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chwały,  co  jest  użyteczne  albo  co  jest  zbawienne”3. 
Platońska idea piękna ma charakter duchowy  i intelek
tualny. „Dla Platona kosmos, porządek i piękno były sy
nonimami.  Pitagoras  ujmował  kosmiczną  harmonię 
słowami  »wszystko  jest  liczbą«4.  Natomiast  sofiści 
ateńscy  skierowali  pojęcie  piękna  w  stronę  doznań 
zmysłowych  i  estetycznych,  określając  je  jako  to,  „co 
przyjemne dla wzroku i słuchu”5. Piękno i wartość zna
czeniowa  niesiona  przez  geometrię  euklidesową, moc 
symboliki brył elementarnych, przewija się przez histo
rię architektury ukazując swą pełnię  już   w starożytno
ści,  następnie  w  renesansie,  klasycyzmie  i  dobie 
nowoczesnej6. Geometria uznawana za język architek
tury, określa formę architektoniczną, proporcje i relacje 
pomiędzy  poszczególnymi  częściami  dzieła.  „Ponad
czasowa  wartość  rzeczy  architektonicznych”,  powiada 
Maria  Misiągiewicz,  „tkwi  w  wymowie  zasad  języka 
form”7.  Kompozycja  oparta  na  liczbach,  wraz  z  ich 
symboliką  i  mistycyzmem,  rytmy,  wzajemne  relacje 
w ułożeniu elementów względem siebie oraz w obrębie 
całości  dzieła,  wszystkie  te  kategorie  i  zależności  wy
wodzą się z matematyki, która  jawi się w architekturze 
jako środek do osiągnięcia pełni. 

W  dobie  renesansu  architekturę  uważano  za 
naukę  matematyczną,  która  winna  odzwierciedlać  po
rządek  kosmiczny.  Istniało  przekonanie  o  zależności 
między  idealnymi  liczbami, proporcjami  ludzkiego ciała 
i elementami harmonii muzycznej. Człowiek renesansu 
zainteresował  się  perspektywą  jako  środkiem opisania 
przestrzeni, uznając proporcje za najważniejszy aspekt 
architektury. Leone Battista Alberti wiązał piękno w ar
chitekturze z trzema kategoriami: Numerus (liczba), Fi
nitio  (proporcja)  oraz  Collocatio  (rozmieszczenie). 
Alberti  określił  piękno  jako  „harmonię  wszystkich  czę
ści,  tak, że nie można nic ująć ani dodać, ani zmienić, 
nie psując całości”8. Doskonałość w sztuce budowania 
utożsamiano z logiką i boskością geometrii, prowadzą
cej do ideału formy, której ranga zdominowała użytecz
ność.  Za  najdoskonalszy  kształt  uważano  koło  wraz   
z jego idealną geometrią, która skłaniała architektów ku 
centralizacji  kompozycji.  Taka  koncepcja  przestrzeni 
wiązała  się  z  wyrazistą  artykulacją  formy,  która  miała 
być czytelna i samowystarczalna w przestrzeni. 

Architektoniczne piękno matematyki dostrzegal
ne jest również w dokonaniach Ruchu Nowoczesnego. 

The eternal pursuit of perfection  in architecture 
has  always  been  connected  with  the  search  for  the 
ideal architectural form and composition, in a relation to 
location and  the requirements of utility. Representative 
and,  at  the  same  time,  exclusive  character  of 
residential architecture has been a result of a talent, an 
effort and craftsmanship of a creator, according  to  the 
prestige  and  social  standing  of  a  client.  Over  the 
centuries  and  in  the modern  and  contemporary  times, 
architects  have  been  creating  timeless  quality  and 
value  of  a  building,  by  giving  meaning  and  use  of 
symbolism:  of  a  pedestal,  an  entrance,  a  roof,  a 
loggia…  In  this  light,  one  can  take  a  look  at  the 
architecture  of  the  most  famous  villas  of  Andrea 
Palladio  and  Le  Corbusier  –  analysing  the  similarities 
and differences between  the architecture of Villa Stein 
and  Villa  Foscari,  Villa  Savoy  and  La  Rotonda.  The 
affinities  of  shapes  and  ideal  proportions  of  solids, 
emphasising  piano  nobile,  loggias  and  terraces,  clash 
with differences in the composition of elevations, in the 
functional  composition  and  in  arrangements  of  plans, 
as well as in methods of roof forming. 

Matematyczne piękno architektury
„Ludzki  umysł  tworzy matematykę  i  skutecznie 

używa  jej  do  badania  świata”1.  Myśl  Michała  Hellera 
kieruje  uwagę  w  stronę  matematyki,  która  wytyczała 
drogę poznania, estetyki i piękna, inspirując dzieła czło
wieka, także sztukę architektury. Człowiek „tworzy dzie
ła  różniące  się  w  swej  istocie  całkowicie  od  tego 
wszystkiego, co znajduje się w świecie jako twór samej 
Przyrody”2.  Odrębności  dzieł  człowieka  można  dopa
trywać  się  w  potrzebie  porządku  lub  świadomym  od 
niego odstępstwie, w naturalnej dla człowieka tendencji 
do geometryzacji. Według Platona  istnieją  trzy  rodzaje 
piękna – „piękno ze względu na coś, co jest godne po
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budowli  starożytnych,  sławił  doskonałość  architektury 
rzymskiej. Palladio, uznając witruwiańską triadę, akcen
tował prymat piękna i właśnie tę wartość uważał za cel 
architektury.  „Piękno”,  pisał  architekt,  „wynika  z  pięk
nych form i właściwego stosunku całości do części po
między sobą oraz części do całości, albowiem budowla 
powinna przedstawiać jako całkowity i skończony orga
nizm”10.  Dla  Palladia  dziedzictwo  architektury  antycz
nej  i  jej  klasyczność  „była  paletą,  z  której  potrafił 
czerpać ze swobodą malarza”11, a jego wille wzorowa
ne na  rzymskich  termach  i  świątyniach,  stanowią  „wa
riacje  na  temat  świątynnej  fasady  z  portykiem  oraz 
dwukondygnacyjnej  willi  z  kolumnami  lub  loggiami”12. 
Architekturę willi cechuje symetryczna kompozycja pla
nu i elewacji, gdzie główną bryłę umieszczano na coko
le  lub  postumencie,  podkreślając  reprezentacyjny 
charakter  budowli.  Formę  architektoniczną  definiował 
obrys  planu,  ilość  kondygnacji  i  proporcje  bryły  lub 
kompozycja  kilku brył. Wejście akcentował  kolumnowy 
portyk, rodem z antycznej świątyni, zapewniający łącz
ność piano nobile z otaczającą naturą. 

Willę Foscari zbudowaną na zamówienie  rodzi
ny Foscari w latach 1558–1560, usytuowano nad kana
łem  Brenta,  na  obrzeżach  Mira,  w  pobliżu  Wenecji. 
Willa nazywana jest także La Malcontenta, dla uczcze
nia  chimerycznego  usposobienia  Pani  Foscari.  Formę 
architektoniczną  budowli  definiuje  prostopadłościenna 
bryła,  o  proporcjach  rzutu  8x5,5 modułów  i wysokości 
wyznaczanej  przez  kompozycyjną  bazę,  piano  nobile 
oraz poddasze, o łącznej wysokości 5 modułów. Na po
ziomie  piano  nobile  umieszczono  centralnie  westybul, 
który  zakomponowano,  wzorem  rzymskich  term,  na 
planie  krzyża.  Ta  centralna  przestrzeń  stała  się  klu
czem do całego budynku, gdyż po przeciwległych stro
nach  umieszczono  klatki  schodowe  i  pokoje w  amfiladzie. 
Czystość i porządek planu zostają przeciwstawione zło
żoności elewacji – racjonalności porządku jońskiego na 
tle boniowania, nadającego rustykalny wyraz piano no
bile  i  poddaszu. Zwraca uwagę wysoka na 11 metrów 
kompozycyjna  baza,  o  gładkich  ścianach  podkreślają
cych „zakorzenienie” w terenie. Elewacje willi są suge
stywne,  poruszające  i  teatralne.  Od  strony  północnej 
kompozycję  wyznacza  podział  na  trzy  części,  gdzie 
centralnie  umieszczony  portyk  kolumnowy  zwieńczony 
tympanonem,  akcentuje wejście.  Elewacja  południowa 

Z początkiem XX wieku poszukiwano nowego stylu od
zwierciedlającego dynamikę epoki, w której architektura 
stała się symbolem przemian gospodarczych, politycz
nych,  społecznych…  Innowacje  technologiczne:  po
wszechne  stosowanie  szkła,  stali,  żelbetu 
i preferowanie płaskiego dachu, wpłynęły na przemiany 
estetyczne w architekturze. Adolf Loss nawołuje do od
krycia  piękna  w  formie  zamiast  uzależnienia  od  orna
mentu,  kładąc  nacisk  na  lapidarność  bryły. 
Matematyka, a w szczególności geometria, przyczynia 
się do zbliżenia techniki  i architektury. „Architekci  i pla
stycy  znaleźli  w  geometrii  klucz  do  powiązań  między 
sztuką  i  techniką”,  pisze  Przemysław Trzeciak,  „formy 
geometryczne,  rzeczowość,  szkielet  i  gładka  po
wierzchnia,  hegemonia  konstrukcji  i  ostrych  krawędzi 
szybko  rozszerzyły swe panowanie na wszystkie dzie
dziny  kształtowania”9.  We  Francji  rozwija  się  kubizm 
zainicjowany przez Paula Cézanne’a, który twierdził, że 
wszystko,  co  człowieka  otacza, można  sprowadzić  do 
podstawowych  form  geometrycznych.  Matematyka  in
spirowała  działalność  artystyczną  holenderskiej  grupy 
De  Stijl,  dla  której  środkami  wyrazu  była  geometria 
i  podstawowe  kierunki  –  pion  i  poziom.  Le  Corbusier 
sławił  piękno  brył  elementarnych.  Pisząc  Le  poeme 
de  l’angle  droit,  głosił  doskonałość  kąta  prostego, wy
nosząc matematykę na piedestał.

W stronę ideału – architektura willi Palladia i Le Corbu
siera

Odwieczne  dążenie  do  doskonałości  w  archi
tekturze miało  związek  z poszukiwaniami  ideału  formy 
i kompozycji architektonicznej. Reprezentacyjny i elitar
ny  charakter  architektury willowej  był  owocem  talentu, 
wysiłku i kunsztu twórcy, stosownie do prestiżu i pozycji 
społecznej  zleceniodawcy.  Na  przestrzeni  wieków 
i w dobie nowoczesnej architekci kreowali ponadczaso
wą  jakość  i  wartość  budowli  poprzez  nadawanie  zna
czeń  i  symbolikę:  postumentu,  wejścia,  dachu,  okna, 
loggii… W tym świetle można spojrzeć na architekturę 
słynnych willi Andrea Palladio  i  Le Corbusiera – anali
zując  analogie  i  różnice  pomiędzy  architekturą  Willi 
Stein i Willi Foscari, Willą Savoy i La Rotondą. 

Andrea  Palladio  za  Mistrza  obrał  Witruwiusza, 
którego  traktat  studiował  i  uznał  za  podstawę  swej 
twórczości  –  teorii  i  praktyki.  Analizując  pozostałości 
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liczba  starannie  rozmieszczonych  okien  i  kopuła  po
środku – czynią ją majestatyczną”15. 

Wille Palladia to architektura podporządkowana 
regułom  i  porządkom klasycznym.  „Metafory  formowa
ne według takiego założenia”, jak wyjaśnia Dariusz Ko
złowski,  „realizują  potrzeby  odczuwania  kształtów 
zgodnie  z  regułami:  podstawa  formy,  część  dolna  – 
korpus, część zasadnicza –  i zwieńczenie, skojarzenie 
takiego układu z budową kolumny: bazą, trzonem i gło
wicą,  wydaje  się  oczywiste  i  uzasadnione”16.  Piękno 
klasyczne  stanowi  trwałą  wartość,  pozwalającą  archi
tekturze rozwijać się na drodze ciągłości i ewolucji…

Architektura  domu  dostępnego,  a  także  elitar
nych willi zajmowała znaczące miejsce w twórczości ar
chitektonicznej  Le  Corbusiera.  Pasją  architekta  było 
malarstwo,  wspierające  poszukiwania  nowej  koncepcji 
przestrzeni.  Zainicjowane  przez  kubistów,  wzajemne 
przenikanie się przestrzeni wewnętrznej  i  zewnętrznej, 
Le  Corbusier  rozwinął  i  przełożył  na  architekturę. 
Umożliwił  to  żelbet  i  system  konstrukcyjny  DomIno, 
tworzony przez sześć słupów i trzy żelbetowe płyty, po
łączone klatką schodową, całkowicie uniezależniony od 
planu.  Ta  inspiracja  i  estetyka  puryzmu  doprowadziła 
Le Corbusiera do pięciu zasad nowoczesnej architektu
ry,  które  zrewolucjonizowały  myślenie  o  architekturze 
domu. Hasło dom – maszyna do mieszkania, było bojo
wym  zawołaniem  całej  architektury  funkcjonalnej  lat 
dwudziestych, stając się inspiracją dla sztuki17. Dom – 
maszyna  oznaczał  dla  Le  Corbusiera  zarówno  nowo
czesność  i  komfort  zamieszkiwania,  jak  i  dążenie  do 
produkcji seryjnej, której celem było wypracowanie mo
delu domu – pałacu,  taniego  i powszechnie dostępne
go18. „Sztuka powinna mieć cechy śródziemnomorskie, 
klasyczne”, mawiał Le Corbusier, „powinny dominować 
w niej spokój, biel i proste bryły”19. W harmonii z natu
rą  i  lapidarności  architektury  śródziemnomorskiej  do
szukiwał się on wysokiego poziomu moralnego.

Willa Stein,  zrealizowana w  roku 1927, w Gar
ches  została  wsparta  na  pięciu  punktach  architektury 
nowoczesnej. Budynek usytuowano na rozległej parce
li, gdzie droga dojazdowa niczym oś kompozycyjna na
prowadza  na  lapidarną  bryłę.  Formę  architektoniczną 
willi wywiedziono z  leżącego prostopadłościanu, o zło
tych proporcjach: rzutu – A do 1,5A i wysokości A rów
nej  czterem  kondygnacjom.  Elewację  północną 

jest mniej klasyczna i rozrzeźbiona, a bardziej maniery
styczna.  Dominuje  na  niej  kompozycja  półkolistych 
okien,  zwieńczona  rozciętym  tympanonem,  przypomi
nająca o przynależności  do serca willi. Budynek wień
czy  dach  czterospadowy,  o  łagodnym  nachyleniu 
połaci.  Wertykalizm  kompozycji  elewacji  podkreślono 
przez  fantazyjne kominy. Palladio adaptuje motywy ar
chitektury klasycznej, nadając im nowe znaczenia. Od
niesienia  do  Panteonu,  łaźni  rzymskich  i  frontu 
antycznej  świątyni,  zostają  przesycone  treścią,  nabie
rając nowej jakości znaczeniowej w budynku mieszkal
nym.  „Nie mamy  do  czynienia  z  prostym  powieleniem 
domu antycznego”, zauważa Colin Rowe, „nostalgia twór
cza przywołuje mityczną siłę, w której to, co rzymskie, i to, 
co pozostające w sferze idei zostaje zrównane”13.

Willa Capra, wzniesiona na obrzeżach Vicenzy 
na zlecenie Paola Almerico,  w latach 1566–1570. Idea 
architektoniczna willi  pomyślana  jako stojący samotnie 
na wzgórzu belweder –  „oparta, niby świątynia, na sy
metrycznym, centralnym planie wydaje się nieczuła na 
różnorodność  otaczającego  krajobrazu,  jest  to  jednak 
obojętność pozorna”, pisze Bohdan Paczowski, „w rze
czywistości  żywi  się ona bezustannie  zmiennym wido
wiskiem  tej  różnorodności  »gór,  morza,  równiny         
i  miasta«”14.  Plan  willi  wsparto  na  obrysie  kwadratu, 
pośrodku  którego  umieszczono  kolisty  westybul.  Do
skonałość  kompozycji  zasadzona  jest  na  centralizacji 
i  absolutnej  symetrii,  gdzie  reprezentacyjną  pozycję 
hallu  podkreślono  kopułą.  Znaczenie  kompozycyjnego 
serca willi  znalazło  odzwierciedlenie w  nazwie  La Ro
tonda,  obrazującej  cylindryczny  kształt  westybulu  – 
przestrzeni  integrującej 8pokojowy apartament. Monu
mentalny charakter architektury wyznacza kompozycyj
na baza i piano nobile. Na każdej elewacji umieszczono 
loggie w postaci  jońskich portyków zwieńczonych  tym
panonami. Przeniesienie motywu antycznej świątyni do 
renesansowej willi nabiera mocy symbolu, ukazując no
wy wymiar „świątyni życia domowego”. Zgodnie z inten
cją  Palladia  loggie  pozwalają,  na  delektowanie  się 
otaczającą przyrodą akcentując  formalnie wejścia. Ka
mienne schody podbudowują bryłę, łącząc poziom pia
no  nobile  z  ogrodem.  Rzeźby  wieńczące  tympanony, 
podkreślają  wertykalizm  kompozycji,  dodając  architek
turze  willi  strzelistości.  La  Rotonda  promienieje  szla
chetnością, „smukłe  jońskie portyki,  frontony, niewielka 
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wicz, „dla mieszkańców dotykalna była nie ziemia, lecz 
korony drzew, które łączyły się z ogrodem na dachu”21. 
Rampa  przenikająca  budynek  komunikuje  poziom 
mieszkalny i nasłoneczniony taras – ogród na dachu. 

Obie  wille  zostały  zaprojektowane  dla  zamoż
nych, a zarazem światłych klientów związanych z kultu
rą  i  przemysłem,  świadomych  własnego  Ja  –  „z  tego 
względu Le Corbusier mógł uważać ich za przedstawi
cieli  społeczeństwa  o  nowoczesnej  wrażliwości  w  jej 
różnych aspektach”22. Dążąc do doskonałości w archi
tekturze, Le Corbusier poszukuje zgodnej z duchem XX 
wieku  formy  idealnej willi,  „tworzącej  całość  z  zawład
niętą przestrzenią”23.

Sen o Architekturze
W  architekturze  willi  Palladia  i  Le  Corbusiera 

powinowactwa kształtu  i  proporcje  ideowych brył,  figu
ratywne  lub  abstrakcyjne  akcentowanie  piano  nobile, 
loggii,  okien…,  ścierają  się  z  różnicami  w  kompozycji 
elewacji,  założeniach  funkcjonalnych,  rozkładzie  pla
nów, tarasów i sposobie kształtowania dachów. Palladio 
koncentruje się na planie, podczas gdy u Le Corbusiera 
elewacje najlepiej ilustrują podstawowe zasady matema
tyczne. Porównując wille obu wielkich architektów, nale
ży podkreślić złożoność i niejednoznaczność zależności 
kompozycyjnych. „Proces porównywalny do tego, który 
zachodzi w obrębie planu”,  zauważa Colin Rowe,  „ma 
również miejsce w przypadku elewacji, gdzie mamy do 
czynienia z  regularną dyfuzją wartości  i  nieregularnym 
rozkładem punktów skupienia”24. Architektura willi Pal
ladia wyraża ekspresję poprzez wertykalność kompozy
cji,  podczas  gdy  Le  Corbusier  opowiada  się  za 
dynamiką  horyzontalności.  „Zarówno w  sferze  symbo
licznej,  jak  w  kontekście  »zwyczajowego«  piękna,  bu
dynki  Palladia  i  Le  Corbusiera  przynależą  do  innych 
światów”25.  W Willi  Foscari  i  La  Rotondzie  czystość 
planu,  figuratywność architektonicznych motywów  i sy
metria  jawiąca  się  jako  najbardziej  zapadająca  w  pa
mięć  forma  porządku,  zostaje  przeciwstawiona 
niejednoznaczności  i abstrakcyjnemu wyrafinowaniu pu
rystycznej kompozycji i estetyki w willach Le Corbusiera. 
W Willi Stein i Willi Savoy swoboda wolnego planu, za
mkniętego w  obrysie  czworokątnym,  łączy  się  z  rygo
rem  symetrii  i  powtarzalności  przełamywanym  przez 
swobodę rozmieszczenia wątków formalnie ważnych. 

i  południową  determinuje  rytm  21212,  na  którym 
oparta  jest  siatka  słupów  pozwalająca  na  dowolność 
aranżacji  poszczególnych  kondygnacji  willi.  Od  strony 
wejściowej  zwarta  bryła,  została  dopełniona  przez 
wstęgowe okna  i  akcenty  kompozycyjne: balkon, płytę 
zadaszenia  nad  wejściem  i  loggię  widokową,  przywo
dzącą na myśl włoską willę  lub okręt. Abstrakcyjny po
rządek podkreślają gładkie ściany boczne. Rozrzeźbienie 
południowej elewacji  przez wydrążenie południowoza
chodniego  narożnika,  pozwoliło  na  wkomponowanie 
loggi  i  częściowo  zadaszonego  tarasu oraz  zejścia  do 
ogrodu.  Kompozycja wzdłużnych  elewacji  zdominowa
na  jest  przez  dodającą  dynamiki  horyzontalność,  wy
znaczaną  przez  pasmowe  okna.  Najwyższy  poziom 
willi  otwiera  się  na  ogród  na  dachu,  przywodzący  na 
myśl  perystyl  – motyw zaczerpnięty z domu  rzymskie
go. Architektura Villi  Stein  stanowi  akcent  pośród  ota
czającej zieleni, a dominująca biel podkreśla abstrakcyjność 
geometrii. Ogród na dachu, taras nakierowany na stro
nę  widokową,  loggia  i  balkon  na  elewacji  wejściowej 
oraz wstęgowe okna, wprowadzono w myśl trzech pod
stawowych radości zdefiniowanych przez Le Corbusie
ra – słońca, przestrzeni i zieleni.

Willa Savoye została zbudowana w latach 1928–
1931 w PoissysurSeine koło Paryża. Architektura willi 
odczytywana jest poprzez czytelność geometrii główne
go  poziomu  mieszkalnego,  wyniesionego  na  słupach 
ponad  trawiastą  równinę,  otoczoną  lasem.  „Budowla 
wydaje się unosić  lekko nad trawą”, pisze Bohdan Pa
czowski,  „niby  ślad  obecności  człowieka,  przeciwsta
wiający Naturze abstrakcyjną czystość swojej geometrii 
i  nieskazitelną  biel,  podobnie  jak  czyniły  to  niegdyś 
grecka świątynia, a później  palladiańska villa”20. Wra
żenie „unoszenia się nad ziemią” osiągnięto za sprawą 
konstrukcji  słupowej  i  znacznie  mniejszego  obrysu 
przyziemia, mieszczącego pomieszczenia gospodarcze 
i garaż. Poziom mieszkalny wpisano w przestrzeń wy
znaczaną  przez  kwadratowy  obrys  ścian  rozciętych 
przez  szczeliny  okien  pasmowych.  Wnętrze  zaplano
wane  na  rzucie  w  kształcie  litery  L,  za  sprawą  prze
szklonej  ściany  wizualnie  łączy  się  z  przyległym 
tarasem.  Okna  wstęgowe  z  jednej  strony  zapewniają 
intymność,  z  drugiej  pozwalają  na wzrokową  łączność 
z  naturą.  „Le  Corbusier  stworzył  dom  »zawieszony« 
pomiędzy  niebem  a  ziemią”,  powiada  Maria  Misiągie
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„Rzeczywistości  nie  ma”,  powiada  Paul  Celan, 
„rzeczywistość  trzeba odnajdywać    i zdobywać”26, po
dobnie Architekturę… Spełnienia snu Wergiliusza moż
na doszukiwać się w świecie kreowanym przez Andrea 
Palladio  i  Le  Corbusiera,  którzy  geometrię  obrali  za 
ostateczną  regułę  doskonałego  świata  form.  Matema
tyczne  piękno  architektury  sprawia,  że  fantazja  i  reali
zacja  idei,  osiągnięte  w  analizowanych  willach  – 
ikonach architektury, przez doskonałość i logikę prosto
padłościanu,  proporcje,  rytmy,  grę  motywów  i  wątków 
znaczeniowych,  mogą  stanowić  spełnienie  marzenia 
o willi idealnej...
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