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1 Ο πίνακας των αριθμητικών τιμών του «Modulor» είναι στη σελ. 84.
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εργασία μου, αρχιτεκτονική και ζωγραφική, τρέφεται εδώ και περισσότερο 
από τριάντα χρόνια από τους χυμούς της μαθηματικής επιστήμης αφού η 
μουσική μέσα μου ήταν πάντα παρούσα. (Διευκρινίζω εδώ πως στο σχολείο 
ήμουν σκράπας στους υπολογισμούς, κάτι που μου προκαλούσε άγχος 

και αποστροφή). Η εισαγωγή του «Modulor» (που αρχικά ονομάστηκε «πλέγμα 
αναλογιών») στο έργο μου δεν έλαβε κατά κανένα τρόπο επαναστατικό χαρακτήρα. 
Ήταν απλώς η εκδήλωση θαυμασμού μπροστά στη λάμψη των άπειρων κανόνων 
ενός -αφελούς- ανθρώπου που δεν ενεπλάκη ποτέ με τον ακαδημαϊσμό. Μέρα με 
την ημέρα, αυτός ο αφελής βλέπει πως την τέχνη του την καθορίζει ένας κανόνας. 
Αναγνωρίζει τον κανόνα, τον χαιρετίζει με σεβασμό και με χαρά και επιφορτισμένος 
να μεταδώσει τη σκέψη του μέσα από τα χέρια και τα μυαλά είκοσι σχεδιαστών, 
καταλαβαίνει όλο και πιο καθαρά πως περνώντας την πόρτα των θαυμάτων, η καλή 
του τύχη τον οδήγησε στον κήπο όπου ανθίζουν οι αριθμοί. Το 1945-46 μόλις είχε 

Η
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ξεκινήσει τα πρώτα σχέδια της Unité της Μασσαλίας. σε ένα ατελιέ παράλληλο με το 
δικό του είχαν συγκεντρωθεί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, οι μεν ικανοί και πονηροί 
σαν αλεπούδες στη ζούγκλα της τεχνολογίας, οι δε αφοσιωμένοι και παθιασμένοι, 
αληθινοί στρατιώτες ταγμένοι σε ένα σκοπό: τον πολιτισμό μας.
 Το Πλέγμα Αναλογιών είχε τεθεί υπό δοκιμή και ως εκ τούτου υπό εξέταση. Ο 
άνθρωπός μας έπρεπε να μείνει στη Νέα Υόρκη το 1946 και 1947. Ακόμη και εκεί, 
κατά την επεξεργασία των σχεδίων για την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο East 
River, το «Modulor» υποσχόταν μία καταπληκτική περιπέτεια: να ορίσει αρμονικά 
την εκθαμβωτική γεωμετρία των τεράστιων διαυγών πρισμάτων από σκυρόδεμα, 
από σίδηρο, από πέτρα και γυαλί και την απίστευτη, αναπάντεχη εσωτερική 
πολυπλοκότητα των αναρίθμητων στοιχείων που καλούνται να λειτουργήσουν 
συνθετικά, συγχρονικά και συμφωνικά. Επί 18 μήνες το ατελιέ στο Παρίσι ήταν σε 
μεγάλο δημιουργικό αναβρασμό. Στις ερωτήσεις του ανθρώπου μας από τη Νέα 
Υόρκη: «Τι κάνει το «Modulor»; η απάντηση από το Παρίσι ήταν πάντα η ίδια: 
«Θαύματα».
 Από τόσο μεγάλη απόσταση, τόση αισιοδοξία με έκανε σκεπτικιστή σαν τον 
άπιστο Θωμά. Γυρίζοντας το 1947 στο Παρίσι θέλησα από την πρώτη κιόλας 
μέρα να πιάσω στα χέρια μου (και μου αρέσει αυτή η μεταφορά) τις μετρήσεις του  
«Modulor».
 Από τότε, πολλά σχέδια πέρασαν απ’ αυτά τα χέρια. Αφιέρωσα την άγρυπνη 
προσοχή μου στη χρήση και τον έλεγχο του «Modulor». Μπορώ, δηλαδή, να μιλάω 
εκ πείρας. Πάνω στα σχεδιαστήρια είδα και πράγματα κακοφτιαγμένα και άσχημα: 
«Είναι φτιαγμένα με το «Modulor», κύριε». «Ε, τότε, κρίμα για το «Modulor»! 
Σβήστε το! Νομίζετε πως το «Modulor» είναι πανάκεια για τους αδέξιους και τους 
απρόσεκτους; Αν είναι το «Modulor» να σας οδηγεί σε τερατουργήματα, να πάει 
στο καλό και το «Modulor»! Τα μάτια είναι ο κριτής σας, είναι τα μόνα που πρέπει 
να εμπιστεύεστε. Κρίνετε με τα μάτια σας, κύριοι. Μπορείτε, τώρα, να παραδεχτείτε 
καλή τη πίστει μαζί μου, ότι το «Modulor» είναι μόνο ένα εργαλείο δουλειάς, ένα 
εργαλείο ακριβείας. ας πούμε πως είναι ένα κλαβιέ, ένα πιάνο, ένα κουρδισμένο 
πιάνο. 



- 132 - - 133 -

Το πιάνο είναι κουρδισμένο. Δεν έχετε παρά να παίξετε σωστά και αυτό είναι η 
δική σας δουλειά. Το «Modulor» δεν δίνει ταλέντο, πόσο μάλλον ευφυΐα. Δεν κάνει 
ευκίνητο τον βαρύ. του προσφέρει, απλώς, την άνεση που απορρέει από τη χρήση 
των ασφαλών μετρήσεων. Αλλά μέσα από το τεράστιο απόθεμα συνδυασμών του 
«Modulor» εσείς είστε αυτοί που επιλέγετε».

 Αυτή είναι η σειρά των πρώτων εμπειριών της εφαρμογής του «Modulor»: 
 1ο Η Unité d’Habitation της Μασσαλίας: 
  α) Γενική κάτοψη και τομή
  β) Όψη και brise-soleil
  γ) Ένα διαμέρισμα (κάτοψη και τομή)
  δ) Ένα παράδειγμα ξυλουργικής
  ε) Ο λίθος που χρησιμοποιήθηκε στην τελετή στις 14 Οκτωβρίου 1947
  στ) Η στήλη των μετρήσεων
  ζ) Ο τοίχος: Η εξύμνηση της Αρχιτεκτονικής που προσφέρει το «Modulor» 
  η) Το δώμα
  θ) Ένα επακόλουθο: δύο φουρούσια στηρίζουν ένα άγαλμα
  ι) Άλλο επακόλουθο: από το 1925 (Περίπτερο L’Ésprit Nouveau στην 
   Διεθνή Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι) έως το 1948:  
     προκατασκευασμένα ντουλάπια για τον εξοπλισμό μιας κρεβατοκάμαρας 
 2ο  Ένα μικροσκοπικό γραφείο στην οδό Sèvres 35
 3ο Προετοιμασία μιας περιοδεύουσας έκθεσης σε Οκτώ Μεγάλα Μουσεία των 
ΗΠΑ, 1948
 4ο Τυπογραφία
 5ο Μία βιοτεχνία στο Saint-Dié



- 134 - - 135 -

 M = 419 = L 366 Sb + F 53Sb
 K  = 296  — Sr
 Ι   = 113  — Sr
 E   =   43  — Sr  
 A  = 6,50 — Sr

 6ο Ένα νέο «υαλοπέτασμα από ξύλο»
 7ο Το μεγαλείο των μαθηματικών: ο ΟΗΕ στο East River
 8ο Πολεοδομία: «Χάρτης του Παρισιού 1937»

Ι
«Η UNITÉ D’HABITATION ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ»

ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ MICHELET
(Υπό κατασκευή κτήριο για 1.600 ενοίκους με 26 κοινόχρηστες υπηρεσίες)

α) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ

 Το οικοδόμημα έχει μήκος 140μ., πλάτος 24μ. και ύψος 56μ. Στo (1) εικονίζεται 
ένας όροφος με 58 διαμερίσματα. Στη λεπτομέρεια της εικόνας 49/2 αποτυπώνεται 
η ουσία της κατασκευής. Το πλάτος των διαμερισμάτων είναι L = 366 («Modulor», 
μπλε σειρά) βλ. σημείωση1.

1 Γράφουμε το γράμμα που υποδεικνύει μία διάσταση: L, B, ή F κτλ... ακολουθούμενη από έναν αριθμό μετρικού συστήματος     
και προσθέτουμε το σύμβολο κατάταξης Sr = κόκκινη σειρά ή Sb = μπλε σειρά. Συμβουλευτείτε και τον πίνακα που δόθηκε 
στο κεφάλαιο 3 σελ. 84.

το μπαλκόνι - brise-soleil
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ΕΙΚ. 49
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 Η =  86 — Sb       η σκάλα
 Στο (3) η γενική τομή του κτίσματος, διάσταση J = 226 Sb δηλώνει το ύψος των 
διαμερισμάτων. Στο (4) η λεπτομερής τομή δίνει ξανά J = 226 Sb
 D =   33 — Sb     (πάχος των πατωμάτων)
 F =    53 — Sb     (πάχος πατωμάτων με πυροσπροστασία)
 Η σειρά που ορίζει τα  brise-soleil:  

β) ΟΨΗ ΚΑΙ BRISE-SOLEIL

 Η επόμενη εικόνα (εικ. 50) δείχνει στο (5) ένα τμήμα όψης με τα pilotis, τα  brise-
soleil, τη διαμόρφωση ενός λείου τοίχου και της επίστεψης. Στο (6) διευκρινίζονται 
οι μετρήσεις που καθορίζουν τις αναλογίες των brise-soleil.
 Τα D, G, E, I, B, I, B, I, C, έχουν ήδη δοθεί εκτός του C = 20,50 = Sb. Στο κάτω 
μέρος της εικόνας το Ε δίνει το πλάτος ενός κατακόρυφου στοιχείου του brise- 
soleil. Το Μ επαναλαμβάνει το αξονικό μετακιόνιο διάστημα των διαμερισμάτων: 419  
(L + F).

γ) ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ (1) ΚΑΙ ΤΟΜΗ (2), (εικ. 51)

 (1) Η κάτοψη (στο επίπεδο του παταριού όπου βρίσκονται τα υπνοδωμάτια): 

G  =   70    — Sr
E  =   43    — Sr
I   = 113     — Sr
B     = 16,50 — Sr
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Σειρά 
κόκκινη   μπλε

A  655 
B  1655 
C        205
D        33
E   43 
F        53
G  70 
H        86
I   113 
J        226
K  296 
L        368
M 419    =    L  +  F

ΕΙΚ. 50

5

6
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  366 = πλάτος διαμερίσματος  
  183 = το κιγκλίδωμα με λεπτομέρειες 53 και 43 
   86 × 226 = το κλιμακοστάσιο 
  113 = η ντουλάπα 
  113 + 113 + 113 = τραπεζάκι και δύο ντουλάπες στον ελεύθερο χώρο

 (2) Η τομή: 
 Brise-soleil: 70 — Sr + 43 — Sr + 366 — Sb
 Υαλοπετάσματα: 70 — Sr + 70 + 33 — Sb + 226 — Sb
 Το πατάρι: ύψος 226 — Sb κάτω από το ταβάνι∙ πάχος 33 — Sb∙ ύψος 226 — Sb 
κάτω από το ταβάνι
 Τοιχοπετάσματα: 86 — Sb + 113 — Sr βιβλιοθήκη + 26 — Sr πρέκι + 113 — Sr 
πάνελ + 140 — Sb πάνελ
 Έπιπλα: 70 — Sr × 182 — Sr τραπεζαρία + 33 — Sb + 53 × 53 — Sb κόγχη
 Παρατήρηση: Στις 8 Φεβρουαρίου 1948 επειδή το διαθέσιμο υλικό που παρα-
δόθηκε από το εργοστάσιο για τα πάνελ επένδυσης των διαχωριστικών είχε πλάτος 
1,20μ., αποδεχτήκαμε αυτήν τη διάσταση (120) για να αποφύγουμε την ολική 
απώλεια του υλικού. 
 Κουζίνα: πάγκος εργασίας 86 — Sb και 70 — Sr
 Μπάνιο: ντουλάπι, 140 — S.b. × 113 — Sr. ντουλάπι μπάνιου 53 — Sb × 53 + 33 
— Sb × 33 + 70 — Sr. είσοδος ντουζιέρας, 140 — Sb × 53 — Sb
 Μπορούμε να βεβαιώσουμε πως τέτοιου είδους ακρίβεια, τέτοια μαθηματική 
αυστηρότητα και αρμονία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σ’ αυτήν την απλή συσκευή της 
καθημερινής ζωής: την κατοικία. 
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Κάτοψη

Τομή

ΕΙΚ. 51
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δ) ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, (εικ. 52)

 ε) Ο ΛΙΘΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ 14 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947, (εικ. 53)
 Στις 14 Οκτωβρίου 1947, ύστερα από τόσες αξιολύπητες επιλογές, μία τελετή 
επισημοποιούσε την έναρξη εργασιών στο εργοτάξιο της Μασσαλίας. Τοποθετήθηκε 
ο θεμέλιος λίθος του κτίσματος. Μία σκέτη ομιλία; Όχι βέβαια! ένα χειροπιαστό 
αποτύπωμα θα παραμείνει. μία πέτρα που κάπου θα βρει τη θέση της αργότερα. 
Βρίσκομαι στην Canebière μπροστά στο κατάστημα της Air France έτοιμος να πάρω 
το λεωφορείο της Marignane και να γυρίσω στο Παρίσι. Ο Wogenscky με ρωτάει: τι 
διαστάσεις να έχει η πέτρα; Βγάζω από την τσέπη μου το «Modulor», την κορδέλα 
των 2,26μ.: αυτοσχεδιάζω κοιτάζοντας τις μετρήσεις μου, χωρώντας τες ανάμεσα στα 
δύο μου χέρια. 
 Πλάτος ..........     86 — Sb
 Ύψος ..............     86 — Sb
 Μήκος ...........   183 — Sr
 Για την κόγχη που θα σκαφτεί για να σφραγιστούν εκεί τα επίσημα έγγραφα: 
 Μήκος ...........     53 — Sb
 Πλάτος ......... 16,50 — Sb
 Βάθος ............    27 — Sr
 Αυτή η μεγάλη πέτρα, που τοποθετήθηκε οκτώ ημέρες αργότερα, έχει αξιοπρέπεια 
και κομψότητα.
 Θα ήταν η αφορμή ενός αρχιτεκτονικού αυτοσχεδιασμού εις δόξαν του «Modulor».  
Ιδού με ποιον τρόπο: 

A        —   6,30 — R 
B      — 10,20 — B
C      — 16,50 — R
D      — 26,70 — R
E      — 53,40 — B

F      —    69,80 — R
G      —    86      — B
H      —  113      — R
I      —  140      — B
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ΕΙΚ. 52

ΕΙΚ. 53
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