Następnie w miejscu z góry określonym trzeba spuścić do wody i silnie umo-
cować skrzynie zbite dębowymi kołkami i powiązane łańcuchami. dno morskie 
pomiędzy nimi należy oczyścić i wyrównać za pomocą specjalnych bali oraz 
założyć kamieniami z zaprawą o podanej wyżej proporcji, aż wypełni się prze-
strzeń między skrzyniami. Tymczasem miejsca opisane poprzednio już przez 
samą przyrodę obdarzone są tymi warunkami.

Jeśli z powodu silnych prądów albo naporu fal umocnienie nie będzie mo-
gło utrzymać skrzyń, wtedy zaczynając od samego lądu lub nabrzeża należy 
zbudować bardzo wytrzymałą konstrukcję w postaci platformy, której mniej 
niż połowa ułożona jest poziomo, reszta zaś nachylona ku brzegowi. Potem 
przy brzegu i z obu boków platformy trzeba zbudować obramowanie na półtorej 
stopy o wysokości odpowiadającej części poziomej. następnie część nachyloną 
trzeba zasypać piaskiem aż do powierzchni obramowania i płaszczyzny pozio-
mej. dalej trzeba na tym wyrównanym poziomie ustawić filar o potrzebnych 
wymiarach, a po jego wykończeniu pozostawić go co najmniej przez dwa mie-
siące, aby wysechł. po upływie tego czasu należy podciąć obramowanie utrzy-
mujące piasek; w ten sposób wymywanie piasku przez fale powoduje, że filar 
zanurza się w morzu. tak więc ilekroć zajdzie potrzeba, można będzie posuwać 
budowę w głąb morza.

Natomiast w okolicach, gdzie brak piasku, trzeba będzie w miejscu z góry 
określonym poustawiać podwójne skrzynie z silnie spojonych desek, złączone 
łańcuchami, a pomiędzy zaporami ubijać glinę w koszach z sitowia. kiedy już gli-
na będzie ściśle ubita, trzeba z przestrzeni zawartej w ogrodzeniu wydobyć zie-
mię za pomocą machin hydraulicznych, tak zwanych ślimaków, oraz kół wodnych 
i bębnów, a następnie wysuszyć całą przestrzeń, po czym w obrębie ogrodzenia 
kopać fundamenty. jeśli grunt będzie ziemisty, to trzeba ziemię usunąć aż do sta-
łego podłoża na większej przestrzeni niż przewidziana dla muru, a następnie 
wypełnić to miejsce murem z kamienia ciosowego, wapna i piasku.

Jeżeli grunt będzie miękki, należy go umocnić osmalonymi palami z drzewa 
olchowego lub oliwkowego i wypełnić węglem, tak jak to podałem pisząc o za-
kładaniu fundamentów pod teatry i mury miejskie. następnie trzeba z kamienia 
ciosowego wznieść mur o jak najdłuższych kamieniach wiążących, aby te ka-
mienie jak najlepiej były ze sobą w spoinach związane. z kolei trzeba przestrzeń 
wewnętrzną w murze wypełnić gruzem albo murarką, aby można było na tym 
wznieść wieżę.

Dokonawszy tego trzeba pamiętać, by doki były zwrócone ku północy. połu-
dniowa bowiem strona rodzi, żywi i zachowuje próchnicę, robaki i inne szkod-
niki. do budowli tego rodzaju trzeba używać jak najmniej drzewa ze względu 
na niebezpieczeństwo pożaru. wielkość ich nie może być z góry określona, lecz 
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obliczona na miarę największych okrętów, by nawet największe znajdowały dość 
miejsca.

W księdze tej podałem wszystko, co mi na myśl przyszło o zakładaniu i wzno-
szeniu budowli użyteczności publicznej w miastach; o przydatności domów pry-
watnych i o właściwych im proporcjach mówić będę w następnej księdze.”[1].

W księdze szóstej mistrz zajmuje się podstawami zawodu budowniczego 
i projektowaniem budynków prywatnych.

„Kiedy Arystyp, filozof ze szkoły Sokratesa, wyrzucony jako rozbitek na wy-
brzeża rodyjskie zauważył tam nakreślone figury geometryczne, miał podobno 
zawołać do towarzyszy: „bądźmy dobrej myśli! widzę bowiem ślady ludzi". na-
tychmiast więc podążył do miasta Rodos i udał się wprost do gimnazjonu. tam 
rozprawiając o filozofii otrzymał tyle darów, że nie tylko samego siebie, lecz tak-
że towarzyszy swoich zaopatrzył w odzież i wszystko co potrzebne do życia. kiedy 
zaś towarzysze zapragnęli powrócić do ojczyzny i zapytali, co mają w jego imie-
niu oznajmić w domu, polecił powiedzieć, że dzieciom powinno się dawać takie 
skarby i tak je zaopatrywać na drogę, aby w razie rozbicia okrętu mogły z tym 
wszystkim wypłynąć na powierzchnię wody. Pewne bowiem oparcie w życiu daje 
jedynie to, czemu nie mogą zaszkodzić ani los nieprzyjazny, ani zmiany politycz-
ne, ani zniszczenia wojenne.

Już Teofrast, rozwijając tę myśl i zachęcając raczej do zdobywania wiedzy niż 
do pokładania ufności w pieniądzu, wypowiada zasadę, że spośród wszystkich 
ludzi jedynie uczony nie jest na obczyźnie obcym, jedynie on nawet po stracie 
przyjaciół i krewnych nie pozostaje bez przyjaciela, lecz może być obywatelem 
każdego państwa i bez lęku spoglądać na przeciwności losu. natomiast ten, kto 
zaufa szczęściu, a nie nauce, kroczy po śliskich ścieżkach i przebija się w walce 
poprzez nieustalone i niepewne życie.

Podobnie wyraża się Epikur twierdząc, że los niewiele dóbr daje w udziale 
mędrcom, lecz to co najważniejsze i nieodzowne: władzę nad swą myślą i rozu-
mem. to samo wypowiedziało jeszcze wielu innych filozofów. te same myśli wy-
rażali wierszem ze sceny poeci, twórcy starej komedii greckiej, jak Eukrates, 
Chionides, Arystofanes, a wraz z nimi przede wszystkim Aleksis, twierdząc, iż 
ateńczycy dlatego zasługują na pochwałę, że o ile ustawodawstwo wszystkich 
państw greckich poleca dzieciom utrzymywanie rodziców, to u ateńczyków tylko 
tych, którzy dzieci swe wykształcili w jakimś rzemiośle. jak bowiem łatwo fortuna 
darów swych udziela, tak też łatwo je odbiera, natomiast umiejętności przyswo-
jone przez rozum nie zawodzą nigdy, lecz trwają do końca życia.

Dlatego jak najbardziej i nieskończenie wdzięczny jestem rodzicom za to, 
że uznając owo prawo ateńskie starali się wykształcić mnie w sztuce, i to w ta-
kiej dziedzinie, gdzie nie można zdobyć uznania bez wykształcenia i bez wia-
domości ogólnych z zakresu wszystkich nauk. skoro więc dzięki troskliwości 
rodziców i naukom mych mistrzów zdobyłem wielki zasób wiedzy, oddając się 
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z zamiłowaniem przedmiotom związanym z filologią i techniką oraz studiując 
dzieła z tego zakresu, zdobyłem skarby ducha, z których najważniejszym nabyt-
kiem jest myśl, że nic nie zmusza nas do zwiększania stanu posiadania, a naj-
większym bogactwem jest niczego nie pożądać. zapewne, są i tacy, co lekcewa-
żąc to sobie za mądrych uważają tylko bogaczy. dlatego też wielu, dążąc do tego 
celu i śmiało sobie postępując, wraz z bogactwem zdobyło również znane imię.

Ja przeciwnie, Cezarze, nie starałem się uprawiać sztuki dla pieniędzy; ce-
niłem raczej skromne dochody połączone z dobrym imieniem niż bogactwo po-
łączone ze złą opinią; dlatego też nie zdobyłem sobie bardzo znanego nazwiska, 
lecz mimo to spodziewam się, że przez wydanie tej książki znany będę także po-
tomności. i nie należy się dziwić, że ogółowi nie jestem znany. inni architekci 
proszą i zabiegają o zamówienia, ja natomiast przejąłem od mych nauczycieli 
tę zasadę, że zamówienia trzeba przyjmować nie prosząc o nie, lecz będąc pro-
szonym, gdyż rumieniec wstydu występuje na twarzy, jeśli prosi się o rzecz mo-
gącą wzbudzić podejrzenie. albowiem zabiega się o tych, którzy wyświadczają 
przysługę, a nie o tych, którym się ją wyświadcza. cóż bowiem, zdaniem naszym, 
może przypuszczać ten, kogo się prosi, żeby dobrej woli proszącego powierzył 
wydatki, które będzie musiał pokryć z własnej ojcowizny; jakże nie ma podejrze-
wać, że dzieje się to dla zysku i korzyści tego ostatniego? Dlatego to przodkowie 
nasi powierzali roboty przede wszystkim architektom pochodzącym ze znanych 
rodzin; następnie zaś dowiadywali się, czy architekt otrzymał uczciwe wychowa-
nie. sądzili bowiem, że wykonanie roboty należy powierzać ludziom uczciwym 
i sumiennym, a nieśmiałym i bezczelnym. sami zaś artyści kształcili w swej sztuce 
jedynie dzieci swoje lub krewnych i wychowywali je na uczciwych ludzi, którym 
bez wahania można by było powierzyć pieniądze przeznaczone na sumienne wy-
konanie kosztownych przedsięwzięć. kiedy jednak patrzę na to, jak wielka sztuka 
staje się igraszką w ręku ludzi niewykształconych i niedoświadczonych i takich, 
którzy nie tylko o architekturze, ale nawet o rzemiośle nie mają pojęcia, nie mogę 
się powstrzymać od pochwalenia tych ojców rodzin, którzy w oparciu o fachowe 
księgi sami dla siebie budują, słusznie rozumując, że jeśli robota ma być po-
wierzona niedoświadczonym, to już lepiej będzie samemu wedle własnej, a nie 
cudzej woli wydać tak wiele pieniędzy.

Nikt przecież nie próbuje uprawiać w domu takich zawodów, jak szewstwo lub 
folusznictwo ani innych łatwiejszych, z wyjątkiem budownictwa, dlatego że tych, 
którzy ten zawód uprawiają, mieni się błędnie architektami, chociaż nie mają 
prawdziwej znajomości sztuki. z tych względów postanowiłem sumiennie przed-
stawić całokształt architektury i jej zasady, sądząc, że będzie to dla wszystkich 
miłym darem. ponieważ w księdze piątej omówiłem celowe rozplanowanie bu-
dowli publicznych, w tej przedstawię zasady budownictwa prywatnego i propor-
cje właściwe dla budynków prywatnych.”[1].

W księdze szóstej rozdziale pierwszym
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„Budynki prywatne będą wówczas celowo rozplanowane, jeśli się zwróci uwa-
gę na to, w jakiej okolicy i w jakich strefach ma sieje stawiać. wydaje się bowiem, 
że inny typ budownictwa należy stosować w Egipcie, inny w Hiszpanii, nie taki 
sam nad fontem, odmienny w Rzymie oraz w innych krajach i okolicach zależnie 
od ich właściwości, gdyż jedną okolicę nadmiernie nagrzewa słońce w swym bie-
gu, inna znajduje się w znacznej od niego odległości, a jeszcze inna ma położenie 
pośrednie i klimat umiarkowany. podobnie jak właściwości powierzchni ziemi 
w zależności od strefy i położenia wobec kręgu zodiaku i biegu słońca różnie 
są przez tę naturę wyposażone, wydaje się również, że zgodnie z tymi pracami na-
leży przy planowaniu budowli uwzględnić warunki lokalne i różnice klimatyczne.

Na północy należy stawiać budynki o dachach wysokich, jak najbardziej sku-
pione i nie na otwartym polu, zwrócone ku ciepłej stronie. natomiast w okolicach 
południowych znajdujących się pod silnym działaniem słońca, gdzie budynki na-
rażone są na żar, powinny one być bardziej otwarte i zwrócone ku północy lub 
ku północnemu wschodowi. w ten sposób trzeba za pomocą sztuki wyrównać 
braki przyrody. tak samo trzeba postępować w innych okolicach, zgodnie z poło-
żeniem nieba w stosunku do nachylenia świata.

Można to zaobserwować i rozważyć na zjawiskach przyrody, a także na pod-
stawie budowy fizycznej rozmaitych ludów. albowiem w okolicach, gdzie słońce 
umiarkowanie przygrzewa, utrzymuje ciała we właściwej proporcji żywiołów; 
w okolicach położonych najbliżej biegu słońca i spalonych żarem słońce, wysu-
szając je, usuwa pewną część wilgoci; tymczasem w okolicach zimnych, odda-
lonych znacznie od południa, gorąco nie pozbawia ciał wilgoci, lecz powietrze 
z nieba przesycone rosą napełnia ciała wilgocią, wzmacnia ich budowę oraz 
pogłębia głos. dlatego to na północy rodzą się ludzie wysocy, o białej cerze, 
włosach jasnych i prostych, oczach niebieskich i krwiści, a to wskutek wilgotno-
ści powietrza i chłodnego klimatu. Ci zaś, którzy żyją najbliżej południowej osi 
świata i bezpośrednio pod samym torem słońca, wystawieni na żar, są niżsi, cerę 
mają ciemną, włosy kędzierzawe, oczy czarne, mocne nogi, krwi mają w sobie 
niewiele; dlatego z powodu małej ilości krwi są w boju tchórzliwi, upały nato-
miast i febry znoszą bez lęku, gdyż ciała ich wzrastały w gorącu. podobnie ciała 
zrodzone na północy bardziej są wrażliwe na gorączkę i mniej na nią odporne, 
natomiast dzięki dużej ilości krwi bez lęku stawiają opór orężowi.

Również i dźwięk głosu u różnych ludów odmienne i różne ma właściwości 
z następujących przyczyn. wydaje się, że krawędzie wschodnia i zachodnia po-
ziomej płaszczyzny ziemi, oddzielające górną część świata od dolnej, tworzą 
w sposób oczywisty poziome koło, zwane przez matematyków ορίζων horyzon-
tem. jeśli to przyjmiemy za pewne, poprowadźmy prostą od krawędzi północnej 
do krawędzi nad osią południową, a stąd drugą prostą ukośnie w górę aż do sa-
mego bieguna leżącego poza konstelacją wielkiej niedźwiedzicy. wtedy bez wąt-
pienia zauważymy, że powstanie trójkątna figura świata podobna do instrumentu 
zwanego przez greków σαµβύκηsambyke. Ponieważ zaś przestrzeń najbardziej 
zbliżona do dolnego bieguna i osi znajduje się najdalej na południe, to ludy tam 
żyjące mają głos bardzo słaby i ostry z powodu niewielkiej odległości sklepienia 
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niebieskiego od świata, podobnie jak w instrumencie struna znajdująca się naj-
bliżej kąta. a następnie u wszystkich ludów po kolei aż do Grecji środkowej głos 
obniża się według skali zstępującej, od środkowej zaś Grecji aż do najdalszej 
północy głos ustawicznie się wzmacnia, tak że ludy zamieszkujące najodleglejszą 
północ mają niższy dźwięk głosu, zgodnie z prawem natury. w ten sposób wydaje 
się, że cały system świata wskutek nachylenia osi i pod wpływem działania słoń-
ca pozostaje w doskonałej harmonii. Dlatego ludy mieszkające pośrodku, między 
południowym a północnym biegunem osi, mają w swej mowie pośredni dźwięk 
głosu, jak to wskazuje diagram muzyczny. natomiast ze względu na coraz większą 
odległość od sklepienia świata ludy mieszkające coraz bardziej ku północy mają 
wskutek wilgoci głos ustawiony na najniższy ton hypate i na proslambanomenos; 
prawo natury zmusza do posługiwania się niższym dźwiękiem. z tej samej przy-
czyny, posuwając się od środka ku południowi, spotykamy ludy o głosie ostrym, 
odpowiadającym tonom paranete i netę. O tym, że wilgotne okolice istotnie po-
wodują powstanie niskich dźwięków, a gorące okolice wysokich, można się prze-
konać na następującym doświadczeniu. należy wziąć dwa puchary jednakowo 
wypalone w tym samym piecu, o takim samym ciężarze i wydające przy uderze-
niu ten sam dźwięk. jeden z nich zanurzamy w wodzie, a następnie wyjmujemy. 
potem należy uderzyć w jeden i drugi; wówczas okaże się, że wydane dźwięki 
będą różne i że puchary nie będą miały tej samej wagi. to samo odnosi się i do lu-
dzi. mimo że wszystkie ciała zostały ukształtowane w ten sam sposób i powstały 
z tego samego na całym świecie połączenia żywiołów, to jedni z powodu gorące-
go klimatu wydają tony wysokie, inni z powodu obfitości wilgoci bardzo niskie.

Ludy południowe pod wpływem lekkiego powietrza i wielkiego upału mają 
również umysły lotniejsze i szybciej obmyślają plany, północne natomiast ludy 
pozostając pod wpływem ciężkiego powietrza, oziębione wskutek wilgoci i oporu 
powietrza, myślą wolniej. przekonać się o tym można na przykładzie wężów, które 
najżywiej się poruszają, gdy upał wyciągnie z nich oziębiającą wilgoć, natomiast 
w czasie pory deszczowej i w zimie ziębną i wskutek zmiany klimatu, zdrętwiałe, 
trwają w bezruchu. dlatego nie trzeba się dziwić, że upał podnosi u ludzi lotność 
umysłu, a zimno powoduje większą jego powolność.

Jeśli południowe ludy odznaczają się żywą inteligencją i niezwykłą pomysło-
wością, to jednak brak im dzielności, gdyż słońce wyciąga z nich odwagę, te zaś 
ludy, które rodzą się w zimnych okolicach, bardziej są skłonne do zaciętej walki 
orężnej, odznaczają się wielką odwagą i są nieustraszone, jednakże wskutek po-
wolności umysłu uderzają bez zastanowienia i zręczności i nie osiągają celu. jeśli 
więc zgodnie z prawem natury tak różny jest podział na świecie, a ludy różnią 
się między sobą rozmaitym układem żywiołów, to lud rzymski ma prawdziwie 
dobre granice, zajmując w przestrzeni świata środek ziemi. Albowiem ludy Italii 
mają najwłaściwsze proporcje, zarówno gdy chodzi o budowę ciała, jak też o siłę 
ducha, która się wiąże z odwagą. jak bowiem planeta Jowisz, leżąca w środku 
między najgorętszą planetą Mars a najzimniejszą planetą Saturn, ma tempera-
turę umiarkowaną, tak samo Italia, położona między strefą północną i południo-
wą, wskutek właściwego układu żywiołów ma nie dające się przewyższyć zalety. 
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dlatego też rozumem zwycięża odwagę północnych barbarzyńców, a silnym ra-
mieniem pomysłowość południowców. boska więc myśl umieściła państwo ludu 
rzymskiego w doskonałej strefie o umiarkowanym klimacie, aby ów lud mógł 
władać światem.

Jeśli zatem różne okolice, odmienne pod względem klimatu, są przeznaczone 
dla rozmaitych ludów, a ludy różnią się między sobą umysłem, jak też kształtem 
i właściwościami ciała, nie wahajmy się dostosować również projektowania bu-
dynków do właściwości narodów i ludów, gdyż sama przyroda daje nam tego 
doskonały i niezawodny przykład.

Opisałem naturalne właściwości poszczególnych stref tak dokładnie, jak tylko 
mogłem je zaobserwować, i podałem, w jaki sposób stosownie do biegu słońca, 
nachylenia nieba i ze względu na typy mieszkańców należy ustalać właściwości 
budynku. obecnie więc przedstawię zwięźle zarówno ogólnie, jak i szczegółowo 
zasady symetrii właściwe dla każdego rodzaju budowli.”[1].

W księdze szóstej rozdziale drugim podaje szczegółowe zasady kształtowania 
i konstruowania budowli, zachowania zasad „proporcji i symetrii ” czyli me-
chaniki budowli i wytrzymałości materiałów.

„Architekt powinien się starać przede wszystkim o to, by budowle były wyko-
nane zgodnie z ustalonymi zasadami proporcji. skoro się je ustali i na podsta-
wie obliczeń opracuje 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 budowla wydawała się 
dobrze ukształtowana i żeby jej wygląd nic nie pozostawiał do życzenia.

Albowiem inny powstaje obraz, gdy przedmiot znajduje się blisko, inny gdy 
wysoko, inny w miejscu zamkniętym czy na otwartej przestrzeni, i trzeba mieć 
bardzo wyrobiony sąd, by wiedzieć, jak w końcu postąpić. wydaje się bowiem, 
że wzrok nie zawsze przekazuje prawdziwe wrażenia i dość często umysł w swym 
osądzie zostaje przez to w błąd wprowadzony. Tak na przykład wydaje się, że ko-
lumny na malowanych dekoracjach scenicznych wystają, że modyliony i posągi 
są wypukłe, a tymczasem obraz jest niewątpliwie płaski. podobnie wiosła przy 
okrętach, mimo że pod wodą są proste, oczom wydają się przełamane; do tego 
miejsca, w którym dotykają powierzchni wody, wydają się proste, jakimi są w isto-
cie, zanurzone zaś w wodzie wskutek przezroczystej rzadkości natury wody prze-
kazują na jej powierzchnię odpływające i przesunięte obrazy, wywołując złudze-
nie złamanych wioseł.

Obojętne jest, czy widzimy wskutek odbicia się obrazów na oku, czy też jak 
pouczają badacze przyrody, widzimy dzięki promieniom wysyłanym przez oko; 
wydaje się, że w obu wypadkach obraz, jaki mamy w oczach, podsuwa nam fał-
szywe sądy. Skoro więc rzeczy prawdziwe wydają nam się fałszywe, a niektóre 
znowu są inne, niż wydają się oczom, nie powinno według mnie ulegać wątpliwo-
ści, że zależnie od charakteru miejsca i od potrzeb należy coś dodawać lub ujmo-
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wać, ale tak, by wygląd budowli nic nie pozostawiał do życzenia. to zaś osiąga się 
dzięki pomysłowości, nie zaś wyłącznie dzięki wiedzy.

Przede wszystkim trzeba ustalić zasady symetrii, na podstawie których można 
bez wahania wprowadzić odpowiednią poprawkę. następnie trzeba ustalić dłu-
gość i szerokość projektowanej budowli w planie, a skoro ustali się tę wielkość, 
należy powiązać proporcje ze stosownością, i to w sposób nie budzący w widzu 
wątpliwości co do eurytmii. muszę jeszcze powiedzieć, jak się ją osiąga, wpierw 
jednak opiszę, jak powinien wyglądać dziedziniec, czyli atrium.”[1].

W księdze szóstej rozdziale trzecim podaje zasady kształtowania przestrze-
ni otwartych związanych z budynkami atriów, sal i dziedzińców oraz ich kon-
strukcji.

„Zależnie od kształtu rozróżnia się pięć typów dziedzińców: atria toskańskie, 
korynckie, czterokolumnowe, bezściekowe, kryte dachem. toskańskie są to ta-
kie, które na belkach przerzuconych przez szerokość atrium mają poprzeczne 
belki, w których rynny drewniane biegnące od narożników ścian do skrzyżo-
wania belek odprowadzają wodę do compluvium. w atriach korynckich belki 
i compluvia umieszczone są podobnie jak w atriach toskańskich, lecz belki wy-
sunięte bardziej poza ścianę opierają się wokół na kolumnach. czterokolumnowe 
są te atria, w których kolumny podstawione pod narożne belki dachu podpierają 
je i umacniają, wskutek czego belki same nie dźwigają własnego ciężaru ani nie 
są obciążone przez przerzucone płatwie. Bezściekowymi nazwiemy takie atria, 
w których skierowane ku górze belki podtrzymujące dach odprowadzają wodę. 
są one szczególnie praktyczne w mieszkaniach zimowych, ponieważ compluvia 
wzniesione ku górze nie przeszkadzają w oświetleniu triklinium. są jednak nie-
wygodne jako trudne do naprawy, kiedy bowiem woda deszczowa zbierająca się 
wzdłuż ścian przepełni rury odpływowe, które nie dość szybko odprowadzają 
wodę spływającą z rynien, wtedy wskutek przepełnienia woda wypływa, niszcząc 
wnętrze domu i same ściany. atria kryte buduje się tam, gdzie nie ma wielkiego 
obciążenia i gdzie na górnych piętrach mają być obszerne pomieszczenia miesz-
kalne.

Szerokość i długość atriów ustala się w trojaki sposób. pierwszy polega 
na tym, że dzieli się długość na pięć części i trzy części przyjmuje się jako sze-
rokość; w drugim sposobie długość dzieli się na trzy części i dwie z nich bierze 
na szerokość, w trzecim szerokość atrium służy za podstawę kwadratu, w którym 
przeprowadza się przekątną; długość tej przekątnej odpowiada długości atrium. 
Wysokość atrium aż do belkowania ma się równać trzem czwartym długości, po-
zostałą część należy przeznaczyć na stropy i dach nad nimi. jeśli długość atrium 
wynosi trzydzieści do czterdziestu stóp, wówczas szerokość obejścia po prawej 
i lewej stronie łącznie powinna się równać trzeciej części długości atrium; jeżeli 
długość atrium wynosi czterdzieści do pięćdziesięciu stóp, trzeba ją podzielić 
na trzy i pół części i połowa takiej części będzie stanowiła szerokość obejścia; 
jeśli zaś długość atrium będzie wynosić od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu stóp, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



293

to czwartą część tej długości trzeba przeznaczyć na obejście po obu stronach. je-
żeli długość atrium wynosi sześćdziesiąt do osiemdziesięciu stóp, to trzeba ją po-
dzielić na cztery i pół części i jedną taką część przyjąć jako szerokość obejścia. 
jeżeli długość atrium będzie wynosić osiemdziesiąt do stu stóp, trzeba ją podzie-
lić na pięć części i jedna taka część będzie stanowić szerokość obejścia. belki 
skrajne powinny mieć taką samą wysokość jak szerokość. wizerunki przodków 
razem z ozdobami powinno się umieścić odpowiednio do szerokości obejścia.

Jeżeli szerokość atrium będzie wynosić dwadzieścia stóp, to dwie trzecie tej 
szerokości należy wziąć za podstawę wielkości tablinum. jeżeli szerokość atrium 
będzie wynosić trzydzieści do czterdziestu stóp, wówczas połowę tej szerokości 
trzeba przeznaczyć na tablinum. jeśli jednak szerokość atrium będzie od czter-
dziestu do sześćdziesięciu stóp, trzeba tę szerokość podzielić na pięć części 
i dwie z nich przeznaczyć na tablinum. mniejsze atria nie mogą mieć tych samych 
proporcji co większe, jeśli bowiem za stosujemy do mniejszych atriów propor-
cje właściwe większym, to ani tablinum, ani obejścia nie będą mogły spełnić 
swego zadania. jeśli zaś przy większych atriach zastosujemy proporcje właściwe 
mniejszym, to ich części będą się wydawać obszerne i ogromne. dlatego uznałem 
za właściwe podać ogólne zasady ustalania wymiarów odpowiadających zarów-
no względom praktycznym, jak i estetycznym. Wysokość tablinum do belkowania 
powinna być o jedną ósmą większa od jego szerokości, a same kasetony jeszcze 
wyższe o trzecią część ich szerokości. łączące przejścia przy mniejszych atriach 
powinny równać się dwóm trzecim szerokości tablinum, a przy większych poło-
wie szerokości.

Stosunek szerokości drzwi do ich wysokości powinien przy budowlach do-
ryckich odpowiadać symetrii doryckiej, a w budowlach jońskich proporcjom 
jońskim według zasad podanych przeze mnie w księdze czwartej, gdzie pisa-
łem o drzwiach.Szerokość światła compluvium powinna równać się co najmniej 
czwartej części szerokości atrium, a najwyżej trzeciej części; długość ma być 
proporcjonalna do długości atrium.

Perystyle powinny być o jedną trzecią dłuższe od swej głębokości; wysokość 
kolumn ma się równać szerokości portyku perystylu. interkolumnia nie powinny 
być mniejsze niż grubość trzech, a nie większe niż grubość czterech kolumn. jeśli 
jednak w perystylu mają być kolumny w porządku doryckim, trzeba zastosować 
moduł według zasad podanych przeze mnie w księdze czwartej dla budowli do-
ryckich i zgodnie z tym oraz zgodnie z proporcjami tryglifów rozmieścić kolumny.

Długość triklinium powinna być dwa razy większa od szerokości. wysokość 
wszystkich sal podłużnych należy obliczyć w ten sposób, by równała się połowie 
sumy ich szerokości i wysokości. jeśli idzie o eksedry i kwadratowe sale zebrań, 
to wysokość ich powinna równać się półtorej szerokości. pinakoteki podobnie 
jak eksedry powinny mieć duże wymiary. sale zebrań zarówno korynckie, jak 
czterokolumnowe i tak zwane egipskie powinny mieć stosunek długości do szero-
kości taki, jak to podałem wyżej pisząc o proporcjach trikliniów, lecz ze względu 
na rozstawienie kolumn powinny być bardziej przestronne.
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Pomiędzy salami korynckimi a egipskimi są następujące różnice. sale ko-
rynckie mają mieć pojedynczy rząd kolumn spoczywających na cokołach albo 
na ziemi, a nad kolumnami architrawy i gzymsy z drzewa albo ze stiuku, prócz 
tego ponad gzymsami sklepienia półcyrklaste z kasetonami. natomiast w sa-
lach egipskich trzeba nad kolumnami umieścić architraw, a następnie na ar-
chitrawie i otaczających go ścianach położyć belki stropowe, na nich zaś pod-
łogę, aby można było chodzić pod gołym niebem. następnie nad architrawem 
w pionowej linii nad dolnymi kolumnami ustawić kolumny o jedną czwartą 
niższe. nad ich architrawami i zwieńczeniem należy umieścić strop kasetono-
wy, a między górnymi kolumnami okna; w ten sposób sale te będą przypomina-
ły raczej bazyliki niż korynckie triklinia.

Istnieją także sale zwane przez greków cyzyceńskimi, których nie spotyka się 
w Italii. buduje się je zwrócone frontem ku północy, z widokiem na zieleńce, 
z drzewami pośrodku. same sale są tak długie i szerokie, że zupełnie dobrze moż-
na w nich pomieścić dwa stoły biesiadne naprzeciwko siebie, z wolnym wokół 
nich obejściem; sale te mają po prawej i po lewej ręce okna dwuskrzydłowe, aby 
z sof biesiadnych można było spoglądać na zieleń. wysokość tych sal powinna 
być o połowę większa od ich szerokości.

W tego rodzaju budynkach należy zastosować wszystkie zasady symetrii, 
na jakie pozwala miejsce. okna nie sprawią kłopotu, jeśli nie będą ich zaciemnia-
ły sąsiednie wysokie budynki. jeśli wszakże ciasnota albo jakaś inna okoliczność 
staną na przeszkodzie, trzeba będzie kierując się pomysłowością i bystrością coś 
dodać lub ująć, ale tak, by osiągnąć piękno nie odbiegające od prawidłowych 
proporcji.”[1].

W księdze szóstej rozdziale czwartym ,piątym ,szóstym i siódmym Witruwiusz 
podaje kolejne zasady projektowania i rozmieszczenia pomieszczeń o różnym 
przeznaczeniu w budynkach mieszkalnych .

„Obecnie wyłożymy, jakie przyczyny wpływają na właściwe rozmieszczenie 
części budynków, zarówno ze względu na strony świata, jak na użytkowość. tri-
klinia zimowe i łaźnie powinny być zwrócone na południowy zachód, gdyż po-
trzebne jest w nich wieczorne oświetlenie; ponadto zachodzące słońce świecąc 
wprost zostawia trochę ciepła i pod wieczór ogrzewa nieco tę stronę. sypialne 
i biblioteki powinny być zwrócone ku wschodowi, gdyż ich użytkowanie wyma-
ga światła rannego, a księgi w bibliotece wówczas nie butwieją. księgi bowiem 
w pomieszczeniach zwróconych ku południowi i zachodowi niszczeją wskutek 
wilgoci i moli, ponieważ wiejące z tych stron świata wilgotne wiatry rodzą mole 
i ułatwiają im rozwój, a zwoje ksiąg blakną wskutek wilgotnych powiewów. Tri-
klinia wiosenne i jesienne powinny być zwrócone ku wschodowi; wystawione bo-
wiem na pełne działanie słońca.”[1].

”Po rozplanowaniu tych pomieszczeń zależnie od stron świata należy się za-
stanowić nad wyodrębnieniem w prywatnych domach pomieszczeń dla ojców 
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rodzin oraz nad urządzeniem sal dostępnych także dla obcych. albowiem wśród 
pomieszczeń przeznaczonych na użytek rodziny nie wszystkie, na przykład sypial-
nie, triklinia, łaźnie i inne o podobnym przeznaczeniu, są dostępne dla obcych, 
poza zaproszonymi. wspólne dla wszystkich i do których nawet nie zaproszeni 
sami wejść mogą są przedsionki, dziedzińce, perystyle i wszystkie pomieszczenia 
o podobnym charakterze. dla ludzi przeciętnych niepotrzebne są ani wspaniałe 
przedsionki, ani tablina, ani atria, gdyż zabiegając o innych sami do nich chodzą 
i nie są przez nich odwiedzani.

Dla tych, którzy się trudnią handlem produktami rolnymi, należy w przedsion-
kach budować składy i sklepy, a w samym budynku sklepione piwnice, spichrze 
i składy na żywność, bardziej potrzebne do przechowania płodów rolnych niż 
dla ozdoby. dla bankierów i dzierżawców państwowych trzeba budować domy 
wygodniejsze, okazalsze i zapewniające bezpieczeństwo, a dla polityków i mów-
ców wykwintniejsze i obszerniejsze, aby się mogły tam odbywać zebrania. dla lu-
dzi znakomitych, którzy piastując dostojeństwa i urzędy muszą świadczyć usługi 
obywatelom, należy budować przedsionki królewskie, atria wysokie, perystyle 
bardzo obszerne, zieleńce i promenady odpowiednie do godności, jakie piastują, 
prócz tego biblioteki, pinakoteki i bazyliki nie mniej wspaniałe niż publiczne, 
gdyż w domach ich często odbywają się zarówno państwowe narady, jak prywat-
ne sądy i arbitraże.

Jeśli więc przy projektowaniu budowli będzie się miało na względzie sta-
nowisko poszczególnych jednostek, jak to podałem w księdze pierwszej pisząc 
o stosowności, nic tym budowlom nie będzie można zarzucić; będą one celowe 
i wygodne. Te same zasady stosuje się nie tylko przy budynkach miejskich, lecz 
także na wsi, z tym wyjątkiem, że w mieście atria są zwykle w pobliżu wejścia, 
natomiast na wsi w domach budowanych na wzór miejskich, bezpośrednio przy 
wejściu znajdują się perystyle, a dopiero dalej atria otoczone dookoła portykami 
wykładanymi posadzką i otwartymi ku palestrom i promenadom.

Jak umiałem, przedstawiłem w sposób ogólny zasady budowania domów miej-
skich; teraz mówić będę o urządzeniu posiadłości wiejskich i o zasadach rozpla-
nowania, jakie należy stosować, żeby zapewnić wygodę w ich użytkowaniu.”[1].

„Przede wszystkim należy zbadać okolicę pod względem zdrowotnym, jak 
to podałem w księdze pierwszej mówiąc o zakładaniu murów, i zgodnie z tym 
założyć wiejską siedzibę. Wielkość jej powinna być dostosowana do ilości gruntu 
i wielkości plonów. Wymiary podwórza powinno się ustalić według ilości bydła 
i zaprzęgów wołów, które muszą tam się zmieścić. Na podwórzu najcieplejsze miej-
sce trzeba przeznaczyć na kuchnię. W bezpośrednim sąsiedztwie należy postawić 
obory, których żłoby powinny być zwrócone w stronę paleniska i na wschód, 
dlatego że gdy woły patrzą na światło i ogień, stają się mniej płochliwe. Nawet 
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rolnicy nie znający się na stronach świata utrzymują, że woły powinny spoglądać 
jedynie ku wschodowi.

Szerokość obór dla wołów nie powinna być mniejsza niż dziesięć stóp i nie 
większa niż piętnaście, długość zaś taka, aby na jedną parę wołów wypadało nie 
mniej niż siedem stóp. Również łaźnie powinny się znajdować bez-pośrednio przy 
kuchni, by przygotowanie kąpieli nie trwało długo. Także tłocznia powinna być 
w pobliżu kuchni, by ułatwić pracę przy tłoczeniu owoców. Do tłoczni powinna 
przylegać komora na wino z oknami zwróconymi ku północy. Jeśli bowiem okna 
umieszczone będą z innej strony, gdzie może nagrzewać słońce, to złożone w ko-
morze wino wskutek gorąca zmętnieje i straci swą moc.

W przeciwieństwie do tego komora na oliwę ma być tak umieszczona, by świa-
tło padało od południa lub innej ciepłej strony świata, gdyż oliwa nie powinna 
marznąć, lecz pod wpływem umiarkowanego ciepła ma pozostawać ciekła. Wiel-
kość komór po-winna być dostosowana do ilości owoców i beczek; jeżeli to będą 
wielkie beczki, tak zwane cullearia, to każda z nich mierzona po osi powinna 
mieć cztery stopy. Jeśli się nie tłoczy za pomocą śruby, lecz używa dźwigni i pra-
sy, tłocznia nie powinna mieć mniej niż czterdzieści stóp długości; w ten sposób 
obsługujący dźwignię będzie miał dość miejsca. Szerokość tłoczni nie powinna 
być mniejsza niż szesnaście stóp, wtedy bowiem pracownicy będą mogli poruszać 
się swobodnie. Jeśli zaś trzeba będzie umieścić dwie prasy, wówczas tłocznia 
powinna mieć szerokość dwudziestu czterech stóp.

Pomieszczenia dla owiec i kóz powinny być tak wielkie, żeby na każdą sztu-
kę przypadało co najmniej po cztery i pół stopy, lecz nie więcej niż sześć stóp. 
Spichrze powinny stać na podwyższeniu i być zwrócone ku północy lub północo-
-wschodowi, wtedy bowiem zboże nie zaparzy się szybko, lecz chłodzone prze-
wiewem długo przetrwa. Po innych natomiast stronach rodzi się czerw toczący 
ziarno i inne szkodniki zbóż. Na stajnie trzeba prze-znaczyć najcieplejsze miejsce 
w posiadłości, byle tylko nie zwrócone ku ognisku; konie stojące w pobliżu ognia 
są niespokojne. Pożyteczne również są żłoby ustawione na wolnym powietrzu, 
poza obrębem paleniska, zwrócone ku wschodowi. Kiedy bowiem w pogodny zi-
mowy poranek prowadzi się tam bydło, by je nakarmić, uzyskuje ono w słońcu 
lśniącą sierść.

Stodoły, składy na siano i paszę oraz piekarnie trzeba umieścić poza wszyst-
kimi zabudowaniami, by zabezpieczyć je od ognia. Jeśli siedziba wiejska ma być 
wytworniej sza, to przy budowie trzeba się trzymać zasad proporcji podanych 
przy opisie budynków miejskich, z tym zastrzeżeniem, by to nie utrudniało prac 
rolnych. Należy również starać się o to, by wszystkie budynki otrzymały dobre 
oświetlenie; oczy-wiście łatwiej jest o to na wsi, gdyż nie przeszkadzają tam mury 
są-siadów, gdy tymczasem w mieście zabiera światło bądź wysoki mur wspólny, 
bądź ciasnota miejsca.
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W tym celu trzeba przeprowadzić następującą próbę. Ze strony, po której 
mają być okna budynku, należy poprowadzić sznur od szczytu muru, który zdaje 
się zasłaniać światło, do miejsca, do którego należy światło doprowadzić. Jeżeli 
z tej odległości spoglądając ku górze będziemy mogli zobaczyć szmat czystego 
nieba, wówczas miejsce to będzie miało dość światła.

Jeśli zaś belki albo wyższe piętra zasłaniają światło, należy w górnej części 
zrobić otwór i w ten sposób światło doprowadzić; i w ogóle trzeba tę sprawę tak 
rozwiązać, żeby z każdej strony, skąd widać niebo, umieścić okna, dzięki czemu 
budynki będą jasne. Jeśli dużo światła potrzeba w trikliniach i w innych salach, 
to potrzebne jest ono również w korytarzach, wejściach w górę i na schodach, 
gdyż mijając się i niosąc jakiś ciężar łatwo wtedy z kimś się zderzyć.

Jak tylko umiałem, przedstawiłem rozkład użytkowanych budynków, aby był 
jasny dla budowniczych. Obecnie podam jeszcze ogólnie rozplanowanie budyn-
ków według zwyczajów greckich, aby i ta sprawa nie pozostała nieznana.”[1].

„U Greków atria nie są w użyciu i dlatego się ich nie stawia, natomiast bezpo-
średnio za wejściem buduje się niezbyt obszerne przejścia ze stajniami po jednej 
stronie, a pomieszczeniem dla odźwiernego po drugiej. bezpośrednio za przej-
ściem są drugie wewnętrzne drzwi. przestrzeń między jednymi a drugimi drzwia-
mi nazywają grecy θυρωρών thyroron. dalej jest wejście do perystylu z porty-
kami po trzech stronach; po stronie południowej są szeroko rozstawione dwie 
anty, na których spoczywają belki. głębokość tej przestrzeni powinna się równać 
dwóm trzecim odstępu między antami. miejsce to jedni nazywają prostas, inni 
pastas. [2] dDalej w głąb buduje się dużą salę, gdzie przebywają matki rodziny 
z prządkami. po prawej i lewej stronie tej prostas są sypialnie, z których jedna 
nazywa się thalamos, druga amphithalamos. dookoła portyków znajdują się tri-
klinia przeznaczone do codziennego użytku, sypialnie i pomieszczenia dla służby. 
ta część domu nosi nazwę gynaikonitis. Połączone z gynaikonitis są obszerniej-
sze pomieszczenia z wykwintniejszymi perystylami; mają one cztery portyki tej 
samej wysokości, niekiedy jednak portyk południowy ma wyższe kolumny od po-
zostałych. perystyl o wyższym portyku nosi nazwę rodyjskiego.

Pomieszczenia te mają okazałe przedsionki i szczególnie ozdobne drzwi; por-
tyki w tych pery stylach ozdobione są stiukiem i rzeźbionymi w drzewie stropa-
mi kasetonowymi; przy portykach północnych znajdują się triklinia cyzyceńskie 
i pinakoteki, przy wschodnich portykach biblioteki, przy zachodnich eksedry, 
a przy południowych kwadratowe sale do zebrań, tak wielkie, żeby było dość 
miejsca na ustawienie czterech stołów biesiadnych oraz na obsługę i na widowi-
sko. W tych salach odbywają się zebrania biesiadne mężczyzn; nigdy bowiem nie 
było zwyczaju, aby kobiety brały w nich udział. perystyle te nazywają się andro-
nitides, gdyż przeznaczone są wyłącznie dla mężczyzn bez towarzystwa kobiet. 
prócz tego po lewej i prawej ręce buduje się małe pomieszczęnią z oddzielnymi 
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wejściami, triklinia i wygodne sypialnie, ażeby w nich, nie zaś w perystylach, 
można było przyjmować przyjeżdżających w gościnę. kiedy bowiem grecy byli 
bardziej wytworni i bogaci, przygotowywali dla przybywających w gościnę tri-
klinia, sypialnie i spiżarnie; pierwszego dnia zapraszali gości do własnego sto-
łu, nazajutrz jednak przysyłali im kurczęta, jaja, jarzyny, owoce i inne produkty 
wiejskie. z tego powodu malarze, odtwarzając w obrazach dary przesyłane go-
ściom, nazywali je xenia. tak więc przebywający w gościnie nie czuli się obco, 
mając w tych gościnnych pomieszczeniach zapewnioną nieskrępowaną swobodę. 
Między obu perystylami i pomieszczeniami gościnnymi znajdują się korytarze 
zwane mesauloi, ponieważ leżą pośrodku między dwoma aulami, czyli dziedziń-
cami; nasi nazywają je andrones.

Dziwne to jest bardzo, gdyż wyraz ten ani po grecku, ani po łacinie nie jest 
właściwy. Grecy bowiem wyrazem ανδρών andron określają sale zebrań biesiad-
nych dla mężczyzn bez udziału kobiet. mamy jeszcze inne tego rodzaju przykła-
dy, jak xystus, prothyrum, telamones i inne im podobne. ξυστόσ xystos po grec-
ku oznacza szeroki portyk, w którym atleci ćwiczą zimą. u nas wyrazu xystos 
używa się na oznaczenie promenad na wolnym powietrzu, zwanych u Greków 
παραδροµίδεσ paradromides. Również wyraz προϋυρα prothyra oznacza po grec-
ku przedsionek umieszczony przed wejściem, my zaś tym wyrazem oznaczamy to, 
co grecy określają słowem διάϋυραdiathyra. Podobnie posągi męskie podtrzymu-
jące rzeźby, modyliony lub gzymsy nasi nazywają telamonami, chociaż ani po-
wstania, ani uzasadnienia tej nazwy nie podaje nam historia; Grecy zaś nazywa-
ją je άτλαντεσ aliantami. bowiem według historii atlas podpiera świat, ponieważ 
dzięki sile i bystrości swego umysłu on pierwszy objaśnił ludziom bieg słońca 
i księżyca oraz prawa wschodzenia i zachodzenia gwiazd. za to dobrodziejstwo 
malarze i rzeźbiarze wyobrażają go jako postać podtrzymującą świat. również 
córki jego, atlantydy, zwane u nas wergiliami, a u greków πλειάδεσ plejadami, 
zostały uwiecznione we wszechświecie jako gwiazdy.

Uwagi te zamieściłem nie dlatego, by zmieniać znaczenie wyrazów przyjętych 
w mowie potocznej, lecz ponieważ uważałem, że powinny być znane ludziom wy-
kształconym.

Opisałem kształty nadawane budynkom według zwyczajów italskich i pra-
wideł greckich, podałem też proporcje określające symetrie właściwe każdemu 
rodzajowi budowli. omówiwszy piękno i stosowność, wyjaśnię obecnie sprawę 
wytrzymałości budynków i podam, w jaki sposób będą mogły w dobrym stanie 
przetrwać długie czasy.”[1].

W księdze szóstej rozdziale ósmym podaje zasady konstruowania budynków 
i ich trwałości.

„Budynki niepodpiwniczone przetrwają długo w dobrym stanie, jeżeli założy 
się ich fundamenty według reguł podanych w poprzednich rozdziałach o mu-
rach miejskich i teatrach. jeżeli jednak budynki mają mieć podziemne sklepie-
nia i pomieszczenia, wówczas fundamenty muszą być grubsze niż mury górne. 
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ściany, filary i kolumny górnych pięter powinny być ustawione pionowo na osi 
ścian dolnych, aby odpowiadały podmurowaniu. jeśli bowiem ciężar ścian lub 
kolumn będzie nadwieszony, mury nie będą miały trwałej stałości. Prócz tego 
jeśli w prześwitach obok filarów i ant podłoży się podpory, wówczas nie nastą-
pi uszkodzenie. gdy bowiem nadproża i belki są obciążone murem, uginają się 
pośrodku i pękają, gdy jednak drzwi mają podpory, przeciwdziałają one ugięciu 
i uszkodzeniu belek.

Poza tym wskazane jest zmniejszanie ciężaru ścian za pomocą łuków skle-
pionych z klinów o spoinach skierowanych koncentrycznie; gdy bowiem ponad 
belkami stropowymi lub nadprożami będą przesklepione łuki z klinów, to przede 
wszystkim drewno zostanie odciążone i nie będzie się uginać, a następnie gdy 
wskutek starości ulegnie uszkodzeniu, łatwo je będzie można wymienić bez uży-
cia podpór.

Również jeśli się stawia budowle na filarach i muruje się łuki sklepione z kli-
nów o spoinach skierowanych ku środkowi, to zewnętrzne filary powinny być 
szersze, aby mogły stawić odpowiedni opór, kiedy kliny uciskane ciężarem ścian, 
napierając w swych spoinach ku środkowi, rozpychają podpierające filary. jeśli 
więc filary narożne będą miały dość wielkie wymiary, to wytrzymując parcie kli-
nów zapewnią budowli trwałość.

Jeśli się zwróci uwagę na to, żeby wszystko było starannie wykonane, trzeba 
pamiętać i o tym, żeby wszystkie mury stały pionowo i by nigdzie nie było od-
chyleń od pionu. przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fundamenty, gdyż 
powstają w nich znaczne szkody wskutek ciśnienia ziemi; ziemia nie posiada 
bowiem stale tej samej wagi co latem, lecz podczas zimy wchłania znaczne 
ilości wody deszczowej, przez co zwiększa zarówno swą wagę, jak i objętość, 
rozsadzając fundamenty.

Aby temu zaradzić, trzeba ustalić grubość fundamentu zależnie od ciśnienia 
ziemi na fundament.

Następnie należy po zewnętrznej stronie fundamentów wznosić równocze-
śnie przypory bądź skarpy. odległość między nimi powinna się równać wysoko-
ści, a grubość ich grubości fundamentu. występ tych przypór powinien u dołu 
równać się grubości fundamentu, następnie stopniowo się zwężając winien 
osiągnąć na górze grubość murów samej budowli.

Prócz tego przeciw ciśnieniu ziemi trzeba w kierunku wnętrza murować 
równocześnie występy w kształcie zębów piły. odległość poszczególnych zę-
bów od lica muru powinna się równać zamierzonej wysokości fundamentu, 
grubość samych zębów powinna odpowiadać grubości muru. również w skraj-
nych narożnikach trzeba wyznaczyć punkty oddalone od wewnętrznego kąta 
o odległość równą wysokości fundamentu i z tych punktów poprowadzić mur 
po przekątnej, a z jego środka inny, połączony z narożnikiem. w ten sposób zęby 
i przekątne mury nie dopuszczą, by ciśnienie ziemi z całą siłą działało na mur 
fundamentu, lecz rozproszą je zatrzymując napór ziemi.
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Wyłożyłem, w jaki sposób należy bezbłędnie wznosić budowle i jak trzeba 
błędom od początku zapobiegać. jeśli bowiem idzie o wymianę dachówek, belek 
czy łat, to nie wymagają one takiego starania jak fundamenty, gdyż nawet jeśli 
zniszczeją, łatwo je wymienić. wyjaśniłem też, w jaki sposób można wzmocnić 
rzecz nietrwałą i w jaki sposób należy postępować. Wybór materiałów budow-
lanych nie zależy od architekta, gdyż nie w każdej okolicy występują wszystkie 
ich rodzaje, jak to wyłożyłem w pierwszej księdze. poza tym od właściciela już 
zależy, czy chce budować z cegły, z kamienia łamanego czy z ciosu. ocena każdej 
budowli powinna być trojaka i obejmować: staranność wykonania, okazałość bu-
dowli i jej rozplanowanie. kiedy się ogląda okazałą budowlę, chwali się właści-
ciela za wydatki poniesione; jeśli jest starannie wykonana, chwali się dokładną 
pracę rzemieślnika; jeśli będzie wywoływała wrażenie ze względu na doskonałe 
proporcje i symetrie, wtedy należna pochwała przypadnie architektowi. Wynik 
będzie dobry, jeśli architekt uwzględni rady zarówno robotników, jak i ludzi nie-
uczonych. każdy bowiem człowiek, a nie tylko architekt, może ocenić rzecz do-
brą, lecz taka jest między nimi różnica, że człowiek zwyczajny nie może sobie 
wyobrazić jakiejś rzeczy przed jej wykończeniem, natomiast architekt, jeśli wy-
obrazi sobie budowlę, ma jeszcze przed rozpoczęciem jasny jej obraz, zarówno 
jeśli idzie o wrażenie ogólne, jak o celowość i właściwy wygląd.

Opisałem możliwie jak najjaśniej wszystko, co uważałem za pożyteczne przy 
wznoszeniu prywatnych budynków. w następnej księdze omówię sposób przepro-
wadzania robót wykończeniowych, aby budynki miały piękny wygląd i długi czas 
przetrwały bez zniszczenia.”[1].

W księdze ósmej ,ostatniej w zakresie budownictwa Witruwiusz podaje wie-
le źródeł i znamienitych postaci antycznego świata filozofii, nauki, techniki 
i sztuki.

„Przodkowie nasi wprowadzili zarówno mądry, jak pożyteczny zwyczaj prze-
kazywania swych dociekań na piśmie, aby nie zaginęły dla potomności, lecz 
zawarte w księgach, gromadzone z pokolenia na pokolenie, doszły stopniowo 
z biegiem czasu do najwyższych osiągnięć naukowych. dlatego nie małą, lecz 
niezmierną wdzięczność winniśmy przodkom, że nie zataili zazdrośnie swych my-
śli, lecz starali się każde poznanie przekazać potomności za pomocą pism.

Gdyby się tak nie stało, nie wiedzielibyśmy nic o czynach pod Troją ani o tym, 
co myśleli o naturze rzeczy Tales, Demokryt, Anaksagoras, Ksenofanes i inni 
filozofowie przyrody, ani też jaki cel wytknęli ludzkiemu życiu Sokrates, Platon, 
Arystoteles, Zenon, Epikur i inni filozofowie. nie wiedzielibyśmy również, jakich 
czynów dokonali i czym się kierowali Krezus, Aleksander, Dariusz i inni monar-
chowie, gdyby przodkowie nasi nie zebrali wszystkich wiadomości i za pomocą 
pism nie przekazali potomnym.

O ile więc wdzięczność należy się przodkom, o tyle ganić należy tych, którzy 
okradają ich dzieła i za swoje podają; ci zaś pisarze, którzy nie mają dorobku 
własnej myśli, lecz w niegodny sposób szukają sławy w poniżaniu innych, za-
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sługują nie tylko na naganę, lecz na karę, gdyż nieuczciwie postępują. głosi też 
tradycja, że takie występki i dawniej nie uchodziły bezkarnie. nie jest też rzeczą 
niewłaściwą przedstawić, jakie były wyroki w tego rodzaju sprawach zgodnie 
z tym, co nam zostało przekazane.

Kiedy królowie z dynastii Attalidów pociągnięci wielkim urokiem nauk za-
łożyli w Pergamonie wspaniałą bibliotekę, aby zadowolić wszystkich, również 
i Ptolemeusz pobudzony niezwykłą ambicją zabrał się z zapałem do wzniesienia 
podobnej nie mniej kosztownej biblioteki w Aleksandrii. a gdy dokładając wie-
lu starań dzieła dokonał, uważał, że to nie wystarczy, o ile nie postara się ojej 
wzrost i rozkwit. wprowadził więc uroczyste igrzyska ku czci Muz i Apollina oraz 
na wzór zawodów atletycznych ustanowił nagrody i wyróżnienia dla pisarzy, któ-
rzy zwyciężą w turnieju. Kiedy po ustanowieniu tego nadszedł czas igrzysk, nale-
żało wybrać znających się na literaturze sędziów, którzy by dokonali oceny. gdy 
król wybrał już spośród obywateli sześciu sędziów, a nie mógł tak szybko znaleźć 
siódmego, zwrócił się do kierowników biblioteki z zapytaniem, czy nie znają ko-
goś odpowiedniego. wówczas odpowiedzieli, że jest niejaki Arystofanes, który 
pilnie i z ogromnym zapałem czyta codziennie jedną księgę po drugiej. kiedy 
więc na igrzyskach przydzielono sędziom specjalne siedzenia, zawezwany wraz 
z innymi Arystofanes zajął przeznaczone dla niego miejsce. Pierwszy był turniej 
poetów i w czasie recytacji lud dawał sędziom znaki wskazując, kogo należałoby 
wyróżnić. a gdy sędziów zapytano o zdanie, sześciu zgodnie pierwszą nagro-
dę przyznało temu, kto najbardziej podobał się publiczności, drugą następnemu 
z kolei. Arystofanes zaś zapytany o zdanie domagał się, by pierwszą nagrodę 
przyznano temu, który najmniej podobał się ludowi.

A gdy wzburzyło to króla i wszystkich obecnych, wstał i poprosił, by pozwo-
lono mu przemówić. gdy nastała cisza, oświadczył, że wśród recytatorów jeden 
jest tylko poeta, inni natomiast recytowali cudze utwory, sędziowie zaś powinni 
oceniać dzieła oryginalne, a nie kradzione. gdy lud się dziwił, a król wahał, Ary-
stofanes pewny swej pamięci kazał z określonych półek przynieść wiele ksiąg 
i porównując je z wygłoszonymi utworami zmusił recytatorów do przyznania się 
do kradzieży. wtedy król kazał im o to wytoczyć proces i odprawił skazanych 
z piętnem hańby, Arystofanesa natomiast hojnie obdarzył i postawił na czele bi-
blioteki. W kilka lat później przybył z Macedonii do Aleksandrii Zoilus, który 
przybrał przydomek Homeromastiks, czyli bicz homerowy, i odczytał królowi 
swoje pisma skierowane przeciw Iliadzie i Odysei. Ptolemeusz widząc, że za-
atakowano nieżyjącego ojca poetów i wodza literatury i że gani się tego poetę, 
którego poematy wzbudziły podziw wszystkich ludów, pełen oburzenia nie dał mu 
żadnej odpowiedzi. Zoilus, przebywając dłużej w królestwie Ptolemeusza, zmu-
szony biedą zwrócił się do króla z o pomoc. Wówczas król miał mu odpowiedzieć, 
że Homer, który zmarł przed tysiącem lat, żywi po dziś dzień tysiące ludzi, wobec 
tego i ten, kto uważa się za większego umysłem, powinien wyżywić nie tylko sie-
bie, lecz i innych. a gdy w końcu został skazany za ojcobójstwo na karę śmierci, 
różnie o niej mówiono. jedni przekazali, że Filadelfus kazał go przybić do krzyża, 
inni, że został ukamieniowany na Chios, inni wreszcie, że został żywcem spalony 
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na stosie w Smyrnie. jakakolwiek śmierć go spotkała, była zasłużoną i odpowied-
nią karą. wydaje się bowiem, że na nic innego nie zasłużył ten, kto atakuje ludzi 
nie mogących osobiście odpowiedzieć i wyjaśnić, co myśleli pisząc.

Ja, Cezarze, nie wydaję tego dzieła zacierając ślady mych poprzedników 
i wstawiając me nazwisko w ich miejsce ani nie mam zamiaru zdobywać sobie 
uznania przez poniżanie cudzych poglądów. przeciwnie, składam podziękowa-
nie wszystkim pisarzom za to, że dzięki talentowi i niezmordowanej działalności 
począwszy od czasów najdawniejszych zebrali dla nas obfity materiał ze wszyst-
kich dziedzin, z którego czerpiąc jak ze źródła i zużytkowując dla naszego dzie-
ła, mamy większą łatwość i większe możliwości, a opierając się na ich powadze 
ośmielamy się wystąpić z nowym podręcznikiem.

Ponieważ zauważyłem, że istniały już prace wstępne do zamierzonego przeze 
mnie dzieła, w oparciu o nie posunąłem się dalej. Już najpierw w owym cza-
sie, kiedy Ajschylos wystawiał tragedie, Agatarchus zbudował w Atenach scenę 
i pozostawił o niej rozprawę. Zachęceni tym Demokryt i Anaksagoras napisali 
na ten sam temat, wyjaśniając, w jaki sposób należy nakreślić linie odpowiadają-
ce w sposób naturalny oczom i rozchodzeniu się promieni z określonego punktu 
centralnego, aby przedstawione obrazy budynków na dekoracjach scenicznych 
oddawały charakter określonej rzeczy, i aby wszystko, co wymalowano na piono-
wych i płaskich ścianach, wydawało się bądź wklęsłe, bądź wypukłe.

Później Silenus wydał książkę o symetrii doryckiej, Teodor o doryckiej świąty-
ni Junony na Samos, Chersifron i Metagenes o jońskiej świątyni Diany w Efezie, 
Pyteos o jońskiej świątyni Minerwy w Priene; również Iktinos i Karpion pisali 
o doryckiej świątyni Minerwy na Akropoluateńskim, Teodor z Fokai o tolosie 
w Delfach, Filon o symetrii świątyń i o arsenale w porcie Pireus, Hermoge-
nes o jońskiej świątyni Diany w Magnezji zbudowanej jako pseudodipteros oraz 
świątyni Ojca Libera w Teos zbudowanej jako monopteros. Również Arcezjusz 
pisał o proporcjach korynckich i o jońskiej świątyni Eskulapa w Tralles, którą 
miał własnoręcznie zbudować; o Mauzoleum pisali Satyrus i Pyteos.

Tych ostatnich  szczęśliwy  los najbardziej ob-
darzył; albowiem przy realizacji ich planów współ pracowali artyści, których 
dzieła cieszą się stale największą i nieprzemijającą sławą. pracę nad przyozdo-
bieniem i uświetnieniem poszczególnych fasad podzielili między sobą Leocha-
res, Bryaksis, Skopas, Praksyteles; niektórzy sądzą, że brał w tym udział także 
Timoteos. wybitny talent tych artystów sprawił, że mauzoleum zaczęto zaliczać 
do siedmiu cudów świata.

O prawidłach symetrii pisali również mniej sławni autorzy, jak Neksaris, 
Teocydes, Demofilos, Pollis, Leonidas, Silanion, Melampus, Sarnakus, Eufra-
nor, a o machinach pisali: Diades, Archytas, Archimedes, Ktesibios, Nymfo-
dorus, Filon z Bizancjum, Difilos, Demokles, Charias, Polyidos, Pyrros, Age-
sistratos.
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Wszystko, co z ich ksiąg uważałem za pożyteczne, w jedną złączyłem całość, 
przede wszystkim dlatego, że jak stwierdziłem, wiele ksiąg na ten temat u Gre-
ków wydano, u nas zaś niezwykle mało. Pierwszym mianowicie, który wydał 
taką księgę, był Fuficjusz; również Terencjusz Warro w dziele swym o dzie-
więciu naukach jedną księgę poświęcił architekturze, a Publiusz Septimiusz 
napisał dwie księgi.

Dotychczas jednak nikt nie zajął się tą dziedziną, chociaż również i wśród 
dawnych rzymian byli wielcy architekci, którzy by umieli nie mniej świetnie pi-
sać.

Tak więc w samych Atenach, architekci Anistates i Kallaischros, Antimachides 
i Porinos położyli fundamenty pod świątynię Jowisza olimpijskiego, którą zamie-
rzał wybudować Pizystrat; po jego śmierci zaniechano jednak budowy z powodu 
zamieszek politycznych. otóż kiedy po czterystu latach król Antioch przyrzekł 
fundusze na ten cel, rzymski obywatel Kosutiusz wybudował w sposób doskonały, 
z wielką biegłością i znajomością rzeczy, ogromną cellę z podwójną kolumnadą 
wokoło oraz architrawami i ozdobami rozmieszczonymi według zasad symetrii. 
dzieło to nie tylko wśród innych, ale nawet między najwybitniejszymi jest wymie-
niane. W czterech miejscowościach mamy świątynie o dekoracjach z marmuru, 
dzięki czemu imiona tych miast słusznie zyskały sławę. wspaniałość i umiejęt-
ne rozplanowanie tych budowli budzi podziw nawet na zgromadzeniach bogów. 
najprzód Chersifron z Knossos i syn jego Metagenes zaczęli wznosić w porządku 
jońskim świątynię Diany w efezie; wykończyć ją mieli Demetrios, niewolnik sa-
mej Diany, oraz Paionius z Efezu.

W Milecie ten sarn Paionius i Dafnis z Miletu zbudowali świątynię Apollina, 
również według proporcji jońskich. Iktinos zbudował w Eleuzis olbrzymią świą-
tynię Cerery i Prozerpiny według porządku doryckiego, bez zewnętrznej kolum-
nady, ale odpowiednio obszerną do wymagań kultu. Gdy Demetrius z Faleronu 
objął rządy w Atenach, Filon ustawił kolumny przed tą świątynią, zmieniając 
ją na Prostylos; poszerzył ją w ten sposób dla wtajemniczonych i dodał budow-
li dostojeństwa. w samych Atenach miał się podobno Kosutiusz podjąć budowy 
świątyni Jowisza olimpijskiego, w wielkich wymiarach, według symetrii i propor-
cji korynckich, jak to wyżej wspomniałem; jego zapisków jednak nie znaleziono.

Pragnęlibyśmy posiadać objaśnienia pisane nie tylko przez Kosutiusza, lecz 
również przez Gaiusa Mucjusza, który dzięki wielkiej wiedzy wzniósł ufundowa-
ną przez Mariusza świątynię Honos i Virtus wraz z kolumnami i architrawem 
w odpowiednich proporcjach, ściśle według reguł sztuki. gdyby ta świątynia zbu-
dowana była z marmuru, tak żeby miała w równej mierze wdzięk wypływający 
ze sztuki, jak dostojeństwo wynikające ze wspaniałości i kosztowności, byłaby 
zaliczana do najpierwszych i najznakomitszych budowli.

Skoro więc wśród naszych przodków znano wielkich architektów w nie mniej-
szej liczbie niż u greków i skoro w naszych czasach jest ich wielu, a tylko nieliczni 
pozostawili wskazówki, uważałem, że nie powinienem milczeć, lecz w poszczegól-
nych księgach omówić poszczególne działy. ponieważ w księdze szóstej podałem 
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zasady budowli prywatnych, w księdze siódmej opowiem o wykańczaniu budowli 
i o sposobach zapewniających im piękny wygląd i trwałość.

W księdze ósmej rozdziale pierwszym opisuje liczne elementy konstrukcyjne 
i wykończeniowe w tym posadzki w budynkach.

”Najpierw pomówię o wyrównaniu gruzem, co zajmuje naczelne miejsce przy 
wykańczaniu budowli, oraz o tym, jak starannie i przezornie należy postępować, 
aby uzyskać trwałość.

Jeżeli wyrównanie ma być wykonane bezpośrednio na gruncie, trzeba zbadać, 
czy grunt jest jednolicie stały, następnie należy go wyrównać i nałożyć nań gruz 
z zaprawą. Jeżeli zaś grunt będzie całkowicie albo częściowo naniesiony, trzeba 
go starannie wzmocnić ubijając palami.

Przy wykonaniu stropów nad poszczególnymi kondygnacjami trzeba zwrócić 
uwagę na to, aby ściana, która ma dochodzić do sufitu, nie była budowana ściśle 
aż po strop; raczej powinna ona sięgać nieco niżej, tak żeby belkowanie leżało 
na niej swobodnie. jeśli bowiem mocny mur szczelnie dotyka belkowania, to przy 
zsychaniu się albo przy uginaniu osiadających belek wskutek swej solidnej struk-
tury powoduje na nim nieuchronne rysy po lewej i prawej stronie.

Również należy uważać, by nie mieszać desek z zimowego dębu zwanego 
aesculus z deskami ze zwykłego dębu, ponieważ te ostatnie nasiąkłszy wilgocią, 
paczą się i powodują powstanie rys w stropach.

Jeśli zaś nie będzie dębu zimowego lub jeśli brak środków zmusi do użycia 
zwykłego dębu, należałoby takie deski cieniej pociąć; im cieńsze są deski, tym 
bardziej przylegają przybite gwoździami. następnie należy za pomocą dwóch 
gwoździ przybić deski na końcach belek, aby uniknąć wyginania się końców 
ku górze. Deski z gatunków dębu zwanych cerrus i farnus oraz deski bukowe nie 
są trwałe.

Po przybiciu desek trzeba je wymościć paprocią, a w braku paproci słomą, 
by uchronić drzewo od niszczącego działania wapna. Na to należy ułożyć war-
stwę kamieni nie mniejszych niż mieszczących się w garści. po nałożeniu tego 
podkładu trzeba przyrządzić tłuczeń; o ile jest świeży, wapno powinno stanowić 
jedną czwartą w stosunku do gruzu, natomiast jeśli tłuczeń był już używany, na-
leży dodać dwie siódme wapna.

Następnie należy ułożyć go, a dekurie powinny go ubić drewnianymi ubija-
kami; po ubiciu masa ta powinna być co najmniej na trzy czwarte stopy gruba. 
na to nakłada się warstwę składającą się z trzech części tłuczonych skorup gli-
nianych zmieszanych z jedną częścią wapna. grubość tej warstwy wraz z ułożoną 
na niej podłogą nie powinna być mniejsza niż sześć cali. na tej warstwie należy 
według linii i wagi ułożyć podłogi z płyt prostokątnych lub wielobocznych.

Skoro już ułoży się płyty i nada im właściwy spadek, należy je tak zeszlifo-
wać, by niezależnie od tego, czy są trójkątne, kwadratowe czy sześcioboczne, nie 
wystawały, lecz by całe pole spojonych płyt stanowiło równą powierzchni?; jeśli 
podłoga składa się z kostek prostokątnych, powinny one być ułożone zupełnie 
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gładko i nigdzie nie wystawać; o ile nie będą dokładnie wyrównane, nie można 
ich uznać za należycie zeszlifowane. takie posadzki tyburtyńskie z wypalanych 
cegieł, układane na kształt kłosów, muszą być bardzo starannie wykonane, aby 
nie było szpar ani nierówności, lecz by były gładkie i równo zeszlifowane. po ze-
szlifowaniu, wyczyszczeniu i wypolerowaniu sypie się pył marmurowy, a na to na-
kłada się warstwy wapna z piaskiem.

Szczególnie trwałe należy wykonywać podłogi pod gołym niebem, gdyż belki 
to pęczniejąc od wilgoci, to kurcząc się z powodu posuchy lub też osiadając, 
wskutek tych zmian niszczą podłogę. niszczą ją też mrozy i szron. jeśli jednak 
trzeba ją wykonać, musimy postąpić w następujący sposób, aby ją uchronić 
od zniszczenia: po zbiciu desek na podłogę trzeba poprzecznie na niej ułożyć 
drugą i przymocować gwoździami, tworząc w ten sposób podwójny pancerz. 
następnie trzeba przyrządzić świeży jastrych w takiej proporcji, by jedna część 
przypadała ma tłuczeń ceglany, dwie na gruz i dwie na wapno.

Po ułożeniu podkładu należy położyć jastrych, który po ubiciu powinien być 
co najmniej na stopę gruby; na to nakłada się pokrywę i, jak to już wspomniano, 
układa się posadzkę z dużych płyt ociosanych, mających około dwóch cali, nachy-
loną o dwa cale na każde dziesięć stóp. jeżeli właściwy stosunek zostanie utrzy-
many, a szlifowanie należycie wykonane, zabezpieczy się posadzkę od zniszcze-
nia. ażeby zaś drewno pod spojeniami nie ucierpiało od mrozu, trzeba je co roku 
przed zimą przepoić wytłoczynami z oliwek, co ją uchroni od przemarzania.

Jeśli chcemy jeszcze przezorniej postąpić, to na masie jastrychu należy 
na podkładzie z desek i zaprawy ułożyć dwustopowe dachówki, tak by wzdłuż 
spojeń biegły jednocalowe kanaliki. po ich złączeniu trzeba je wypełnić wapnem 
z dodatkiem oliwy, a następnie zatrzeć. wapno zapełniające kanaliki, twardnie-
jąc i nabierając trwałości, nie przepuści przez spojenia wody ani niczego inne-
go. na tej warstwie dachówek nakłada się pokrywę i umacnia ubijając rózgami. 
na tym układa się posadzkę z dużych płyt albo z cegieł na kształt kłosów o takim 
nachyleniu, jak podałem wyżej. tak wykonana posadzka nieprędko ulegnie uszko-
dzeniu.”[1].

W księdze ósmej zostały omówione technologie wykonywania tynków, okła-
dzin i wypraw tynkarskich.

„Gdy już załatwiliśmy sprawę posadzek, należy zająć się tynkiem. dobrze bę-
dzie, jeśli na długo przed rozpoczęciem prac ugasi się bryły najlepszego wap-
na, aby w razie niedostatecznego wypalenia w piecu wilgoć wyparowała przez 
długotrwałe lasowanie i masa stała się jednolita. jeśli się użyje przy nakładaniu 
tynku niedostatecznie wygaszonego świeżego wapna, to niewypalone cząsteczki 
będą wydzielać pęcherzyki. cząsteczki te, nierównomiernie ugaszone, rozpusz-
czają się dopiero w tynku na murze, powodując rysy.

Gdy się w sposób właściwy ugasi wapno i wszystko starannie przed podję-
ciem roboty przygotuje, to trzeba podobnie jak przy rąbaniu drewna posiekać 
gracą wapno w dole. jeśli przy gracowaniu wapna będzie się napotykać grudki, 
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to wapno nie jest dobrze wymieszane; kiedy żelazo będzie suche i czyste, będzie 
to oznaką, że wapno jest słabe i wysuszone; skoro wapno będzie tłuste i odpo-
wiednio ugaszone, oblepi żelazo niby klej wskazując, że jest pod każdym wzglę-
dem odpowiednie. wtedy należy ustawić rusztowanie i o ile stropy nie mają być 
ozdobione kasetonami przystąpić do wykonania sufitów.”[1].

”Przy sklepionych sufitach trzeba postąpić w następujący sposób. w odległo-
ściach nie większych niż na dwie stopy należy rozstawić proste łaty, najlepiej 
z cyprysowego drzewa, gdyż jodłowe szybko niszczeją pod wpływem próchni-
cy i starości. łaty te ułożone stosownie do kształtu łuku, zbite gęsto żelaznymi 
gwoździami, powinny być połączone ze stropem lub z więźbą dachową klamrami 
odpowiednio rozmieszczonymi. klamry powinny być z drzewa, któremu nie może 
zaszkodzić ani próchnica, ani starość, ani wilgoć, to znaczy z bukszpanu, ja-
łowca, oliwki, dębu zimowego, cyprysu i tym podobnych gatunków, z wyjątkiem 
zwykłego dębu, gdyż ten paczy się i powoduje rysy tam, gdzie został użyty.

Po rozmieszczeniu łat należy do nich przywiązać za pomocą sznurów z sitowia 
hiszpańskiego ubitą trzcinę grecką, tak jak kształt tego wymaga. również i od góry 
trzeba obrzucić sklepienie zaprawą z wapna i piasku, aby zatrzymać wilgoć ście-
kającą z wyższych pięter lub z dachu. gdy nie ma greckiej trzciny, trzeba zebrać 
delikatną trzcinę rosnącą na bagnach, spleść ją w wiązki odpowiedniej długości 
i jednakowej grubości, podwiązując ją w ten sam sposób, tak aby odległości mię-
dzy węzłami nie były większe niż dwie stopy; wiązki te przywiązuje się, jak wyżej 
podano, za pomocą sznura do łat i przybija drewnianymi kołkami. Następnie 
należy postąpić, jak wyżej wspomniano. po ułożeniu sklepienia i przepleceniu go 
trzciną trzeba je obrzucić od spodu naprzód zaprawą z grubego piasku, a potem 
z cieńszego, a wreszcie wypolerować kredą albo pyłem marmurowym.

Po wypolerowaniu sklepienia powinno się pod nim umieścić gzymsy jak naj-
lżejsze i jak najdelikatniejsze, albowiem wielkie będą ciążyć ku dołowi i nie będą 
się mogły utrzymać. Przy formowaniu gzymsów nie powinno się dodawać gip-
su, lecz trzeba je wykonać jedynie z pyłu marmurowego, i to w jednym ciągu, 
aby całość równomiernie wysychała. Przy sklepieniach należy unikać | dawnego 
rodzaju wykonania, gdyż takie gzymsy o znacznym ciężarze, zwisając, zagraża-
ją bezpieczeństwu. Gzymsy stosuje się bądź gładkie, bądź rzeźbione; w salach, 
gdzie trzeba umieścić ogniska lub liczne światła, gzymsy powinny być gładkie, 
by je łatwiej było czyścić. W pomieszczeniach letnich, gdzie nie ma dymu i gdzie 
sadze nie działają niszcząco, stosuje się gzymsy rzeźbione. Tynki ze względu 
na swą lśniącą białość narażone są na dym nie tylko z własnych, lecz i z sąsied-
nich budynków.

Po wykończeniu gzymsów narzuca się na ściany tynk możliwie chropawo, 
po podeschnięciu zaś tynk z delikatnego piasku utrzymując dokładnie kierunek: 
na długość pod sznur i linię, na wysokość według pionu, a przy kątach stosu-
jąc węgielnicę. w ten bowiem sposób wyrównana powierzchnia tynku będzie się 
nadawała pod malowidła. w czasie wysychania należy nakładać drugą i trzecią 
warstwę tynku, im bowiem lepszy podkład ma tynk z drobnego piasku, tym będzie 
mocniejszy i trwalszy.
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Skoro już poza podkładem nałoży się co najmniej trzy warstwy drobnoziar-
nistej zaprawy, należy przygotować zaprawę z grubo tłuczonego marmuru tak 
przyrządzoną, by przy wyrabianiu nie przywierała do kielni, lecz by wyciągnięte 
żelazo pozostało czyste. po nałożeniu j gruboziarnistej warstwy i w czasie jej 
przesychania należy nałożyć drugą warstwę, średnioziarnistą, na którą po wy-
równaniu nakłada się drobnoziarnistą. w ten sposób ściany pokryte trzema war-
stwami zaprawy z piasku i trzema z marmuru uzyskają trwałość, nie będą pękać 
ani podlegać innym uszkodzeniom.

Po utrwaleniu tynku przez zacieranie kielnią oraz po wygładzeniu go do po-
łysku marmuru, jak też po nałożeniu farb zmieszanych z ostatnią warstwą tynku 
ściany nabiorą wspaniałego blasku. farby nałożone starannie na wilgotnym tynku 
nie nikną, lecz dobrze się utrwalają, gdyż wapno po wypaleniu w ogniu staje się 
porowate i słabe, a wysuszone wchłania wszystko cokolwiek napotka i twardnieje 
równocześnie ze zmieszanymi z nim częściami składowymi, czyli elementami in-
nych materii, niezależnie od tego, z jakich części by się składało, po wyschnięciu 
zaś wydaje się mieć sobie tylko właściwe cechy.

Tak więc prawidłowo wykonany tynk ani nie staje się z biegiem czasu chro-
pawy, ani nie traci barw przy ich ścieraniu, chyba że nakładano je niestarannie 
i na sucho. jeśli się jednak nałoży na ściany tynk w sposób wyżej podany, zachowa 
on na długo trwałość, połysk i doskonałość. jeśli się natomiast nałoży po jednej 
warstwie piasku i marmuru, to cienki tynk łatwo się będzie kruszył, a ze względu 
na niewielką grubość nie uzyska właściwego połysku.

Podobnie bowiem jak srebrne lustro z cienkiej blachy daje jedynie niewyraźne 
i słabe odbicie, natomiast zwierciadło z grubego materiału, dające się dobrze 
wypolerować, odbija błyszczące i wyraźne dla spoglądającego obrazy, tak samo 
tynk składający się z cienkich warstw nie tylko pęka, ale również szybko traci 
połysk, gdy tymczasem tynk odpowiednio gruby, składający się z wielu warstw 
drobnego piasku i marmuru, wielokrotnie polerowany, nie tylko nabiera blasku, 
ale odbija obrazy.

Greccy tynkarze wyrabiają trwały tynk nie tylko w ten sposób, ale również 
i tak, że w przygotowanej skrzyni z piaskiem i wapnem dekuria ubija materiał 
drewnianymi stępami i dopiero tak przygotowanego używa. dlatego to niektórzy 
wycinają warstwy tynku ze starych budowli i używają ich jako płyt; pokryte nimi 
ściany mają wypukłe obramowania wokół tafli i pól podobnych do zwierciadeł.

Na tynkowanych ścianach wiklinowych, w miejscach, gdzie są słupy i po-
przeczne rygle, tynk pęka, gdyż drewno oblepione gliną wchłania wilgoć, następ-
nie zaś wysychając kurczy się i powoduje rysy. zaradzić temu można w następu-
jący sposób. do ściany wylepionej gliną przybija się trzcinę za pomocą gwoździ 
o szerokich główkach, i na to nakłada drugą warstwę gliny. na niej umocowuje 
się trzcinę pionowo, jeśli poprzednio biegła pionowo, a następnie w sposób już 
opisany obrzuca się zaprawą z piasku i z marmuru. w ten sposób dwie nieprze-
rwanie biegnące warstwy trzciny, ułożone w ścianach poprzecznie jedna do dru-
giej, zapobiegają kruszeniu i pękaniu.”[1].
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„Opisałem metody, jakie należy stosować przy tynkowaniu w miejscach su-
chych; obecnie wyłożę, jak należy nakładać tynk w miejscach wilgotnych, aby 
zapewnić jego trwałość. w pomieszczeniach parterowych należy na wysokość 
trzech stóp licząc od podłogi nakładać zaprawę sporządzoną ze skorup zamiast 
z piasku, by zabezpieczyć tynk od wilgoci. jeżeli zaś jakaś ściana będzie stale 
wilgotna, to należy w takiej od niej odległości, na jaką pozwolą warunki, po-
stawić drugą cienką ścianę; pomiędzy tymi ścianami poniżej poziomu podłogi 
trzeba poprowadzić kanał z otworami skierowanymi na zewnątrz. również jeżeli 
się ścianę podciągnie pod strop, trzeba pozostawić otwory wentylacyjne. jeśli bo-
wiem wilgoć nie będzie miała ujścia przez otwory górne i dolne, to rozprzestrzeni 
się także na nową ścianę. po czym należy obrzucić ściany zaprawą ze skorup 
glinianych, a następnie wyrównać i wygładzić tynkiem.

Jeśli jednak brak miejsca nie pozwoli na postawienie drugiej ściany, trzeba 
wówczas przeprowadzić kanały z otworami na zewnątrz i następnie z jednej stro-
ny nad krawędzią kanału ułożyć dwustopowe dachówki, a z drugiej strony usta-
wić słupki z cegiełek wielkości dwóch trzecich stóp, by mogły oprzeć się na nich 
krawędzie dwóch dachówek; powinny one być odległe od ścian nie więcej niż 
na szerokość dłoni. następnie należy nad tym aż do góry przymocować pionowo 
płytki z nóżkami; płytki te mają być starannie wysmołowane od strony wewnętrz-
nej, by nie wchłaniały wilgoci; ponadto zarówno u dołu, jak i u góry ponad skle-
pieniem powinny być otwory. Z kolei trzeba pobielić je wapnem rozpuszczonym 
w wodzie, aby umożliwić związanie z rapowaniem, wysuszone bowiem w piecu 
nie mogą przyjąć ani utrzymać rapowania, jeśli się ich przedtem nie obrzuci 
wapnem, które wiąże oba elementy. po narzuceniu rapowania, zamiast piasko-
wej nakłada się zaprawę z tłucznia i wykonuje czynności zgodnie z już podanym 
sposobem tynkowania.

Ozdoby powinny być w zgodzie z wymaganiami stosowności, tak aby wykoń-
czenie ścian było odpowiednie do miejsca i nie naruszało jego powagi przez 
różnorodność. w trikliniach zimowych nie są potrzebne ani wielkie obrazy, ani 
ozdobne gzymsy pod sklepionym sufitem, gdyż wszystko to niszczeje pod wpły-
wem dymu z ognia i od sadzy, którą daje światło. natomiast w tych salach należy 
na ścianach ponad cokołem umieścić i wygładzić czarne płyty poprzedzielane 
pasami koloru ochry lub minium; sklepienie powinno być gładkie, bez ozdób. 
również jeśli kto zwróci uwagę na stosowany przez greków sposób wykonywania 
posadzek w zimowych pomieszczeniach, nie będzie złe takie niedrogie i prak-
tyczne wykonanie. Poniżej poziomu triklinium należy zrobić wykop na głębokość 
około dwóch stóp, a ubiwszy ziemię położyć z gruzu lub tłucznia podłogę o takim 
nachyleniu, aby otwory wychodziły na kanał odpływowy. następnie kładzie się 
warstwę węgla mocno go ubijając, a na nią na grubość pół stopy zaprawę z gru-
bego piasku, wapna i popiołu. po wyrównaniu powierzchni i wygładzeniu kamie-
niem szlifierskim według linii i wagi sprawia to wrażenie czarnej posadzki. w ten 
sposób cokolwiek w czasie uczt uleje się z pucharów lub co wyplują biesiadnicy 
przy kosztowaniu, wysycha od razu na posadzce, a służba, nawet bosa, nie prze-
ziębią się przy tego rodzaju podłodze.”[1].
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„W innych pomieszczeniach, to znaczy w pokojach wiosennych, jesiennych 
i letnich, a także w atriach i perystylach, starożytni odtwarzali wiernie w swych 
malowidłach wszystkie zjawiska; albowiem obraz jest wiernym odbiciem tego, 
co istotnie jest być może, a więc ludzi, budynków, okrętów i innych rzeczy, których 
wyraźne i określone kształty stanowią wzór naśladowany w malarstwie. dlatego 
starożytni, którzy pierwsi wprowadzili dekoracje ścienne, naśladowali najpierw 
różnorodność i układ płyt marmurowych, a następnie bogactwo w odmianach 
gzymsów t i rozmaitych układów klinów. Później doszli do tego, że odtwarzali 
także kształt budynków, występy kolumn i frontonów. na miejscach otwartych, 
jak w eksedrach, korzystając z wielkich wymiarów ścian malowali dekoracje tra-
gediowe, komediowe lub satyryczne; krużganki natomiast, dzięki ich długości, 
ozdabiali krajobrazami odtwarzającymi charakterystyczne cechy pewnych oko-
lic; malowano porty, przylądki, wybrzeża, rzeki, źródła, cieśniny morskie, świą-
tynie, gaje, góry, bydło, pasterzy. gdzieniegdzie zaś na wielkich obrazach przed-
stawiano wizerunki bogów lub sceny mityczne, jak również i walkę pod troją lub 
wędrówki Ulissesa, do wszystkiego czerpiąc wzory z natury. Obecnie jednak ma-
larstwo wzorujące się na naturze nie znajduje uznania; zamiast wiernego odda-
wania określonych rzeczy maluje się ściany w sposób dziwaczny. zamiast kolumn 
przedstawia się żłobkowane łodygi o powyginanych liściach i zwojach, zamiast 
frontonów dowolne ozdoby, jak również kandelabry podtrzymujące świątynki; 
ponad dachy tych świątyń wyrastają z korzeni wraz z wolutami delikatne kwiaty, 
a pośród nich bez uzasadnienia rozmieszczone są figurki, jak również pnącza 
dopełnione półfigurkami o głowach ludzkich lub zwierzęcych. Tego wszystkiego 
ani nie ma, ani być nie może, ani też nie będzie. bo jakżeż mogą łodygi napraw-
dę podtrzymywać dach albo kandelabry dźwigać ozdoby frontonu, delikatne zaś 
i miękkie pnącza siedzące na nich figurki? Jakżeż może z korzenia i łodygi wyra-
stać coś, co jest na pół kwiatem, a na pół figurką?

Tymczasem ludzie patrząc na te nieprawdziwe obrazy nie ganią ich, lecz znaj-
dują w ich widoku przyjemność, nie zastanawiając się, czy to jest możliwe w przy-
rodzie. nowy ten styl doprowadził do tego, że źli krytycy oskarżali dobrą sztukę 
o brak pomysłowości. sądy zaś ludzkie pod wpływem złego smaku nie umieją już 
ocenić rzeczy dobrych i pełnych wartości. nie powinno się uznawać za dobre 
obrazów niepodobnych do rzeczywistości, choćby nawet były artystycznie wyko-
nane, i nie powinno się ich od razu dodatnio oceniać, jeśli nie znajdują uzasad-
nienia w pewnych prawach i jeśli się sprzeciwiają dobremu smakowi.

Kiedy bowiem Apaturiusz z Alabandy wykonał dla małego teatru w Tralles, 
zwanego tam έκκλησιαστήριον ekklesiasterion, wyszukane dekoracje teatralne 
i przedstawił w nich zarówno kolumny, jak i posągi, centaurów dźwigających 
architrawy, rotundy o kopulastych dachach, występujące narożniki frontonów, 
gzymsy ozdobione głowami lwów, których paszcze miały odprowadzać wodę 
z dachów, a ponad tym wszystkim namalował jeszcze drugą kondygnację z ro-
tundami, przedsionkami, połowami frontonów i różnymi innymi ozdobami dachu, 
wszystko to niezwykłym widokiem oczarowało patrzących. gotowi byli pochwa-
lić dzieło, gdyby nie był wystąpił matematyk Licymniusz i tak nie powiedział: 
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„mieszkańcy Alabandy uchodzą za ludzi w życiu publicznym uzdolnionych, lecz 
z powodu niewielkiej wady, mianowicie braku smaku, uważani są za niemądrych, 
albowiem w ich gimnazjonie wszystkie posągi przedstawiają mówców, na forum 
zaś stoją posągi dyskobolów, biegaczy i bawiących się piłką. tak niestosowne 
do charakteru miejsca rozmieszczenie posągów sprawiło, że miasto uznano 
za pozbawione smaku. uważajmy więc, ażeby dekoracja sceny wykonana przez 
Apaturiusza nie zrobiła z nas alabandejczyków albo abderytów.

Któż z was bowiem mógłby mieć domy, kolumny albo frontony na dachach 
z dachówek? Wszystko to można by ustawić na stropach, ale nie na dachach 
z dachówek. jeśli więc u nas w malarstwie znajdzie uznanie to, co nie może mieć 
uzasadnienia w rzeczywistości, sami postawimy się w rzędzie państw, które z po-
wodu tych braków uważane są za pozbawione rozumu".

Apaturiusz nie miał odwagi się sprzeciwić, zabrał więc dekoracje, zmienił 
je i poprawił, dostosowując do rzeczywistości. O, gdybyż za sprawą nieśmier-
telnych bogów Licymniusz powstał z grobu i wystąpił przeciw temu zamieszaniu 
i malarstwu ściennemu, które zeszło na bezdroża! Nie od rzeczy też będzie, jeśli 
wyjaśnimy, dlaczego fałszywe zasady zwyciężyły prawdę. to bowiem, co starożyt-
ni nie szczędząc trudów i zręczności starali się osiągnąć za pomocą rzemiosła, 
dzisiaj osiąga się za pomocą barw i wyszukanych efektów. wartość, jakiej doda-
wała dziełu subtelność artysty, nie jest dziś potrzebna, zastępuje ją pański zbytek.

Czyż w starożytności nie używano minimum oszczędnie, jakby na lekarstwo? 
Dziś pokrywa się nim bez wyboru prawie całe ściany. dochodzi do tego jeszcze 
zieleń, purpura, błękit armeński. choćby te barwy nie były nawet artystycznie 
nałożone, pociągają oczy swym blaskiem; ponieważ zaś są tak cenne, ustalono 
przepisami, że dostarczać ich muszą właściciele, a nie przedsiębiorcy.

Przytoczyłem wszystko, co tylko mogłem, aby odwieść od błędnej drogi 
w dekoracji ściennej. obecnie, aby to było pomocne, poruszę sprawę przyrzą-
dzania materiałów, a przede wszystkim marmuru, gdyż o wapnie pisałem już 
na początku.”[1].

„Nie wszędzie mamy ten sam rodzaj marmuru, i tylko w niektórych okoli-
cach występują złoża kamienia o ziarnach przezroczystych jak sól, nadające-
go się do użycia po stłuczeniu i zmieleniu. gdzie brak takiego materiału, tłucze 
się i miele odłamki, czyli okruchy, które są odrzucane przy obróbce marmurów. 
po przesianiu używa się ich do tynków.

W innych okolicach, jak na obszarze między Magnezją a Efezem, kopie się już 
gotową mączkę, której nie trzeba ani mleć, ani przesiewać; jest ona tak delikatna 
jak tłuczona i przesiewana ręcznie.

Jeśli idzie o barwniki, to niektóre występują w pewnych okolicach samoistnie 
i wydobywa sieje na miejscu; niektóre zaś wytwarza się z innych rzeczy przez 
zmieszanie ich w pewnym określonym stosunku; barwniki owe oddają te same 
usługi.”[1].

W następnej księdze autor zajmuje się barwnikami, pigmentami, ich pocho-
dzeniem, pozyskiwaniem i zastosowaniem w robotach wykończeniowych.
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„Najpierw wyłożymy, w jaki sposób wydobywa się pigmenty występujące sa-
moistnie, jak sil zwany przez Greków ώχραochrą. znajduje się je w różnych oko-
licach, a także w Italii. jednakże najlepszy gatunek, jakim jest ochra attycka, 
obecnie już nie istnieje, gdyż niewolnicy pracujący w Atenach w kopalni srebra, 
kopiąc sztolnie w poszukiwaniu srebra, wydobywali równie gorliwie srebro, jak 
i ochrę, jeśli przypadkiem na jaką żyłę natrafili. dlatego to starożytni używali 
wielkich ilości ochry do ozdabiania budowli. Również znaczne ilości sandaraki 
wydobywa się w wielu miejscach, lecz najlepszy gatunek znajduje się w kilku 
zaledwie miejscowościach, jak w Synopie nad Fontem, w Egipcie, w Hiszpanii 
na Balearach, a również na Lemnos, gdzie senat i lud rzymski zezwolili pobierać 
cło Ateńczykom.

Biel parajtońska zapożyczyła nazwę od miejsca swego wydobycia; stąd rów-
nież nazwa melinum dla bieli, która występuje podobno jedynie na wyspie Melos 
należącej do cyklad. Również i zielona kreda znajduje się w wielu punktach, lecz 
najlepszy jej gatunek jest w Smyrnie. Grecy nazywają ją ϋεοδότειοσtheodoteios, 
gdyż obywatel, na którego gruncie po raz pierwszy tę kredę znaleziono, nazywał 
się Theodotos.

Auripigment, zwany po grecku άρσενικόν arsenikon, wydobywa się nad Pon-
tem. podobnie i sandaraka występuje w wielu okolicach, lecz najlepszy jej gatu-
nek wydobywa się nad Fontem w pobliżu rzeki Hypanis.”[1].

”Teraz przejdę do omówienia sprawy minium [cynober]. Powiadają, że po raz 
pierwszy odkryto je na terytorium cylbiańskim należącym do Efezu. Zarówno 
minium, jak i jego własności są bardzo ciekawe. wydobywa się je, zanim przez 
obróbkę dojdzie do stanu minium, pod postacią żyły skalnej rudy podobnej do że-
laza, jednakże bardziej czerwonej i pokrytej czerwonym pyłem. przy wydobywa-
niu pod uderzeniem żelaznych narzędzi występują krople rtęci zbierane natych-
miast przez górników. Zebrany kruszec wrzuca się do pieców w kopalni, aby go 
wysuszyć wobec znacznej w nim zawartości wilgoci, a para wydobywająca się 
pod wpływem ognia z tego kruszcu osiada na dnie pod postacią rtęci. po usunię-
ciu samych kamieni trudno jest zebrać owe małe krople osiadłe na dnie, wrzu-
ca się je więc do wody, gdzie łączą się w jedną całość. przy objętości czterech 
sekstariuszów mają wagę stu funtów. Gdy na rtęci zlanej do naczynia położy się 
kamień o wadze stu funtów, to pływa on na powierzchni i nie może rtęci zgnieść 
ani wyprzeć czy też rozdzielić jej masy. gdyby po usunięciu kamienia położyło 
się na to miejsce skrupuł złota, ów nie będzie pływał, lecz sam przez się opadnie 
na dno. nie da się więc zaprzeczyć, że waga zależy nie od objętości, lecz od ro-
dzaju poszczególnych przedmiotów. Rtęć nadaje się do wielu celów. bez niej nie 
można bowiem pozłocić ani srebra, ani brązu. jeśli haftowana złotem szata nie 
nadaje się do użytku wskutek starości, wrzuca się materiał do glinianych naczyń 
umieszczonych nad ogniem i spala. pozostały popiół z domieszką rtęci wrzuca 
się do wody; rtęć przyciąga wszystkie cząstki złota i łączy się z nim. po odlaniu 
wody zlewa się rtęć do sukiennego worka i ugniata rękami: dzięki swej płynności 
rtęć pod naciskiem przecieka na zewnątrz przez rzadkie sukno, a szczere złoto 
pozostaje wewnątrz.”[1].
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„Obecnie powrócę do sporządzania minium. po wysuszeniu kamieni tłucze się 
je w żelaznych moździerzach; gdy wskutek przemywania i wielokrotnego praże-
nia usunie się zanieczyszczenia, ukazują się barwy. ponieważ z usunięciem rtęci 
minium zostało pozbawione swej naturalnej siły, staje się delikatne i słabe. użyte 
do ozdoby zamkniętych pomieszczeń nie psuje się, lecz zachowuje swą barwę. 
Użyte jednak na wolnym powietrzu, to znaczy w perystylach, eksedrach i tym 
podobnych miejscach, dokąd docierają blask oraz promienie słońca i księżyca, 
psuje się, a straciwszy siłę czernieje. kiedy pisarz Faberius, wzorując się na in-
nych, zapragnął pięknie ozdobić swój dom na Awentynie, kazał wszystkie ściany 
perystylów pomalować minium. Już po trzydziestu dniach straciły one piękny 
wygląd i pokryły się plamami. musiał je zatem zamalować innymi barwami. Je-
żeli jednak komuś będzie na tym bardzo zależało, aby minium użyte przy ozdo-
bach nie utraciło barwy, powinien po wygładzeniu i wyschnięciu ściany nałożyć 
na nią pędzlem roztopiony wosk punicki zmieszany z oliwą. Następnie, ogrze-
wając węglem umieszczonym w żelaznym naczyniu równocześnie wosk i ścianę, 
doprowadzić do temperatury pocenia się, by wosk na ścianie równomiernie się 
rozciągnął, a potem pocierać świecą i płótnem, podobnie jak się postępuje przy 
nagich posągach z marmuru, co grecy nazywają γάνωσισganosis. W ten sposób 
pokrywa z wosku nie dopuszcza do tego, by światło księżyca lub promienie sło-
neczne wyciągały barwy z malowanej ściany. wytwórnie minium z Efezu prze-
niesiono obecnie do Rzymu, ponieważ ten sam rodzaj rudy znaleziono również 
w Hiszpanii, skąd przewozi się rudę do Rzymu, gdzie ją przetwarzają dzierżawcy 
państwowi. wytwórnie te znajdują się między świątynią Flory a świątynią Kwi-
rynusa.

Minium fałszuje się przez dodanie wapna. dlatego jeśli się chce stwierdzić, 
czy jest prawdziwe, trzeba postąpić w następujący sposób. należy wziąć blachę 
żelazną, położyć na niej minium i trzymać je nad ogniem, aż się blacha rozża-
rzy. kiedy pod wpływem żaru barwa zmieni się i stanie się czarna, odstawia się 
blachę od ognia i jeśli po ostygnięciu minium odzyska dawny kolor, będziemy 
mieli dowód, że nie jest zafałszowane; jeśli natomiast pozostanie czarne, będzie 
to oznaką zafałszowania.

Powiedziałem już wszystko, cokolwiek mogłem sobie przypomnieć o minium. 
chryzokol przywozi się z macedonii, a wydobywa w najbliższym sąsiedztwie ko-
palni miedzi. błękit armeński i indygo już samą swą nazwą wskazują, skąd po-
chodzą.”[1].

„Obecnie przejdę do barwników, które powstały przez przetworzenie innych 
składników. najpierw pomówię o czerni, tak bardzo potrzebnej w budownictwie, 
pragnąc podać właściwe, zgodne z zasadami rzemiosła sposoby jej sporządza-
nia. Otóż buduje się pomieszczenie na wzór laconicum, dokładnie wygładzone 
i wypolerowane marmurem. na zewnątrz stojący piec połączony jest z tym po-
mieszczeniem przewodami i ma ponadto bardzo wąski otwór prowadzący do pa-
leniska, by się płomień na zewnątrz nie wydobywał. w piecu umieszcza się ży-
wicę. pod wpływem silnego ognia wydzielana sadza dostaje się przez przewody 
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do owego pomieszczenia i osiada na ścianach i na sklepieniu sufitu. Zbiera się 
ją stamtąd, część miesza z gumą i przygotowuje na atrament, reszty zaś po do-
mieszaniu kleju używają tynkarze do malowania ścian.

Jeśli brak tego materiału, należy tak sobie poradzić w tej przymusowej sytu-
acji, by nie wstrzymywać roboty: spala się chrust i wióry, a gdy się już zwęglą, 
gasi się i rozciera je w moździerzu z dodatkiem kleju. w ten sposób otrzymuje się 
wcale niezły czarny barwnik do tynków. Również osad winny wysuszony i wygo-
towany na ogniu, a następnie utarty w moździerzu i zmieszany z klejem da w uży-
ciu kolor zupełnie odpowiadający miękkiemu tonowi czerni; im lepszy będzie 
gatunek wina, tym lepiej kolor ten będzie naśladował barwę nie tylko czerni, lecz 
nawet indyga.”[1].

„Sposób przyrządzania błękitu najpierw wynaleziono w Aleksandrii, później 
zaś wytwórnię jego założył Westoriusz w Puteoli. Niesłychanie ciekawe są zarów-
no sposób otrzymywania tego barwnika, jak i składniki, z których się go wydoby-
wa. mianowicie uciera się dokładnie na mączkę piasek z kwiatem sody, następnie 
miesza się z opiłkami miedzi cypryjskiej, uzyskanymi za pomocą grubych pilni-
ków, i skrapia wodą, by stworzyć jednolitą masę. następnie formuje się w rękach 
kule i zgniata, by tak wyschły. po wyschnięciu układa się je w glinianym garnku, 
który się wstawia do pieca. kiedy miedź i piasek stopią się w jedno pod wpły-
wem silnego ognia, nawzajem użyczając sobie i przejmując od siebie wydzielane 
wyziewy, tracą swe cechy charakterystyczne, a przetworzone przez siłę ognia 
stają się błękitne. Paloną ochrę, która ma duże zastosowanie w dekoracji ścian, 
uzyskuje się w następujący sposób: bryłę dobrej ochry rozżarza się na ogniu, 
a następnie zalewa się octem i tak otrzymuje się purpurowy barwnik.”[1].

„Obecnie powinno się omówić przyrządzanie bieli ołowianej i grynszpanu, 
zwanego u nas aeruca. otóż rodyjczycy układają w beczkach chrust skropio-
ny octem, a na chruście bryły ołowiu, po czym szczelnie przykrywają beczki, 
by para z octu nie uchodziła; gdy po określonym czasie otworzą beczki, znajdują 
ołów zamieniony w biel ołowianą. w podobny sposób przez włożenie w beczki 
płytek z miedzi otrzymują grynszpan zwany aeruca. Biel ołowiana ogrzewana 
w piecu zmienia swą barwę na ogniu, tworząc sandarakę. odkrycia tego dokonali 
ludzie przypadkowo w czasie pożaru. tak uzyskana sandaraka jest praktyczniej-
sza w użyciu od wydobywanej w stanie naturalnym z kopalni.”[1].

„Obecnie omówię barwę purpurową, sprawiającą największą przyjemność 
swym świetnym i wspaniałym wyglądem. otrzymuje się ją z ślimaka morskiego, 
który u wszystkich badaczy nie mniejszy budzi podziw niż inne zjawiska przyrody. 
nie we wszystkich okolicach, gdzie występuje, ślimak ów ma tę samą barwę, lecz 
różną zależnie od biegu słońca, zgodnie z prawem natury. Nad Pontem i w Ga-
lacji, okolicach najdalej na północ wysuniętych, jest on czarny, na północo-za-
chodzie napotykamy odcień niebieskawy, w okolicach zwróconych dokładnie 
ku wschodowi i zachodowi znajduje się go o barwie fiołkowej, natomiast na po-
łudniu ma barwę czerwoną. ten właśnie rodzaj ślimaka spotyka się na wyspie 
Rodos i w innych okolicach najbliżej biegu słońca leżących. Zebrawszy muszle 
rozłupuje sieje za pomocą żelaznych narzędzi, a spływający z nich niby łzy sok 
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purpurowy wyciska się i uciera w moździerzu. sok ten nazwano ostrum, ponie-
waż uzyskuje się go ze skorup morskich ślimaków zwanych ostrea. Nie oblany 
miodem, wskutek znacznego zasolenia szybko wysycha.”[1].

„Barwy purpurowe przyrządza się również z kredy barwionej korzeniem ru-
bii i hysginum; także z kwiatów otrzymuje się inne kolory. dlatego to tynkarze, 
chcąc naśladować ochrę attycką, wrzucają wysuszone fiołki do naczynia z wodą, 
gotują je, a odpowiednio wygotowane wyciskają ręcznie przez kawałek płótna 
do moździerza i dodawszy kredy ucierają; tak uzyskują barwę ochry attyckiej. 
W ten sam sposób przyrządzają vaccinium i mieszając je z mlekiem otrzymują 
doskonałą purpurę. A jeśli ktoś ze względu na wysoką cenę nie może użyć chryzo-
kolu, to dodając do błękitu roślinę zwaną szafranem otrzymuje bardzo intensyw-
ną zieleń zwaną grynszpanem farbowanym. również w braku indygo naśladują 
go farbując kredę selinuncką albo pierścieniową barwnikiem zwanym vitrum, 
a po grecku γάνωσισisatis.

W miarę mych wiadomości podałem, jaką drogą i za pomocą czego w zależ-
ności od warunków można uzyskać trwałość, jak się powinno wykonać dekora-
cje malarskie oraz jakie wrodzone właściwości mają barwniki. w siedmiu tych 
księgach zawarłem wiadomości o wznoszeniu wszelkiego rodzaju budowli oraz 
przedstawiłem zasady, do których należy się stosować; w dalszym ciągu mówić 
będę o wodzie i o sposobach jej odkrycia, jeśli gdzieś jej brak, o doprowadzeniu 
wód i wreszcie jak należy sprawdzać, czy jest zdrowa i zdatna do picia.”[1].

W księdze ósmej Witruwiusz omawia podstawy filozoficzne ,teoretyczne 
i naukowe oraz podstawowe prawa przyrody w zakresie niezbędności wody dla 
życia ludzi.

„Spośród siedmiu mędrców Tales z Miletu za początek wszechrzeczy uznał 
wodę, Heraklit ogień, kapłani magów wodę i ogień. Eurypides, uczeń Anaksago-
rasa, zwany przez ateńczyków filozofem sceny, uznał za początek wszechrzeczy 
powietrze i ziemię twierdząc, że ziemia, zapłodniona przez deszcze spadające 
z niebios, zrodziła ludzi i wszystkie żywe twory świata; że cokolwiek zrodziło się 
z ziemi, pod wpływem czasu rozpada się i do ziemi powraca, a wszystko, co zro-
dzone z powietrza, znów do niego dąży i nic nie ginie, lecz zmienione jedynie 
wskutek rozpadu wraca do stanu pierwotnego.

Pitagoras zaś, Empedokles, Epicharm i inni badacze przyrody i filozofowie 
uznawali cztery żywioły: powietrze, ogień, ziemię i wodę, które łącząc się w ga-
tunki z góry ustalone przez naturę stwarzają cechy charakterystyczne, właściwe 
każdemu rodzajowi. Spostrzegamy, że nie tylko żywe istoty biorą z nich początek, 
ale że w ogóle bez ich siły nic nie może się wyżywić, wzrastać ani zachować. ciała 
bowiem nie mogą żyć bez pełni oddechu, chyba że wpływające przez stały od-
dech powietrze umożliwi wzrost. a jeśli zbraknie odpowiedniej ilości ciepła, nie 
będzie ani życia, ani mocnej i prostej postawy, ani nie będzie można odpowiednio 
strawić pożywienia. również jeśli się ciała nie odżywi pokarmem pochodzącym 
z ziemi, osłabnie ono i utraci potrzebny mu żywioł ziemi.
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Jeśli zaś istoty żywe pozbawione zostaną siły wilgoci, to zeschną, pozbawione 
krwi i żywiołu płynnego. z tej przyczyny myśl boska nie uczyniła tego, co jest 
nieodzowne dla ludzi, ani trudnym do zdobycia, ani drogim tak jak perły, złoto, 
srebro i wszystko, czego nie potrzebuje ani ciało, ani przyroda, natomiast hojnie 
po całym świecie rozrzuciła to, co zabezpiecza życie ludzkie. z tych żywiołów po-
wietrze uzupełnia brak powietrza w ciele, energia słoneczna i wynalazek ognia 
przychodzą z pomocą ciepłu i zabezpieczają życie. owoce ziemi, w nadmiarze do-
starczając pożywienia, zaspokajają potrzeby i stale żywią wszystkie istoty; woda 
zaś służy nie tylko jako napój, ale zaspokaja wszystkie inne potrzeby, tym mil-
sza, że bezpłatne daje korzyści. Dlatego też ci, co sprawują obrzędy kapłańskie 
według zwyczajów egipskich, jawnie okazują, że świat powstał z żywiołu wody. 
niosąc bowiem dzban pełen wody do świątyni i do sanktuarium, padają na ziemię 
i wznosząc ręce ku niebu dziękują łaskawości boskiej za wynalezienie wody.

Skoro więc badacze przyrody, filozofowie i kapłani stwierdzili, że wszystko 
istnieje dzięki potędze wody, uważałem, iż wyłożywszy w siedmiu poprzednich 
księgach zasady budownictwa, w tej powinienem napisać o sposobach wykrywa-
nia wody, ojej zaletach w zależności od terenu, na jakim występuje, o sposobach 
jej doprowadzania i o ocenie jej jakości.”[1].

W księdze ósmej rozdziale pierwszym zawarte są podstawowe informacje 
o zasadach poszukiwania miejsc i żródeł pozyskiwania wody użytkowej oraz 
podstawową wiedzę z zakresu hydrogeologii i metod poszukiwania wody

„Woda jest najbardziej potrzebna zarówno dla codziennego życia, jak i jego 
przyjemności. Gdy źródła płyną na powierzchni, woda jest łatwo dostępna, je-
śli jednak nie wypływają na wierzch, trzeba szukać żył wody pod ziemią i tam 
ją gromadzić. tam, gdzie się poszukuje wody, należy przed wschodem słońca po-
łożyć się na ziemi, opierając silnie brodę o ziemię i patrzeć przed siebie dokoła. 
jeśli bowiem broda będzie unieruchomiona, oko nie będzie błądziło wyżej niż 
potrzeba, lecz będzie spoglądało w oznaczonej wysokości. należy poszukiwać 
wody w miejscach, gdzie opary snują się i wznoszą ku górze, w miejscach bowiem 
suchych nie ma tego rodzaju oznak.

Przy poszukiwaniu wody trzeba się liczyć z terenem, ponieważ woda wystę-
puje tylko w pewnego rodzaju miejscach. w kredzie są zazwyczaj nieliczne, ską-
pe i niegłębokie żyły wodne, a sama woda nie będzie bardzo smaczna. również 
w gruboziarnistych luźnych piaskach jedynie w dolnych warstwach będzie nieco 
wody mętnej i niezbyt smacznej. w czarnoziemiu znajduje się w nieznacznej ilo-
ści skroplona wilgoć pochodząca z zimowych opadów, które osiadają na stałym 
i trwałym podłożu; ma ona smak doskonały.

W żwirach znajdują się niewielkie tylko żyły i bardzo niepewne; woda 
ta ma również doskonały smak. w piasku zbitym, gruboziarnistym i drobnoziar-
nistym, a także w lufach częściej i pewniej występuje woda, a smak ma także wy-
borny. również dużo dobrej wody znajduje się w czerwonych skałach, o ile tylko 
nie zaniknie wyciekając przez szczeliny. u podnóża gór i w skałach kwarcytowych 
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wody jest więcej i płynie ona szybciej, jest również chłodniejsza i zdrowsza. źró-
dła występujące na równinach mają wodę słoną, ciężką, ogrzaną i niesmaczną, 
chyba że płynąc z gór pod ziemią tryskają w środku pól, a zacienione drzewami 
mają rześkość górskich źródeł. Oznaką występowania wody w wyżej opisanych 
terenach będzie rosnące w tych miejscach delikatne sitowie, dzika wierzba, ol-
cha, wierzba italska, trzcina, bluszcz i te rośliny, które nie występują w miejscach 
pozbawionych wilgoci. rosną one również w położonych poniżej reszty obszaru 
zagłębieniach, gdzie zbiera się wilgoć z opadów zimowych i z pól i dzięki temu 
dłużej się utrzymuje. nie można więc na tym polegać, lecz trzeba wody szukać 
tam, gdzie poza zagłębieniami występuje taka roślinność nie zasiana, lecz zro-
dzona w sposób naturalny.

W miejscach, gdzie zaznaczy się w ten sposób istnienie wody, trzeba przepro-
wadzić następującą próbę. należy wykopać wgłębienie szerokości nie mniejszej 
niż trzy stopy, a głębokości pięciu stóp i umieścić w nim pod zachód słońca czarę 
z ołowiu czy brązu lub też miskę. przygotowane naczynie smaruje się od we-
wnątrz oliwą i ustawia dnem do góry; następnie otwór pokrywa się trzciną lub 
liśćmi i zasypuje ziemią. nazajutrz odsłania się naczynie: jeśli będzie wilgotne 
i pokryte kroplami, to w miejscu tym będzie woda.

Podobnie gdy w jamie ustawi się naczynie z niewypalonej gliny i w ten sam 
sposób przykryje, to jeśli znajduje się tam woda, naczynie po odkopaniu okaże 
się wilgotne i będzie się rozpadać. Jeśli zaś w tym wgłębieniu umieści się garść 
wełny, a następnego dnia wyciśnie się z niej wodę, będzie to oznaczać, że wystę-
puje tu woda. podobnie jeśli lampka odpowiednio przygotowana, napełniona oli-
wą i zapalona, wstawiona w takie wgłębienie nie wypali się do dnia następnego 
i zachowa jeszcze oliwę i knot, a sama lampa będzie wilgotna, to w miejscu tym 
będzie występować woda; ciepło bowiem przyciąga do siebie wilgoć. również 
jeśli w takim dole roznieci się ognisko, a rozgrzana i przepalona ziemia wydzieli 
mgliste opary, to miejsce takie będzie miało wodę. Skoro się przeprowadzi te 
próby i znajdzie wyżej opisane oznaki, należy w tym miejscu wykopać studnię, 
a znalazłszy żyłę wody, trzeba w pobliżu kopać dalsze studnie i przez podziemne 
kanały sprowadzić wodę w jedno miejsce.

Żył wodnych należy przede wszystkim poszukiwać w górach i okolicach zwró-
conych ku północy , ponieważ tam woda bywa smaczniejsza, zdrowsza i bardziej 
obfita. okolice te odwrócone są bowiem od słońca, pokryte gęsto drzewami i la-
sami, góry zaś mają własny cień, który nie dopuszcza, by promienie słoneczne 
padały bezpośrednio na powierzchnię ziemi i wyciągały wilgoć. Doliny górskie 
gromadzą szczególnie dużo opadów, a śnieg ze względu na gęste zalesienie i cień 
rzucany przez drzewa i góry utrzymuje się tam dłużej, gdy zaś stopnieje, woda 
przenika przez szczeliny i dociera do podnóża gór, skąd tryska jako źródło. rów-
niny natomiast nie mają wielkich zasobów wody, a jeśli nawet jakie są, woda taka 
nie może być zdrowa, gdyż żar słońca nie powstrzymany cieniem wyciąga i zabie-
ra wilgoć z równinnych pól. a jeśli nawet woda występuje, to najdelikatniejsze, 
najlżejsze i najzdrowsze jej składniki wchłania powietrze i rozprasza w prze-
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stworzu, gdy tymczasem w źródłach na równinie pozostają składniki najcięższe, 
twarde i niesmaczne.”[1].

W księdze ósmej rozdziale drugim autora zajmuje się elementami meteoro-
logii , hydrologii związanymi z ogólnymi zasadami poszukiwaniami właściwych 
miejsc do budowy ujęć wodnych.

„Woda deszczowa jest zdrowsza, gdyż składa się z najlżejszych i najdelikat-
niejszych cząstek zebranych z wszystkich źródeł, następnie jak gdyby przesia-
na przy ruchu powietrza, w czasie opadów spływa na ziemię. na równinie nie 
ma takiej obfitości opadów jak w górach lub pod samymi górami; w jakąkol-
wiek bowiem stronę skierują się mgły poranne wznoszące się o wschodzie słońca 
ku górze, wypierają powietrze, a pozostając w ruchu zasilane są przez dopływ 
fal powietrza napływającego w opróżnione przez nie miejsce; powietrze, które 
napływa, dokądkolwiek wypiera mgły, przez siłę swego ruchu wzmaga również 
napór i fale powietrzne. Gdziekolwiek jednak wiatry poniosą skłębione opary 
znad źródeł, rzek, bagien i morza, wszędzie skupi je i wchłonie ciepło słoneczne, 
pędząc je pod postacią chmur do góry. A gdy chmury te niesione przez fale po-
wietrza dotrą do gór, rozbijają się o nie i wśród burz, wskutek własnego ciężaru 
i masy, rozpryskują się, zamieniają się w wodę i spływają na ziemię.

Opary, chmury i mgły powstają, jak się zdaje, dlatego, że ziemia kryje w so-
bie zarówno żar, jak i silne powiewy, zarówno zimno, jak i wielką ilość wód. 
skoro więc słońce wschodzące dotknie swym ciepłem ochłodzony w czasie nocy 
krąg ziemi, z mrojcu podnoszą się wiatry, a znad wilgotnych obszarów unoszą się 
chmury. o tym zaś, że powietrze rozgrzane przez słońce wyciąga z ziemi wilgoć, 
można się przekonać na przykładzie łaźni. W gorących łaźniach nie ma nigdzie 
zbiorników z wodą u góry, lecz powietrze rozgrzane żarem wydobywającym się 
z palenisk unosi z posadzki wodę pod sklepienie i tam ją gromadzi, ponieważ 
gorąca para podnosi się zawsze w górę; początkowo nie opada, ponieważ jest jej 
mało, w miarę jednak nagromadzania się nie może się utrzymać wskutek swego 
ciężaru, lecz spada na głowy zażywających kąpieli. w ten sam sposób powie-
trze pod gołym niebem, nagrzane przez słońce, zewsząd wyciąga wilgoć, unosi 
ją ku górze i gromadzi w formie chmur. ziemia bowiem pod wpływem gorąca 
wydziela z siebie wilgoć, podobnie jak ciało ludzkie pot. Wskazują na to również 
wiatry, z których wiatr północny i północno-wschodni, zrodzone w najzimniej-
szych okolicach, z braku wilgoci są rozrzedzone. natomiast wiatr południowy 
i wiatry powstające wzdłuż biegu słońca są bardzo wilgotne i przynoszą deszcze; 
przychodzą one ogrzane z gorących krajów, a spijając z ziemi wilgoć unoszą 
ją i rozlewają w krajach północnych.

Świadczą o tym źródła rzek, z których najliczniejsze i największe biorą swój 
początek na północy, jak to podają mapy i opisy ziemi. i tak przede wszystkim 
w Indiach Ganges i Indus wypływają z gór Kaukazu, w syrii Tygrys i Eufrat, 
w foncie azjatyckim Borystenes, Hypanis i Tanais, w Kolchidzie Fasis, w Galii 
Rodan, w prowincji celtyckiej Ren, z tej strony Alp Timawus i Pad, w Italii Tyber. 
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W Maurusii, zwanej u nas Mauretanią, w górach Atlasu bierze swój początek 
rzeka Dyris, która mając źródła na północy płynie ku zachodowi do jeziora Hep-
tagonus, zmienia swą nazwę na Ager, a od jeziora Heptabolus począwszy płynie 
pod pustynnymi górami ku południowi i wpada do tak zwanego bagna; następnie 
okrąża Meroe, królestwo południowych etiopczyków, i począwszy od tego bagna, 
przewijając się obok rzeki Astansoba i Astoboa i wielu innych, dociera przez góry 
do katarakty; stamtąd płynie bystro ku północy, przechodzi na ziemie Egiptu 
między Elefantis, Syene i tebańską równiną, gdzie nosi nazwę Nilu. Że źródła nilu 
leżą istotnie w Mauretanii, można najlepiej wywnioskować z tego, że i po drugiej 
stronie gór Atlasu są źródła rzek płynących ku oceanowi zachodniemu i że rodzą 
się w nich ichneumony, krokodyle i tym podobne zwierzęta i ryby, z wyjątkiem 
hipopotamów.

Skoro więc według opisów świata wszystkie wielkie rzeki wypływają z pół-
nocy, a równiny afrykańskie leżące na południu pod torem słońca kryją wilgoć 
głęboko pod ziemią i niewiele tylko mają źródeł i rzek, wynika z tego, że o wiele 
lepsze są źródła na północy i północo-wschodzie, chyba że wody przepływają 
przez obszary zawierające siarkę, ałun lub asfalt. wtedy zmieniają się i, gorące 
czy zimne, zawsze mają niemiły zapach i smak. Woda gorąca nie ma żadnych 
specjalnych właściwości, natomiast woda zimna płynąca przez gorące warstwy 
silnie się ogrzewa i wypływa przez żyły na powierzchnię ocieplona; nie zachowu-
je jednak dłużej ciepła, lecz szybko stygnie. gdyby z natury była ciepła, nie ozię-
biłaby się. natomiast nie odzyskuje smaku, zapachu ani koloru, gdyż ze względu 
na naturalną rzadkość wody jest ona nimi przeniknięta i z nimi zmieszana.”[1].

W księdze ósmej rozdziale trzecim zawarto informacje na temat różnego 
rodzaju akwenów, zbiorników wody, zawierających wodę o zróżnicowanych 
właściwościach fizycznych i chemicznych i ich możliwości wykorzystania dla 
potrzeb ludzi.

”Istnieje kilka gorących źródeł o tak smacznej i przyjemnej wodzie do picia, 
że nie przewyższa ich ani woda ze źródła Kamen, ani z wodociągu Marcjusza. 
Żródła takie powstają w naturalny sposób: kiedy w głębi ziemi rozpali się ogień 
rozniecony przez ałun, asfalt czy siarkę, płomieniem swym rozpala ziemię nad 
nim leżącą; żarem swym rozgrzewa też warstwy wyżej położone i o ile znajdują 
się tam jakieś źródła słodkiej wody, to pod wpływem tego ciepła ogrzewają się 
w żyłach i wypływają na powierzchnię zachowując dobry smak. Istnieją również 
zimne źródła o nieprzyjemnym zapachu i smaku; wypływają one z głębi ziemi, 
przepływają przez gorące warstwy, a następnie przebywając długą przestrzeń 
ukazują się na powierzchni ochłodzone, o zepsutym smaku, zapachu i barwie. 
Taką jest albula na drodze tyburtyńskiej i takie są zimne źródła o takim samym 
zapachu, zwane tyburtyńskimi, w okolicach Ardei i w innych podobnych miej-
scach. mimo że zimne, wody te wrzeć się zdają, ponieważ w głębi napotykają 
gorące warstwy i wtedy przez zetknięcie się wilgoci i ognia wchłaniają w siebie 
z silnym hukiem gwałtowne prądy powietrza. W ten sposób nabrzmiałe, pod na-
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porem wiatru tryskają w formie silnie wrzących źródeł. te zaś wody, które nie 
mają ujścia, lecz są zamknięte w skałach, wypiera ciśnienie powietrza poprzez 
wąskie żyły aż na szczyty pagórków.

Dlatego też ci, którzy przypuszczają, że na wysokości takich pagórków można 
znaleźć źródła poszerzając ujścia żył, doznają zawodu. tak bowiem jak woda 
w naczyniu z brązu nie wypełnionym po brzegi, lecz tylko do dwóch trzecich, 
i przykrytym pokrywą nagrzewa się pod wpływem silnego gorąca i wskutek swej 
naturalnej rzadkości wchłaniając silny powiew żaru nie tylko wypełnia naczynie, 
lecz pod wpływem ciśnienia powietrza podnosi pokrywę i wzbierając przelewa 
się, a po usunięciu pokrywy i ulotnieniu się powietrza wraca do pierwotnej ob-
jętości podobnie i w źródłach, które mają zwężone ujście, ciśnienie pieniącej się 
wody prze ku górze, kiedy zaś ujście się poszerzy, woda pozbawiona ciśnienia 
wskutek swej rzadkości powraca do właściwego poziomu.”[1].

„Są jeszcze inne rodzaje wód o szczególnych właściwościach, jak rzeka Hi-
mera na Sycylii, która w pewnej odległości od źródła dzieli się na dwie odnogi: 
jedna z nich, przepływając ziemię o słodkich sokach, sama jest bardzo słodka, 
druga odnoga ma posmak słony, gdyż przepływa przez obszary, gdzie wydoby-
wa się sól. Również w Parajtonium na drodze do wyroczni Ammona i na Kasios 
blisko Egiptu są jeziora bagniste tak zasolone, że na ich powierzchni występuje 
sól skrystalizowana. i na wielu innych obszarach są źródła, rzeki i jeziora, które 
przepływając przez kopalnie soli stają się z konieczności słone.

Inne wody, płynąc przez tłuste żyły w ziemi, wytryskują zmieszane z oliwą, jak 
na przykład rzeka Liparis koło Soloj, miasta w Cylicji: woda jej natłuszcza myją-
cych się w niej i zażywających kąpieli. Podobnie w Etiopii istnieje jezioro, które 
pokrywa tłuszczem ludzi w nim pływających. również w Indiach znajduje się je-
zioro, które przy pięknej pogodzie wydziela z siebie dużo oliwy. w Kartaginie jest 
źródło, na którego powierzchni pływa oliwa o zapachu skórki cytrynowej; używa 
się tej oliwy do natłuszczania owiec.

W Zakyntos i w okolicach Dyrrachium oraz w Apollonii występują źródła wy-
dzielające wraz z wodą dużo smoły. W Babilonie znajduje się rozległe jezioro 
zwane λίµνη άσφαλτιτισ jeziorem asfaltowym z pływającą na powierzchni płynną 
smołą; używając tej smoły i cegieł wystawiła Semiramida mur dokoła Babilonu. 
Również w Joppie w Syrii i w Arabii numidyjskiej znajdują się ogromne jeziora 
wydzielające wiele smoły, rozchwytywanej przez okolicznych mieszkańców. Zja-
wisko to nie zadziwia, gdyż znajdują się tam znaczne złoża twardej smoły. kiedy 
bowiem woda przedziera się przez obszary zawierające smołę, porywa z sobą 
ten składnik, występując zaś na powierzchnię oddziela się i pozbywa się smoły. 
W Kappadocji, na drodze między Mazaka i Tyaną znajduje się wielkie jezioro: 
jeśli wrzuci się do tego jeziora kawałek trzciny lub innej podobnej rośliny, a na-
zajutrz ją wyjmie, okaże się, że część zanurzona w wodzie skamieniała, nie zanu-
rzona zaś pozostała nie zmieniona. Podobnie w Hierapolis we Frygii wytryska 
dużo ciepłej wody, którą odprowadza się do rowów wykopanych dokoła ogrodów 
i winnic. Z wody tej wydziela się po roku kamienna skorupa; wznosząc co roku 
nasypy z ziemi po lewej i prawej stronie rowu, doprowadza się wodę, a za po-
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mocą utworzonej skorupy grodzi się pola. wydaje się, że zjawisko to zgodne jest 
z prawem natury, gdyż w tych okolicach i w tych glebach, gdzie źródło bierze 
początek, znajduje się sok o właściwościach kleju. kiedy zmieszany płyn wytryska 
na powierzchnię, żar słońca powoduje jego stężenie; podobne zjawisko można 
oglądać w salinach. Istnieją również bardzo gorzkie źródła wypływające z gorz-
kich soków ziemi, jak na przykład rzeka Hypanis nad Fontem. Wody tej rzeki 
są bardzo słodkie na przestrzeni czterdziestu mil od źródła; gdy jednak rzeka do-
pływa do miejsca oddalonego od ujścia o sto sześćdziesiąt mil, wpada do niej ma-
leńkie źródełko, które wpływając przepaja goryczą całą rzekę, gdyż przepływa 
przez ziemię i żyły, skąd wydobywa się sandarakę, i od niej nabiera goryczy.”[1].

W księdze ósmej rozdziale czwartym poznajemy zakres badań przy poszuki-
waniu zdrowych źródeł wody oraz badań geologicznych ,badań wody ,praktycz-
nych wskazówek dotyczących oceny źródeł wody.

”Badania i próby należy przeprowadzać w następujący sposób. jeśli źródła 
tryskają same i są otwarte, to zanim zacznie się doprowadzać z nich wodę,Trzeba 
się rozejrzeć i zwrócić uwagę na budowę ciała okolicznych mieszkańców. Jeśli 
będą dobrze zbudowani, o świeżej cerze, mocnych nogach i nie będą mieli ka-
prawych oczu, to należy źródła uznać za dobre. również jeśli się wykopie nowe 
źródło i wodę z niego wleje do naczynia korynckiego lub innego, sporządzonego 
z dobrego brązu, a woda nie pozostawi plam, będzie ona dobra. również dobra 
będzie woda, która po wygotowaniu w kotle miedzianym odstawiona, a następnie 
odlana, nie pozostawi na dnie osadu z piasku lub mułu. Podobnie też jeśli jarzyny 
wrzucone do tej wody i pozostawione w naczyniu na ogniu szybko się ugotują, 
będzie to wskazówka, że woda jest dobra i zdrowa. również jeśli woda źródlana 
będzie jasna i przejrzysta i jeśli na terenach, z których przypływa i do których 
dąży, nie będzie rosło sitowie ni mech, a jej łożysko nie będzie zanieczyszczone 
osadem, lecz będzie miało czysty wygląd, wszystko to będzie oznaką, że woda jest 
doskonała i zdrowa.”[1].

W księdze ósmej rozdziale piątym podane są zasady i stosowane narzędzia 
pomiarowe przy projektowaniu i realizacji robót inżynieryjnych w zakresie do-
staw wody do osiedli i budynków.

„Obecnie wyjaśnię, w jaki sposób należy doprowadzać wodę do osiedli i miast. 
Pierwszą sprawą jest ustalenie poziomów. przeprowadza się to za pomocą ce-
lowników, wag wodnych lub chorobatów; dokładniejsza jest metoda za pomocą 
chorobatu, ponieważ celowniki i wagi wodne zawodzą. Chorobat stanowi listwa 
długości mniej więcej dwudziestu stóp. na końcach tej listwy umocowane są do-
kładnie według węgielnicy jednakowe podpórki, a pomiędzy listwą i podpórka-
mi, za pomocą czopów, skośne łaty, na których zaznaczone są według pionu linie 
pionowe i zgodnie z tymi liniami zwisają z listwy piony. jeśli listwa jest równo 
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ustawiona, to piony te, pokrywając dokładnie zaznaczone linie, wykazują poło-
żenie poziome.

Jeśli natomiast przeszkadzać będzie wiatr i wskutek ruchu linie nie będą słu-
żyły jako dokładna wskazówka, wówczas należy wypełnić wodą rowek znajdu-
jący się u góry przyrządu, długi na pięć stóp, szeroki na cal, a głęboki na pół-
tora cala; jeśli woda dotknie równomiernie górnych krawędzi rowka, wiadome 
będzie, że poziom został wyznaczony. skoro za pomocą chorobatu wyznaczy się 
poziom, znany będzie również spadek. Ktoś znający księgi Archimedesa może po-
wie, iż za pomocą wody nie można uzyskać prawidłowego poziomu, gdyż według 
Archimedesa woda nie tworzy poziomej powierzchni, lecz jest sferoidem, którego 
środek odpowiada środkowi świata. niezależnie od tego jednak, czy powierzch-
nia wody jest równa czy sferoidalna, jeśli tylko listwa będzie leżała poziomo, 
woda na obu krańcach rowka, po lewej i prawej stronie, będzie na tej samej 
wysokości. jeśli zaś rowek będzie w jakimś kierunku nachylony, to w części wyżej 
położonej woda nie będzie dochodziła do krawędzi. Albowiem do czegokolwiek 
by się wodę wlało, będzie ona miała w środku nabrzmienie i wygięcie, a na obu 
końcach po prawej i lewej stronie poziom wyrównany. wzór takiego chorobatu 
umieszczony będzie na końcu księgi. jeśli spadek będzie większy, woda łatwiej 
spłynie; jeśli wystąpią przerwy w spadku wywołane wklęsłością terenu, trzeba 
temu będzie zaradzić przez podbudowę.”[1].

W księdze ósmej rozdziale szóstym zawarto niezwykle interesujące zasady 
doboru, badania, projektowania i realizacji kanałów, wykopów, drążenia stud-
ni, ujęć wody,  zbiorników, basenów, rezerwuarów, wodociągów, systemów za-
opatrzenia w wodę siedlisk ludzkich, instalacji wodociągowych, wodotrysków, 
fontann. Wiedza niezbędna w tym zakresie to hydrogeologia, fizyka, mechani-
ka, zasady prowadzenia robót inżynieryjnych, technologia,

”Wodę sprowadza się trzema sposobami: albo w formie strumieni przez sztucz-
nie zbudowane kanały, albo w rurach ołowianych, albo w rurach glinianych. 
urządzenie powinno być następujące. jeśli wodę sprowadza się kanałami, mur 
musi być bardzo mocny, a łożysko strumienia musi mieć spadek nie mniejszy niż 
jedna czwarta cala na każde sto stóp; kanał powinien być przesklepiony, by słoń-
ce jak najmniej naświetlało wodę. skoro kanał dosięgnie murów miejskich, trzeba 
zbudować rezerwuar i złączony z nim potrójny zbiornik na wodę. w rezerwuarze 
tym powinno się zainstalować trzy rury równomiernie rozmieszczone i połączo-
ne ze zbiornikiem o tak ze sobą połączonych komorach, by ewentualny nadmiar 
wody spływał z bocznych komór do komory środkowej. W środkowej komorze na-
leży umieścić rury doprowadzające wodę do basenów i wodotrysków; z drugiej 
komory powinny rury prowadzić do łaźni , co stanowiłoby źródło corocznych do-
chodów państwowych, a z trzeciej komory do domów prywatnych, by nie zabra-
kło wody na użytek publiczny, nie mogliby jej bowiem zużywać, gdyby mieli wła-
sne przewody od źródeł. podział ten uważam za celowy z tego względu, że ludzie 
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sprowadzający prywatnie wodę do swych domów przyczynią się do utrzymania 
wodociągów przez podatki płacone państwowym dzierżawcom.

Jeśli zaś między rurami miasta a źródłem znajdować się będą góry, trzeba 
postąpić w następujący sposób. Należy przekopać pod ziemią kanały o pewnym 
spadku, jak to wyżej już zaznaczono; jeśli natrafimy na tuf albo na skałę, na-
leży wyrąbać kanał, a jeśli mamy do czynienia z ziemią lub piaskiem, trzeba 
obmurować ściany oraz zasklepić je i w ten sposób wodę doprowadzić. odstępy 
między studniami powinny wynosić sto dwadzieścia stóp.Jeśli się będzie wodę 
doprowadzać rurami z ołowiu, trzeba najpierw zbudować zbiornik przy źródle, 
a następnie od zbiornika przy źródle do zbiornika miejskiego ułożyć rury, któ-
rych światło oblicza się wedle ilości wody. rury powinny mieć co najmniej dzie-
sięć stóp długości. jeśli będą stucalowe, to każda z nich powinna ważyć tysiąc 
dwieście funtów; jeśli będą miały po osiemdziesiąt cali, ciężar każdej powinien 
wynosić dziewięćset sześćdziesiąt funtów; jeśli będą pięćdziesięciocalowe, to cię-
żar ma się równać sześciuset funtom; jeśli czterdziestocalowe, to ciężar równa się 
czterystu osiemdziesięciu funtom; jeśli trzydziestocalowe, to ciężar trzysta sześć-
dziesiąt funtów; jeżeli dwudziestocalowe, to ciężar dwieście czterdzieści funtów; 
jeśli piętnastocalowe, to ciężar sto osiemdziesiąt funtów; jeśli dziesięciocalowe, 
to ciężar sto dwadzieścia funtów; jeśli ośmiocalowe, to ciężar sto funtów; jeśli 
pięciocalowe, to ciężar sześćdziesiąt funtów. rury otrzymują oznaczenia wielko-
ści na podstawie szerokości blachy ołowianej, to znaczy na podstawie ilości cali, 
jaką mają blachy ołowiane przed wygięciem. tak więc rura sporządzona z blachy 
szerokiej na pięćdziesiąt cali będzie miała nazwę pięćdziesięciocalowej, a inne 
rury odpowiednio inną nazwę.

Wodociąg poprowadzony przy użyciu rur ołowianych tak należy wykonać. je-
śli źródło będzie leżało na odpowiednim poziomie w stosunku do miasta, a po-
środku nie będzie tak wysokich wzgórz, by stanowiły przeszkodę, lecz znajdą się 
obniżenia terenu, należy wznieść podbudowę do odpowiedniego poziomu, tak jak 
przy strumieniach i kanałach. jeśliby natomiast droga okrężna nie była zbyt dłu-
ga, należałoby rury przeprowadzić wokoło. gdyby doliny ciągnęły się na długiej 
przestrzeni, to trzeba wodę sprowadzić po stoku w dół i tam wznieść niewysokie 
podmurowanie, aby uzyskać jak najdłuższą płaszczyznę poziomą; w ten sposób 
uzyska się wybrzuszenie zwane po grecku κοιλίαkoilia. następnie kiedy woda 
dojdzie do przeciwległego stoku, to z powodu znacznej długości wybrzuszenia 
zwolna wzbierze i spiętrzy się aż po szczyt pagórka.

Jeśli się nie zastosuje owego wybrzuszenia w dolinach i nie zbuduje podbudo-
wy wyrównującej poziom, to powstanie zagięcie, które woda rozsadzi i rozerwie 
w miejscu spojenia rur. w owym wybrzuszeniu należy również zbudować komory 
dla osłabienia ciśnienia. postępując w ten sposób ci, co doprowadzać będą wodę 
rurami z ołowiu, doskonale to wykonają, gdyż tylko wtedy mogą wody skiero-
wać w dół, poprowadzić je drogą okrężną, zastosować wybrzuszenia i spiętrzyć 
wodę, jeśli będzie odpowiedni spadek począwszy od samego źródła aż do murów 
miasta.
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Będzie również rzeczą korzystną, jeśli co dwadzieścia cztery tysiące stóp 
urządzi się zbiorniki wody, aby w razie jakiegoś uszkodzenia nie ucierpiała ca-
łość i by łatwiej było znaleźć miejsce uszkodzenia. owe zbiorniki nie powinny 
się znajdować ani w miejscu spadku wód, ani na płaszczyźnie wybrzuszenia, ani 
na wzniesieniach, ani w ogóle w dolinach, lecz na dłuższej płaszczyźnie poziomej.

Jeśli zaś chcemy wodociąg wykonać tańszym kosztem, to należy sporządzić 
rury z gliny spoistej, grube co najmniej na dwa cale, z jednej strony zwężone, 
aby je można było nasunąć na siebie i dopasować. spojenia ich trzeba posmaro-
wać niegaszonym wapnem zaprawionym oliwą. na zagięciach po obu końcach 
wybrzuszenia trzeba umieścić w samym zagięciu obrobiony blok z czerwonego 
kamienia przewiercony w ten sposób, aby można było do niego włączyć z jednej 
strony ostatnią rurę spadku, a z drugiej strony pierwszą rurę wybrzuszenia. po-
dobnie przy stoku wznoszącym się ku górze: w otworze bloku kamienia czerwo-
nego tkwi ostatnia rura wybrzuszenia i pierwsza rura wzniesienia.

Dzięki takiemu wyrównaniu poziomów, na których leżą rury stoku opada-
jącego, jak też stoku wznoszącego się, woda nie rozsadzi rur. zwykle bowiem 
powstaje w wodociągach tak silne ciśnienie, że mogłoby nawet rozsadzić skały, 
gdyby wody ze źródła nie doprowadzało się powoli i po trochu oraz gdyby na-
poru na zagięciach i zakrętach nie powstrzymywały wiązania lub obciążenia. 
wszystko inne stosuje się podobnie jak przy rurach z ołowiu. przed wpuszczeniem 
wody ze źródła wprowadza się do rur popiół, by w razie nie dość dokładnego 
uszczelnienia zatkać nim spojenia rur.

Wodociągi zbudowane z rur glinianych mają takie zalety. przede wszystkim 
w razie ich uszkodzenia każdy je może naprawić. ponadto woda z rur glinianych 
jest znacznie zdrowsza niż z rur ołowianych, gdyż z ołowiu powstaje biel ołowia-
na, podobno dla zdrowia szkodliwa; jeśli więc to, co z ołowiu pochodzi, jest szko-
dliwe, to tym bardziej ołów nie może być zdrowy. Jako przykład mogą służyć pra-
cujący przy ołowiu ludzie, którzy mają cerę bladą. kiedy bowiem przy topieniu 
ołów staje się płynny, pary jego atakują członki ciała i, prażąc je codziennie, po-
zbawiają krwi. jeśli więc chcemy mieć zdrową wodę, wydaje się, że należy ją jak 
najrzadziej sprowadzać wodociągami z ołowiu. na to, że woda z rur glinianych 
jest smaczniejsza, wskazuje jej codzienne użycie, gdyż nawet ci, co mają srebrną 
zastawę stołową, ze względu na smak wody używają do niej naczyń glinianych.

Jeśli zaś brak jest źródeł, skąd by można doprowadzać wodę, trzeba kopać 
studnie. nie należy przy tym działać bez rozwagi, lecz bystro i starannie rozpa-
trzyć przyrodzone prawa wszystkich zjawisk, których wiele i różnego rodzaju 
kryje ziemia. składa się ona, jak i wszystko inne, z czterech żywiołów: przede 
wszystkim sama jest żywiołem ziemi, z wilgoci ma źródła wody, zawiera również 
ciepło, z którego rodzą się siarka, ałun, asfalt; posiada również potężny żywioł 
powietrza. gdy to powietrze przepojone wyziewami dotrze przez szczeliny w ziemi 
do przekopu studziennego i owieje ludzi zajętych kopaniem, naturalną siłą pary 
hamuje oddech potrzebny do życia; kto więc szybko stamtąd nie ucieknie, ginie.

Ażeby tego uniknąć, należy spuścić zapaloną lampkę: jeśli się będzie nadal 
paliła, można bezpiecznie schodzić w dół. jeśli zaś siła wyziewu zgasi lampę, 
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trzeba po prawej i po lewej stronie studni przekopać otwory potrzebne dla prze-
wiewu: w ten sposób wyziewy ulotnią się, podobnie jak oddech przez dziurki 
od nosa. po przeprowadzeniu tego, skoro się już dotrze do wody, trzeba wykonać 
ocembrowanie, by uniknąć zasypania.

Jeśli jednak grunt będzie twardy albo żyły wody będą ukryte zbyt głęboko, 
trzeba gromadzić zapasy wody ściekającej z dachów lub wyżej położonych miejsc 
do zbiorników sporządzonych na sposób sygnijski. zbiorniki te tak należy wyko-
nać. najpierw trzeba przygotować bardzo czysty i twardy piasek, a następnie 
połupać kwarcyt na bloki nie większe niż funtowe; w skrzyni wymieszać bardzo 
mocne wapno z piaskiem w takiej proporcji, żeby dwie części wapna wypadały 
na pięć części piasku. następnie ubijać w dole za pomocą drewnianych ubijaków 
obitych żelazem, na wysokość zamierzonego zbiornika.

Gdy ściany są już wykonane, trzeba usunąć ziemię ze środka aż do dna, 
po czym wyrównane dno wyłożyć do zamierzonej grubości. jeśli zaś zbuduje się 
dwa lub trzy takie zbiorniki obok siebie w ten sposób, by woda mogła się przesą-
czać z jednego do drugiego, to będzie ona zdrowsza i smaczniejsza. skoro bowiem 
muł będzie się mógł osadzić, woda stanie się czyściejsza i zachowa swój smak bez 
jakichkolwiek zapachów; w przeciwnym razie należy ją oczyścić za pomocą soli.

W księdze tej wyłożyłem wszystko o właściwości wód, o różnych ich rodza-
jach, o ich zastosowaniu, o sposobach doprowadzania i badania. w następnej 
księdze omówię gnomonikę i zasady dotyczące zegarów.”[1].

W księdze dziewiątej poznajemy opinię o wpływie stanu wiedzy w zakresie 
nauk podstawowych matematyki, geometrii, mechaniki, fizyki na inne dziedzi-
ny powodujące ich rozwój zmiany ,poprawę życia ludzi i postęp cywilizacyjny.

„Starożytni Grecy tak dalece wyróżniali sławnych atletów, że zwycięzcy 
w igrzyskach olimpijskich, pytyjskich, istmijskich i nemejskich nie tylko otrzy-
mywali publicznie palmę i wieńce, lecz powracając do kraju wjeżdżali w triumfie 
na kwadrygach w mury miast ojczystych i przez całe życie korzystali z utrzyma-
nia wyznaczonego im przez państwo. jeśli się nad tym zastanawiam, dziwię się, 
dlaczego podobne wyróżnienia, jeśli nawet nie większe, nie spotykają pisarzy, 
którzy przez wieki służą całej ludzkości. i raczej to właśnie powinno się było 
wprowadzić, gdyż atleci przez ćwiczenie wzmacniają tylko własne ciało, pisarze 
natomiast rozwijają nie tylko umysł własny, lecz również i umysły innych ludzi, 
podając w swych księgach wskazówki do zdobywania wiedzy i do wyrabiania 
bystrości umysłu.

Cóż bowiem za pożytek daje ludzkości niezwyciężony Milon z Krotony albo 
inni jemu podobni, poza tym że za życia sławni byli wśród obywateli. Nauki zaś 
Pitagorasa, Demokryta, Platona, Arystotelesa i innych mędrców, uprawiane 
w codziennym nieustannym trudzie, przynoszą wciąż nowe i świeże owoce nie 
tylko ich współobywatelom, lecz całej ludzkości. toteż ci, którzy od wczesnej mło-
dości zdobywając obszerną wiedzę osiągają najwyższą mądrość, wprowadzają 
w państwach bardziej ludzkie obyczaje, równość praw oraz prawodawstwo, bez 
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czego żadne państwo istnieć nie może w stanie nienaruszonym. Skoro zaś mą-
drość pisarzy tak wielkie dary przyniosła ludzkości zarówno w życiu prywatnym, 
jak i publicznym, sądzę, że w zamian za to powinno im się nie tylko przyznawać 
palmy i wieńce, lecz uchwalać triumfy i uznać ich za godnych miejsca w gronie 
bogów.

Spośród licznych przykładów wybiorę kilka, by dowieść, że myśli ich były 
pożyteczne dla rozwoju życia ludzkiego, i by uznano, że za to należy się mę-
drcom wyróżnienie. Na początek podam jedno z wielu niezwykle pożytecznych 
twierdzeń Platona, tak jak sam je wyjaśnił: jeśli chcemy zwiększyć dwukrotnie 
jakieś miejsce lub pole, które ma równe boki i jest kwadratem, to liczbę, której 
się nie da znaleźć przez mnożenie, można otrzymać za pomocą wykresu. Rzecz 
ta przedstawia się następująco. powierzchnia kwadratu długiego i szerokiego 
na dziesięć stóp będzie wynosiła sto stóp. gdy się tę powierzchnię ma podwoić, 
by wynosiła dwieście stóp i miała równe boki, to należy znaleźć wielkość boku 
kwadratu, którego powierzchnia ma wynosić dwieście stóp. obliczyć tego jednak 
nie można. jeśli bowiem przyjmiemy czternaście stóp jako długość boku, to licz-
ba owa pomnożona przez siebie da sto dziewięćdziesiąt sześć; jeżeli zaś piętna-
ście, to otrzymamy dwieście dwadzieścia pięć stóp. Ponieważ długości szukanego 
boku nie możemy wyznaczyć za pomocą obliczenia, musimy w kwadracie dłu-
gim i szerokim na dziesięć stóp przeprowadzić przekątną z jednego wierzchołka 
do drugiego, by podzielić kwadrat na dwa równe trójkąty, każdy o powierzchni 
pięćdziesięciu stóp, i wziąwszy długość przekątnej za podstawę wykreślić na niej 
kwadrat o równych bokach. jak więc w mniejszym kwadracie zostały wyznaczone 
przez przekątną dwa równe sobie trójkąty, każdy o powierzchni pięćdziesięciu 
stóp kwadratowych, tak samo w większym kwadracie znajdą się cztery takie trój-
kąty, o tej samej wielkości i powierzchni. w ten sposób przeprowadził platon me-
todą geometryczną podwojenie kwadratu, jak to wyjaśnia rysunek umieszczony 
na dole stronicy.

Również Pitagoras pokazał, jak można bez pomocy przyrządów ustalić kąt 
prosty, i to, co rzemieślnicy osiągają z wielkim trudem, uzyskać bezbłędnie 
na podstawie zasad przez niego ustalonych.

Jeśli się bowiem weźmie trzy linijki, jedną długą na trzy stopy, drugą o długo-
ści czterech stóp, a trzecią o długości pięciu stóp, i tak je ułoży, by stykając się 
końcami tworzyły trójkąt, to utworzą dokładnie kąt prosty.

Jeśli zaś biorąc za podstawę długość każdej linijki wykreśli się na nich trzy 
równoboczne kwadraty, to kwadrat, którego bok liczy trzy stopy, będzie miał 
powierzchnię dziewięciu stóp kwadratowych, kwadrat o boku równym czterem 
stopom będzie miał powierzchnię szesnastu stóp kwadratowych, a powierzchnia 
kwadratu o boku z pięciu stóp będzie wynosiła dwadzieścia pięć stóp kwadrato-
wych. W ten sposób powierzchnia kwadratu wykreślonego na boku pięciostopo-
wym równa się sumie powierzchni dwóch kwadratów wykreślonych na bokach 
o długości trzech i czterech stóp. pitagoras nie wątpił, że dokonał tego odkrycia 
natchniony przez muzy i, jak powiadają, złożył im za to ofiarę. prawo to poza 
korzyścią, jaką daje w wielu wypadkach przy pomiarach znajduje również zasto-
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sowanie przy budowie schodów w budowlach, pomagając do ustalenia stopnia 
ich nachylenia.

Jeśli się bowiem podzieli na trzy części wysokość piętra od wierzchu stropu aż 
do dolnego poziomu, to prawidłowa długość ukośnie biegnących belek w scho-
dach powinna odpowiadać pięciu takim częściom, natomiast o cztery takie czę-
ści należy odstąpić od linii pionowej poprowadzonej od stropu aż do dolnego 
poziomu i tam umieścić pierwszy stopień schodów, gdyż wtedy utrzymamy jakże 
właściwe proporcje stopni. [… ]

……..Spośród rozlicznych i podziwu godnych odkryć Archimedesa chcę po-
dać jedno, które również zdaje się świadczyć o niepospolitej bystrości jego umy-
słu. oto gdy Hieron po zdobyciu władzy królewskiej w Syrakuzach postanowił 
to uczcić i złożyć w świątyni ślubowany bogom nieśmiertelnym wieniec ze złota, 
zlecił za wynagrodzeniem tę pracę złotnikowi, odważywszy potrzebne na to złoto. 
w oznaczonym czasie złotnik wykonał artystycznie pracę powierzoną, a wieniec 
zdawał się mieć właściwy ciężar. Skoro jednak doniesiono, że przedsiębiorca 
sprzeniewierzył część złota i w zamian dodał tyleż srebra, hieron oburzony, że go 
wyprowadzono w pole i nie wiedząc, jak wykryć kradzież, zwrócił się do Archi-
medesa z prośbą, by się tego podjął. Archimedes, będąc przypadkowo w łaźni 
w okresie gdy zajmował się tym zagadnieniem, zauważył schodząc do wanny, 
że ilość wody wypływającej z wanny odpowiadała objętości ciała zanurzanego 
w wodzie. gdy to spostrzeżenie nasunęło mu sposób rozwiązania zagadnienia, 
nie zwlekał ani chwili, lecz wyskoczywszy z wanny radośnie biegł nago do domu 
i wołał głośno, że znalazł to, czego szukał; biegnąc wykrzykiwał po grecku 
εϋρηκαεϋρηκα heureka, heureka! Powiadają, że opierając się na tym odkryciu 
sporządził dwie bryły o tym samym ciężarze co wieniec, jedną ze złota, drugą 
ze srebra. następnie napełnił wodą duże naczynie po brzegi i wrzucił doń bryłę 
srebra. z naczynia wypłynęła ilość wody odpowiadająca masie zanurzonej bryły 
ze srebra. wyjąwszy bryłę, dolał tyle wody, ile jej ubyło, odmierzając ją seksta-
riuszem tak, by woda sięgała po brzegi naczynia, jak poprzednio. tak oto do-
wiedział się, jaka ilość wody odpowiada danej wadze srebra. Przekonawszy się 
o tym, w podobny sposób wrzucił do pełnego naczynia bryłę ze złota. dolawszy 
wody po jej wyjęciu przekonał się, że wypłynęło mniej wody, i to o tyle mniej, 
o ile mniejsza była objętość bryły złota od bryły srebra o tym samym ciężarze. 
następnie napełniwszy znów naczynie wrzucił do wody ów wieniec i stwierdził, 
że przy zanurzaniu wieńca wypłynęło więcej wody niż przy zanurzeniu bryły zło-
ta o tej samej wadze. na podstawie tego zjawiska, że więcej wody wyparł wieniec 
niż bryła złota, drogą rozumowania odkrył domieszkę srebra w złocie i jawne 
fałszerstwo złotnika.

Skierujemy teraz uwagę na wyniki uzyskane przez Archytasa z Tarentu i Era-
tostenesa z Kyreny, gdyż uczeni ci dokonali wielu pożytecznych dla ludzkości 
odkryć w dziedzinie matematyki. i chociaż zasłużyli na uznanie w wielu wypad-
kach, najbardziej podziwiano ich pomysłowość w rozwiązaniu pewnego zagad-
nienia, do czego każdy z nich doszedł odmienną drogą.
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Oto Apollo na delos obwieścił przez wyrocznię, że należy podwoić objętość 
sześcienną jego ołtarza, a gdy się tego dokona, mieszkańcy wyspy zostaną oczysz-
czeni. Archytas rozwiązał to zagadnienie za pomocą wykresu walców, Eratoste-
nes za pomocą instrumentu zwanego mesolabium. Skoro tych odkryć dokonano 
dzięki tak wielkiemu zapałowi do nauki, to wyniki poszczególnych wynalazków 
nie mogą oczywiście nie wywoływać w nas wzruszenia. patrząc na to wszystko 
podziwiam również księgi Demokryta o przyrodzie i traktat jego zatytułowany 
χειροκµήτων Cheirokmeton, w którym wyniki swych doświadczeń potwierdzał 
odbiciem pierścienia na miękkim wosku.

Myśli tych mężów nie tylko przyczyniły się do podniesienia obyczajów, lecz 
przyniosły trwały pożytek całej ludzkości; sława atletów natomiast szybko prze-
kwita wraz z ciałem, dlatego więc ani w okresie najświetniejszego rozwoju, ani 
dla potomności nie mogą oni przynieść takiego pożytku, jaki przynosi ludziom 
wiedza mędrców.

Chociaż więc ani charakterowi, ani wybitnym odkryciom uczonych nie skła-
da się hołdu, myśli ich skierowane ku wyższym strefom i na stopniach pamięci 
wznoszone ku niebu doprowadzają do tego, że nie tylko ich nauki, ale również ich 
postacie znane są potomności. dlatego też ci, których myśli przenika urok nauki, 
nie mogą nie zachować w swych sercach wizerunku Enniusza, podobnie jak za-
chowują wizerunki bogów; tym zaś, którzy zachwycają się poematami Akcjusza, 
wydaje się, że obok piękna jego słów on sam się przy nich znajduje. Również 
wielu ludziom, którzy po nas przyjdą, będzie się zdawało, że rozprawiają z Lu-
krecjuszem jakby obecnym o naturze rzeczy, a z Cyceronem o retoryce; wielu 
spośród potomnych rozprawiać będzie z Warronem o języku łacińskim, a licznym 
miłośnikom literatury wydawać się będzie, że z filozofami greckimi prowadzą 
tajemne rozmowy, różne poruszające tematy. i w ogóle myśli mędrców i pisarzy, 
choć ciałem będą nieobecni, przetrwają długie lata, a w czasie narad i rozpraw 
większą będą miały powagę niż wypowiedzi obecnych.

Dlatego też, Cezarze, ufny w ich powagę, opierając się na ich myślach i wska-
zaniach, spisałem te księgi. w pierwszych siedmiu pisałem o budownictwie, 
w ósmej o wodzie. w tej pisać będę o zasadach budowy zegarów, o tym, jak na-
prowadziły na to promienie słoneczne rzucając cień wskazówki, i o tym, na jakiej 
zasadzie cienie owe skracają się lub wydłużają.”[1].

W księdze dziewiątej rozdziale pierwszym poznajemy stan wiedzy z zakresu 
astronomii.

„Wszystko to jest dziełem boskiej myśli, a u tych, co się nad tym zastanawiają, 
budzi podziw, że cień wskazówki przy zrównaniu dnia z nocą inną ma długość 
w Atenach, inną w Aleksandrii, inną w Rzymie, inną w Placencji, a inną jeszcze 
w innych miejscowościach. dlatego też różny czas wskazują zegary przy zmianie 
miejscowości. według długości cienia wskazówki w czasie zrównania dnia z nocą 
wykreśla się figury analemmatów, w których oznacza, się godziny uwzględniając 
położenie, miejscowość i cień wskazówki. άνάληµµαanalemma jest to figura ma-
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tematyczna wyprowadzona z obserwacji toru słońca i cienia wzrastającego ku zi-
mie, według której zgodnie z zasadami architektonicznymi i przez opisanie kół 
ustalono oddziaływanie słońca w świecie. Świat jest najwyższym pojęciem w ca-
łej przyrodzie, obejmującym niebo wraz z gwiazdami i torem krążenia planet. 
niebo krąży stale wokół ziemi i morza, na krańcach osi. w tych miejscach potęga 
przyrody tak jak architekt rozplanowała i umieściła bieguny jako punkty central-
ne, jeden w wielkiej [odległości] od ziemi, na szczycie świata, poza konstelacją 
wielkiej niedźwiedzicy, drugi na przeciwległym krańcu, pod ziemią, na południu, 
a wokół tych biegunów zakreśliła jakby na tokarni koncentryczne krążki, zwane 
po grecku πόλοι-poloi, dokoła których stale krąży niebo. w naturalny więc spo-
sób i ziemia, i morze znajdują się w środku. Również zgodnie z przyrodą punkt 
centralny w północnej stronie jest wysoko ponad ziemią, natomiast na południu 
punkt centralny znajduje się pod najniższymi częściami, zasłonięty przez ziemię. 
przez środek między nimi ciągnie się poprzeczny i nachylony ku południowi sze-
roki pas dwunastu znaków, który za pomocą gwiazd rozmieszczonych w dwu-
nastu równych odcinkach odtwarza obraz znaków stworzonych przez przyrodę. 
w ten sposób znaki te, świecąc i krążąc wraz ze światem i z całą wspaniałością 
pozostałych gwiazd dookoła ziemi i morza, dokonują obiegu zgodnie z okrągło-
ścią nieba.

Wszystkie te znaki są bądź widoczne, bądź też pozostają niewidoczne w zależ-
ności od okresu czasu. sześć tych znaków krąży stale wraz z niebem ponad zie-
mią, pozostałe schodzą pod ziemię i są zasłonięte jej cieniem. sześć z nich krąży 
w każdym razie stale nad ziemią, jaka bowiem część ostatniego znaku przy ruchu 
obrotowym wskutek nachylenia musi zachodzić pod ziemię, taka też część prze-
ciwnego znaku, włączona w krąg wskutek dokonanego obrotu, wznosi się znowu 
ku otwartej przestrzeni i wychyla się z cienia ku światłu. jedna bowiem siła i jed-
na konieczność wyznacza równocześnie z jednej i z drugiej strony wznoszenie się 
jednego znaku i zachodzenie drugiego. Znaków tych jest dwanaście, a każdy zaj-
muje dwunastą część świata i bezustannie przesuwa się ze wschodu na zachód. 
przez znaki te przebiegają jakby po stopniach w odwrotnym kierunku: Księżyc, 
Merkury, Wenus, samo Słońce, Mars, Jowisz i Saturn; każda z tych planet krąży 
w świecie od zachodu na wschód po odmiennym co do wielkości torze. księżyc 
przebiega krąg nieba w ciągu dwudziestu ośmiu dni i mniej więcej jednej godziny 
i powróciwszy do tego samego znaku, z jakiego rozpoczął swój bieg, dopełnia 
miesiąca księżycowego.[….]

[……}Może ktoś będzie chciał wiedzieć, dlaczego to słońce wstrzymuje swym 
żarem planety w piątym z kolei oddalonym od niego gwiazdozbiorze, a nie w dru-
gim albo trzecim, które są mu bliższe? wyjaśnię więc tę sprawę tak, jak mi się ona 
wydaje. promienie słońca rozchodzą się w świecie po liniach prostych jak boki 
równobocznego trójkąta. trójkąt ten nie sięga ani bliżej, ani dalej, lecz właśnie 
do piątego znaku. gdyby promienie słońca rozlane po całym świecie krążyły wko-
ło, a nie rozprzestrzeniały się po prostych w obrębie trójkąta, spaliłyby wszystko, 
co bliższe. jak się zdaje, zauważył to poeta grecki eurypides, gdyż mówi, że słoń-
ce pali silniej przedmioty bardziej oddalone, bliższe zaś w sposób umiarkowany. 
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pisze bowiem w tragedii faeton: καίει τα πόρρω, τάγγύϋεν δ' εϋκρατ' 'έχει-pali to, 
co dalekie, a to, co leży bliżej, jest umiarkowane.Jeśli więc poświadcza to zjawi-
sko fakt i jego uzasadnienie, i świadectwo dawnego poety, nie sądzę, by można 
było mieć w tej sprawie inny sąd niż ten, który wyraziłem wyżej.”[1].

W księdze drugiej ,dziewiątej rozdziale drugim, trzecim, czwartym, piątym 
szóstym Witruwiusz zajmuje się problemami astronomii .

W księdze dziewiątej rozdział siódmy poznajemy zasady astronomiczne i geo-
metryczne konstrukcji zegarów i umiejętnościami posługiwania się klasyczną 
geometrią w odniesieniu do dziedziny pozornie od niej odległej.

”My natomiast musimy wyprowadzić z tego pewne prawa i wytłumaczyć pro-
ces skracania się oraz przydłużania dnia w poszczególnych miesiącach. słońce 
bowiem, przechodząc w okresie zrównania dnia z nocą przez znak barana i wagi, 
powoduje, że w tej szerokości geograficznej, gdzie leży Rzym, wskazówka rzuca 
cień równy ośmiu dziewiątym długości wskazówki; w Atenach długość cienia od-
powiada trzem czwartym, na Rodos pięciu siódmym, w Tarencie dziewięciu jede-
nastym, a w Aleksandrii trzem piątym długości wskazówki. również we wszyst-
kich innych miejscowościach długość cienia rzucanego przez wskazówkę w czasie 
zrównania dnia z nocą jest różna. Gdziekolwiek więc trzeba będzie sporządzić 
zegar słoneczny, należy za podstawę przyjąć właściwą dla danej miejscowości 
długość cienia z okresu zrównania dnia z nocą. jeśli tak jak w Rzymie cień wynosi 
osiem dziewiątych wskazówki, to należy na płaszczyźnie wykreślić linię poziomą 
i z jej środka poprowadzić προσ όρμσ-pros orthas, czyli prostopadłą, zwaną gno-
mon. następnie poczynając od linii poziomej należy za pomocą cyrkla podzielić 
gnomon na dziewięć odcinków; punkt wyznaczający dziewiąty odcinek przyjmu-
jemy za środek oznaczony literą a. z punktu tego kierujemy ramię cyrkla do punk-
tu b leżącego na linii poziomej i zakreślamy koło zwane południkiem. Następnie 
z dziewięciu odcinków znajdujących się między linią poziomą a środkiem gnomo-
nu bierzemy osiem odcinków i odległość tę wymierzamy na linii poziomej i ozna-
czamy literą c. będzie to długość cienia w czasie zrównania dnia z nocą. z punktu 
c trzeba przeprowadzić przez punkt środkowy a prostą wyznaczającą kierunek 
promienia słonecznego podczas zrównania dnia z nocą. następnie wymierzywszy 
cyrklem odległość od punktu środkowego do prostej poziomej trzeba zaznaczyć 
na obwodzie koła równo oddalone punkty: e po lewej stronie i d po prawej stro-
nie. między tymi punktami przez punkt środkowy należy przeprowadzić prostą, 
która podzieli koło na dwa równe półkola. linię tę matematycy nazwali horizon. 
Następnie trzeba wziąć piętnastą część całego obwodu koła i umieściwszy cyr-
kiel w punkcie przecięcia obwodu koła z linią wyznaczającą kierunek promienia 
słonecznego, oznaczonym literą f, po prawej i lewej stronie wyznaczyć na ob-
wodzie punkty g i h. przez te punkty i przez punkt centralny należy poprowadzić 
proste do przecięcia z linią poziomą i punkty przecięcia oznaczyć literami i oraz 
k. W ten sposób jedna z tych linii będzie wyznaczać promień słoneczny w zimie, 
druga w lecie. naprzeciw punktu wyznaczonego literą e znajdować się będzie 
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punkt oznaczony literą d w miejscu przecięcia prostej przechodzącej przez punkt 
centralny a z obwodem koła; naprzeciw g będą punkty i i m; naprzeciw h będą 
litery k i l; naprzeciw c i f i a będzie litera n. [5] następnie trzeba przeprowadzić 
διαµέτρωdiametro, czyli cięciwy z punktu g do l i od h do m. część górna będzie 
letnia, dolna będzie zimowa. cięciwy te należy podzielić na dwie równe części 
i w punktach środkowych naznaczyć literami o i p. poprzez te punkty i przez punkt 
centralny a trzeba poprowadzić proste aż do samego obwodu koła, do punktów 
q i r. owa prosta będzie προσ όρμσ -pros orthas, czyli prostopadła do promienia 
w czasie zrównania dnia z nocą i w matematycznych obliczeniach nazywać się 
będzie axon. następnie rozwarłszy cyrkiel, z punktów środkowych tych cięciw aż 
do ich końca należy zakreślić półkola, z których jedno będzie letnie, drugie zimo-
we. Następnie w punktach przecięcia prostych równoległych z prostą zwaną ho-
rizon trzeba po prawej stronie zaznaczyć punkt s, a po lewej punkt t. od punktu s 
trzeba przeprowadzić równoległą do prostej axon, aż do samego końca prawego 
półkola, gdzie będzie punkt v, a z punktu t poprowadzić równoległą w kierunku 
lewego półkola do punktu x. równoległe te nazywają się f locothomus. Następnie 
należy umieścić cyrkiel w punkcie przecięcia promienia słonecznego w czasie 
zrównania dnia z nocą z obwodem koła, gdzie będzie punkt f, a drugi jego koniec 
w punkcie letniego przecięcia promienia z linią obwodu, gdzie jest punkt h; na-
stępnie umieściwszy jeden koniec cyrkla w punkcie centralnym zrównania dnia 
z nocą, a drugi w promieniu letnim, zakreślić obwód koła miesięcznego zwanego 
menaeus. będzie to wykres analemmatu.

Po wykreśleniu i wyjaśnieniu analemmatu należy na jego podstawie wyzna-
czyć na tarczy podział godzin za pomocą linii zimowych lub letnich albo za po-
mocą linii odpowiadających zrównaniu dnia z nocą lub też miesięcznych. opiera-
jąc się na tym analemmacie można z niego wyprowadzić liczne odmiany i gatunki 
zegarów i wykreślić je na podstawie tych metod technicznych. wszystkie te formy 
i rysunki zdążają jedynie do tego, by podzielić dzień zarówno w czasie zrówna-
nia dnia z nocą, jak też przesilenia zimowego lub letniego na dwanaście rów-
nych części. szczegóły pominąłem nie dlatego, że mnie odwiodła opieszałość, lecz 
by nie nudzić zbytnią rozwlekłością; podam jednakże rodzaje i rysunki różnych 
zegarów, a także nazwiska ich wynalazców. nie mógłbym bowiem wymyślić te-
raz nowych typów, a nie chciałbym, by obce uchodziły za moje. dlatego podam 
przekazane nam typy zegarów, a także opowiem o tych, którzy je wynaleźli.”[1].

W księdze dziewiątej rozdział ósmy omawiane są zasady konstruowania 
skomplikowanych mechanizmów zegarów wodnych ,posługiwania się uniwer-
salnymi zasady mechaniki i techniki,a będące wówczas domeną budowniczych.

„Półkulisty zegar słoneczny wydrążony w bloku kwadratowym i wycięty zgod-
nie z nachyleniem osi miał wynaleźć chaldejczyk Berosus, a zegar w formie czary 
albo półkuli Arystarch z Samos, który miał wymyślić również zegar pod posta-
cią poziomo umieszczonego krążka. zegar w formie sieci pajęczej miał wynaleźć 
astronom Eudoksos, a jak niektórzy twierdzą, Apolloniusz. Zegar zwany płyto-
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wym, czyli kasetonowy, który umieszczono również w Circus Flaminius, miał 
wynaleźć Skopinas z Syrakuz; zegar zwany προσ τα ίστορούµενα -pros ta histo-
rumena ,czyli według sławnych miejscowośc, parmenion; zegar zwany προσ πάν 
κλίµα pros pan klima ,na każdą szerokość, teodosius i andrias, zegar na kształt 
topora patrokles, w formie stożka dionysodorus, w kształcie kołczanu apollo-
niusz. Zegary te oraz wiele odmiennych jeszcze typów wynaleźli zarówno już 
wspomniani, jak też inni wynalazcy, którzy pozostawili nam na przykład zegar 
stożkowy w kształcie sieci pajęczej, zegar w kształcie płyty stożkowej oraz zegar 
antyboreaszowy. Wielu z nich pozostawiło opisy, w jaki sposób można by z ta-
kich zegarów sporządzić podróżne zegary do zawieszania. jeśli więc ktoś zechce, 
może opierając się na ich pismach znaleźć wskazówki, byleby tylko umiał wykre-
ślić analemmat.

Ci sami pisarze ustalili zasady zegarów wodnych, a pierwszym był Ktesi-
bios z Aleksandrii, który odkrył również naturalne ciśnienie powietrza i zasa-
dy pneumatyki. warto, by badacze zaznajomili się ze sposobem dokonania tego 
odkrycia. Otóż Ktesibios, urodzony w Aleksandrii, był synem golarza. wyróż-
niając się talentem i pracowitością odznaczał się, jak mówiono, wielkim zamiło-
waniem do kunsztownych konstrukcji. pragnąc w zakładzie swego ojca tak za-
wiesić zwierciadło, by ukryta lina przesuwała ciężar w czasie opuszczania lub 
podnoszenia zwierciadła, zastosował następujący mechanizm. Pod belką stropu 
przymocował wyżłobiony kawałek drzewa i w tym wyżłobieniu umieścił krążki; 
poprzez wyżłobienie przeciągnąwszy sznur aż do kąta ściany umieścił tam rurki, 
a do rurek wpuścił sznur obciążony kulą z ołowiu. w ten sposób ciężar, spadając 
w wąskie rury, napierał na zgęszczone powietrze; wskutek ciśnienia wywierane-
go przy gwałtownym spadku, nadmiar zgęszczonego powietrza uchodził przez 
ujście rury na zewnątrz i wywoływał przy tym donośny dźwięk. Gdy Ktesibios 
zauważył, że przy zetknięciu się wypchniętego powietrza z wolną przestrzenią 
powstają dźwięki i głosy, na tej zasadzie pierwszy skonstruował machiny hydrau-
liczne. on również wyzyskał ciśnienie wody, zbudował machiny, automaty i inne 
przyrządy służące do uprzyjemniania życia, a między innymi skonstruował też 
zegary wodne. najpierw sporządził ujście z kawałka złota lub z przewierconego 
szlachetnego kamienia, ponieważ nie ulegają zniszczeniu pod działaniem wody 
ani też nie zatrzymują zamulającego osadu. Woda, przepływając równomiernie 
przez ten otwór, podnosi odwróconą czarę, zwaną przez konstruktorów phellos, 
czyli bęben. obok tego obrotowego bębna umieszczony jest jeszcze drążek zaopa-
trzony podobnie jak i bęben w jednakowe zęby, które zachodząc o ząbki bębna 
odmierzają regularne obroty i ruchy. także i inne drążki, i inne bębny podobnie 
zaopatrzone w ząbki, jedną i tą samą siłą w ruch wprawione, wywołują różne ru-
chy: poruszają się figurki, obracają się stożki, spadają kuleczki albo jajka, grają 
trąby i występują jeszcze inne tym podobne sztuczki. Przy tego rodzaju zegarach 
godziny są naznaczone na kolumnie albo na filarze, a wyłaniająca się od spodu 
figurka przez cały dzień wskazuje je laseczką. skracanie albo wydłużanie godzin 
musi się regulować z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc przez wkładanie albo 
wyjmowanie klinów. zawory do regulacji przepływu wody są urządzone w nastę-
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pujący sposób. bierze się dwa stożki, jeden pełny, drugi wydrążony, w ten sposób 
toczone, że jeden może wejść w drugi i szczelnie do niego przylegać. otóż rozluź-
nianie lub zbliżanie tych stożków za pomocą drążka wpływa na silniejszy albo 
na słabszy dopływ wody do naczynia. na podstawie tych metod i takiego mecha-
nizmu konstruuje się za pomocą wody zegary na użytek zimowy. Jeśli się osądzi, 
że skracanie dnia i jego przedłużanie nie da się zaznaczyć przez zakładanie lub 
wyjmowanie klinów, ponieważ są one niejednokrotnie źródłem błędów, trzeba 
temu tak zaradzić. należy zgodnie z analemmatem oznaczyć na kolumnie ukośnie 
godziny i wykreślić na niej linie miesięczne. kolumna powinna się obracać, aby 
przez ruch obrotowy, uwzględniając figurynkę wskazującą laseczką godziny, mo-
gła się przystosować w każdym miesiącu do skracania albo przedłużania godzin 
dnia.

Istnieją jeszcze innego rodzaju zegary zimowe zwane anaforika, skonstru-
owane w następujący sposób. godziny oznacza się za pomocą miedzianych prę-
tów rozchodzących się ze środka strony frontowej i rozmieszczonych zgodnie 
z analemmatem; przez te pręty przechodzą koncentryczne koła, wyznaczając 
poszczególne okresy miesięczne. za tymi prętami umieszcza się tarczę, na której 
przedstawiony jest świat i krąg zodiaku oraz rysunek dwunastu gwiazdozbiorów, 
z którego środka, jedne większe, drugie mniejsze. na środku tylnej strony tarczy 
wmontowana jest śruba obrotowa, a na niej owinięta giętka lina z miedzianego 
drutu; na jednym jej końcu przymocowany jest korek podnoszony przez wodę, 
z drugiego końca zwisa równy mu ciężarem balast z piasku. Balast z piasku opa-
dając w dół w tym samym stosunku, w jakim woda podnosi korek, porusza śrubę, 
a ta z kolei wprawia w ruch tarczę. obrót tarczy sprawia, że raz większy odcinek 
zodiaku, raz mniejszy przez obroty we właściwym dla nich czasie określa różną 
długość godzin. albowiem w każdym znaku tyle jest otworów, ile dni w miesiącu; 
tkwiąca w nich gałka, która na tych zegarach ma wyobrażać słońce, wskazuje 
długość godzin. gałka ta, przesuwana z jednego otworu do drugiego, dokonuje 
w ciągu miesiąca swego biegu. Podobnie więc jak słońce przesuwając się przez 
przestrzenie gwiazd wydłuża i skraca dni i godziny, tak samo gałka na zegarach, 
przechodząc z dnia na dzień z jednego otworu do drugiego w kierunku przeciw-
nym do obrotu tarczy, w jednych okresach pokonuje większe odległości, a w in-
nych mniejsze, i w ten sposób w miesięcznych okresach daje obraz godzin i dni.

Aby uregulować prawidłowy dopływ wody, trzeba postąpić w następujący 
sposób. Wewnątrz zegara za tarczą trzeba umieścić zbiornik, do którego woda 
powinna wpływać przez rurę; u dołu w zbiorniku powinien być otwór. do niego 
należy przymocować mosiężny bęben posiadający otwór, przez który wpływała-
by woda ze zbiornika. w bębnie tym powinien być umieszczony mniejszy bęben 
złączony z nim czopem i pochwą w ten sposób, aby mniejszy bęben obracając 
się w większym tak jak kurek i ściśle przylegał, i gładko się obracał. Na brze-
gu większego bębna wyznacza się w równych odstępach trzysta sześćdziesiąt 
pięć punktów. na obwodzie niniejszego bębna znajduje się języczek skierowany 
swym końcem ku owym punktom. w bębnie powinien się znajdować odpowied-
niej wielkości otwór, dlatego że właśnie przez ten otwór spływa woda do bębna 
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i on to reguluje dopływ. wobec tego, że na brzegu większego bębna umieszczono 
wizerunki znaków zodiaku, przy czym sam bęben nie jest ruchomy, to na górze 
znajduje się znak raka, a w linii pionowej w dół znak koziorożca, po prawej 
ręce widza znak wagi, a po lewej barana i pozostałe znaki na odcinkach między 
nimi leżących, zgodnie z tym, jak je widać na niebie. Kiedy słońce znajdzie się 
w znaku koziorożca, języczek bębna będzie dotykał codziennie poszczególnych 
punktów na obwodzie większego bębna w obrębie konstelacji koziorożca, a stru-
mień wody spływając pionowo w dół pod wpływem wielkiego ciężaru przepłynie 
szybko do naczynia przyjmującego wodę przez otwór w bębnie. naczynie napełni 
się prędko wodą, i to wpłynie na skrócenie długości dni i godzin. kiedy zaś wo-
bec codziennego obrotu mniejszego bębna języczek znajdzie się w znaku wod-
nika, otwór krążka odsunie się od linii pionowej, gwałtowność spływu wody się 
zmniejszy i strumień będzie wolniej spływał. im wolniej woda będzie wypełniała 
naczynie, tym bardziej wzrośnie długość godzin. następnie gdy otwór pokrywy, 
posuwając się w górę jakby po stopniach ku punktom leżącym w obrębie wodnika 
i ryb, dojdzie do ósmego odcinka w gwiazdozbiorze barana, wtedy uzyska wsku-
tek umiarkowanego spływu długość godzin z okresu zrównania dnia z nocą. Kie-
dy następnie otwór bębna, przesuwając się przy obrotach małego bębna od znaku 
barana poprzez odcinki byka i bliźniąt, dotrze do najwyższego punktu w ósmym 
odcinku raka i zacznie schodzić z tej wysokości, siła strumienia wody słabnie 
i płynąc wolniej przydłuża czas i osiąga w znaku raka długość godzin właściwą 
dla przesilenia letniego. kiedy zaś otwór odchyla się od znaku raka i poprzez 
znak lwa i panny dociera do ósmego odcinka wagi, schodząc w dół i zmniejszając 
przestrzeń, skraca stopniowo długość godzin. w ten sposób dochodząc do punk-
tów leżących w gwiazdozbiorze wagi, osiąga znów długość godzin właściwą dla 
okresu zrównania dnia z nocą. Następnie zniżając się coraz bardziej poprzez 
odcinki skorpiona i strzelca i powracając w swym obrocie do ósmego odcinka 
koziorożca, otwór powoduje przez szybkość spływającej wody skrócenie godzin 
zimowych.

Wyłożyłem, jak tylko mogłem najjaśniej, zasady i konstrukcje zegarów, aby 
były łatwe w użyciu. pozostają jeszcze do omówienia: budowa machin i obo-
wiązujące w tej dziedzinie prawa. dlatego też, aby podręcznik architektury był 
wyczerpujący, opiszę to w następnej księdze.[1].

W księdze dziesiątej Witruwiusz zajmuje się jakże współczesnym tematem 
kosztów realizacji inwestycji budowlanych, skutkami ich nie oszacowania oraz 
skutkami wadliwego ,drogiego wykonywania robót budowlanych i problemami 
inwestorów związanych z dyletantami i ignorantami w dziedzinie architektury 
i budownictwa .Teksty te zadziwiają , powalają współczesnością i jak widać 
problemy te pojawiają się permanentnie w realizacji współczesnych inwestycji. 
Te problemy były niezwykle istotne w jego czasach i w zasadzie do dnia dzi-
siejszego ignorancja i brak wiedzy powoduje, że większość inwestycji boryka 
się z problemami wadliwych projektów i zaniżonych szacunków kosztów in-
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westycji. Problem ten w przypadku inwestycji o skomplikowanym charakterze 
wykraczał czasem poza wiedzę budowniczego.

„W Efezie, znanym i wielkim mieście greckim, istnieje podobno stare, prze-
jęte od przodków prawo, twarde, ale bynajmniej nie krzywdzące. według niego 
architekt podejmując się zamówienia państwowego określa z góry, za jaką cenę 
je wykona. Po złożeniu kosztorysu majątek jego przejmuje w zastaw państwo, 
dopóki robota nie zostanie wykonana, po czym o ile wydatki odpowiadają kosz-
torysowi, architekt otrzymuje pochwalne dekrety i wyróżnienia. również jeśli 
nie przekroczył kosztorysu powyżej jednej czwartej, pokrywa to skarb państwa, 
a budowniczego nie czeka żadna kara. jeśli jednak architekt przekroczy kosz-
torys więcej niż o jedną czwartą, musi niedobór pokryć z własnego majątku.

Oby bogowie nieśmiertelni byli sprawili, żeby takie prawo obowiązywało 
także lud rzymski, i to nie tylko przy budowlach publicznych, lecz także prywat-
nych. nie grasowaliby wtedy bezkarnie nieucy, lecz bez wahania zajmowaliby 
się budownictwem ci, którzy zdobyli wiedzę przez gruntowne studia. również 
i ojcowie rodzin nie byliby narażeni na niekończące się wydatki prowadzące 
nieraz do utraty posiadłości, a sami architekci pod grozą kary opracowywaliby 
sumienniej kosztorysy, aby ojcowie rodzin mogli zbudować sobie dom za kwo-
tę, którą na to przeznaczyli lub nieco większą. albowiem ci, co przeznaczyli 
na to czterysta tysięcy sesterców, chętnie dorzucą jeszcze sto tysięcy, ciesząc 
się nadzieją wykończenia budowli. jednakże ci, których obciąży się wydatkiem 
przekraczającym kosztorys o połowę lub jeszcze więcej, straciwszy nadzieję 
i uchylając się od dalszych wydatków, z konieczności odstępują od budowy, 
wyczerpani materialnie i duchowo.

Ten jest związany nie tylko z budownictwem domów, ale również z pracami 
podejmowanymi przez urzędników miejskich przy urządzaniu widowisk gladia-
torskich na forum oraz przedstawień teatralnych. nie jest wtedy dopuszczalne 
ani zastanawianie się, ani zwlekanie, gdyż konieczność zmusza do wykonania 
w określonym czasie siedzeń na widowni, do naciągnięcia zasłon z płótna ża-
glowego i do tego wszystkiego, co zgodnie z tradycją sceniczną przygotowuje się 
za pomocą maszynerii na widowiskach ludowych. w tych wypadkach potrzebna 
jest duża rozwaga i dokładne obmyślenie, gdyż nic z tego nie da się wykonać bez 
znajomości machin i bez rozległej wiedzy oraz dużej pomysłowości.

A ponieważ taki przyjął się z dawien dawna zwyczaj i tak nam został prze-
kazany, nie wydaje się rzeczą zbędną, by przed rozpoczęciem robót poznać do-
kładnie i z najwyższą starannością prawidła do nich się odnoszące.

Ponieważ nie zostały one ujęte ani prawem, ani też zwyczajem, a jednak 
corocznie i pretorzy, i edylowie muszą przygotowywać machiny do urządzania 
widowisk, wydawało mi się, Cezarze, rzeczą stosowną, skoro już w poprzednich 
księgach omówiłem budowle, na zakończenie mego dzieła podać zasady ma-
chin, ujęte w prawidła.”[1].

W księdze dziesiątej rozdziale pierwszym dowiadujemy się o zasadach two-
rzenia maszyn, dźwigów, rusztowań budowlanych, podestów , schodni, urzą-
dzeń pneumatycznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych 
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.Maszyny i urządzenia mechaniczne były w czasach starożytnych niezwykle 
rozwiniętymi ,a ich wykorzystanie niemal powszechne.

„Machina jest to zwarty zespół części drewnianych wykazujący wielkie zalety 
przy poruszaniu ciężarów. machinę wprawia się sztucznie w ruch za pomocą 
obrotów kół, co Grecy nazywają κυκλική κίνησισ kyklike kinesis.

Jeden rodzaj machin to machina do wchodzenia, zwana przez greków 
άκροβατικόν akrobatikon; drugi rodzaj to machina do wytwarzania ciśnienia 
powietrza, zwana u greków πνευµατικόν pneumatikon, trzeci to dźwig zwany 
przez greków βοφοϋλκον barulkon.

O machinach do wchodzenia mówimy wtedy, gdy rusztowanie ustawi się w ten 
sposób, że można będzie po podniesieniu belek i połączeniu ich między sobą po-
przecznymi belkami wspiąć się bezpiecznie w górę, by doglądać przygotowania. 
przy machinach pneumatycznych powietrze, poruszone ciśnieniem, podobnie jak 
instrument όργανικωσ organikos wydaje tony i głosy.

O dźwigach mówimy wtedy, gdy za pomocą machin przesuwa się ciężary, pod-
nosi je w górę i ustawia. sposób budowania machiny do wchodzenia jest trium-
fem nie sztuki, lecz odwagi. Trzyma się ona dzięki klamom, ryglom poprzecznym, 
splecionym wiązaniom i wspornikom. machina zaś, która wprowadza w ruch ci-
śnienie powietrza, wskutek przemyślnej konstrukcji osiąga piękne wyniki. dźwigi 
wykazują wielkie i wspaniałe zalety w użyciu, jeśli posługiwać się nimi umiejęt-
nie.

Jedne puszcza się w ruch µηχανικώσ mechamkos jak machiny, inne οργανικούσ 
organikos jak instrumenty. różnica między machinami a instrumentami polega, 
jak się zdaje, na tym, że machiny wprawia się w ruch za pomocą wielu czynności 
albo też większej siły, jak na przykład balisty i prasy w tłoczniach, natomiast 
instrumenty spełniają postawione im zadanie przy umiejętnym wykonywaniu jed-
nej czynności, jak na przykład nakręcanie skorpiona lub anisocyklów. tak więc 
instrumenty, jak i machiny są koniecznie potrzebne, bez nich bowiem żadnej rze-
czy nie można bez trudu dokonać.

Wzorem dla wszelkich mechanizmów była przyroda, która jako nauczyciel 
i mistrz przez obrót świata nauczyła nas zasad mechaniki. zastanówmy się bo-
wiem i spójrzmy na związek między słońcem, księżycem i pięciu planetami, gdy-
by nie poruszały się według praw mechaniki, nie mielibyśmy zmian oświetlenia 
ani dojrzałych owoców. Skoro więc nasi przodkowie to zaobserwowali, zaczęli 
czerpać wzory z natury i naśladując ją, naprowadzeni na to przez boskie dzieła, 
zastosowali te wzory dla ułatwienia życia.

W ten sposób pewne sprawy ułatwiali sobie przez zastosowanie machin i ich 
obrotów, inne zaś za pomocą instrumentów, a gdy zauważyli, że coś nadaje się 
do użytku, starali się to stopniowo ulepszać przez badania, sztukę i prawidła.

Zwróćmy przede wszystkim uwagę na wynalazek będący wynikiem potrzeby, 
jakim jest ubranie: połączona za pomocą warsztatu tkackiego osnowa z wątkiem 
nie tylko chroni ciało, lecz także odpowiednio je przystraja. nie mielibyśmy pod 
dostatkiem pożywienia, gdyby nie wynalazek jarzma i pługa dla wołów i innych 
zwierząt pociągowych, a gdyby do tłoczni nie wynaleziono odpowiednich koło-
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wrotów, pras i dźwigów, nie mielibyśmy dla uprzyjemnienia życia ani połyskliwej 
oliwy, ani owocu winnej latorośli. nie byłoby można ich dowozić, gdyby nie wy-
naleziono otwartych i zamkniętych wozów na lądzie, a okrętów na wodzie.

Ustalenie ciężaru za pomocą szybkich i zwykłych wag chroni życie nasze 
od nieuczciwości przez wprowadzenie sprawiedliwych zwyczajów. prócz tego ist-
nieją niezliczone inne machiny, o których, jak się zdaje, nie potrzeba wspominać, 
gdyż nie są nam nieznane, ponieważ mamy je codziennie pod ręką, jak młyńskie 
kamienie, miechy kowalskie, czterokołowe kolasy, dwukołowe wózki, tokarnie 
i inne, mające powszechne zastosowanie w życiu codziennym.”[1].

W księdze dziesiątej rozdziale drugim omawiane są maszyny i urządze-
nia służące do transportu pionowego, podnoszenia elementów budowlanych 
i materiałów na znaczne wysokości czyli konstruowaniu dźwigów związanych 
z realizacją skomplikowanych obiektów budowlanych. Ta część traktatu wnosi 
nam wiele informacji w zakresie technologii robót budowlanych, konstrukcji 
maszyn i sposobów realizacji takich budynków. Wiedza ta była nieodłączną 
dla wiedzy każdego budowniczego, gdyż oprócz zaprojektowania musiał on ten 
obiekt zrealizować ,więc posiadać rozległa wiedzę w zakresie technologii, lo-
gistyki, materiałów budowlanych i technik realizacyjnych z uwzględnieniem 
wiedzy w zakresie mechanizacji robót budowlanych.

„Przede wszystkim objaśnimy machiny, które rzadko mamy w użyciu. i tak 
omówimy najpierw te, które są konieczne przy budowie świątyń i gmachów pu-
blicznych. powstają one w następujący sposób. bierze się. dwie belki dostoso-
wane do ciężaru i łączy je klamrą u góry, a rozstawia u dołu; utrzymuje się 
je wzniesione za pomocą sznurów umocowanych u góry i rozpiętych dookoła. 
u góry umieszcza się blok zwany niekiedy rechamusem.

Do bloku wprowadza się dwa krążki obracające się na ośkach, następnie 
przez krążek umieszczony wyżej przeciąga się linę wyciągową, spuszcza ją w dół 
i przewija przez krążek dolnego bloku, z kolei przeciąga się ją przez dolny krą-
żek w górnym bloku, skąd powraca do dolnego bloku, gdzie się ją przymocowu-
je do otworu. drugi koniec liny doprowadza się między dolne części machiny. 
Na tylnej powierzchni prostokątnie ociosanych belek, w miejscu gdzie są szeroko 
rozstawione, przybija się uchwyty, do których wpuszcza się głowice kołowrotu, 
by łatwo się obracał. wał kołowrotu ma tuż przy głowicach po dwa tak ukształ-
towane otwory, by można było w nie wprowadzić dwie żelazne dźwignie. do dol-
nego bloku przymocowuje się żelazne nożyce, których zęby wchodzą do otworów 
wykutych w ciosach. gdy koniec liny przywiązany jest do wału w kołowrocie, 
a wał obraca się za pomocą dźwigów, lina okręcając się wokół wału napina się 
i podnosi w górę ciężar w odpowiednie miejsce.

Ten rodzaj mechanizmu nazywa się trispastos, ponieważ obraca się wokół 
trzech krążków. gdy w dolnym bloku obracają się dwa krążki, a w górnym trzy, 
nazywamy to pentaspaston. kiedy potrzebne będą machiny do podnoszenia więk-
szych ciężarów, trzeba będzie użyć dłuższych i grubszych belek i w tym samym 
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stosunku wzmocnić w górze klamry, a u dołu wał kołowrotu. następnie trzeba 
przednie liny utrzymujące machinę pozostawić nie napięte, tylne liny natomiast 
wielokrotnie okręcić o szczyt machiny. jeśli nie będzie można ich do czegoś przy-
mocować, należy wbić na ukos pale w ziemię i ubić ją, by w ten sposób umocnić 
pale, i do nich przywiązać końce lin. W szczycie machiny należy za pomocą liny 
przymocować blok i stamtąd przeprowadzić drugą linę do pala i do bloku na nim 
umieszczonego. następnie należy linę przeciągnąć przez krążek tego bloku i do-
prowadzić do bloku umocowanego u szczytu machiny. lina przerzucona u góry 
przez krążek spada w dół i powraca do wału znajdującego się w dole, gdzie się 
ją umocowuje. a gdy wskutek działania dźwigni wał się zacznie obracać, pod-
niesie machinę bez żadnego niebezpieczeństwa. w ten sposób rozłożywszy wokół 
liny i umocowawszy tylne liny na palach, ustawi się dość łatwo machinę o znacz-
nych rozmiarach. bloki i liny uruchamia się w sposób wyżej opisany.

Jeśli jednak trzeba będzie podnieść ciężary znaczne zarówno pod względem 
objętości, jak i wagi, wtedy nie wystarczy już wał, lecz na wzór wału umieszczo-
nego w łożyskach wkłada się w nie oś zaopatrzoną pośrodku w duży bęben, zwany 
przez niektórych kołem; grecy nazywają go άµφήρησ ampheres, inni περιϋήκιον 
-perithekion. W takich machinach umieszcza się bloki inaczej. zarówno bloki 
dolne, jak i górne mają w szeregu po dwa obok siebie umieszczone krążki. linę 
wyciągową przesuwa się przez otwór dolnego bloku w ten sposób, by w chwili na-
pięcia liny oba jej końce były sobie równe. tuż nad dolnym blokiem łączy się obie 
części liny i okręca się cienką linką tak mocno, by nie mogły się przesunąć ani 
w lewo, ani w prawo. następnie unosi się oba końce do górnego bloku i tam prze-
ciąga je od zewnątrz przez dolne krążki, następnie ściąga się je w dół i przesuwa 
od wewnątrz przez krążki dolnego bloku, by powrócić z prawej i lewej strony 
do górnych krążków górnego bloku. Przerzuciwszy je od zewnątrz sprowadza się 
je w dół i umocowuje na osi po obu stronach bębna. następnie koniec innej liny 
owiniętej dokoła bębna przeprowadza się do kołowrotu. wskutek jego obrotu lina 
wprawia w ruch bęben i oś przy nawijaniu liny napinają się i podnoszą ciężary 
łatwo oraz bezpiecznie. a gdy umieści się większy bęben w środku osi albo w jed-
nym z jej końców, to bez kołowrotu, a tylko przy pomocy ludzi, którzy deptaniem 
wprawiają bęben w ruch, można wynik osiągnąć bez trudności.

Jest jeszcze inny dość kunsztowny rodzaj machiny, przyśpieszającej wykona-
nie pracy, lecz używać jej mogą jedynie ludzie z nią obeznani. jest to słup, który 
się ustawia i utrzymuje w tej pozycji za pomocą czterech napiętych lin. u góry 
pod linami umieszcza się dwa uchwyty, a na nich przywiązuje się linami blok, 
pod blokiem listwę długą mniej więcej na dwie stopy, szeroką na sześć cali, grubą 
na cztery. w bloku w każdym rzędzie umieszcza się po trzy krążki. na szczycie 
machiny przymocowuje się trzy liny wyciągowe, następnie przeprowadza sieje 
do dolnego bloku i przesuwa od wewnętrznej strony przez górne krążki; w dal-
szym ciągu przeprowadza się je do górnego bloku i przerzuca od zewnętrznej 
strony ku wnętrzu przez dolne krążki; gdy liny zejdą w dół, przeprowadza się 
je z wewnętrznej strony i przez drugie krążki na zewnątrz i doprowadza w górę 
do drugich krążków; przerzucone przez nie schodzą w dół, a z dołu znów do szczy-
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tu, gdzie przerzucone wracają na sam dół. U podnóża machiny umieszcza 
się trzeci blok zwany przez greków έπάγων epagon, a przez naszych ar-
temon. Ten blok przymocowuje się do podnóża machiny, przez trzy krążki 
tego bloku przeciąga się liny i podaje ludziom do ciągnięcia. w ten sposób 
ciągnąc w trzech rzędach, ludzie mogą szybko podnieść ciężar aż na szczyt, 
bez użycia kołowrotu.

Ten rodzaj machiny nazywa się polyspaston, gdyż przez zastosowanie 
wielu kółek ułatwia niezmiernie pracę i przyśpiesza ją. użycie w tej machi-
nie jednego słupa jest o tyle dogodne, że można machinę nachylić zawczasu 
w dowolnym kierunku i złożyć ciężar po lewej lub prawej stronie.

Wyżej opisane machiny znajdują zastosowanie również przy ładowaniu 
i wyładowaniu okrętów; jedne ustawia się pionowo, inne poziomo na tar-
czach obrotowych. w ten sam sposób, ale bez użycia słupów, za pomocą od-
powiednio napiętych lin i bloków, wciąga się po równej płaszczyźnie okręty 
na ląd.

Nie wydaje się od rzeczy przedstawić pomysłową metodę Chersifrona. 
Pragnął on z kamieniołomów przetransportować trzony kolumn do świątyni 
Diany w Efezie, jednak ze względu na znaczny ciężar kolumn i na miękkie po-
lne drogi nie ufał zbytnio wozom i z obawy, by koła nie ugrzęzły, tak postąpił. 
połączył cztery belki z czterocalowego drzewa ułożywszy dwie poprzecznie, 
przy czym długość ich odpowiadała długości trzonów kolumn. w końce ko-
lumn wpuścił na ołowiu żelazne czopy w kształcie wałków, a w ramy z drze-
wa pierścienie, by osadzić w nich owe czopy. czopy te, osadzone w pierście-
niach, mogły się swobodnie obracać. gdy zaprzężone do tego woły zaczęły 
ciągnąć, trzony, obracając się w pierścieniach na czopach, toczyły się bez 
przeszkody.

Kiedy zwieziono już wszystkie trzony i zamierzano przystąpić do przewo-
żenia architrawów, syn Chersifrona, Metagenes, zastosował sposób prze-
wożenia trzonów do przewożenia architrawów. zbudował koła o średnicy 
mniej więcej dwunastu stóp i końce architrawów osadził w środku kół; umo-
cował je również za pomocą drewnianych klinów. w ten sam sposób osadził 
w pierścieniach czopy umocowane w końcach architrawów. i tak gdy woły 
ciągnęły czterocalowe ramy, czopy osadzone w pierścieniach obracały koła, 
a architrawy zamknięte jak osie w kołach, podobnie jak przedtem trzony, bez 
przeszkód dotarły na miejsce budowy. możemy sobie to wyobrazić na przy-
kładzie walców wyrównujących promenady w palestrach. nie dałoby się 
tego zrealizować, gdyby nie mała odległość, świątynia jest bowiem oddalo-
na od kamieniołomów o osiem tysięcy kroków, a ponadto nie ma na drodze 
żadnego wzniesienia, lecz jedynie nieprzerwana równina.

Kiedy już za naszych czasów popękała baza olbrzymiego posągu Apollina 
w jego świątyni, wówczas w obawie, by posąg ten nie upadł i nie rozbił się, 
polecono wykuć bazę w tych samych kamieniołomach. zamówienie to przy-
jął niejaki Paconius. baza miała dwanaście stóp długości, osiem szerokości, 
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a sześć wysokości. ambitny Paconius postanowił tę bazę sprowadzić w inny 
sposób niż Metagenes i zbudować machinę na tej samej wprawdzie zasadzie, 
jednakże innego rodzaju.

Sporządził koła o średnicy mniej więcej piętnastu stóp i w kołach tych 
osadził głowicę bloku. następnie dookoła bloku umocował od koła do koła 
dwucalowe pręty oddalone od siebie mniej więcej na jedną stopę. następnie 
pręty okręcił liną, którą ciągnęły zaprzężone woły. lina rozwijając się ob-
racała koła. nie mógł jednakże machiny tej utrzymać na linii prostej, gdyż 
zbaczała z drogi. wskutek tego musiał zawracać. w ten sposób Paconius, 
posuwając machinę naprzód i cofając ją następnie, zużył swoje pieniądze, 
tak że stał się niewypłacalny.

Odstąpię nieco od tematu i opowiem, w jaki sposób odkryto te kamie-
niołomy. w owych stronach żył pasterz Piksodarus. Kiedy obywatele Efezu 
zamierzali wznieść Dianie świątynię z marmuru i zastanawiali się nad spro-
wadzeniem w tym celu marmuru z Paros, z Prokonnezu, z Heraklei i Ta-
zos, Piksodarus pasł owce, które się tam zapędziły, właśnie w tym miejscu, 
gdzie później odkryto kamieniołomy. Dwa barany walcząc z sobą minęły 
się i jeden z nich w rozpędzie uderzył rogiem o skałę, z której odłupał się 
odłamek o niezwykłej bieli. powiadają, że Piksodarus pozostawił wówczas 
owce w górach, popędził do Efezu i przyniósł odłamek w chwili najgorętszej 
debaty nad tą sprawą. Efezyjczycy natychmiast przyznali mu zaszczytne wy-
różnienie i zmienili jego nazwisko z Piksodarusa na Euangelos, czyli przy-
noszącego dobrą nowinę. Do dziś dnia udaje się co miesiąc na to miejsce 
urzędnik, by złożyć ofiarę, a w razie zaniedbania tego obowiązku podlega 
karze.”[1].

W księdze dziesiątej rozdziale trzecim dalej opisuje zasady konstruowa-
nia mechanizmów i urządzeń transportowych jak podstawy do w2spoma-
gania gospodarki wymagań cywilizacyjnych związanych z transportem 
.Tworzenie mechanizmów do przemieszczania materiałów ,podnoszenia 
materiałów budowlanych na znaczne wysokości za pomocą dźwigni, dźwi-
gów Koło wynalazek podstawowy dla ich tworzenia,spowodował znaczą-
ce możliwości realizacji zadań inżynierskich oraz zastosowanie w innych 
dziedzinach transportu jak technika okrętowa.

„Opisałem wszystko, co uważałem za konieczne przy omawianiu ma-
chin do podnoszenia ciężarów. Ruch tych machin i ich zalety wypływają 
z dwóch różnych i niepodobnych do siebie, ale zgodnie działających czynni-
ków. Jeden z nich to czynnik prostej, zwanej przez Greków εύφεϊα eutheia, 
drugi to czynnik koła, zwany przez Greków κυκλώτησ kyklotes. Ani ruch 
po prostej bez ruchu po kole, ani też ruch po kole bez ruchu po prostej nie 
mogą podnieść ciężarów. Dla wyjaśnienia tego podani następujący przy-
kład. do krążków wprowadza się centrycznie małe osie i umieszcza te krążki 
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w blokach. Lina przeciągnięta przez krążki, spuszczona prosto w dół i umo-
cowana na wale, umożliwia podnoszenie ciężarów wskutek obrotu wywo-
łanego przez dźwignie. Osie tego wału osadzone jakby centra w czopach 
oraz dźwignie, wpuszczone do otworów i wprowadzone na swych końcach 
w ruch obrotowy podobny do krążenia koła tokarskiego, powodują podno-
szenie ciężarów. Podobnie się rzecz przedstawia, jeśli się zastosuje żelazną 
dźwignię do podnoszenia ciężaru, którego wiele rąk nie może poruszyć; gdy 
podłoży się pod ciężar bliżej jego przodu jako punkt podparcia podkładkę 
zwaną przez greków ύποµόχλιον hypomochlion i pod ciężar podsunie dolny 
koniec dźwigni, to górny koniec dźwigni naciskany przez jednego człowieka 
podniesie ciężar. Przyjdzie to tym łatwiej, im krótsza będzie przednia część 
dźwigni podsunięta pod ciężar, licząc od punktu podparcia, oraz im dalej 
od punktu podparcia sięgać będzie górny koniec dźwigni. wywołany przez 
nacisk ruch po kole podnosi nawet największy ciężar przy niewielkiej ilo-
ści rąk. Również jeśli dolny koniec żelaznej dźwigni podłoży się pod ciężar, 
a górny koniec naciskać się będzie nie z góry na dół, lecz z dołu do góry, 
to dla dolnego końca dźwigni opierającego się o powierzchnię ziemi będzie 
ona ciężarem, a krawędź samego ciężaru będzie punktem podparcia. W ten 
sposób podniesie się również ciężar, choć nie tak łatwo jak przy naciskaniu 
z góry na dół. jeśli natomiast dolny koniec dźwigni umieszczony na podstaw-
ce podsuniemy pod ciężar, a górny jego koniec będzie się znajdować bliżej 
punktu podparcia, nie będzie można podnieść ciężaru, chyba że się w sposób 
wyżej opisany przywróci właściwe proporcje dźwigni przez przedłużenie 
górnej części dźwigu, a nie przez nacisk z góry na dół.

Możemy to także zaobserwować na wagach zwanych staterami. jeśli się 
bowiem umieści rączkę stanowiącą punkt podparcia bliżej tego końca, z któ-
rego zwisa szala, i jeśli na przeciwnym ramieniu wagi przesuwać się będzie 
ciężarek wzdłuż naznaczonych punktów coraz dalej od punktu podparcia, 
aż do końca, to nieproporcjonalnie małym ciężarkiem zrównoważy się bar-
dzo ciężki przedmiot przez poziome ustawienie ramienia wagi. w ten spo-
sób ciężarek nieproporcjonalnie mały w stosunku do ciężkiego przedmiotu, 
schodząc w dół, powoduje po przeciwnej stronie wagi łagodne wznoszenie 
się ciężaru. Podobnie sternik wielkiego statku handlowego, trzymając drą-
żek steru zwany przez greków ο'ίαξοίαx i manewrując umiejętnie tylko jed-
ną ręką dookoła punktu centralnego, kieruje okrętem obciążonym wielkim 
i bardzo ciężkim ładunkiem towarów i środków żywności. jeśli żagle zwisają 
w połowie wysokości masztu, statek nie może szybko płynąć, jeśli natomiast 
podciągnie się reje do góry, popłynie szybciej, gdyż żagle chwytają powiew 
wiatru nie u dołu masztu, który odgrywa rolę punktu centralnego, lecz z dala 
od tego punktu, w górze.

Tak jak dźwignia podłożona pod ciężar i naciskana pośrodku trudniej 
się poddaje, naciskana natomiast w górnym końcu łatwo podnosi ciężar, 
podobnie i żagle umieszczone pośrodku masztu mniejszą mają siłę, umoco-
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wane natomiast u góry, na górnym końcu masztu, oddalone od centrum przy 
takim samym, a nie silniejszym wietrze wpływają na szybsze posuwanie się 
okrętu wskutek nacisku wywieranego u góry. również i wiosła przymoco-
wane do uchwytów, przyciągane i podnoszone rękoma, wtedy gdy końce ich 
są najbardziej oddalone od punktu centralnego t posuwają szybko naprzód 
po spienionych falach okręt, którego przednia część pruje wodę. Tragarze 
zaś, którzy w sześciu lub czterech przenoszą znaczne ciężary na nosidłach, 
starają się wyznaczyć dokładnie ich środek, by rozdzieliwszy ciężar ła-
dunku według określonej zasady podziału każdy z nich równą część cięża-
ru na swym karku dźwigał. środkowa część nosidła, na której umocowane 
są rzemienie dla tragarzy, odgraniczona jest za pomocą gwoździ, żeby się 
rzemienie w żadną stronę nie przesuwały. skoro bowiem przesuną się poza 
część środkową, przesuwają ciężar na tę stronę, ku której się zbliżyły, po-
dobnie jak przy staterze, w którym ciężarek przesunie się z punktu równowa-
gi na koniec ramienia wagi.

Na tej samej zasadzie ciągną równomiernie ciężary zwierzęta pociągowe, 
jeśli mają jarzma umocowane rzemieniami w środku dyszla. jeśli jednak siły 
obu zwierząt nie są równe i jedno z nich jako silniejsze obciąża drugie, rze-
mień się przesuwa, by przedłużyć część jarzma i przyjść w ten sposób z po-
mocą słabszemu zwierzęciu. jeśli przy nosidłach i jarzmach rzemienie nie 
są umieszczone w środku, lecz są przesunięte w bok, to im bardziej oddalają 
się od środka, tym bardziej skraca się jedna część, a wydłuża druga. wobec 
tego jeśli wokół punktu centralnego, gdzie zaczepiony jest rzemień, obu jego 
końcami zakreśli się koła, to dłuższe ramię zakreśli większe koło, a krótsze 
mniejsze. Jak zaś niniejsze koła poruszają się ciężej i trudniej, tak samo i no-
sidła oraz jarzma, których końce znajdują się bliżej punktu zaczepienia, bar-
dziej ugniatają kark, te zaś, w których odstęp między punktem zaczepienia 
a końcem jest większy, ujmują ciężaru tym, co ciągną i dźwigają. skoro w ten 
sposób wszystko to wykonuje ruchy po prostej lub po kole w oparciu o punkt 
centralny, to na tych samych zasadach spełniają postawione im zadanie, po-
ruszając się po prostej lub po kole: taczki, wozy czterokołowe, bębny, koła, 
ślimaki, skorpiony, balisty, prasy i pozostałe machiny.”[1].

W księdze dziesiątej rozdziale czwartym omówiono kolejne rozwiązania 
techniczne w zakresie czerpania wody i podnoszenia jej na znaczne wyso-
kości oraz opisem tych mechanizmów.

„Obecnie omówię różne rodzaje przyrządów do czerpania wody, a przede 
wszystkim tak zwane tympanum. nie podnosi ono wprawdzie wody na znacz-
ną wysokość, ale bardzo sprawnie czerpie ją w dużych ilościach. w tym celu 
sporządza się oś albo na kole tokarskim, albo przy użyciu cyrkla; końce jej 
obija się blachą wokół środkowej części tej osi znajduje się bęben ze spo-
jonych desek; oś tę umieszcza się na palach, które są również obite blachą 
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w tych miejscach, gdzie znajdują się łożyska osi. w pustym bębnie umieszcza 
się osiem poprzecznych deseczek stykających się z osią i obwodem; dzielą 
one wnętrze na równe części. Na obwodzie bębna przybite są deseczki za-
opatrzone w sześciocalowe otwory, przez które woda wpływa do środka. 
tuż przy osi wycina się okrągłe otwory po jednej stronie bębna w każdej 
przegrodzie. przyrząd ten, wysmołowany na sposób żeglarski, obraca się 
przy pomocy stąpających ludzi; czerpiąc wodę przez otwory znajdujące się 
na obwodzie wyrzuca ją z powrotem przez otwory umieszczone tuż przy osi 
do podstawionego zbiornika połączonego z odpływowym kanałem. otrzymu-
jemy w ten sposób znaczną ilość wody do polewania ogrodów i ługowania 
soli w salinach.

Jeśli zaś trzeba będzie wodę doprowadzić wyżej, należy w myśl tej samej 
metody tak postąpić: ustawia się na osi tak wielkie koło, by odpowiadało 
wymaganej wysokości; na obwodzie tego koła umieszcza się czworoboczne 
skrzyneczki uszczelnione smołą i woskiem. kiedy koło będzie się obracać 
wskutek stąpania ludzi, skrzyneczki napełnione wodą podniosą się ku górze, 
a wracając na dół napełnią zbiornik swoją zawartością. Jeśli zaś trzeba 
będzie dostarczyć wody jeszcze wyżej, należy okręcić wokół osi takiego koła 
podwójny łańcuch z żelaza, sięgający do dna zawieszonymi na nim wiadrami 
z brązu o pojemności kongiusza. wskutek obrotu koła, który okręca łańcuch 
na osi, wiadra się podnoszą, a wzniesione nad oś wywracają się i wylewają 
swą zawartość do zbiornika.”[1].

W księdze dziewiątej rozdziale piątym Witruwiusz zajmuje się wykorzy-
staniem energii i budową kół obracających się pod wpływem prądów rzek 
czyli absolutnie czysta mechanika.

„Również i na rzekach używa się kół skonstruowanych na tej samej zasa-
dzie, którą powyżej podałem. na obwodzie tych kół przymocowuje się łopat-
ki, które uderzane przez napływające wody posuwają się naprzód i wprowa-
dzają koło w ruch. czerpiąc wodę skrzyneczkami podnoszą ją same w górę 
i obracając się pod wpływem prądu rzeki spełniają swe zadanie bez czynno-
ści nadeptywania.

Na tej samej zasadzie obracają się również młyny wodne podobnie zbu-
dowane, z tą różnicą, że na jednym końcu osi wpuszczony mają zębaty bę-
ben, ustawiony pionowo i obracający się na równi z kołem. zazębia się z nim 
drugi, mniejszy od niego również zębaty bęben, umieszczony poziomo i po-
łączony z kamieniem młyńskim. W ten sposób zęby bębna wpuszczonego 
w oś, przesuwając zęby poziomo ułożonego bębna, powodują obroty kamie-
ni młyńskich. umieszczony nad tym lej doprowadza do kamieni zboże mielo-
ne na mąkę tymi samymi obrotami.”[1].

W księdze dziewiątej rozdziale szóstym zapoznajemy się z kolejnym wy-
nalazkiem w zakresie transportu wody ,zasady jego konstruowania i możli-
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wości techniczne. Ślimacznice stosowane są do dnia dzisiejszego w różnych 
dziedzinach mechaniki.Czy w dzisiejszych czasach moża wyobrazić sobie 
,że takie elementy będą obszarem zainteresowania architekta ???

„Istnieje jeszcze tak zwana kochlea, czyli ślimacznica, która czerpie 
wprawdzie znaczne ilości wody, ale nie wznosi jej tak wysoko jak koło. Kon-
struuje się ją w następujący sposób. bierze się belkę długą na tyle stóp, ile 
cali wynosi jej grubość, i zaokrągla się ją wkoło według cyrkla. na obu jej 
końcach dzieli się cyrklem jej obwód na osiem części, wyznaczając linie kwa-
dratów i ośmioboków; owe linie trzeba w ten sposób wykreślić, by po ułoże-
niu belek poziomo linie te leżały na obu głowicach na tym samym poziomie, 
poza tym należy długość belki podzielić na części równe jednej ósmej jej 
obwodu. umieściwszy poziomo belkę należy poprowadzić linie poziome bie-
gnące z jednego końca belki na drugi. w ten sposób uzyskamy jednakowe 
podziały zarówno na obwodzie, jak i wzdłuż belki. linie przeprowadzone 
wzdłuż przecinają się w oznaczonych punktach z liniami poprzecznymi.

Nakreśliwszy to dokładnie bierze się cienką listewkę z wierzby albo ściętą 
z wikliny i po zanurzeniu jej w płynnej smole umocowuje się ją w pierwszym 
punkcie przecięcia, następnie prowadzi sieją na ukos do dalszych punktów 
przecięcia linii podłużnych i linii obwodu; w ten sposób przesuwając się ko-
lejno na ukos przez poszczególne punkty i owijając się dookoła, listwa ta zo-
staje umocowana w poszczególnych punktach przecięcia; dotykając z kolei 
ósmego punktu dochodzi do tej samej prostej, z której wyszła i na której zo-
stała z początku umocowana. jaka jest odległość, po której się na ukos prze-
suwa przechodząc przez osiem punktów, taka sama jest długość jej drogi 
do ósmego punktu. zgodnie z tym listwy umocowane we wszystkich punktach 
przecięć linii podłużnych i linii obwodu przewijają się na ukos przez osiem 
odcinków grubości, tworząc rowki oraz istotnie i całkowicie naturalnie na-
śladując ślimaka.

Posuwając się tym śladem przybija się jedną na drugą listwy umoczone 
w płynnej smole, doprowadzając je tak wysoko, aby grubość u góry odpo-
wiadała jednej ósmej długości belki. na ślimacznicy umieszcza się woko-
ło deseczki, by ją chroniły. deseczki te nasyca się smołą i spaja obręczami 
z żelaza, aby prąd wody nie uszkodził desek. głowice tego wału obite są że-
lazem. po prawej i po lewej stronie ślimaka umieszcza się belki z przymo-
cowanymi po obu końcach belkami poprzecznymi zaopatrzonymi w żela-
zem obite otwory, w które wsunięte są pręty. ludzie depcząc wprowadzają 
w ruch ślimacznicę. Ślimacznica powinna być ustawiona pod kątem, który 
by odpowiadał pitagorejskiej figurze trójkąta prostokątnego, to znaczy dłu-
gość ślimacznicy należy podzielić na pięć części, przy czym górny jej koniec 
powinien być na wysokości trzech części; przestrzeń zaś od linii pionowej 
aż do podstawy powinna wynosić cztery części. sposób wykonania wyjaśni 
rysunek zamieszczony na końcu księgi.
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Opisałem, najjaśniej jak tylko umiałem, drewniane przyrządy do czer-
pania wody, sposób ich budowy oraz wprawianie w ruch i korzyści z tym 
związane.”[1].

W księdze dziewiątej rozdziale siódmym możemy poznać wiedze i umie-
jętności z zakresu mechaniki, mechaniki płynów , konstrukcji skompliko-
wanych mechanizmów pomp, wykorzystujących energię wody do realizacji 
różnego typu mechanizmów ułatwiających produkcję i wytwarzanie róż-
nego przeznaczenia przedmiotów codziennego użytku. Wiedza w zakresie 
hydromechaniki uzmysławia nam możliwości techniczne od prostych me-
chanizmów po skomplikowane budowle hydrotechniczne i inżynierskie. 
Zasady, metody i konstrukcje te stosowane są do dnia dzisiejszego.

„Pozostaje jeszcze opis pompy Ktesibiosa podnoszącej wodę w górę. 
pompa sporządzona jest z brązu. u podstawy znajdują się dwa cylindry nie-
zbyt od siebie oddalone, zaopatrzone w rozwidlone rury symetrycznie umo-
cowane i doprowadzone do zbiornika znajdującego się pośrodku. w zbior-
niku tym są klapy dopasowane dokładnie do górnych otworów rur; klapy te 
zamykają otwory i nie pozwalają, aby uchodziło z powrotem to, co zostało 
przez ciśnienie powietrza wtłoczone do zbiornika. Nad zbiornikiem znajduje 
się szczelny kaptur w kształcie odwróconego leja, przymocowany do zbior-
nika klamrą dobrze zaklinowaną, aby siła napływającej wody nie mogła go 
podnieść. nad nim osadza się szczelnie pionową rurę zwaną tubą. cylindry 
mają pod dolnym ujściem rur wentyle umieszczone powyżej otworów znaj-
dujących się u spodu cylindra.

Skoro więc tłoki znajdujące się w górnych częściach cylindrów, wygła-
dzone na kole tokarskim i wysmarowane oliwą, zostaną wprawione w ruch 
za pomocą drążków i dźwigni, zaczynają z powodu szczelnego zamknięcia 
wentylów naciskać na powietrze znajdujące się wraz z wodą w cylindrach; 
pod wpływem ciśnienia woda zostaje wtłoczona poprzez ujścia rur do zbior-
nika. stąd przechodzi do kaptura i pod wpływem ciśnienia zostaje wyrzu-
cona przez otwór ku górze. w ten sposób woda dla wodotrysków zostaje 
dostarczona do zbiornika z niższego miejsca.

Podobno Ktesibios nie tylko to wynalazł. pokazują także różne inne 
przyrządy, które za pomocą wody pod wpływem zgęszczonego powietrza 
wywołują zjawiska zapożyczone od natury, jak na przykład głos kosów, 
figurki pijące i ruchome oraz akrobatów i inne, sprawiające przyjemność 
dla wzroku i słuchu. Spośród tych przyrządów obrałem te, które uznałem 
za najpożyteczniejsze i potrzebne, by w poprzedniej księdze omówić zegary, 
a w tej pompowanie wody. kto by się wszakże zainteresował szczegółami ta-
kich urządzeń, które służą do zaspokajania raczej przyjemności niż potrzeb, 
może je znaleźć w dziełach Ktesibiosa.”[1].
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W księdze dziesiątej rozdziale ósmym opisano zasady działania tak 
skomplikowanego mechanizmu jak organy wodne. Wykorzystano tu wie-
dzę w zakresie mechaniki ,konstrukcji mechanizmów, techniki inżynier-
skich, świadczące o wysokim poziomie możliwości technicznych stano-
wiących o rozległej wiedzy poprzedników Witruwiusza. Zaawansowanie 
techniczne tak budowanych mechanizmów jest imponujące.

„Nie pominę milczeniem organów wodnych, lecz postaram się je opisać, 
jak tylko będę mógł najkrócej i najlepiej. na podstawie drewnianej umiesz-
cza się skrzynię z brązu. nad podstawą ustawia się po prawej i lewej stronie 
listwy z drzewa zbite w formie drabiny, a między nimi umieszcza się cylindry 
z brązu o ruchomych dnach, dokładnie na kole tokarskim obtoczonych. w ich 
środkach umieszczone są żelazne pręty połączone z dźwigniami za pomocą 
zawias. dna te obciągnięte są skórą pokrytą sierścią. w płaskiej pokrywie 
znajdują się mniej więcej trzycalowe otwory, a tuż nad nimi na zawiasach 
delfiny z brązu; z ich paszcz zwisające na łańcuchach tarcze doprowadzo-
ne są pod otwory w cylindrze. Wewnątrz skrzyni, gdzie znajduje się woda, 
ustawiony jest dzwon w kształcie odwróconego leja. pod niego podkłada 
się klocki wysokie mniej więcej na trzy cale; utrzymują one równy odstęp 
między dolną krawędzią dzwonu a dnem skrzyni. nad szyjką dzwonu jest 
przymocowana mała skrzynka podtrzymująca główną część instrumentu 
zwanego po grecku κανών µουσικόσ kanon musikos. jeśli kanon jest czte-
rogłosowy, żłobi się wzdłuż niego cztery kanały, jeśli jest sześciogłosowy 
sześć kanałów, jeśli jest ośmiogłosowy osiem kanałów. W każdym kanale 
wmontowany jest kurek ujęty w żelazną rączkę. za obrotem rączki otwierają 
się otwory prowadzące ze skrzynki do kanałów. kanon ma wzdłuż kana-
łów ukośnie uszeregowane otwory, odpowiadające otworom umieszczonej 
w górze deski zwanej po grecku πίναξ pinαx. Pomiędzy deską a kanonem 
znajdują się drewniane wtyczki w ten sam sposób przewiercone i naoliwio-
ne, aby je łatwo można było wtykać i wyciągać. wtyczki te zamykają otwory; 
nazywają się plinthides. Przesuwając je tam i z powrotem zamyka się lub 
otwiera otwory. Do wtyczek tych przymocowane są żelazne sprężyny po-
łączone z klawiszami. przez naciskanie klawiszy powoduje się ustawiczne 
przesuwanie się wtyczek. do otworów w desce, przez które uchodzi sprę-
żone powietrze z kanałów, przyklejone są od góry pierścienie, do których 
wpuszcza się ujścia wszystkich piszczałek. z cylindrów prowadzą przewody 
połączone szyjką z dzwonem i z otworem skrzynki. w tym otworze, w miej-
scu skąd uchodzą przewody z cylindrów, umieszczone są obtoczone na kole 
tokarskim zawory, które w chwili gdy skrzynka wypełnia się powietrzem, 
zamykają otwory, by powietrze nie uchodziło z powrotem. Tak więc gdy pod-
niesie się dźwignię, drążki ściągają dna cylindrów w dół, delfiny umocowane 
na zawiasach opuszczają tarcze i powietrze wypełnia cylindry. gdy następ-
nie szybko naciśnie się dźwignię, podniosą one dna cylindrów w górę, za-
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mkną górne otwory tarczami, wepchną zamknięte powietrze przez przewody 
do dzwonu, a stamtąd przez jego szyjkę do skrzynki. wskutek ciągłego ruchu 
dźwigów sprężane powietrze bez ustanku zgęszczane napływa do otworów 
w kurkach i wypełnia kanały. Gdy więc klawisze pod dotknięciem palców 
przesuwają bezustannie tam i z powrotem wtyczki, które zamykają i otwiera-
ją otwory, wywołują liczne dźwięki o różnych brzmieniach, zgodnie ze sztu-
ką muzyczną.

Starałem się, jak tylko mogłem, rzecz niejasną za pomocą opisu jasno 
wyłożyć, lecz zasady te nie są zrozumiałe i dostępne dla wszystkich, a jedy-
nie dla tych, którzy są biegli w tej dziedzinie. jeśli nawet ktoś nie wszystko 
z tego opisu zrozumie, zobaczywszy sam instrument nabierze przekonania, 
że ciekawie i pomysłowo go skonstruowano.”[1].

W księdze dziesiątej  w rozdziale dziesiątym znajdujemy szczegółowo 
opisane mechanizmy pomiaru odległości pokonywanych przez podróżni-
ków jako dodatkowe urządzenia mechaniczne konstruowane w celu do-
kładnego pomiaru, a związane z wozami i statkami czyli mierzenia odle-
głości na lądzie i na morzu. Nauka miernictwa ,pomiarów geodezyjnych 
była szczególnie rozwinięta w czasach dalece poprzedzających Witruwiu-
sza, była podstawą do projektowania i realizacji inwestycji inżynieryjnych. 
Odległość, wysokość, lokalizacja ,tworzenie odwzorowań, map była pod-
stawą inżynierii lądowej.

„Obecnie przechodzę do omówienia przekazanych nam przez przodków 
sposobów bardzo pożytecznych i pomysłowo obmyślonych, które pozwalają 
nam ustalić ilość przebytych mil bądź wozem, bądź w czasie żeglugi na mo-
rzu. osiągnie się to w następujący sposób. koła u wozu powinny mieć średni-
cę czterech stóp. kiedy na obwodzie koła zaznaczymy punkt i od tego punktu 
koło zacznie się toczyć, to powracając do tego samego punktu, z którego 
rozpoczęło obrót, powinno przebyć dwanaście i pół stopy. Po tych przygoto-
waniach trzeba osadzić na piaście, po wewnętrznej stronie koła, obrotową 
tarczę z wystającym na obwodzie ząbkiem. nad nią trzeba w pudle wozu 
umocować przegrodę, w której znajduje się ruchome zębate koło osadzone 
pionowo na osi. na obwodzie tego koła trzeba wyciąć w równych odstępach 
czterysta ząbków dostosowanych do ząbka na tarczy. na kole tym należy 
ponadto umieścić z boku znowu jeden ząbek, wystający poza owe ząbki. Nad 
tym kołem umieszcza się poziomo trzecie koło, w ten sam sposób zaopatrzo-
ne w ząbki i wmontowane w drugie przepierzenie. ząbki tego koła powinny 
być dostosowane do bocznego ząbka w drugim kole. W trzecim kole należy 
wywiercić tyle otworów, ile mil może przebyć wóz w ciągu dnia. zresztą nie 
odgrywa to żadnej roli, czy otworów jest nieco mniej, czy też nieco więcej. 
w tych otworach należy porozmieszczać małe okrągłe kamyki; w skrzynecz-
ce tego koła, to znaczy w przepierzeniu, znajduje się otwór z kanalikiem, 
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przez który wpadać będą po kolei do pudła wozu i podstawionego tam na-
czynia kamyki umieszczone w trzecim pudle, w chwili gdy dojdą do tego 
miejsca.

Kiedy więc koło wozu, tocząc się naprzód, poruszać będzie równocześnie 
najniższą tarczę i skoro ząbek umieszczony na niej zmusi za każdym obrotem 
poszczególne ząbki koła górnego do przesuwania się, to po czterystu obro-
tach dolnego koła górne koło dokona jednego obrotu, a boczny ząbek po-
sunie naprzód jeden ząbek trzeciego koła ustawionego poziomo. skoro więc 
po czterystu obrotach najniższego koła wyższe koło raz się obróci, oznaczać 
to będzie, że wóz przebył pięć tysięcy stóp, to jest tysiąc kroków. dlatego każ-
dy spadający kamyk dźwiękiem swoim wskazywać będzie przebycie tysiąca 
kroków. liczba kamyków zebranych na spodzie wskaże liczbę mil przebytych 
w ciągu dnia.

Te same zasady z niewielkimi zmianami stosuje się również w żegludze. 
poprzez burty statku przeprowadza się oś o wystających poza burtę głowi-
cach. na tych głowicach osadza się koła o średnicy czterech stóp, a na ob-
wodzie tych kół umieszcza się łopatki dotykające wody. również na środku 
osi w środku okrętu znajduje się koło o wystającym poza jego obwód ząbku. 
ponad tym w przepierzeniu znajduje się tarcza o czterystu równych ząbkach, 
odpowiadających sterczącemu ząbkowi tarczy wmontowanej na osi. z boku 
tej tarczy umieszcza się jeszcze jeden ząbek wystający poza obwód. Nad tym 
przepierzeniem znajduje się połączone z nim drugie przepierzenie, w którym 
jest trzecia tarcza położona poziomo, podobnie ząbkowana i zachodząca 
na ząbek umocowany z boku drugiej tarczy umieszczonej pionowo, aby zą-
bek ten za każdym obrotem mógł posuwać po jednym ząbku tarczy leżącej 
poziomo i w ten sposób ją obracać. w poziomej tarczy powinny być otwory, 
w których umieszcza się okrągłe kamyki. w pudle tej tarczy, czyli w przepie-
rzeniu, trzeba wydrążyć otwór z kanalikiem, przez który kamyk, nie napoty-
kając przeszkody, spadnie do naczynia z brązu, zaznaczając to dźwiękiem. 
Kiedy okręt zostanie wprawiony w ruch za pomocą wioseł lub wiatru, łopatki 
umieszczone na kołach dotykając płynącej przeciw nim wody, odepchnięte 
silnym uderzeniem, zaczynają obracać koła. koła te obracają równocześnie 
oś, która z kolei porusza zębatą tarczę; ząbek tej tarczy, posuwając za każ-
dym obrotem po jednym ząbku drugiej tarczy, powoduje jej równomierne 
obroty. skoro więc łopatki obrócą koła czterysta razy, wówczas tarcza o wy-
stającym z boku ząbku poruszy ząbek poziomo leżącej tarczy. ilekroć pozio-
ma tarcza doprowadzi kamyki do otworu, tyle razy spadną one w dół przez 
kanalik i dźwiękiem oraz liczbą zaznaczą ilość przebytych mil.

Przedstawiłem konstrukcję tych przyrządów, które wynaleziono dla po-
żytku i uprzyjemnienia życia w czasach spokojnych i wolnych od lęku.”[1].

W księdze dziesiątej rozdziale dziesiątym omówione są szczegółowe 
zasady budowy maszyn wojskowych, oblężniczych, maszyn miotających 
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projektowanych i wykonywanych przez budowniczych posiadających wie-
dzę zarówno cywilną jak i wojskową. Zasady ogólne mechaniki i techniki 
wojskowej były wykorzystywane do różnych celów ,ale zawsze powodowały 
rozwój metod ,urządzeń i technik w zakresie budownictwa i wyposażenia 
obiektów.

„obecnie powiem, według jakich zasad proporcji należy budować machi-
ny, to znaczy skorpiony i balisty, wynalezione dla odparcia niebezpieczeń-
stwa i niezbędne dla obrony.

W księdze tej omówiłem, o ile tylko mogłem, metody konstrukcji tych 
machin, które uznałem za najpożyteczniejsze zarówno w czasach pokoju, 
jak i wojny. w poprzednich dziewięciu księgach przedstawiłem poszczególne 
rodzaje i działy budownictwa, tak że podręcznik mój objął w dziesięciu księ-
gach wszystkie zagadnienia architektury.”[1].
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15. Podsumowanie.

Traktat Marka Witruwiusza mimo upływa prawie 2000 lat pozostaje 
uniwersalnym dziełem, drogowskazem i źródłem inspiracji dla wszystkich 
współczesnych konstruktorów i inżynierów.

Niezmiernie ważne dla historii rzymskiej ,światowej i współczesnej tech-
niki budowlanej są uwagi Witruwiusza poświęcone produkcji zaprawa beto-
nu, masy cementowej złożonej z wapna, wody i kopalnych popiołów,pucola-
nów. Masa ta osiągała po zastygnięciu twardość skały.

Witruwiusz pisał:

„Oby bogowie nieśmiertelni byli sprawili, żeby takie prawo obowiązy-
wało także lud rzymski. .. Nie grasowaliby wtedy bezkarnie nieucy, lecz bez 
wahania zajmowaliby się budownictwem ci, którzy zdobyli wiedzę przez 
gruntowne studia.. .. A sami budowniczy pod groźbą kary opracowywaliby 
sumienniej kosztorysy. „

Tekst ten zadziwia aktualnością.

Możemy stwierdzić, że Konstrukcja budowlana to definicyjnie sposób po-
wiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki 
i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, 
ściany nośne, filary, słupy, kolumny, belkowania, belki i stropy lub sklepie-
nia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w bu-
dynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, 
schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: 
drzwi, okna, instalacje wewnętrzne, Budowanie współczesnych obiektów, 
tworzenie konstrukcji wymaga stosowania techniki budowlanej.

Prekursorem nowoczesnej techniki budowlanej był Leonardo da Vinci. 
Zdefiniował w statyce pojęcia momentu oraz prawa równowagi sił. Zwią-
zał zagadnienie stateczności konstrukcji z mechaniką tworząc w ten sposób 
podwaliny pod naukę zwaną mechaniką budowli ,mechanika konstrukcji. 
Ciekawostką jest, że w oparciu o swoje koncepcje zaprojektował w Kon-
stantynopolu kamienny most o konstrukcji sklepionej łukowo o rozpiętości 
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250, 0 m. Kilka wieków później, po przeliczeniu jego projektu, okazało się, 
że projekt był możliwy do zrealizowania.

Pojęcie konstrukcji, jako określenie związane z obliczeniami sił oddzia-
łujących na budowlę zostało wprowadzone w XIX wieku. Wcześniej, bu-
downiczowie wznosząc nawet najbardziej śmiałe konstrukcje przestrzenne, 
opierali się jedynie na własnym i zaobserwowanym doświadczeniu oraz em-
pirycznie sprawdzanych założeniach. Obecnie stosowana jest analiza teore-
tyczna, sprawdzana odpowiednimi obliczeniami.

Mechanika budowli statyka w czasach starożytnych stosowana była intu-
icyjnie ,na podstawie doświadczeń,w wielu elementach wiedzy o zmiennym 
znaczeniu stanowiącym jednak kanony wiedzy i sztuki budowlanej ,zasad 
sztuki budowania,propoporcji,symetrii i innych,Pojawienie się mechaniki 
budowli i statyki ,podstawy wytrzymałości materiałów (Galilileo Galile-
i,Robet Hook),wdrożenie nauk ścisłych,po2wstanie teorii konstrukcji zmie-
niło gruntownie sposoby projektowania spowodowalo ponowne pojawienie 
się jako współautora inżyniera konstruktora,który w późniejszych skompli-
kowanych i odpowiedzialnych budynkach i budowlach stawała się głow-
nym , aczasem jedynym autorem projektu. i realizacji .Architektura ,która 
w epoce odrodzenia oddzieliła się od prostackiego,prymitywnego rękodzie-
ła ,rzemieślnictwa stopniowo znosiła bariery oddzielające nowoczesną ar-
chitekturę od konstrukcji,budownictwa i inżynierii lądowej,lącząc w wysoko 
rozwiniętą nowoczesną technikę budowlaną,co w konsekwencji spowodo-
wało powstanie zawodu inżyniera budownictwa,konstruktora budowalnego.

Tacy znani twórcy w dzidzinie architektury jak Pierr Luigi Nervi był 
z wykształcenia inżynierem budownictwa ,absolwentem szkoły inżynierskiej 
w Bolonii,Frank Lloyd Wright studiował na wydziale inżynierii,a Ludwig 
Mies van der Rohe był synek kamieniarza i mistrza kamieniarskiego ,który 
po osiedleniu się w USA został kierownikiem szkoły architektury w pżoniej-
szym Illinois Institute of Technology w Chicago,Nimeyer,Le Corbusier nie 
byli z wykształcenia architektami.

Współczesne obiekty to przede wszystkim nowe rozwiązania konstruk-
cyjne. Inwestorzy wymagają coraz częściej tworząc projekty, konstrukcje, 
które dla przeciętnego konstruktora są niemożliwe do realizacji.

Konstruktorzy nie poddają się ,nie zmuszają do ograniczenia mając przed 
sobą jako wyzwanie spektakularną wizję obiektu i tworzą nowe rozwiąza-
nia. Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia i oddzielnie wyliczo-
nej konstrukcji. Powstają więc nowoczesne konstrukcje ,które ze względy 
na swoje piękno i estetykę nadal same tworzą architekturę.

Mimo, że współczesne obiekty i konstrukcje Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu są niewiarygodnie skomplikowane,, niezwykłe w kształtach ,wy-
sokościach, rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach zasady trwało-
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ści, użyteczności i piękna są podstawowymi kanonami wiedzy w zakresie 
inżynierii lądowej.

Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów nie można było 
zbudować, jednak wśród nas konstruktorów są Artyści Konstrukcji, którzy 
potrafią takie konstrukcje zaprojektować i wykonać.

Po wielu miesiącach obliczeń i poprawek, tonach wykorzystanej stali 
i betonu powstają takie niezwykłe konstrukcje i zachwycają niepowtarzal-
nym kunsztem i sztuką konstruowania. Za ogromnymi rozpiętościami i wy-
sokościami kryją się tysiące obliczeń konstruktorów, którzy umożliwiają po-
wstanie tak kosmicznych projektów.

Nieprzekraczalną barierą dla Konstruktora staje się inżynieria materia-
łowa, w której postęp wydaje się dalece niewystarczający dla śmiałych i nie-
wyobrażalnie ambitnych konstrukcji budowlanych. Skomplikowanych obli-
czeń i precyzyjnego dobrania materiałów wymagają wszystkie współczesne 
konstrukcje w tym budynki wysokościowe, które w zasadzie są samą, czystą 
konstrukcją. Odpowiednie dobranie przekroju konstrukcyjnego i konkret-
nego schematu statycznego, tworzenie z konstrukcji budowlanych mecha-
nizmów odpowiadających na niezwykłe oddziaływania to przyszłość Kon-
strukcji Budowlanych.

Implantacja metod obliczeniowych z zakresu nowoczesnych, kosmicz-
nych, militarnych technologii powoduje, że konstruktorzy mimo bariery 
technologicznej w zakresie materiałów budowalnych potrafią projektować 
i budować tak wspaniałe konstrukcje, a równocześnie optymalizując trady-
cyjne konstrukcje, wykorzystując nowoczesne systemy obliczeniowe zmniej-
szać koszty inwestycji.

Komputerowe systemy projektowania ,nowoczesne oprogr4omowanie 
,systemy obliczeniowe w zakresie wszelkich elementów budynków i budowli 
to obecenie podstawowe narzędzia współczesnego budownictwa. Kompli-
kacja formy, futurystyczne kształty, niekonwencjonalne konstrukcje spra-
wia, że specjalistyczne programy w zakresie wizualizacji konstrukcji, prze-
strzennej analizy w zakresie statyki budowli ,obliczeń wytrzymałościowych, 
możliwości tworzenia w przestrzeni kolejnych przybliżeń konstrukcji, mo-
delowanie obciążeń i oddziaływań zwiększa w znaczący sposób możliwo-
ści współczesnego konstruktora i budowniczego. Modelowanie przestrznne 
konstrukcji ,projektowanie technologiczne,organizacyjne w systemach kom-
puterowych nabiera podstawowego znaczenia w Sztuce Projektowania i Bu-
dowania. Przestrzenne modelowanie konstrukcji i możliwości obliczeniowe 
pozwalają na optymalizację konstrukcji oraz analizę wszelkich uwarunko-
wań na modelu niezwykle zbliżonym do rzeczywistej pracy konstrukcji.Moż-
liwości tworzenia bardzo złożonych przestrzeni, możliwość łączenia modeli 
komputerowych z komputerowym wspomaganiem wytwarzania pozwala 
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na stosunkowo niekosztowną produkcję masową subtelnie różniących się 
od siebie elementów.

Założenia i idee współczesnej architektury powstają dzięki stosowaniu 
systemów komputerowych Projekty Zahy Hadid. znane są z tworzenia mode-
li fizycznych i komputerowych jako podstawy procesu projektowania.

Prawdziwa twórczość inżynierska nie ogranicza się do ciasno zakre-
ślonych ram obliczeń statycznych, wybitnie uzdolniona jednostka potrafi, 
przy zachowaniu obowiązujących przepisów, wznosić budowle przerasta-
jące przeciętność.

Mimo istnienia wielu metod obliczeniowych, programów komputero-
wych w nowoczesnych obiektach nadrzędną pozostają konstrukcje budow-
lane ,techniki budowania oraz to co jest najważniesze Sztuka Budowania.

NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM KAŻDEGO BUDYNKU I BU-
DOWLI JEST KONSTRUKCJA

SZTUKA BUDOWANIA ,ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ, MYŚL 
KONSTRUKCYJNA I INŻYNIERSKA

NA NIC CIĄGŁE OBNIŻANIE POZYCJI I STATUSU KONSTRUK-
TOR

bowiem

ARCHITEKTURA BEZ KONSTRUKCJI JEST NICZYM.

zatem

KONSTRUOWANIE JEST KONIECZNOŚCIĄ

A więc

 CHWAŁA KONSTRUKTOROM I BUDOWNICZYM.

KONIEC
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Od wydawnictwa.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą 
w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykony-
wania opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i re-
montów budynków. Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektu-
ry, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu 
budownictwa, zarządców nieruchomości i realizatorów inwestycji.

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspek-
tach prawnych w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur ad-
ministracyjnych, aspektach opinii sądowych i pracy biegłych sądowych 
z zakresu budownictwa, metodologii opinii sądowych, odpowiedzialności 
prawnej w budownictwie.

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia” to opracowania z zakresu 
konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa 
miejskiego, technologii robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, 
montażowych, specjalnych technologii w budownictwie, technologie bez wy-
kopowe.

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnic-
two dotyczące utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz tech-
nicznych, budowlanych ,oceny stanu technicznego ,diagnostyki budynków, 
uszkodzeń, awarii.

Seria czarna „Budynki na terenach górniczych” dotyczy zagadnień 
projektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, moderniza-
cji budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów 
uszkodzeń ,odszkodowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbroje-
nie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.

Seria „Nauka i praktyka” to wydawnictwo dotyczące ogólnej proble-
matyki budownictwa ,podstaw teoretycznych ,praktycznych elementów 
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konstruowania obiektów budowlanych, kosztorysowania, wycen inwestycji, 
ekonomiki, organizacji procesów budowlanych .

Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa 
Michalika i innych autorów , zbierania materiałów do opracowań nauko-
wych, referatów ,wykładów, konferencji naukowych, badań naukowych , za-
proszonych pracowników naukowych, teoretyków i praktyków w zakresie 
budownictwa , jego współpracowników i wykładów na kierunku Budownic-
two na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowicach Katedra Technologii Budownictwa ,wy-
kładów monograficznych na innych uczelniach ,opracowane również jako 
skrypty ,podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne dla przed-
miotów Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budowlanych ,Elementy 
Prawa Budowlanego, Diagnostyka Budynków i Projektowanie Budynków 
na Terenach Górniczych.

Bliższe informacje na stronach internetowych:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl

WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE
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2014.ISBN 978-83-937513-3-4.
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W przygotowaniu:

• Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,”Projektowanie budynków na terenach 
górniczych.Przykłady obliczeniowe ”.

• Michalik K.-„Kosztorysowanie w budownictwie”.
• Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie .Konstrukcje szkieletowe”.
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