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Starożytne wzorce harmonii opartej na prostych bryłach 
geometrycznych w architekturze współczesnej

Streszczenie 

Ład przestrzenny w architekturze oparty na proporcjach matematycznych i kompozycji prostych 
brył geometrycznych ma silnie ugruntowaną tradycję sięgającą starożytności, gdy aspirowano do 
powiązania twórczości człowieka z porządkiem natury, rozumianym jako ład wszechświata. W pracy 
niniejszej przedstawiono syntezę zasad estetycznych stworzonych przez filozofów greckich, które 
rzutowały na wypracowanie kanonów piękna w architekturze starożytnej, a ponadto znalazły kon-
tynuację w czasach nam współczesnych m.in. w dziełach takich twórców jak: Le Corbusier, Oscar 
Niemeyer, Louis Kahn, Ieoh Ming Pei oraz laureat Nagrody Pritzkera 2018 indyjski architekt Balkri-
shna Doshi, współpracujący przed laty z Le Corbusierem i Kahnem. Celem artykułu badawczego jest 
dowiedzenie tej ciągłości wbrew powszechnej opinii o programowym odcięciu się modernistów XX 
wieku od wszelkich powiązań z przeszłością. Przeprowadzona w pracy analiza i studium przypadków 
wykazują również odmienność nowoczesnych kompozycji architektonicznych opartych na abstrak-
cyjnych bryłach geometrycznych w stosunku do antycznej architektury, choć ich twórcy powoływali 
się na te same reguły proporcji. Po dwóch dekadach ekscytacji projektowaniem algorytmicznym i pa-
rametrycznym w architekturze nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz na dzieła klasyków modernizmu 
i odkryć ponownie ich nieprzemijającą wartość oraz możliwości ich twórczej kontynuacji. Praca ma 
w założeniu wartość edukacyjną i praktyczną, stanowiąc źródło wiedzy i inspiracji dla współczesnej 
twórczości architektonicznej.

Słowa kluczowe: architektura, harmonia oparta na geometrii, forma brył geometrycznych, proporcja 
matematyczna w architekturze.

Figury i bryły geometryczne podstawą ładu wszechświata 

Europejska tradycja harmonii w architekturze opartej na zasadach matematyki i geo-
metrii wywodzi się z filozofii oraz podstaw nauk wypracowanych w starożytnej Grecji. 
To przekonanie Greków, że wszechświat zbudowany jest z prostych brył geometrycznych, 
prowadziło do zastosowania podobnych zasad organizacji przestrzeni w projektowaniu. 
Budowa wszechświata, jak twierdzili Pitagorejczycy, polegała na układzie doskonałych 
brył będących w ciągłym ruchu okrężnym. Najdoskonalszą z nich była kula. Aby porządek 
tworzony przez człowieka mógł wpisać się w doskonałość kosmicznego ładu uznano, że 
również formy w architekturze powinny opierać się na prostych bryłach i ich czytelnym 
układzie. Prostota i umiar są warunkiem doskonałości w naturze, a więc na nich też musi 
polegać piękno i prawda w sztuce budowania. Warunkiem harmonii w przyrodzie były pro-
porcje, które można określić matematycznymi wzorami. Nie liczba sama w sobie, nie ar-
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bitralnie traktowane kształty, ale proporcja i współzależność powinny również decydować 
o porządku w architekturze.

Liczba i miara jako źródło harmonii w Naturze

Starożytni nie pojmowali liczb tak abstrakcyjnie, jak my. Praktyczne zastosowanie aryt-
metyki i geometrii przy wytyczaniu gruntów i w procesie budowania umocniło już w cza-
sach antycznych pojęcie liczby jako elementu ciągu arytmetycznego, gdzie jest ona po pro-
stu jednostką, instrumentem. Znacznie ważniejszy jednak, tkwiący korzeniami w pierwotnej 
kosmologii i magii, był dla starożytnych taki jej sens, który pozwalał na odkrycie i opisanie 
porządku rzeczywistości. Wierzono bowiem, że wszystko, co istnieje we wszechświecie, 
opiera się na wspólnej pra-zasadzie – podstawie bytu, określanej przez jońskich filozofów 
przyrody jako Arché, (gr. ἀρχή – zasada, przyczyna, władza). Tales postrzegał Arché w wo-
dzie, Anaksymenes w powietrzu, a Pitagoras w liczbie. „Wszystko jest liczbą” twierdzili 
Pitagorejczycy – uznając, że każdy fragment rzeczywistości można zapisać wzorem lub 
określić geometrycznym kształtem. „Przejąwszy się matematyką” – pisze Arystoteles – „jęli 
uważać, że zasady jej są zasadami wszelkiego bytu, ponieważ zaś w niej liczby są rzeczą 
z natury pierwszą, a oni mniemali, że widzą w liczbach liczne podobieństwa z tym, co jest 
i co się staje, bardziej liczne niż w ogniu, ziemi, wodzie... uważali liczby za rzecz pierwszą 
w całej naturze, pierwiastki liczb za pierwiastki bytu, niebiosa całe za harmonię i liczbę” 
(Tatarkiewicz 1993, s. 56). 

Tradycja, nie tylko grecka, wiązała porządek i znaczenie liczb z kosmologią i ładem 
natury. Liczba i forma geometryczna są u Pitagorejczyków czymś żywym, aktywną siłą 
w zorganizowanym organicznie świecie. Nie jest tworem istniejącym samym dla siebie, ale 
częścią logicznie powiązanego układu. Nie jest ważna jedynie miara, jaką liczba wyzna-
cza, ale proporcja. Nie tylko jest istotne, jaką wielkość wyraża, ale również, jaki ma wyraz 
przestrzenny. Pitagorejczycy zawsze pojmowali liczby w ich wszechstronnym kontekście, 
a więc w proporcji i w przestrzeni. Liczba 10 zyskała w pitagorejskim systemie rangę liczby 
świętej, uznana za „źródło wiecznej natury”. Wyobrażała ona wszelkie stosunki liczbowe, 
pojmowane konkretnie i abstrakcyjnie. Dziesiątka, zwana też arcyczwórką –  (Tetraktys) jest 
przecież sumą 1+2+3+4. Również w przestrzeni, jedynka przeistacza się w dwójkę, dwójka 
w trójkę itd. Wychodząc od mistyki, Pitagorejczycy stworzyli podwaliny systemu porządku-
jącego pojęcie wymiaru w przestrzeni. Można powiedzieć, posługując się językiem nowo-
czesnej geometrii, iż ustawili oni w naturalnym porządku cztery pierwsze sympleksy. Liczbę 
jeden przypisali punktowi, liczbę 2 odcinkowi linii prostej, 3 płaskiej figurze geometrycz-
nej (trójkątowi), natomiast 4 bryle (czworościanowi foremnemu) (Sokołowski 1994, s. 31). 
W systemie tym kluczową rolę odgrywała wspomniana wcześniej, uznawana za przedmiot 
kultu, trójkątna figura Tetraktys.
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Wkład Platona w rozwój kanonu architektury opartego na doskonałych 
bryłach geometrycznych 

Pitagorejczycy przekonani byli, iż budowa wszystkich rzeczy oparta jest na równobocz-
nym trójkącie, że jest on podstawowym źródłem wszelkiego stworzenia (Proclus 1992). Z tą 
pitagorejską tradycją wiąże się teoria Platona, przedstawiona w Timajosie, w której struktura 
wszystkich elementów pierwotnych wywodzi on od trójkąta. Pisze: „Dla każdego jest jasne, 
że ogień, ziemia, woda i powietrze są ciałami. Lecz ciało posiada z natury także grubość, 
a każda grubość obejmuje z konieczności powierzchnię; każda wreszcie powierzchnia pro-
stolinijna składa się z trójkątów” (Platon 1986, s. 69).

Tym, czym dla Demokryta były atomy, tym dla Platona były cząstki bryłowe, których 
powierzchnie tworzą trójkąty. Cząstki te miały przyjmować kształty prostych brył geome-
trycznych, zgodnych z pradawną tradycją symbolicznych znaczeń. Komentuje to Plutarch: 
„Platon zważywszy, iż pięć jest w naturze najpiękniejszych i najdoskonalszych form: pira-
mida, sześcian, ośmiościan, dwudziestościan i dwunastościan, po przydzielał je poszczegól-
nym żywiołom” (Plutarch 1988, s. 21).

Platon nie traktuje jednak trójkątów jako tworów wyobraźni – abstrakcyjnych. Cztery 
pierwiastki, czyli ogień, powietrze, woda i ziemia rodzą się z trójkątów, które w tym mo-

Ilustracja 1

1.b. Ieoh Ming Pei: Piramida na dziedzińcu Luwru 
(1983-89) w Paryżu

Źródło: (www1).

1.a. Tetraktys – figura trójkątna 
ułożona z dziesięciu punktów 
rozmieszczonych w strukturze 
piramidy o boku 4 punktów, 
opisywana w tekstach 
Pitagorejczyków

Uwaga: Podziały szklanych ścian odzwierciedlają modularny układ 
Tetraktysu
Źródło: fot. Marta Tobolczyk.
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mencie przestają istnieć. Formy abstrakcyjne filozof traktuje organicznie. Pełen niejasno-
ści i niekonsekwencji wywód Platona ma jednak ogromne znaczenie dla teorii architek-
tury.
 - Budowa świata przedstawiona jest przez niego jako proces twórczy, oparty na modelu 

wyjściowym – ideogramie – złożonym z prostych figur geometrycznych. Odczytanie 
tego w analogii do działalności architektonicznej daje podstawę teoretyczną dla kształto-
wania architektury. Określa obowiązujące w niej zasady harmonii jako oparte na podo-
bieństwie figur geometrycznych.

 - Autor Timajosa rozpatruje budowę materii w kategoriach kształtowania struktur prze-
strzennych. Bada relację form płaskich i trójwymiarowych.

 - Przedstawia relację między nimi w sposób strukturalny, geometryczny, modularny – 
z trójkątem jako modułem.

 - Zasadę harmonii tłumaczy zgodnością i podobieństwem całości do wyjściowego trójką-
ta.

 - Platon obejmuje pojęciem piękna formy abstrakcyjne. Wartościując je pod względem 
estetycznym, wyróżnia te najbardziej regularne. Uznaje je za najpiękniejsze.

Ilustracja 2
Ieoh Ming Pei z zespołem: część wschodnia Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Waszyngtonie 1978 r. 

Uwaga: Śmiałe monumentalne ukształtowanie bryły i przestrzeni budynku oparte na geometrii trójkąta. Rzut 
formują dwa przeciwstawnie ustawione trójkąty o modularnych podziałach Tetraktysu (choć w odmiennych od 
trójkąta równobocznego proporcjach)
Źródło: IM Pei (1979).                        Źródło: fot. Agata Tobolczyk 2015.

2.a. Rzuty poziomu 7 i 6 2.b. Widok obiektu
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To wprawiało w zdumienie nawet na początku naszego stulecia. Ulrich von Wilamowitz-
Möllendorf pisał o Platonie w 1919 r.: „Formy, jakie mu się podobają, to abstrakcyjne często 
formy kół, linii, kątów. Ikosaedry lub kule znaczą mu więcej niż Afrodyta Praksytelesa, bar-
wy widma – więcej niż barwy Apellesa, a czysty akord więcej niż symfonia” (Tatarkiewicz 
1988, s. 122).

Przekonania filozofów znalazły oddźwięk w jedynym zachowanym traktacie architek-
tonicznym z czasów starożytnych „O Architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusza. Autor 
stwierdza: „Kompozycja polega na proporcji, a ta na obliczeniach członów według przyję-
tego modułu” (III, 1,1). Oznaczało to, że doskonałość architektury jest wartością wymierną 
zależną od zastosowanych proporcji, zgodnych z propagowanymi przez Pitagorejczyków 
zasadami. Grecy ery klasycznej wyznaczali matematyczne proporcje i kształty budowli, za-
równo świątyń, jak i teatrów, w odniesieniu do całości budowli, jak też detali.

Przykłady architektury współczesnej opartej na prostych bryłach 
geometrycznych 

Podejście starożytnych do zagadnień geometrii, miary i proporcji w architekturze zna-
lazło odzwierciedlenie w twórczości kilku współczesnych architektów. Amerykanin chiń-
skiego pochodzenia Ieoh Ming Pei (ur. w 1917 r.) intryguje śmiałym operowaniem bryłami 
geometrycznymi ze szczególnym upodobaniem do form trójkątnych. Trójkątne kształty od-
czytujemy w przekroju poprzecznym Ratusza w Dallas (1966-1978) oraz w rzucie wschod-
niej części Muzeum Sztuki Współczesnej w Waszyngtonie (1972-1978, ilustracja 2) wpisa-
ne doskonale w trapezoidalny kształt działki między przecinającymi się ulicami (Glancey 
2010). Geometrię trójkąta najsilniej wyraził Pei w dwóch szklanych piramidach kompleksu 
Muzeum Luwru w Paryżu (1983-1989). Wszystkie te budowle budziły kontrowersje od-
biorców. Największe oburzenie wznieciła paryska piramida, co zaskoczyło autora, ponie-
waż uważał on, że „od czasów wojen napoleońskich Paryż był miastem piramid”. Ponadto, 
był przekonany, że szklane pokrycie idealnie harmonizowało z pokryciem dachów stare-
go gmachu Luwru. Zastosowanie geometrii trójkąta uzasadniał przesłankami racjonalny-
mi, np. potrzebą wpisania w kontekst. A jednak wydaje się, iż nadanie proporcji pitagorej-
skiego Tetraktysu w modularnych podziałach ścian piramidy wejścia do Luwru, nie było 
przypadkiem. Sam architekt nie powołuje się na Pitagorejczyków, przyznając jedynie, że 
„warto uczyć się od starożytnych” oraz że w swojej pracy pragnie powiązać nowoczesność 
z klasyką. Skąd więc taka fascynacja abstrakcyjna geometrią tego sławnego światowego 
modernisty?

Pei zdobył wyższe wykształcenie w najlepszych szkołach amerykańskich – na Uniwersytecie 
Pensylwanii, MIT i w Harwardzie. Studiował, pracował i przyjaźnił się z wielkimi mo-
dernistami Walterem Gropiusem i Marcelem Breuerem. Jednak największym przeży-
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ciem były dla niego dwa dni spędzone w MIT w 1935 r. z Le Corbusierem (Boehm 2000,  
s. 36). Tymczasem to właśnie Le Corbusier (1887–1965), szwajcarsko-francuski architekt 
był jednym z najznakomitszych kontynuatorów tradycji greckich filozofów. Świadczy o tym 
stworzona przez niego definicja sztuki budowania: „Architektura to przemyślana, bezbłęd-
na, wspaniała gra brył w świetle” – pisał. „Nasze oczy zostały stworzone do oglądania form 
w świetle; światła i cienie ujawniają kształty: sześciany, stożki, kule, walce i piramidy to 
wielkie podstawowe formy doskonale ujawniane przez światło; ich obraz w nas jest jasny 
i namacalny, wolny od dwuznaczności. Właśnie dlatego są to piękne kształty, najpiękniej-
sze” (Le Corbusier 2012, s. 80). Twierdził tak, przytaczając najwspanialsze, w jego przeko-
naniu, starożytne budowle: egipskie piramidy, świątynię w Luksorze, Partenon, Koloseum 
i willę Hadriana. Nazwał je architekturą „graniastosłupów, sześcianów, walców, trójścianów 
i kul” (Ibidem, s.83) i z tymi wzorcami antycznej sztuki budowania pragnął się zmierzyć 
w swojej praktyce projektowej.

Podobnie jak starożytni twórcy Le Corbusier uważał, że miarą wielkości architektury jest 
fakt jej zjednoczenia z uniwersalnym porządkiem kosmosu, na co wskazuje ten fragment: 
„Architekt poprzez układ form tworzy porządek będący czystym wytworem jego umysłu: 
poprzez formy dociera do naszych zmysłów, […] przekazuje miarę porządku zestrojonego 
z porządkiem świata” (Le Corbusier 2012, s. 67). Wierzył, że środkiem do tego jest zasto-
sowanie powszechnie znanego w starożytności tzw. złotego podziału. Próbował stworzyć 
uniwersalny system proporcji, który pogodziłby matematykę, ludzką formę, architektu-
rę i piękno w jeden układ. System ten miał być następnie wykorzystany do zapewnienia 
właściwych proporcji i harmonii w projektowaniu i urbanistyce, zarówno w skali makro, 
jak i w detalu, oraz stać się podstawą dla prefabrykacji i mechaniki. Architekt nadał temu 
systemowi antropomorficzną postać Modulora o proporcjach części „ciała” zgodnych ze 
złotym podziałem i zastosował go w projektach wielu budynków: w gmachu Zgromadzenia 
Narodowego w Chandigarh w Indiach (1956) oraz w kaplicy Notre-Dame-du-Haut 
w Ronchamp (1950-1955), o której pisał, że „jest owocem liczb” (Wąs 2008, s. 231). Zasady 
złotego podziału czytelne są również w Sekretariacie ONZ w Nowym Jorku (1948-1952). 
Siedzibę Zgromadzenia Narodowego w Chandigarth uznano za najwyższe osiągnięcie  
Le Corbusiera w dziedzinie swobodnego rzutu oraz zwartości kompozycji, w której architekt 
eksperymentował zasadę jedności przeciwieństw różnych geometrii – form ortogonalnych 
i organicznych. Charles Jencks porównuje dzieło Le Corbusiera do kubistycznego kolażu, 
w którym elementy geometryczne zachowują autonomię, lecz jednocześnie ściśle współ-
działają (Chencks 1987, s. 182).

Kompozycje oparte na harmonijnym układzie podstawowych brył geometrycznych 
tworzył też brazylijski architekt Oskar Niemeyer (1907-2012). Jurorzy, którzy przyznali 
Niemeyerowi nagrodę Pritzkera w 1988 r., określili jego architekturę mianem „lirycznej 
rzeźby, która rozwijała zasady i innowacje Le Corbusiera, osiągając kształt wolno-stoją-
cej formy rzeźbiarskiej”. Zaprojektowany przez niego Gmach Kongresu Brazylijskiego 
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w Brasílii (1957-1964) tworzy układ pięciu brył. Na dachu-tarasie dwukondygnacyjnego 
budynku zaprojektowano dwie bryły będące elementami hiperboloidy dwupowłokowej – 
mniejszą o kształcie odwróconej misy z salą senatu oraz większą – w formie misy z salą par-
lamentu. Z tyłu poza placem usytuowano nad wodą dwa płaskie 28-kondygnacyjne prosto-
padłościenne wieżowce sekretariatu. Oś szczeliny pionowej między nimi pokrywa się z osią 
całego założenia urbanistycznego miasta, wiodącą ku nieskończoności. Gmach Kongresu 
z racji piękna rzeźbiarskiego układu czystej geometrii białych form uznawany jest przez 
zwolenników modernizmu za arcydzieło światowej architektury XX wieku.

Ilustracja 3
Oscar Niemeyer: Gmach Kongresu Brazylijskiego w Brasílii (1957-1964).  
Platoński puryzm kompozycji prostych brył geometrycznych

Źródło: (www2).

Oryginalne eksperymenty w zakresie abstrakcyjnych kompozycji brył geometrycznych 
przeprowadzał amerykański architekt pochodzący z Estonii louis Kahn (1901-1974). Znany 
jest przede wszystkim z powściągliwych form brutalistycznej „klasztornej” architektury opar-
tej na bryłach kubicznych, jaką wyraził w budynku badań medycznych przy Uniwersytecie 
w Pensylwanii (Richards Medical Center) w Filadelfii, 1957-1961 oraz w kompleksie Instytutu 
Studiów Biologicznych Salka (Salk Institute) w La Jolla w Kalifornii (1959-1966). Gdy został 
postawiony przed wyzwaniem zaprojektowania takich ważnych obiektów, jak gmach parla-
mentu w Dakce w Bangladeszu (1962-1974) oraz Indyjski Instytut Administracji Publicznej 
w Ahmedabadzie w Indiach (1963), zaczął pracować nad nową formułą rozwiązań o układach 
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geometrycznych, integrującą świat Zachodu i Wschodu, będącej kompromisem tradycji i no-
woczesności. Dla wyrażenia tego w przestrzennych formach wybrał typ kompozycji określany 
jako jedność przeciwieństw. Choć we wspomnianych wcześniej monumentalnych budowlach 
tworzonych w USA wyraził swoją fascynację architekturą starożytnego Rzymu, z jaką zetknął 
się podczas stażu architekta rezydenta w 1950 r. we Włoszech, jak również architekturą staro-
żytnego Egiptu i Grecji poznanymi podczas wcześniejszych podróży w latach 20. XX wieku, 
projekty kręgu kultury indyjskiej zaznaczyły kolejny punkt zwrotny w rozwoju jego twórczo-
ści. Louis Kahn przyjął tam postawę, którą sam określał jako powrót do podstaw. Wypracował 
swój własny styl, modyfikując wcześniejszy stosunek do modernizmu w kierunku pogłębionej 
refleksji duchowej i metafizyki. Wielu teoretyków architektury, m.in. Charles Jencks, Vincent 
Scully, wskazywało w swoich publikacjach na wpływ filozofii Platona bądź Neoplatonizmu na 
poszukiwania twórcze Louisa Kahna w zakresie budowania formy architektonicznej. Christian 
Norberg-Schulz pisze: „Filozofia Kahn›a ma oczywiście platońską genezę. W taki sposób opo-
wiada on o formie w platonicznym sensie idei [...]. On nawet używa słowa »cień«, w związku 
z konkretnymi rzeczami tego świata, jak Platon w jego alegorii jaskini. Kahn również podpo-
rządkowuje egzystencję (existentia) esencji (essentia) i w ten sposób myśli w ramach tradycji 
zachodniej metafizyki” (Norberg-Schulz 1979). Wydaje się, że realizacje azjatyckie Kahna 
nie znajdowały uznania w okresie dominacji postmodernizmu. Gigantyczna skala gmachów, 
akceptowalna w kontekście klasycznych monumentów starożytnego Rzymu, nie była do przy-
jęcia w scenerii Indii czasów Jawaharlala Nehru. Uznawana była nawet przez zwolenników 
modernizmu za antyhumanistyczną i odpychającą. Twórczość tego wielkiego architekta wyda-
je się dziś, w okresie odnowy modernizmu, przeżywać ponowną akceptację. Świadczy o tym 
przyznanie nagrody Pritzkera 2018 hinduskiemu twórcy Balkrishnie Doshi, współpracujące-
mu dawniej zarówno z Le Corbusierem, jak i Louisem Kahnem, który jest w swojej twórczości 
kontynuatorem ekspresji opartej na abstrakcyjnej kompozycji brył geometrycznych.

Poszukiwania twórcze Kahna w latach 60. XX wieku w kierunku nowej ekspresji jedno-
ści przeciwieństw są istotnie godne podziwu. Kompozycje przecinających się brył walców 
i prostopadłościanów prowadzą do oryginalnych układów przestrzennych. Rzeźbiarskie for-
my, uzyskane w efekcie drążenia i wycinania zagłębionych okręgów, półwalców, spłaszczo-
nych łuków w masywnych prostopadłościennych bryłach ceglanych i betonowych odbie-
ramy dziś jak przejaw szlachetnego twórczego rzemiosła, kontrastującego z komputerowo 
generowaną architekturą.

Gdy jedni odkrywają wciąż nowe wartości w eksperymentach przestrzennych kompozy-
cji opartych na przenikaniu brył geometrycznych, odpowiadającym ideałom pitagorejskiej 
i platońskiej filozofii, są też tacy, którzy nie ustają w atakach. Oto w książce redagowanej 
przez Nikosa A. Salingarosa A theory of Architecture wydanej w 2008 r. tego typu kre-
atywne poszukiwania nazywane są geometrycznym fundamentalizmem. Zapoczątkowany 
na początku XX wieku miał doprowadzić do katastrofalnego zniszczenia tkanki miejskiej 
oraz wartości humanistycznych indywidualnego budownictwa. Michael Mehaffy i Nikos 



MARTA TOBOLCZYK 69

Salingaros twierdzą, że „geometryczny fundamentalizm oznacza sprzeniewierzenie się pro-
stym geometrycznym formom zasadniczej typologii środowiska tworzonego przez człowie-
ka. Wpływa to nie tylko na dużą skalę (na przykład planu urbanistycznego i ogólnej budo-
wy brył), ale determinuje w ogromnym stopniu szczegóły naszego codziennego otoczenia. 
Drapacze chmur, niezależnie od ich formy, są wyrażeniem geometrycznego fundamenta-
lizmu z powodu ich nieludzkiej skali”. Wszystko to powoduje alienację i aspołeczny styl 
życia, wyprowadzanie się ludzi z miasta na przedmieścia (Salingaros 2008, s. 172). Książka, 
której autorzy usiłują przywrócić rzeczywistość sprzed dwóch wieków, zyskała opinię kon-
trowersyjnej. 

Podsumowanie 

Kompozycja architektoniczna oparta na prostych bryłach geometrycznych rozwijała się 
wraz z ewolucją pojęcia harmonii w porządku wszechświata. Obecnie architekci, z wyjąt-
kiem nielicznych, nie stawiają sobie celu włączenia architektonicznego kanonu w porządek 
wszechświata. Metody komputerowe stosowane w projektowaniu i realizacji umożliwiają 
ogromną różnorodność form w kreacji architektonicznej, niekoniecznie opartych na geome-
trii euklidesowej i platońskiej. Niemniej jednak współczesna architektura o harmonii opartej 
na kompozycji brył geometrycznych ma nadal silne oddziaływanie estetyczne, co potwier-
dzają osiągnięcia takich architektów jak Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Louis Kahn i Ieoh 
Ming Pei.Po dwóch dekadach ekscytacji projektowaniem algorytmicznym i parametrycz-
nym w architekturze nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz na dokonania klasyków moderni-
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zmu i odkryć ponownie ich nieprzemijająca wartość. Fakt, że laureatem Nagrody Pritzkera 
2018 r. został indyjski architekt Balkrishna Doshi, jest nie tylko istotny, ponieważ jest on 
pierwszym Hindusem uhonorowanym tą najwyższą architektoniczną nagrodą, ale dlatego, 
że współpracował on przez wiele lat z Le Corbusierem i Louisem Kahnem, a jego architek-
tura ujawnia wiele podobieństw do projektów wspomnianych twórców. Jest to także oznaką 
hołdu dla dawnych mistrzów, którzy odeszli, zanim zainicjowano Nagrodę Pritzkera. Przez 
powrót do korzeni harmonii w architekturze opartej na wzorach geometrycznych wspieramy 
utrzymanie więzi z kulturami przeszłości oraz możemy lepiej zrozumieć wartość i istotę 
związku architektury i geometrycznego porządku. Eksperymenty w zastosowaniu geome-
trycznych wzorców mogą się stać źródłem nowych wartości w architekturze.
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The Ancient Patterns of Harmony Based on Simple 
Geometric Solids in Contemporary Architecture

Summary

The spatial order in architecture which was based on mathematical proportions and relied on com-
positions of primary geometric solids has a strongly established tradition originated in antiquity, when 
builders sought to relate the human creativity with the order of nature, widely understood as a part of 
cosmic order of the Universe. This article presents the synthesis of aesthetic principles created by the 
Greek philosophers, that influenced canons of beauty in ancient architecture, and which moreover found 
continuation in more recent designs of such creators as Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Louis Kahn, 
Ieoh Ming Pei and the latest 2018 Pritzker Prize laureate – Indian architect Balkrishna Doshi, who col-
laborated years ago with Le Corbusier and Kahn. The aim of the research article is proving the continu-
ity of architectural orders based on geometric principles despite the popular opinion about a rejection 
of any links with the past by modernists of the 20th century. The undertaken analysis and case studies 
show the diversity of modern compositions based on abstract geometric solids compared to the ancient 
architecture, although their developers have relied on the same rules of proportions. After two decades of 
excitement with algorithmic and parametric design in architecture, the time came to look back to accom-
plishments of the classic Modernists with more respect. It is worth to discover again their lasting value 
and potential of their creative continuation. The carried-out case studies and research have an educa-
tional and practical value, acting as the source of knowledge and inspiration for architectural creativity. 

Key words: architecture, harmony based on geometry, form of geometric volumes, mathematical 
proportion in architecture.
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