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Naœladowcza twórczoœæ musi z natury rzeczy
dotyczyæ jednego z trzech rodzaju przedmiotów: albo rzeczywistoœci takiej
jak¹ by³a lub jest (realnej),
albo takiej, o jakiej siê mówi lub myœli, ¿e jest (pomyœlanej),
albo takiej, jaka powinna byæ (idealnej).
Arystoteles: Poetyka, XXV/10
Epoka Arystotelesa i wspó³czesna sztuka, a zw³aszcza fotografia, wydaj¹ siê
byæ kategoriami na tyle roz³¹cznymi, ¿e siêganie do tak nam w czasie
odleg³ego tekstu, z którego zaczerpniête jest motto niniejszych rozwa¿añ,
wydawaæ by siê mog³o intelektualnym nadu¿yciem. Jednak¿e nietrudno
zauwa¿yæ, ¿e idee zawarte w dziele wielkiego filozofa s¹ niejednokrotnie
przywo³ywane w najró¿norodniejszych kontekstach teoretycznych,
zw³aszcza wówczas, kiedy stosunek sztuki do rzeczywistoœci staje siê
zagadnieniem dominuj¹cym. Sytuacja ta jest prost¹ konsekwencj¹
uniwersalnego i ponadczasowego znaczenia myœli Arystotelesa. W tym
kontekœcie uwarunkowañ, fotografia jest medium niew¹tpliwie
uprzywilejowanym, jeœli rozwa¿aæ jej relacje do rzeczywistoœci, co wydaje siê
wystarczaj¹cym usprawiedliwieniem siêgniêcia po motto do tekstu Poetyki.
Przywo³uj¹c za W³. Tatarkiewiczem – pitagorejsk¹ w jej rodowodzie –
Wielk¹ Teoriê Piêkna, obejmuj¹c¹ dziedziny wzroku i s³uchu, podkreœliæ
nale¿y, ¿e staro¿ytni wszelkie oznaki piêkna ³¹czyli z doskona³oœci¹
struktur, która przejawia siê we wzajemnych proporcjach poszczególnych
jej czêœci. Piêkno widzialne nazywali symetri¹, czyli wspó³miernoœci¹,
piêkno s³yszalne zaœ – harmoni¹, czyli zestrojem. W potocznym u¿yciu,
w staro¿ytnoœci symetria oznacza³a raczej proporcjonalnoœæ, a w znaczeniu
wspó³miernoœæ stosowa³ j¹ m.in. Euklides. W czasach nowo¿ytnych sens
pojêcia uleg³ przesuniêciu, prawdopodobnie za spraw¹ „nadania” mu
okreœlonego znaczenia na obszarze nauk œcis³ych – wspieranych g³ównie
geometri¹, choæ odnotowaæ wypada, ¿e jeszcze Kopernik u¿ywa³ go
tak jak Grecy.
Tak pojmowana symetria by³a wiêc wyidealizowanym gwarantem
istnienia piêkna daj¹cego przyjemnoœæ patrz¹cemu podczas ogl¹dania;
nie tylko rzeŸb i budowli, lecz tak¿e – co wa¿niejsze – natury we wszelkich,
wizualnie dostêpnych, jej przejawach. Z obserwacji natury w³aœnie
staro¿ytni wywiedli kanon piêkna, czyli wspó³miernoœci, czyli symetrii…
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Symetria – przejaw geniuszu natury czy œwiadectwo
geniuszu ludzkiego intelektu?
Symetria wydaje siê byæ powszechnie dostrzegaln¹ regu³¹ budowy
otaczaj¹cego nas œwiata. Po chwili zastanowienia zauwa¿amy jednak,
i¿ wystêpuje tu pewien paradoks: nawet w skali ludzkiego postrzegania nie
jest to fakt tak oczywisty. £atwo dostrzec, w razie potrzeby wspomagaj¹c
postrzeganie wyobraŸni¹, wieloosiowe symetrie obrotowe w kropli wody,
kiedy traktujemy j¹ jako kulê; trudniej zaakceptowaæ – nawet wyobra¿one
– ich istnienie w kulistoœci ziemskiego globu, gdzie nieregularnoœæ pasm
górskich oraz rozmieszczenie l¹dów i oceanów praktycznie je wykluczaj¹.
Symetria kryszta³ów i symetria kosmosu – pomimo mikroskopowych
i teleskopowych „dowodów” na istnienie jej przejawów – czy¿ w obu
przypadkach nie jest ona wytworem naszego intelektu?
Symetria… postawmy prowokacyjn¹ tezê: jest ona raczej zjawiskiem
wspomagaj¹cym zorganizowane postrzeganie otaczaj¹cego nas œwiata,
bardziej kluczem do jego zrozumienia ni¿ immanentn¹ cech¹ jego budowy.
Spójrzmy na najbardziej oczywisty przyk³ad wziêty z natury – na
drzewo. W naszej ludzkiej skali postrzegania, wolno rosn¹ce w polu
drzewo wydaje siê byæ tworem natury w pe³ni symetrycznym. Wertykalnie
– ujawnia jednoosiow¹ symetriê obrotow¹, horyzontalnie – jego ga³êzie
i niewidoczny system korzeni równie¿ wydaj¹ siê byæ wobec siebie
symetryczne. Uwagi powy¿sze nale¿y jednak zakoñczyæ konstatacj¹, i¿ s¹
to spostrze¿enia niezwykle powierzchowne. Wiemy przecie¿,
¿e niemo¿liwym jest znalezienie dwu takich samych ga³êzi, a ich
zewnêtrzne podobieñstwo do korzeni, jest daleko id¹cym uproszczeniem,
jeœli bierzemy pod uwagê tylko ich budowê; a gdyby uwzglêdniæ tak¿e ich
funkcjê – stwierdzamy tylko ca³kowite ró¿nice! Przyk³ad powy¿szy zmusza
nas, aby dokonaæ zastrze¿enia ograniczaj¹cego pole widzenia tylko do
symetrii kszta³tów, w dodatku – doœwiadczanej wy³¹cznie wizualnie
i wspieranej – co najwy¿ej – przez intelektualn¹ analizê ich widoków.
Od³o¿yæ wiêc nale¿y „symetriê funkcji” poznawaln¹ li tylko intelektualnie;
w przypadku drzewa, by³yby to fakty „zbierania” wilgoci korzeniami
i „oddychania” liœæmi.
Jednak¿e percepcja drzewa jako tworu symetrycznego w pionowej
i poziomej osi symetrii jego kszta³tów, jak równie¿ logicznej symetrii
funkcji jego dwu czêœci, jest czymœ tak oczywistym w „normalnej” skali
ludzkiego postrzegania (tj. bez wsparcia, np. optycznych przyrz¹dów),
¿e przechodzimy nad tym do porz¹dku dziennego! No có¿, trudno walczyæ
z si³¹ doœwiadczenia nawarstwionego wiekami, weryfikowanego poprzez
powszechnoœæ codziennych doznañ.
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Ze wsparciem choæby prostych przyrz¹dów optycznych i w oparciu
o naukowo formu³owane wnioski percepcja nasza ulega doœæ znacznej
modyfikacji. Wynika to z faktu, ¿e ogl¹damy obrazy spoza powszechnego
doœwiadczenia wizualnego i przyt³oczeni ich odrêbnoœci¹ uruchamiamy
w stosunku do nich jedyn¹ mo¿liw¹ perspektywê, aby je „oswoiæ” i w koñcu
zrozumieæ, tj. perspektywê logiczn¹, opart¹ o wiedzê skumulowan¹
pochodz¹c¹ z innych obszarów doznañ i odmiennych Ÿróde³ danych. W skali
mikro, dziêki „b³êdom” symetrii w pozornie regularnej strukturze siatek
krystalicznych metali, minera³ów i szerzej, wszelkich substancji, w których
wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju defekty w ich budowie, w ogóle mo¿liwe jest
zachodzenie procesów fizycznych i chemicznych. Tu przyk³ad z dziedziny
fotografii: nieregularnoœæ budowy siatki kryszta³ów halogenków srebra
powoduje istnienie tzw. centrów czu³oœci, których obecnoœæ umo¿liwia
najpierw naœwietlenie, póŸniej wywo³anie obrazu utajonego. W skali makro –
homologiczne odstêpstwa od regularnoœci budowy np. warstw geologicznych,
staj¹ siê wspó³Ÿród³em ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej.
Z analogicznych powodów przebiegaj¹ równie¿ kosmiczne kataklizmy…
Symetria to przecie¿ równowaga, a jej nawet ma³e defekty, czy te¿ czêsto
wrêcz ca³kowity brak, powoduj¹ w naturze – moc¹ ogólnego prawa entropii
– redukcjê napiêæ, wyrównanie poziomów, uœrednienie stanów… W ten
sposób ujawnia siê tendencja d¹¿enia do równowagi – do „symetrii” – która,
jak praktyka ujawnia i w wielu przypadkach nauka wyjaœnia, praktycznie
nie istnieje! Nauka „szuka symetrii” w budowie wszechœwiata, podpatruje j¹
w procesach w nim zachodz¹cych, lecz czy j¹ znajduje? Znane s¹ przyk³ady
par prawo- i lewoskrêtnych kryszta³ów, które zdecydowanie wskazuj¹ na jej
istnienie (co ciekawe, ¿e s¹ przypadki, kiedy w naturze istnia³ tylko jeden
ich typ, a drugi z nich „musia³” wytworzyæ cz³owiek). To jest jednak ci¹gle
poziom istnienia wszechœwiata „wizualnie” dostêpny, ale ju¿ na poziomie
ni¿szym – chemii cz¹steczek tworz¹cych te struktury – z pewnoœci¹ nie jest
tak ³atwo symetriê „dostrzec”. Nawet atomy jej nie maj¹, bowiem pomijaj¹c
„dynamikê ruchomych elektronów”, ich liczba nie zawsze jest parzysta oraz
ich roz³o¿enie na poszczególnych pow³okach – ró¿ne. Jednoczeœnie
na krañcowo przeciwstawnym biegunie, nawet powierzchowne rozumienie
teorii wzglêdnoœci nie mo¿e siê jednak bez idei symetrii obejœæ...
A symetria w œwiecie o¿ywionym?
Im mniejsze i bardziej prymitywne organizmy, tym dok³adniejsz¹
ujawniaj¹ w swej budowie symetriê – przywo³uj¹c przyk³ady
jednokomórkowców, czy nawet d¿d¿ownicy, jakie wydaj¹ tu siê oczywiste,
to jednak symetria bakterii ogl¹danej pod mikroskopem nie jest tak
ewidentna. Symetria budowy cz³owieka wydawaæ by siê mog³a równie¿
czymœ oczywistym, maj¹c na uwadze nasze doœwiadczenia z codziennej
praktyki stania przed lustrem. Wiemy jednak, jak doœwiadczenie to jest
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niepe³ne – wystarczy ustawiæ siê do lustra profilem, nie mówi¹c
o konfrontacji z wiedz¹ o komplikacji wewnêtrznej budowy naszych
organów. Oczywiœcie, problem opisaæ i wyjaœniæ mo¿na naukowo, opieraj¹c
siê – w przypadku pierwszym, tj. stania przed lustrem – na rozró¿nieniu:
symetrii osiowej na danej p³aszczyŸnie (twarzy, obojczyka i miednicy –
tu ona jest) od symetrii osiowej obrotowej w danej przestrzeni (wzd³u¿ osi
krêgos³upa – tu jej nie ma). Z innej strony zagadnienia, nale¿y rozró¿niæ
symetriê wzglêdem linii (np. budowa cz³owieka widzianego z przodu – linia
pionowa: nos-pêpek) od symetrii wzglêdem p³aszczyzny lustra, zachodz¹cej
w ka¿dej pozycji ustawienia cz³owieka przed lustrem, zawsze daj¹cej
symetriê odbicia. W drugim przypadku, asymetriê naszej wewnêtrznej
budowy wyjaœniæ mo¿emy korzystaj¹c z wiedzy o specyfice ewolucji ssaków,
wymuszaj¹cej nazbyt szybkie „wyd³u¿anie” siê przewodu pokarmowego,
szybsze, ni¿ powiêkszanie ca³ego organizmu i w konsekwencji jego
wewnêtrzn¹ desymetryzacjê… Ciekawym jest fakt, i¿ „nie przeszkadza³o”
to si³om ewolucji, czyli nie rewolucyjnym zmianom, a „naturalnemu
porz¹dkowi”, który – z istoty rzeczy – powinien byæ „harmonijny”,
czyli okreœlaj¹c jêzykiem staro¿ytnych – „symetryczny”. Swoistym
uzupe³nieniem do tej kwestii niech bêdzie uwaga o osi¹gniêciu przez naukê
wspó³czesn¹ poziomu mo¿liwoœci ingerowania w kod genetyczny,
co pozwala na klonowanie zarówno komórek, jak i ca³ych organizmów –
ale czy problem ten przynale¿y jeszcze do kategorii symetrii?

Samoistnoœæ istnienia czy przypadkowoœæ
(albo przymus) wytworzenia
Istnienie symetrii wydaje siê jednak niekwestionowalne w œwiecie, który jest
nam znany w przewa¿aj¹cej czêœci dziêki poznawczej aktywnoœci naszego
aparatu postrzegania wizualnego. Pomimo to wydaje siê niemo¿liwym
rozstrzygniecie kwestii „idei symetrii” czy jest to „sposób budowy”
elementów tego œwiata, czy te¿ forma ich wygl¹dów, czy w koñcu, jest to
li tylko system organizacji ró¿nic w naszych doznaniach wzrokowych?
Wiedza, czy te¿ wêziej – doznania pochodz¹ce z pozosta³ych zmys³ów, nie
dostarczaj¹ nam doznañ homologicznych do symetrii wizualnej. Oczywista
– w tym kontekœcie – dualnoœæ wra¿eñ typu: cisza i jej brak, ciep³o i zimno,
itp. ma przecie¿ niewiele wspólnego z ide¹ pojêcia symetrii. Istniej¹cy b³¹d
w powy¿szym myœleniu polega na uto¿samieniu symetrii z podwójnoœci¹.
Istotnie, podwójnoœæ jest jednym z podstawowych wyznaczników symetrii,
lecz nie mo¿e jej zast¹piæ. Czêsto jednak dominacja podwójnoœci redukuje,
poprzez ³atwoœæ percepcyjn¹, inne aspekty zagadnienia symetrii, kreuj¹c
b³¹d prowadz¹cy ad hoc do „wspó³kojarzeniowego” jej traktowania
i dostrzegania powszechnoœci istnienia symetrii. Trudno nam jednak –

154 forum

na co dzieñ – nie poddaæ siê sile doraŸnych doznañ, które kszta³tuj¹ nasze
zachowanie w œwiecie, pomimo wiedzy, ¿e nasza percepcja jest doœæ
powierzchowna i doœæ „automatyczna”; szczególnie dotyczy to percepcji
wizualnej, w której doœæ szeroko funkcjonuje rodzaj redundancji danych
wzrokowych.
A wiêc nie ma symetrii – czy te¿ jest, choæ przejawia siê w tak
zró¿nicowanych formach? Idealna i trwale istniej¹ca z pewnoœci¹ wystêpuje
tylko jako teoretyczny model w naukach œcis³ych. Symetria wzglêdem
punktu, wzglêdem linii, wzglêdem p³aszczyzny; symetria zwierciadlana
i symetria obrotowa – to tylko najoczywistsze z mo¿liwych jej odmian
w geometrii. Jej obecnoœæ spotkaæ mo¿na tak¿e w matematyce wy¿szej –
tu trzy rodzaje symetrii jako podstawowe w³asnoœci szeregów Fouriera
s¹ w³aœciwym przyk³adem.
Intelektualna eksploatacja zagadnienia symetrii zaowocowa³a nawet
pojêciami funkcji antysymetrycznych w matematyce i symetri¹ poœlizgow¹
w geometrii, a nawet symetri¹ fa³szyw¹ w krystalografii. W tej perspektywie
dostrzec mo¿na swego rodzaju „wzmocnienie” poczucia istnienia symetrii
jako idei obiektywnej. Zachodzi ono na skutek dzia³ania
intelektualizuj¹cego nauk œcis³ych, przes¹dzaj¹c w konsekwencji
o mo¿liwoœci poznania i akceptacji istnienia kategorii symetrii tylko
intelligibilnie, tj. jako naukowego abstraktu istniej¹cego jedynie w sferze
intelektu. Praktyka, nie tylko codziennej naocznoœci, faktycznie umo¿liwia
tylko pasywne jej doznanie i – co nale¿y podkreœliæ – najczêœciej na tym
poprzestaje. W takim doznaniu wizualnym jednak podnieœæ nale¿y
powierzchownoœæ jako jego g³ówn¹ cechê. Wytwarza ono stereotyp
powszechnego istnienia symetrii, któremu wszyscy ulegamy. ¯yjemy
w przeœwiadczeniu, ¿e ona nas otacza zarówno we wszelkich przejawach
nieo¿ywionej materii naturalnej, a zw³aszcza – co jest w zdecydowanej
wiêkszoœci przypadków bardziej uzasadnione – we wszystkich przejawach
materialnej dzia³alnoœci cz³owieka, który wspó³czeœnie, na skutek rozwoju
cywilizacyjnego, zmieni³ swoje otoczenie tak radykalnie, ¿e sk³ada siê ono
praktycznie tylko z obiektów nienaturalnych, tj. takich jakie sam wytworzy³
(ca³oœæ szeroko pojêtej architektury), b¹dŸ te¿ wp³yn¹³ na procesy
naturalne wymuszaj¹c finalnie symetriê w naturze (zasadzone lasy,
uregulowane rzeki, itp.).
Otaczaj¹cy nas œwiat dostarcza nam – mo¿na powiedzieæ – symetrii
w nadmiarze. Ów nadmiar, jakiego wspó³czeœnie doœwiadczamy, ³atwo
dostrzec w konfrontacji z perspektyw¹ historyczn¹, zw³aszcza t¹ odleg³¹.
„Widoki”, jakie otacza³y cz³owieka tysi¹ce lat temu nie „serwowa³y” symetrii
jako naczelnej zasady. Do czasów rzymskiej Via Appia nie by³o dróg
wytyczanych wed³ug linii prostej. Te, jakie by³y, wi³y siê poœród wzniesieñ,
omijaj¹c naturalne przeszkody w terenie. Otaczaj¹ca cz³owieka przyroda
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nie wykazywa³a œladów jakichkolwiek porz¹dków rozmieszczenia jej
elementów, poza stochastycznymi. Dominowa³ przypadek, czyli… naturalny
porz¹dek. W konfrontacji z tym stane architektura by³a sztucznie
wytworzonym, zorganizowanym porz¹dkiem przestrzennym ju¿ od
pocz¹tków jej powstania. Masowe pojawienie siê obiektów
architektonicznych spowodowa³o zdecydowane zmiany w treœci „widoków”
i poprzez to oswaja³o inne formy ich postrzegania. Obiekty te bowiem
wprowadzi³y regularnoœæ powtarzanych ob³oœci, k¹tów prostych i, co wydaje
siê naturalne, a jest najwa¿niejsze – choæ czêsto niedostrzegane – symetriê.
Je¿eli jednak chcieæ uwzglêdniæ iloœciowe proporcje w charakterze widoków
jakich doœwiadcza³ cz³owiek, ju¿ we wcale nie tak zamierzch³ej przesz³oœci,
to naturalnoœæ stochastycznie zorganizowanych widoków zdecydowanie
dominowa³a w konfrontacji z porz¹dkami „usymetrycznionymi” – bêd¹cymi
pochodn¹ przemian cywilizacyjnych.
Jak zwykle w badaniu tego typu przemian, trudno wyznaczyæ jak¹œ cezurê
nast¹pienia zmian. Dla tych, jakie zasz³y w naszym krêgu kulturowym,
istotnymi wydaj¹ siê konsekwencje ¿ywio³owego rozwoju miast w póŸnym
œredniowieczu. Doprowadzi³o to do zmian w widokach jakie otacza³y
ówczesnego cz³owieka. Zacz¹³ dominowaæ porz¹dek geometryczny, czêsto
bêd¹cy równoczeœnie porz¹dkiem symetrycznym. Trudno go nie zauwa¿yæ
stoj¹c w nawach koœcio³ów romañskich, a nie sposób nie podj¹æ refleksji
myœlowej nad rodzajem systemu organizuj¹cego doznania wizualne
we wnêtrzu gotyckiej katedry. Powszechny rozwój urbanistyki
przypieczêtowa³ dominacje widoków symetrycznych nad dotychczasowymi
stochastycznymi. Pewne przes³anki do udowodnienia powy¿szej tezy
wywieœæ mo¿na z faktu powtórnego odkrycia perspektywy w malarstwie
renesansu. Perspektywy geometrycznej, zbie¿nej do punktu na linii
horyzontu, której jedn¹ z g³ównych cech jest symetria. Jak¿e ³atwo by³o j¹
dostrzec we wnêtrzu katedry, jak¿e trudno – stoj¹c poœród drzew czy nawet
w otwartym plenerze. Wspó³czeœnie jest czymœ nadto oczywistym,
¿e przechodzimy nad faktem doœwiadczania symetrii do porz¹dku dziennego,
stoj¹c na miejskiej ulicy, w parku (niekoniecznie klasycystycznym), czy nawet
w lesie, gdzie wspó³czeœnie w przewa¿aj¹cej czêœci przypadków jego
regularnoœæ jest efektem zasadzenia go przez cz³owieka.
Konkluduj¹c powy¿sze uwagi, stwierdziæ mo¿na, i¿ powszechna
asymetrycznoœæ widoków i skutek tego stanu – czyli brak funkcjonuj¹cego
„mechanizmu dostrzegania symetrii”, by³y cechami naturalnymi dla
postrzegania cz³owieka sprzed powy¿ej opisanego prze³omu; symetrycznoœæ
zaœ, dominuj¹ca obecnie, jest komponentem cywilizacyjnym – rodzajem
modyfikacji, jaka pojawi³a siê i umocni³a w sposobie naszego doœwiadczania
widoków (stymulowanym poprzez symetryczn¹ strukturê ich treœci) wraz
z rozwojem architektury i urbanistyki.
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Naturalnoœæ „widzenia asymetrycznego” wydaje siê mieæ uzasadnienie
tak¿e faktem, ¿e w ró¿nych swych zachowaniach cz³owiek preferuje
dzia³anie organami jednej – najczêœciej prawej – strony cia³a.
Piszemy praw¹ rêk¹, kopiemy pi³kê praw¹ nog¹, do celownika aparatu
fotograficznego przyk³adamy prawe oko, itd. Jest to osobniczo
zró¿nicowane i preferencje owe mog¹ dotyczyæ lewej strony tak¿e.
Warte podkreœlenia jest to, ¿e jest to jedna ze stron, a nie obie
równowa¿ne. Jeœli preferujemy patrzenie jednym z oczu bardziej ni¿
drugim, to w nieœwiadomy sposób „ustawiamy” nasz aparat postrzegania
jakby skoœnie w stosunku do obserwowanej rzeczywistoœci, tak,
¿e obserwowany jej fragment, na którym aktualnie siê koncentrujemy,
znajduje siê bardziej w polu widzenia oka, które preferujemy. Za wsparcie
dowodowe tej hipotezy mo¿e pos³u¿yæ odwiecznie istniej¹ca tradycja
asymetrycznych rozwi¹zañ kompozycyjnych przedstawieñ obrazowych.
Stosowanie z³otego podzia³u jest przecie¿ wykorzystywaniem asymetrii,
bêd¹c jednoczeœnie pochodn¹ proporcji wystêpuj¹cych w ca³ej przyrodzie
i wszechœwiecie, które – jak powszechnie wiadomo – nie s¹ oparte na
krotnoœci wyra¿anej wspó³czynnikiem 2, obowi¹zuj¹cym dla przekszta³ceñ
symetrycznych. Przyjemnoœæ ogl¹dania, jak równie¿ ³atwoœæ percepcyjna
tak skonstruowanych obrazów, pomimo braku w nich symetrii, jest na tyle
oczywista, ¿e mo¿na mówiæ w tym przypadku o swego rodzaju ergonomii
postrzegania. Ergonomii, dla zasad której prawdziwe s¹ regu³y ci¹gu
Fibonacciego, tak jak prawdziwe s¹ dla opisu wszelkich proporcji
we wszechœwiecie – od spirali DNA po mg³awicê spiraln¹.
Pomimo takich uwarunkowañ z widzeniem „symetrycznym” spotykamy
siê równie¿ wrêcz powszechnie. Wydaje siê ono logicznie uporz¹dkowane
i sensownie zorganizowane. Nale¿y s¹dziæ, ¿e mamy do czynienia
z rodzajem przejœcia na „etap symetrycznoœci widzenia” – jakie siê
dokona³o, i ¿e wynika to z adekwatnoœci symetrii jako narzêdzia oraz
metody opisu i porz¹dkowania œwiata. Logicznoœæ symetrii daje poczucie
kompletnoœci racjonalizuj¹cej istnienie wszystkiego w œwiecie, który nas
otacza, przyporz¹dkowuje lewemu – prawy, ty³owi – przód, górze – dó³,
symuluje poczucie równowagi i œwiadomoœæ harmonii. Symetria to dla
intelektu cz³owieka metoda ujarzmiaj¹ca nieogarnialny chaos œwiata
zewnêtrznego; to sposób uporz¹dkowania danych o tym œwiecie,
ustanawiaj¹cy zorganizowany system wewnêtrznych zale¿noœci pomiêdzy
nimi. Udziela gwarancji dla wszelkiej ekwiwalencji, od najprostszej zasady
dzia³ania wagi jako przyrz¹du stwierdzaj¹cego równoœæ ciê¿arów, do…
równania E=mc2.
W tym kontekœcie nie powinien dziwiæ nas fakt przenikniêcia idei
symetrii do rezultatów wszelkiej ludzkiej aktywnoœci dokonuj¹cej zmian
cywilizacyjnych i tworz¹cej fakty kulturowe. Jeœli wiêc symetria jest tak
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wszechobecna, ¿e nawet tam gdzie œwiat jej nie przejawia, tworzy j¹
intelekt; je¿eli jest powszechnie postrzegana i jako oczywisty fakt
powszechnie rozumiana i akceptowana – to jest ona… stereotypem.
Taka jest w³aœnie podstawa stosownego rozumienia przypisywanej
Witkacemu konstatacji, i¿ symetria jest estetyk¹ g³upców… pomimo faktu,
¿e symetria w sztuce zawsze istnia³a.
Symetria jako regu³a konstrukcji przedstawienia obrazowego, a wiêc
w znaczeniu takim, jak j¹ dziœ rozumiemy, ma w dziejach cywilizacji historiê
trwaj¹c¹ ponad 5000 lat! Znane s¹ p³askorzeŸby sumeryjskie z oko³o 2500 r.
p.n.e.; tak¿e Babiloñczycy pozostawili po sobie przyk³ady – i tu rzecz
interesuj¹ca – symetrii nie zwierciadlanej, a obrotowej (przestrzennej),
tj. takiej, która uzyskana zostaje jako wynik obrotu p³aszczyzny obrazu
w przestrzeni wokó³ centralnie umieszczonej osi pionowej. Ten rodzaj
symetrii wydaje siê czymœ naturalnym, jeœli uwzglêdnimy jego korzenie
tkwi¹ce w garncarstwie, które jak powszechnie wiadomo, wytwarza
symetryczne bry³y obrotowe na garncarskim kole. Jednak w przedstawieniach obrazowych wiêcej jest przyk³adów symetrii zwierciadlanej, choæ
w wielu z nich zachowanych ze œwiata antycznego, jak i póŸniejszych, nie jest
to w pe³ni symetria lustrzana, tj. lewa czêœæ obrazu nie jest to¿sama z praw¹.
Jednym z najs³ynniejszych przyk³adów symetrii zwierciadlanej jest
bizantyjska patena z przedstawieniem Eucharystii, na której centralnie
umieszczona jest podwójna postaæ Chrystusa wœród uczniów, podaj¹cego
równoczeœnie na prawo chleb, a na lewo nalewaj¹cego wino. Przyk³ad ten
sygnalizuje tworz¹c¹ siê konwencjonalnoœæ przedstawieñ obrazowych
polegaj¹c¹ na dominacji zasady budowy formalnej (symetria) nad zasad¹
naœladownictwa natury. Ta druga jednak ostatecznie zwyciê¿y³a w ca³ej
nowo¿ytnej historii sztuki w krêgu cywilizacji chrzeœcijañskiej.
Interesuj¹cym jest fakt zachowania siê przedstawieñ dwug³owych ptaków
czy zwierz¹t, zw³aszcza w heraldyce, wystêpuj¹cych jeszcze w XX w.,
stanowi¹cych g³ówny element znanych cesarskich herbów i pieczêci.
Powszechnie znane z historii europejskiej sztuki nowo¿ytnej obrazy,
w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ jednak skomponowane asymetrycznie –
nawet portrety, w których pionowa oœ symetrii obrazu (a nie portretu)
przechodzi przez oko (lewe lub prawe – tu nie ma regu³y) portretowanej
osoby, a nie przez nos, co wydawa³oby siê oczywiste. W praktyce –
wiêkszoœæ ogl¹daj¹cych tego nie dostrzega, postrzegaj¹c tak, jakby
ka¿dy portret by³ symetryczny. Tê swoist¹ grê z odczuciem symetrii
dostrzegamy nieomal u wszystkich portrecistów: od da Vinciego poprzez
Rubensa do Cezanne’a.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e uwagi odnosz¹ce siê do kompozycji obrazu dotycz¹
malarstwa naszego krêgu kulturowego, w którym przez stulecia dominowa³
realizm; to prawda, ¿e w formach zró¿nicowanych stylistycznie
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w poszczególnych epokach, ale zawsze o charakterze ikonicznym. Kultura
islamu, która – jak powszechnie wiadomo – nie wykszta³ci³a form
figuratywnych, doprowadzi³a do perfekcji sztukê ornamentu, w którym
symetria jest g³ówn¹ regu³¹ jego konstrukcji. Stopieñ komplikacji jaki
zosta³ osi¹gniêty w praktyce sztuki zdobienia – tu ciekawostka – jest tak
wysoki, ¿e wspó³czesna matematyka dopiero w latach 20. dwudziestego
wieku opisa³a równaniami matematycznymi te wieloosiowe symetrie
obrotowe, które konstruuj¹ najbardziej skomplikowane meandry tej
ornamentyki. Trzeba jednak odró¿niæ problem symetrii pola
przedstawienia obrazowego wzglêdem symetrii elementów ikonicznie
referowanej treœci (powy¿ej przytoczony przyk³ad portretu) w europejskim
malarstwie sztalugowym od „wewnêtrznych” symetrii ornamentu – z natury
nie ikonicznego – nacechowanego zdecydowanie zdobniczym charakterem,
który w tym kontekœcie bli¿szy jest problemom eksploatowanym na polu
abstrakcji geometrycznej w malarstwie europejskim.
Sztuka i symetria w wieloœci jej form, s¹ – rzec mo¿na – od dawna i na
zawsze na siebie skazane… Architektura – tu zbie¿noœæ jest z natury rzeczy
oczywista; rzeŸba – tu z kolei, zw³aszcza w klasycznej, analogia z symetriami
w postaci ludzkiej wydaje siê byæ pierwszoplanowa; malarstwo – no,
tu w³aœciwie najwiêcej odstêpstw, tak¿e w grafice… choæ tu paradoksalnie
mo¿na dostrzec w procesie drukowania oœ symetrii, jaka faktycznie
wystêpuje wzd³u¿ ka¿dej krawêdzi matrycy na jej styku z papierem…
No tak, ale to nie symetria w obrazie, a tylko symetria dwu obrazów
istniej¹cych na dwu odmiennych noœnikach materialnych (matrycy
i odbitki), czyli rodzaj „symetrii procesu” powstawania obrazu – jednak
symetria lustrzana. W tym kontekœcie nie sposób jednak nie wspomnieæ
o dekalkomanii stosowanej masowo w osiemnastowiecznej Anglii, jako
o metodzie mechanicznego przenoszenia obrazów w procesie zdobienia
ceramiki, któr¹ póŸniej ju¿ w latach 30. XX w., ze wzglêdu na automatyzm
procesu, stosowali surrealiœci – g³ównie O. Dominguez.
Wszêdzie tam, gdzie sztuka styka siê z u¿ytkowoœci¹ b¹dŸ przyjmuje jako
pierwszoplanowe funkcje dekoracyjne, symetria jest najczêœciej naczeln¹
regu³¹ organizuj¹c¹ wszelkie porz¹dki estetyczne. Klasycystyczne
meblarstwo, secesyjne bramy, ceramika Bauhausu – to obszary, gdzie
mo¿na znaleŸæ nawet paradoksalne przyk³ady, w których prymat symetrii
wchodzi czêsto w oczywisty konflikt z funkcjonalnoœci¹, np. naczynie
zaparzania do kawy z dwoma dzióbkami…
Poziom ogólny znaczenia pojêcia „obraz” w dowolnej dyscyplinie sztuki
zawiera zawsze w jakimœ stopniu ideê odbicia zwierciadlanego, czyli swoist¹
symetriê rzeczywistoœci i jej obrazu, a œciœlej – œwiata przedstawionego na
obrazie. W tym kontekœcie, fotografia okazuje siê medium nad wyraz
uprzywilejowanym. Jednak analizuj¹c sytuacjê dog³êbnie i uwzglêdniaj¹c
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nawet tylko wspó³czesny poziom technologiczny zapewniaj¹cy doskona³oœæ
definicji obrazu fotograficznego, zawsze bêdziemy w stanie wskazaæ
elementy, których „symetryczne” odbicie na obrazie nie jest to¿same
z rzeczywistoœci¹. Transformacje perspektywiczne, g³êbia ostroœci, zbyt
ma³a szerokoœæ fotograficzna, a przede wszystkim rozdzielczoœæ le¿¹
u przyczyn tej „niepe³nej symetrii”. Dodatkowo, przy rêcznym wykonywaniu
odbitek, trudno jest uzyskaæ dwie takie same co do koloru i stopnia
jasnoœci. W procesach automatycznych jednak zapewniona zostaje tak
wysoka powtarzalnoœæ, ¿e praktycznie nie istnieje mo¿liwoœæ zauwa¿enia
ró¿nic pomiêdzy odbitkami, przy zachowaniu wci¹¿ zastrze¿enia
o „niepe³nej symetrii” wzglêdem rzeczywistoœci.
Mo¿e wiêc takie dwie odbitki mo¿na by uznaæ za idealnie symetryczne
wzglêdem siebie? W skali ludzkiego postrzegania – z pewnoœci¹ tak, lecz poza
ni¹, a zw³aszcza na poziomie noœnika obrazu (cz¹steczki barwnika w emulsji) –
z pewnoœci¹ nie. Tu nasuwa siê pozornie oczywisty wniosek, ¿e tak¹ idealn¹
to¿samoœæ dwu obrazów stwierdziæ mo¿na w zapisie cyfrowym, gdzie dwa
takie same pliki reprezentowane s¹ przez takie same uk³ady bitów. Nie jest to
jednak taka oczywista sytuacja, bowiem „symetria” wystêpuje tu jedynie na
poziomie idei zapisu (ma – jak na obszarach matematyki – charakter
teoretyczny), a nie na poziomie materialnoœci zapisu na noœniku, zw³aszcza
magnetycznym. Urz¹dzenia zarówno zapisuj¹ce, jak i odczytuj¹ce „reaguj¹”
tylko na pobudzenie zerojedynkowe, czyli na brak sygna³u lub jego obecnoœæ.
Jednak wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹, w praktyce pomijalne, niedoskona³oœci
zapisu, czyli upraszczaj¹c – zarejestrowany zostanie sygna³ o niepe³nej
wartoœci (np. na skutek mikrodefektu w danym miejscu noœnika
magnetycznego) urz¹dzenia i tak „rozpoznaj¹” w tym miejscu jedynkê.
Mechanizm ten jest przecie¿ podstaw¹ przewagi zapisu cyfrowego
(teoretycznie nieskoñczona iloœæ przekopiowañ) nad analogowym (spadek
jakoœci z ka¿dym kolejnym przekopiowaniem). Ponadto, aby taki cyfrowy
obraz zaistnia³ dla ludzkiej percepcji, musi ulec materializacji,
np. wydrukowaniu – i tu znowu wracamy do wczeœniej sformu³owanych
zastrze¿eñ, na poziom noœnika materialnego obrazu analogowego (cz¹steczki
barwnika w emulsji). Tak wiêc lustrzana symetria nie istnieje w pe³ni
w naturalnej relacji „rzeczywistoœæ – jej fotograficzny obraz”, jak te¿ nie sposób
j¹ „wytworzyæ” przy wielokrotnym kopiowaniu w relacji „obraz – obraz”.
Konkluzja powy¿sza wydaje siê jednak nieprawdziwa w konfrontacji
z praktyk¹ funkcjonowania obrazów fotograficznych; pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e funkcjonuj¹ one w skali normalnego ludzkiego postrzegania, w którym
symetriê dostrzegamy doœæ swobodnie, jak w powy¿ej opisanym przypadku
wolno rosn¹cego drzewa.
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Wszechobecnoœæ, tak¿e pozawizualna
Ca³oœæ powy¿szych uwag dotyczy w przewa¿aj¹cej czêœci symetrii, której
najró¿norodniejsze przejawy mo¿emy percypowaæ wizualnie. Czy jest ona
naturaln¹, tj. istniej¹c¹ jako cecha budowy ró¿nych form otaczaj¹cego nas
œwiata, czy te¿ jest „sztucznie” przez cz³owieka wytworzon¹,
tj. we wszelkich przejawach sztuki i techniki – zawsze jest zjawiskiem
fizycznym, maj¹cym sw¹ materialn¹ bazê istnienia.
Wspomniana powy¿ej w tekœcie dualnoœæ, jako racjonalna i praktycznie
weryfikowalna metoda opisu œwiata, pozwala symetrii „zarz¹dzaæ” równie¿
intelektem, zaw³aszczaæ organizacjê danych pochodz¹cych z innych
zmys³ów, powoduj¹c szukanie „par”, b¹dŸ te¿ elementów „do pary”,
i skutkuj¹c swoist¹ satysfakcj¹ w momencie ich odnalezienia.
Jêzyk – najdoskonalszy, moc¹ d³ugiej i niewyobra¿alnie
skomplikowanej ewolucji system komunikacji – jako znakomity twór
intelektu, równie¿ zawiera w swej materii wiele postaci logicznej
symetrii. W formach rzeczowników nazywa „przeciwstawne sobie
przedmioty” i zjawiska; podobn¹ analogiê spotkaæ mo¿na w
nazewnictwie czynnoœci i procesów; lecz najbardziej – idea symetrii
logicznej czytelna jest w systemie opisywania cech i w³asnoœci
elementów otaczaj¹cego nas œwiata. Przymiotniki jakoœciowe i relacyjne
czy determinacyjne i subiektywne oraz przys³ówki – to nazwy owych cech
i w³asnoœci rozró¿nialnych przez ludzki aparat postrzegania, odbieranych
przezeñ jako wyraŸnie zró¿nicowane i finalnie sklasyfikowane przez
intelekt jako odmiennoœci. Neokantowsko interpretowany charakter
jêzyka, warunkuj¹cy istnienie rzeczy i zjawisk dla spo³ecznej
œwiadomoœci rygorem ich nazwania, uwierzytelnia powy¿sz¹ tezê.
Racjonalnie uzasadniony dualizm form jêzykowego opisu œwiata na
poziomie s³ów wydaje siê – w kontekœcie powy¿szym – czymœ oczywistym.
Poziom wypowiedzi równie¿ nasycony jest dualizmem, który ju¿ ³atwiej
zaakceptowaæ jako odmianê symetrii. Przejawy tego zjawiska nale¿y
rozpoznaæ w organizacji rytmicznej (zestrojów akcentowych) wypowiedzi,
a zw³aszcza w konstrukcjach rymowanych. W obu tych przypadkach mamy
przecie¿ do czynienia z powtarzalnoœci¹ sposobu organizacji brzmieniowej
(akcenty, iloczas), b¹dŸ te¿ z to¿samoœci¹ elementów dŸwiêkowych (sylaby
tworz¹ce rymy), czyli „symetri¹ punktów na osi czasu” trwania wypowiedzi.
Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e organizacje te s¹ elementami uporz¹dkowania
naddanego w tekœcie, które przesuwa jego funkcjê z pola zdominowanego
przez dba³oœæ o noœnoœæ informacyjn¹ na pole dominacji oddzia³ywania
estetycznego, czyli literatury jako sztuki s³owa. Tu nie sposób nie
wspomnieæ o poezji wizualnej, konwertuj¹cej zawartoœæ literack¹ do
specyficznie zorganizowanej graficznej formy. W niezwykle bogatej iloœci
przyk³adów w ca³ej historii literatury spotykamy tak¿e uk³ady symetryczne
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tworzone ju¿ przez Teokryta, potem przez wielu innych, a¿ do Theo van
Doesburga. Tu wracamy jednak ju¿ raczej do…symetrii obrazu.
Interesuj¹c¹ w materiale jêzyka symetri¹ jest postaæ chyba przypadkowo
powsta³ych s³ów, które zarówno w formie ortograficznej jak i w fonetycznym
brzmieniu zachowuj¹ to¿samoœæ przy czytaniu czy wypowiadaniu ich w obie
strony. W jêzyku polskim s³awetny kajak jest tu w³aœciwym przyk³adem.
Palindromy, bo tak siê te s³owa nazywaj¹, nie s¹ zjawiskiem masowym, choæ
wystêpuj¹ w wielu jêzykach.
Zdecydowanie logiczn¹ symetriê wykazuje forma literacka okreœlana jako
raki, znana tak¿e pod ³aciñsk¹ nazw¹ versus recurrentes, któr¹ uprawiano
ju¿ w antyku. Urok zdañ czy nawet wiêkszych form wypowiedzi, które
brzmi¹ w obie strony tak samo, eksploatowany by³ przez wieki, czasem
przypisywano im nawet magiczn¹ si³ê. Raki w polszczyŸnie pisa³ ju¿
Kochanowski, mistrzem by³ Tuwim… Pomimo ¿e zrealizowane
pozawizualnie, bo w materiale tworzywa literackiego, formy te
zdecydowanie w³¹czyæ nale¿y do obszaru jaki obejmuje kategoria symetrii.
Wszystkie powy¿ej przedstawiane aspekty istnienia symetrii ujawniaj¹
niezwyk³¹ komplikacjê przejawów jej istnienia zarówno na obszarach jej
idei, jak te¿ w praktyce istnienia materialnych form jej przejawów.
Najbardziej oczywiste jej postacie istniej¹ dla nas w skali normalnego
ludzkiego poostrzegania, lecz pamiêtaæ nale¿y, ¿e jest ono w ogromnym
stopniu zestereotypizowane, w znacznej mierze powierzchowne i najczêœciej
nie wychodz¹ce poza tê skalê. Lecz nawet na tym obszarze próba
precyzyjnego okreœlenia zakresu znaczeniowego jaki objêty byæ mo¿e
pojêciem symetrii napotyka na problemy, których praktycznie nie da siê
rozwik³aæ. Jeœli jednak zawêzimy dodatkowo perspektywê metodologiczn¹
i sprecyzujemy granice obszaru, na którym kategoriê tê chcemy okreœliæ,
wówczas pojêcie symetrii wydaje siê nam nad wyraz oczywiste i wówczas
mo¿emy stwierdziæ, ¿e w danym konkretnym przypadku, uwzglêdniaj¹c
dane konkretne za³o¿enia, symetria istnieje lub nie.
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Stefan Czy¿ewski
Meandered Essays on Symmetry
The title refers to the subject matter of the essay, and to the method, which
was used in the process of exploring the subject. Also, it refers to different
aspects of research and different problems, which are connected with
different levels of culture.
The essay has a polemic character. The polemics refers to a popular
belief, that symmetry is usually considered from the same point of view.
Czy¿ewski analyzed symmetry in science, art and in the reality. He believes
that there are different forms of symmetry. The problem of symmetry
should be analyzed in the aspects of different definitions and different
cultural diachronics. We have to be careful and very precise, when dealing
with the semantics of symmetry, even, when we form only brief definitions
of symmetry. Throughout the history of culture, the idea of symmetry was
considered from different points of view. Aristotle, Rembrandt, Pasteur,
Fourier and Einstein had different ideas of symmetry.
Symmetry is a philosophical, and/or almost an abstract mathematical
idea. It is a synonym of two and/or tree dimensional orders. It is a category,
which can be used in many cultural contexts, in many kinds of research.
It refers to different aspects of the humanitarian genius.
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