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WZORCE HARMONII OPARTEJ  
NA GEOMETRIACH NIEEUKLIDESOWYCH 
W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ. 
CZĘŚĆ I

Streszczenie 

Ład przestrzenny w architekturze oparty na proporcjach matematycznych 
i kompozycji prostych brył geometrycznych ma ugruntowaną tradycję sięga-
jącą starożytności. Geometria euklidesowa, poszerzona w XVII wieku przez 
francuskiego matematyka i filozofa Kartezjusza (fr. René Descartes), aż do 
połowy XX wieku stanowiła nienaruszalną bazę architektonicznych poszu-
kiwań twórczych w zakresie geometrii. Jednak wraz z doskonaleniem nowych 
technologii budowania opartych na żelbecie i stali oraz rozwojem cyfryzacji, 
w kręgach twórców architektury narastało przekonanie o potrzebie przekro-
czenia dotychczasowych ograniczeń klasycznej geometrii. Przełom dokonany 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych poprzedniego stulecia rozpoczął 
nową erę architektury opartej na geometriach nieeuklidesowych. W niniej-
szym artykule przedstawiono osiągnięcia pionierów (m.in. takich jak: Felix 
Candela, Maciej Nowicki, Frei Otto), którzy przyczynili się do wypracowania 
nowych wzorców dynamicznej ekspresji we współczesnej architekturze. Celem 
artykułu badawczego jest prezentacja indywidualnych osiągnięć na tym polu 
kilku wybitnych twórców. Przeprowadzona analiza i  studium przypadków 
wykazują śmiałość nowoczesnych kompozycji architektonicznych opartych 
na układach nieliniowych w stosunku do tradycyjnej modernistycznej archi-
tektury. Praca ma 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 w architekturze 
Geometria (gr. gê ‒ „ziemia”, metréō ‒ „mierzę”) w jej tradycyjnym ujęciu 

to dział matematyki zajmujący się badaniem własności i relacji oraz wymia-
rowaniem różnych figur płaskich i brył przestrzennych. Aktualnie geometria 
włącza również teorie przestrzeni operujące ścisłym aparatem rozumowania 
do opisu rzeczywistości (Słyk 2012, s. 35). Obszar geometrii obejmuje poza 
geometrią klasyczną takie dyscypliny jak geometria analityczna, geometria 
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wykreślna, topologia, geometria przestrzeni wielowymiarowej (cztery i więcej 
wymiarów), geometria nieeuklidesowa1.

Europejska tradycja harmonii w architekturze opartej na zasadach mate-
matyki i geometrii 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. Podstawy harmonii w architek-
turze, postrzeganej w analogii do harmonii muzycznej, mierzonej proporcją 
matematyczną, zbudowanej na zasadach podobieństwa, rytmu powtórzeń, 
regularności i symetrii oraz geometrii wykreślanej przy pomocy linijki i cyrkla, 
zawdzięczamy głównie Pitagorejczykom2, Platonowi i Euklidesowi. 

Geometria euklidesowa i kartezjańska
Terminem geometrii euklidesowej określamy klasyczną odmianę geometrii 

opracowaną przez Euklidesa w  dziele Elementy (z  IV w. p.n.e.). Książka ta, 
licząca trzynaście ksiąg i  trzydzieści pięć „definicji” opisujących pierwotne 
konstrukcje geometryczne, była w  istocie transpozycją w  świat abstrakcji 
doświadczenia praktycznego operowania takimi elementami jak: punkt, pro-
sta i płaszczyzna3. Dzieło Euklidesa stanowi pierwszą znaną aksjomatyzację 
w historii matematyki.

W Księdze I Elementów Euklides sformułował pięć postulatów, które miały 
stać się zasadami obowiązującymi przy konstruowaniu geometrycznych figur 
na płaszczyźnie: 

1 Geometria analityczna zajmuje się badaniem, metodami analitycznymi (obliczeniowymi) i algebra-
icznymi, figur geometrycznych zapisanych w układzie współrzędnych; geometria wykreślna służy 
możliwie wiernemu odtworzeniu form przestrzennych na płaszczyźnie. Topologia bada własności 
przestrzeni, które nie podlegają zmianom przy rozciąganiu i deformowaniu bez ich rozrywania lub 
sklejania, a w grupie geometrii wielowymiarowych znajdują się takie, w których elementami podsta-
wowymi nie są punkty, lecz proste (J. Plücker) lub kule (S. Lie).

2 Pitagoras z Samos (570-495 p.n.e.) odkrył istnienie arytmetycznego stosunku pomiędzy długością 
drgającej struny a  wysokością dźwięku. W  oparciu o  to odkrycie stworzył on podstawy nauki 
o  harmonii — jak wibracja strun i  strumieni powietrza produkuje dźwięki i  jak te dźwięki są 
uporządkowane arytmetyczne. Nauka ta stanowiła punkt wyjścia dla Pitagorejczyków dla stworzenia 
matematycznej i  filozoficznej wizji świata i  organizacji gwiazd, słońca i  planet jako wibrującej 
harmonijnej całości w rytm „muzyki sfer niebieskich”. Platon, za Pitagorejczykami, uznawał trójkąt 
za idealną figurę geometryczną – podstawę budowy materii. Miał również wizję struktury świata 
opartej na idealnych bryłach geometrycznych, które określa się jako Platońskie, a dziełem Euklidesa 
była aksjomatyzacja geometrii na płaszczyźnie.

3 Ponieważ, jak stwierdza Bertrand Russell w  Zasadach matematyki Tom 1 (PG 219): „Abstrakcja 
w  matematyce to proces wyodrębniania podstawowych zasad koncepcji matematycznej polegający 
na usunięciu związków z obiektami realnego świata, z którymi mógł być pierwotnie połączony oraz 
uogólnianie go w taki sposób, że ma szersze aplikacje oraz abstrakcyjne opisy równoważnych zjawisk”, 
powszechnie uznano, że pierwsze kroki w abstrakcji geometrii wprowadzone zostały przez starożytnych 
Greków, a pionierem w tym względzie był Euklides w dziele Elementy, będącym najwcześniejszą istniejącą 
dokumentacją aksjomatów geometrii płaszczyzny, choć Proklos stwierdza fakt wcześniejszej aksjomatyzacji 
dokonanej przez Hipokratesa z Chios (źródło: cyfrowe Archiwum Wayback Machine 23.09.2015).
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1. Z dowolnego punktu do dowolnego innego punktu można poprowadzić 
prostą.

2. Ograniczoną prostą można dowolnie przedłużać (postulat ciągłości).
3. Z każdego punktu można zakreślić okrąg o dowolnym promieniu.
4. Wszystkie kąty proste są między sobą równe.
5. Jeżeli dwie proste na płaszczyźnie tworzą z  przecinającą je prostą kąty 

jednostronnie wewnętrzne o  sumie mniejszej niż dwa kąty proste, to te 
dwie proste, przedłużone nieskończenie przetną się po tej stronie, po której 
znajdują się kąty o  sumie mniejszej od dwóch kątów prostych (postulat 
równoległości).
Pierwszy i trzeci postulat Euklidesa definiuje podstawowe założenie geome-

trii polegające na konstruowaniu figur przy pomocy linijki i cyrkla. W drugim 
Euklides dystansuje się od ideałów „skończoności” filozofii platońskiej. Czwarty 
jest oczywistym aksjomatem. O ile cztery pierwsze postulaty, sformułowane 
zwięźle, były powszechnie uznawane przez stulecia, piąty postulat niemal od 
początku budził kontrowersje. Już grecki filozof Proklos (410-485) podawał 
w wątpliwość autentyczność autorstwa Euklidesa, wskazując na złożoność opisu 
i trudności w udowodnieniu zapisanej w nim tezy. Wątpliwości co do piątego 
postulatu wzrosły po rozwinięciu systemu geometrii euklidesowej, odnoszącej 
się głównie do dwóch wymiarów ‒ w system trójwymiarowy przez francuskiego 
matematyka i filozofa Kartezjusza (oryg. René Descartes), który w  traktacie 
La Géométrie (1637) wprowadził prosty zapis przestrzeni przy pomocy układu 
współrzędnych.

Próby poszerzenia systemu kartezjańskiego 
Wprowadzony przez Kartezjusza układ współrzędnych poszerzył obszar 

geometrii o przestrzeń trójwymiarową. Do chwili obecnej, niezależnie od sto-
sowania w projektowaniu geometrii nieeuklidesowych, kartezjański system jest 
najlepszym narzędziem do opisywania i wymiarowania obiektów w przestrzeni 
trójwymiarowej.

Jednak wraz z jego wprowadzeniem zwiększone zainteresowanie geometrią 
trójwymiarową zachęciło matematyków do dalszych studiów w tym obszarze, 
zwłaszcza że twierdzenia opracowane w czasach starożytnych dla płaszczyzny 
nie do końca sprawdzały się w odniesieniu do trzech wymiarów. W rezultacie 
prób transformacji postulatów Euklidesa odnoszących się do płaszczyzny na 
wypukłe powierzchnie sferyczne i wklęsłe siodłowe oraz w efekcie zastąpienia 
pojęcia prostej pojęciem linii geodezyjnej, trzech działających niezależnie 
matematyków: Niemiec Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Rosjanin Nikołaj 
Łobaczewski (1792-1856) oraz Węgier János Bolyai (1802-1860) stworzyło na 
początku XIX wieku podstawy geometrii nieeuklidesowych.
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Geometrie nieeuklidesowe: hiperboliczna, eliptyczna 
i paraboliczna 

Nie ma jednej ścisłej definicji geometrii nieeuklidesowych. Zarówno 
Encyklopedia PWN, jak i Encyclopaedia Britannica terminem tym obejmują 
geometrie różne od geometrii euklidesowej. Nie oznacza to jednak, że wszyst-
kie niejasno określone trójwymiarowe kształty można interpretować jako 
przykłady geometrii nieeuklidesowej. Uznanymi typami takich geometrii są 
jedynie: geometria hiperboliczna (określana również jako geometria siodła 
lub geometria Bolyaia-Łobaczewskiego), geometria eliptyczna, sferyczna oraz 
geometria Riemanna będąca uogólnieniem powyższych. Są to geometrie prze-
strzeni o krzywiźnie odpowiednio ujemnej i dodatniej. Geometria euklidesowa 
jest geometrią przestrzeni „płaskich” o krzywiźnie zerowej; nazywana także 
geometrią paraboliczną. 

Geometrie te łączy fakt, że nie jest w nich spełniony piąty aksjomat Euklide-
sa. Mimo iż są one różne od geometrii euklidesowej, są do niej zbliżone. Szersze 
pojęcie geometrii nieeuklidesowej uzyskano przy założeniu, że jest to geometria, 
która nie spełnia co najmniej jednego z aksjomatów geometrii euklidesowej. 

Geometria hiperboliczna powstaje w wyniku zastąpienia pewnika o pro-
stych równoległych następującym postulatem hiperbolicznym: „Przez dowolny 
punkt nieleżący na danej prostej przechodzą co najmniej dwie różne proste 
niemające wspólnych punktów z tą prostą”. 

W  rezultacie wykazuje ona wiele właściwości innych od geometrii eu-
klidesowej, z  których każda jest konsekwencją postulatów hiperbolicznych. 
Oto założenia geometrii hiperbolicznej: 1.) Przez punkt poza prostą można 
poprowadzić dwie (a nawet nieskończenie wiele) prostych nieprzecinających 
danej. 2.) Dla dowolnego kąta istnieje prosta równoległa do obu jego ramion. 
Prosta ta nazywa się prostą zagradzającą kąta. 3.) Suma rozwartości kątów 
trójkąta jest mniejsza niż π.

Praktyczne zastosowanie w inżynierii i architekturze mają powierzchnie 
wyprowadzone z geometrii hiperbolicznej i parabolicznej. 

Paraboloida to nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca 
jedną oś symetrii. Stosowane są 2 typy paraboloid: paraboloida eliptyczna oraz 
paraboloida hiperboliczna. Paraboloida hiperboliczna to nieograniczona po-
wierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii i dwie płaszczyzny 
symetrii. Jej krzywizna powstaje w efekcie przesunięcia paraboli wzdłuż innej 
paraboli, przy czym obydwie parabole muszą się znajdować w płaszczyznach 
prostopadłych do siebie, ich osie symetrii muszą być równoległe, ich ramiona 
muszą być skierowane w przeciwne strony. Szczególnym przypadkiem para-
boloidy eliptycznej jest: paraboloida obrotowa.



35Wzorce harmonii opartej na geometriach nieeuklidesowych w architekturze współczesnej

Oryginalne rozwiązania przestrzenne uzyskuje się, stosując hiperboloidę 
jednopowłokową oraz hiperboloidę dwupowłokową. 

Geometrie nieeuklidesowe w architekturze; zastosowanie 
geometrii hiperbolicznej

Chociaż studia matematyków nad geometriami nieeuklidesowymi trwały 
od XVII wieku, ich zastosowanie w architekturze przy użyciu nowych tech-
nologii budowlanych opartych na żelbecie, żeliwie i  stali, rozwinęło się na 
szerszą skalę dopiero w  latach 50. ‒ 70. XX wieku. Poszukiwania twórcze 
w kierunku oryginalnych i ekonomicznych typów konstrukcji oraz praktyczne 
ich zastosowania wyprzedzały w czasie teorie estetyczne, które powiązałyby 
proces projektowy, wykonawstwo z nowym paradygmatem w naukach i eko-
nomii oraz postępem w dziedzinie pojmowania geometrii. Dopiero w latach 
90. XX wieku w przestrzennych strukturach odbiegających od ortogonalnych 
zaczęto postrzegać jeden z symptomów przejścia od ery mechanistycznej do 
ery holistycznej opartej na naukach złożoności, rozwoju informatyki i strategii 
zrównoważonego rozwoju. Problem tworzenia architektury na bazie nieeukli-
desowych geometrii był jednak bardziej złożony, podczas gdy teksty teoretyków 
sprowadzały go najczęściej do organicznej formy i relacji przestrzennych. 

Struktury oparte na geometrii hiperbolicznej w projektach 
Felixa Candeli, Macieja Nowickiego, Freia Otto oraz biura 
Coop Himmelblau

Zastosowanie w  latach 1948-1960 geometrii paraboloidy hiperbolicznej 
w powłokach łupinowych (ang. shells) i tarczownicach (folded plates) ‒ innowa-
cyjnych żelbetowych przekryciach ‒ umożliwiło efektywne wykorzystanie pracy 
betonu na ściskanie, a w konsekwencji na przekrywanie cienkimi powłokami 
znacznych rozpiętości. Szczególne osiągnięcia na polu rozwijania powłokowych 
konstrukcji mieli Włoch Pier Luigi Nervi, Hiszpan Eduardo Torroja oraz jego 
uczeń Felix Candela. Największy podziw budzą osiągnięcia tego ostatniego, który 
wsławił się jako twórca hypar (paraboloida hiperboliczna)4, cienkościennych 
łupinowych konstrukcji z żelbetu. Projektowane przez niego obiekty nie tylko 
odznaczają się logiką i  ekonomią pracy konstrukcji, ale ponadto subtelnym 
pięknem architektury.

4 Hypara – nazwa, którą Felix Candela określał skrótowo formę przestrzenną opartą na geometrii 
paraboloidy hiperbolicznej.
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Ilustracja 1a. Paraboloida hiperboliczna 
dla a=b=2, na obszarze [-5,5]x[-5,5] 

Ilustracja 1b. Felix Candela: Otwarta 
Kaplica Lomas de Cuernavaca w Capilla 
de Palmira (1958) w kształcie paraboloidy 
hiperbolicznej o rozpiętości 30 m i wys. 24 m 

Źródło: www1. Źródło: Architectural Records and Papers Collection, 
Avery Drawings and Archives Columbia University 
CC BY 3.0.

Ilustracja 1c. Felix Candela: Pawilon Oceanografic’u  (1996 r.) w Mieście Sztuk i Nauk 
w Walencji w Hiszpanii, wzorowany na restauracji z Mexico City z 1958

Źródło: zdjęcie ‒ David Iliff. Wikipedia License: CC-BY-SA 3.0.
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Candela z upodobaniem stosował w przekryciach paraboloidę hiperbolicz-
ną o powierzchni zakrzywionej w dwóch płaszczyznach. Takie rozwiązanie 
przyjął m.in. w 1958 r. w Kaplicy Lomas de Cuernavaca w Capilla de Palmira, 
stwierdzając, że: „ze wszystkich kształtów, które możemy dać do powłoki, 
najprostszym i najbardziej praktycznym dla budowy jest paraboloida hiper-
boliczna”. Krzywizna tej powłoki przypomina siodło. To powierzchnia prosto-
kreślna o kształcie zdefiniowanym przez linie proste. Obwiednie lub krawędzie 
hiperbolicznej paraboloidy mogą być proste, lub zakrzywione. Krawędzie w tym 
ostatnim przypadku są zdefiniowane przez płaszczyzny cięcia w powierzchni 
hypary. Candela stosował w swoich obiektach zarówno krawędzie proste, jak 
i  zakrzywione. Te zakrzywione organiczne formy wniosły nie tylko postęp 
technologiczny, ale również wartości przestrzenne i  estetyczne. Piękno wy-
nalezionej przez Candelę cienkościennej łupinowej konstrukcji wyraża forma 
restauracji przy Pawilonie Oceanarium w Walencji, w Hiszpanii (1996), będącej 
rekonstrukcją restauracji Los Manantiales w Xochimilco z 1958 r. Jej kształt 
tworzy przecięcie czterech hypar. Poprzez lepsze zintegrowanie właściwości 
konstrukcyjnych materiału z geometrią form Candela uzyskał wysublimowaną 
strukturę, kształtując tym samym nowy wzorzec harmonii w architekturze.

Projektując halę Dorton Arena w  Raleigh w  Pn. Karolinie (1952–1961) 
Maciej Nowicki postawił sobie cel wzniesienia nowoczesnej struktury o  in-
nowacyjnym systemie konstrukcyjnym opartym na równowadze elementów 
ściskanych i rozciąganych.

Ilustracja 2a. Maciej Nowicki, William 
Henley Deitrick, (konstruktor Fred Severud): 
Dorton Arena w Raleigh, N. Carolina, 1950

Ilustracja 2b. Frei Otto, Rolf Gutbrod: 
Pawilon RFN na Expo Montreal 67. 
Zastosowanie paraboloidy hiperbolicznej. 
Dynamiczna równowaga lekkiej konstrukcji 
cięgnowej

Źródło: Leah Rucker Wikimedia Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Źródło: zdjęcie ‒ Frei Otto.

 
Na ściskanie pracują dwa skrzyżowane paraboliczne łuki wysokie na 27,5 m 

o rozpiętości 91 m spoczywające na gęsto rozmieszczonych smukłych słupach. 



38 Marta Tobolczyk

Między łukami zawieszono liny niosące powłokę dachu, o kształcie paraboloidy 
hiperbolicznej, tworzącego wklęsłość o kształcie siodła.

Wybitny twórca konstrukcji cięgnowych Frei Otto (laureat nagrody Pritz-
kera 2015), pełen podziwu dla Hali Nowickiego, zastosował zbliżony do Areny 
w Raleigh system dynamicznej współpracy użytych materiałów w pawilonie 
RFN na Expo 1967 w  Montrealu. Operując warstwami rozciąganych siatek 
kabli, wprowadził w tym obiekcie innowacyjne technologie z użyciem m.in. 
tworzyw sztucznych, zyskując sławę projektanta lekkich ażurowych konstrukcji 
wiszących obiektów sportowych i wystawowych (Mainstone 1998, s. 141).

Pomysł z Montrealu rozwinął w projekcie zadaszenia Stadionu Olimpij-
skiego w Monachium (1972) uchodzącym za projekt rewolucyjny. W formie 
przekrycia rozpostartego nad 74 800 m² halą zastosował geometrię hiperboli 
w postaci zespolonych paraboloid hiperbolicznych. Dach, uformowany przez 
lekkie sprężone kablami siatki stalowe zawieszone na stalowych słupach, zdaje 
się unosić w powietrzu. Ukształtowany jako seria „siodeł”, nawiązujących do 
występów zboczy szwajcarskich Alp, wykonany został z  połączonych płyt 
z przejrzystego akrylu przepuszczającego światło i umożliwiającego widok na 
park. Szeroko rozpostarta struktura cięgnowa wiąże przestrzennie poszczegól-
ne obiekty w jedną harmonijna całość. 

 
Ilustracja 3a. Günther Behnisch, Frei 
Otto: Kompleks Olimpijski dla Igrzysk 
letnich 1972 w Monachium. Paraboloida 
hiperboliczna w lekkiej konstrukcji 
cięgnowej przekrycia

Ilustracja 3b. Shigeru Ban, Frei Otto, Stefan 
Polonyi: Japoński pawilon na Expo Hannover 
2000 w kształcie paraboloidy hiperbolicznej

Źródło: www2. Źródło: www3. 

Geniusz Freia Otto ujawnił się ponownie w projekcie hali pawilonu Japonii 
na wystawie Expo 2000 w  Hanowerze, wykonanym wspólnie ze sławnym 
architektem japońskim Shigeru Banem. Zaprojektowana przez Japończy-
ka w  latach 1997-1999 hala pawilonu o  powierzchni 3600 m2 i  rozpiętości 
konstrukcji ok. 35 m miała być dwukrzywiznową kolebką utworzoną przez 
siatkę z tekturowych rur połączonych taśmą poliestrową. Realizację utrudniła 
konieczność spełnienia wymaganych niemieckim prawem norm budowlanych. 
W projekcie budowlano-wykonawczym opracowanym wspólnie z F. Otto, S. 
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Polonyi oraz Happold Ingenieurbüro wprowadzono dodatkową konstrukcję 
drewnianych dźwigarów łukowych usztywnionych stalowymi ściągami. Po 
ich zamontowaniu i połączeniu powłoką siatkową całość bryły pokryto pół-
przezroczystą wodoodporną papierową membraną i wzmocniono stalowymi 
ściągami. Zastosowana tu geometria paraboloidy hiperbolicznej zapewniła 
stabilność konstrukcji przy minimalnych kosztach. Doświadczenie praktyczne 
i naukowe Freia Otto – profesora i założyciela instytutu lekkich konstrukcji 
na Uniwersytecie w Stuttgarcie przygotowały grunt dla rozwoju współczesnej 
architektury parametrycznej.

Ilustracja 4. W gmachu rozbudowy Centrum BMW w Monachium (2001) 
zaprojektowanym przez Coop Himmelb(l)au wyróżnia się bryła oparta na geometrii 
hiperboloidy obrotowej jednopowłokowej – nowy przestrzenny znak/symbol BMW 

Źródło: De Diego Delso, CC BY-SA 3.0, www4.

Stosując komputacyjne5 techniki projektowania, austriackie biuro Coop 
Himmelb(l)au osiągnęło mistrzostwo w generowaniu brył architektonicznych 
o  złożonej geometrii, m.in. w  projekcie rozbudowy Centrum BMW (BMW 
Welt) w Monachium w Niemczech (2001–07). Kompleksowość technologiczna, 
cechy proekologiczne oraz zastosowanie dynamicznych form opartych na 
geometrii hiperboli obrotowej jednopowłokowej odpowiada, zdaniem autorów, 
ideałom BMW i czyni obiekt Centrum ikoną prędkości, dynamizmu i elegancji, 
do których to cech producenci samochodów aspirują. 

5 Projektowanie komputacyjne, to projektowanie komputerowe z użyciem różnych technik takich jak 
algorytmy genetyczne i sztuczna inteligencja, łącznie z metodą elementów skończonych, lub innymi 
technikami optymizacyjnymi.
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Podsumowanie 
W świetle powszechnego zainteresowania współczesnej nauki modelami 

złożoności, gdy odeszliśmy od atomistycznej wizji świata na rzecz krzywolinio-
wej, dynamicznie pulsującej niepodzielnej całości (Bohm 1988), zaistniała po-
trzeba stworzenia nowych ekologicznych modeli kompleksowości w architektu-
rze, jednoczących zagadnień kompozycji przestrzennej, optymalnej konstrukcji 
i powiązania ze środowiskiem. Przy coraz większej skali wznoszonych obiektów 
kontynuowanie formalnych założeń modelu modernistycznego zaznaczającego 
swą odrębność od naturalnego i budowanego otoczenia straciło sens. Kształ-
towanie przestrzenne architektury na bazie geometrii hiperbolicznej stwarza 
podstawy dla nowatorskich holistycznych rozwiązań architektonicznych. Wzor-
ce harmonii architektury opartej na geometrii nieeuklidesowej – hiperbolicznej 
– wypracowali m.in. tacy twórcy jak: Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja, Felix 
Candela, Oscar Niemeyer, Günther Behnisch, Frei Otto, Shigeru Ban, Kenzo 
Tange, Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky), Norman Foster, 
Zaha Hadid, Frank Gehry i  inni. Nowe środki wyrazu stosowane w  dobie 
informacyjnej poszerzyły znacznie możliwości kształtowania przestrzennego 
w  organicznym projektowaniu architektonicznym. Wielu twórców zwróciło 
uwagę na zalety wykorzystania paraboloidy hiperbolicznej i hiperboloidy obro-
towej jednopowłokowej. Są to bowiem powierzchnie prostokreślne, które mogą 
być składane z  prostych elementów prefabrykowanych: płaskich paneli lub 
szkła, albo z prostoliniowych prętów. Tak więc projektanci już w latach 30.-50. 
XX wieku mogli planować wykonanie złożonych powierzchni, np. zadaszeń 
z hypar w systemie prefabrykacji. Dziś możliwe jest również budowanie po-
wierzchni złożonych z krzywoliniowych płatów wydzielanych z projektowanej 
całości. Projektanci, podpatrując naturę nie tylko w jej wizualnym pięknie, ale 
w jej działaniu i aktywnym współdziałaniu ze środowiskiem, tworzą wzorce 
nowej organicznej architektury, czerpiąc z palety środków, jakich dostarczają 
geometrie nieeuklidesowe. 
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Patterns of harmony based on non-Euclidean 
geometry in contemporary architecture. Part I

Summary

The spatial order in architecture, based on mathematical proportions 
and compositions of simple geometric solids, has a  strongly established 
tradition dating back to antiquity (Ancient Egypt, Babylon, Greece). The 
greatest contribution to the creation of the European fundamentals of this 
type of harmony laid Pythagoreans, Plato and Euclid. The Euclidean geometry, 
extended in 3D dimensions in the 17th century by the French mathematician 
and philosopher Descartes (fr. René Descartes), was an inviolable base 
of architectural exploration of the geometry up to the middle of the 20th 
centuries. However, with the development of new building technologies based 
on reinforced concrete & steel and along with the development of digitization, 
modern engineers and architects felt the need to exceed the existing limitations 
of classical geometry. The breakthrough, made in the fifties and sixties of the 
previous century, opened a new era of architecture based on Non-Euclidean 
geometry. This article presents the achievements of pioneers (i.e. Felix Candela, 
Maciej Nowicki, Frei Otto) who have contributed to the development of new 
patterns of dynamic expression based on hyperbolic geometry in modern 
architecture. The purpose of this research article is to indicate individual 
achievements in this field by several prominent creators. The analysis and 
case study in the article demonstrated the boldness of modern architectural 
compositions based on non-linear systems compared to traditional modernist 



42 Marta Tobolczyk

architecture. The work has an educational and practical value to be a source 
of knowledge and inspiration for contemporary architects.

Key words: architecture, harmony based on Non-Euclidean geometry, 
hyperbolic geometry in architecture.
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