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zobaczyć przyszłość

to see the future

s t r e s z c z e n i e

pomysłów na miasto przyszłości było wiele. Wystarczy tu wspomnieć wizje antonia sant’elia, yony friedmana, Kenzo 
tange czy wreszcie paola soleriego z jego ekoarchitekturą. arcosanti – doskonały utopĳny przykład tego, jak mogłoby 
wyglądać miasto żyjące zgodnie z naturą, prawdopodobnie pozostanie jedynie urbanistycznym laboratorium. arcosanti 
miało być w założeniu jego autora, miastem przyszłości, kontestacją idei mistrza soleriego – franka Lloyda Wrighta. 
soleri uważał, że projektowanie uroczych przedmieść prowadzi do upadku miasta i może stać się powodem, dla 
którego zmieni się ono w swoistą pustelnię. Ludzie zamiast tworzyć kulturową wspólnotę, uwierzą, że potrafią osiągnąć 
samowystarczalność, „która pozwoli im i ich rodzinom odgrodzić się od społeczności w idealnym domostwie”1. czy 
niepowodzenie wcielenia w życie idei miasta przyszłości soleriego opiera się na braku funduszy czy na arogancji 
autora, który zamiast naprawić istniejące organizmy miejskie z ich licznymi problemami, chciał być twórcą image’u 
świata. Niezależnie od tego, co stanie się z arcosanti, przewidywania soleriego sprawdziły się. śródmieścia zaczęły 
pustoszeć. Wielofunkcyjne centra miast, zgodnie z tak zwaną specjalizacją, zainicjowane przez rewolucję przemysłową, 
utraciły sens pierwotnego modelu ludzkiego osiedlania, obowiązującego od niepamiętnych czasów. oddzielenie 
mieszkalnictwa, biznesu i przemysłu poskutkowało urbanizacją łatwo dostępnych gruntów. Ludzie zaczęli wyprowadzać 
się z zagęszczonego śródmieścia na przestronniejsze, przesycone zielenią przedmieścia. za nimi podążyli twórcy 
centrów handlowych. W efekcie tego wiele śródmieść praktycznie zostało pozbawione życia. W sukurs tej tendencji 
poszły prawne regulacje dotyczące planowania przestrzennego
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a b s t r a c t

Ideas for a city of the future have been many. Let me just mention here the visions of antonio sant’elia, yona friedman, 
Kenzo tange, or paolo soleri and his eco-architecture. arcosanti – a perfect utopian example of what a city living  
in harmony with nature could look like – will probably remain merely an urban laboratory. arcosanti was intended  
by its designer as a city of the future, opposed to the ideas of soleri’s master – frank Lloyd Wright. soleri believed that 
designing charming suburbs would lead to the fall of the city and could turn it into a kind of hermitage. Instead of creating 
a cultural community, people would come to believe that they were able to attain a self-sufficiency “which would enable 
them and their families to isolate themselves from the community in a perfect home” [1]. has the failure to turn soleri’s 
idea of a city of the future into reality been caused by insufficient funds or the arrogance of the designer, who – instead 
of repairing the existing urban organisms — wished to be a creator of the world’s image? regardless of what happens 
with arcosanti, soleri’s predictions have come true. the suburbs have begun to depopulate. Multifunctional city centres, 
initiated by the industrial revolution in the spirit of the so called specialization, have lost the sense of the original model 
of human settlement, prevailing from times immemorial. the separation of housing, business and industry resulted in the 
urbanization of easily available land. people began to move out of the congested city centres into the more spacious, 
greenery-filled suburbs. they were followed there by shopping malls. In consequence, many a city centre was practically 
deprived of any life. this tendency was further reinforced by spatial planning legislation.
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co znaczy zobaczyć przyszłość miasta? z dużą dozą pewności stwierdzić można, że przyszłością przy- 
jaznego człowiekowi i ekologicznego miasta nie są idee budowy nowych organizmów miejskich, takich jak  
arcosanti czy Masdar (to drugie to ponoć największe, najbardziej przyjazne środowisku miasto na świecie). Istnie-
jące miasta żyją dziś i żyć będą życiem następnych pokoleń. zobaczyć ich przyszłość to zadanie dla urbanistów  
i architektów kreujących dziś ich realność i wizję.

rosnące dziś zaniepokojenie zanieczyszczeniem środowiska, dużym zużyciem energii i epoką samocho-
du zdaje się wchodzić w schyłkowy okres. tym samym usankcjonowana planistycznymi regulacjami segregacja 
funkcji odchodzi do lamusa. Już dziś zauważalna jest tendencja do wyprowadzania przemysłu za miasto. trend 
wyludniania się śródmieść na rzecz przedmieść w połączeniu z tworzeniem podmiejskich centrów handlowych ule-
ga odwróceniu. Miasta starają się rewitalizować obszary śródmiejskie. Inwestorzy zauważają potrzebę kreowania 
wielofunkcyjnej zabudowy zarówno w miastach, jak i na przedmieściach.

przekonanie, że zabudowa wielofunkcyjna może powstawać jedynie w postaci dzielnic czy bloków zabudo-
wy o wyraźnie zróżnicowanych programach, nie znajduje potwierdzenia w już zrealizowanych przykładach. canary 
Wharf w Londynie, rockefeller center w Nowym Jorku, raffl es city w singapurze — to przykłady wielofunkcyjnych 
kompleksów łączących biura z handlem, usługami, funkcjami kulturalnymi, rekreacyjnymi i konferencyjnymi.

bez wątpienia zabudowa o złożonych programach użytkowych i zróżnicowanych wymaganiach funkcjo-
nalnych może być bardziej skomplikowana, pociągając za sobą pewne trudności w realizacji, a może nawet nieco 
wyższe koszty realizacyjne. z dużą dozą pewności można powiedzieć, że trud i finansowy wysiłek są rekompenso-
wane przez korzyści płynące ze zrównoważonego rozwoju, wygody i bezpieczeństwa mieszkańców oraz łatwości 
animacji życiowych zdarzeń w określonej społeczności. Wielofunkcyjna zabudowa, zawierająca w kompleksach 
także mieszkania, uaktywnia ruch pieszy i zapewnia bliski kontakt z usługami, preferowany przez biznes. ograni-
cza też użycie samochodu i publicznego transportu. pojęcie nowej urbanistyki propagującej ideę łatwego dojścia 
do celu na piechotę to trend, który znalazł poparcie, pomimo nieco wyższych kosztów realizacji. Jest opłacalny  
w dalszej perspektywie. Wielofunkcyjne budynki znajdują poparcie u deweloperów dzięki swej atrakcyjnej for- 
mie. perspektywy rozwoju i równowagi rynku wiązać można bezsprzecznie z zagęszczeniem miasta. Wydaje się, 
że miasto o gęstszej zabudowie to miasto bardziej przyjazne dla środowiska. potwierdzają to rozciągnięte mia- 
sta, które generują gigantyczny ruch i potrzebę korzystania z samochodu.

czy istnieją zatem przesłanki, aby wspierać i propagować ideę zagęszczania miasta? czy wielofunkcyj- 
ność budynków łączących biura z mieszkaniami, hotelami, sklepami i obiektami kulturalnymi będzie odpowiedzią 
na potrzebę humanitarnego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi zbudowanego środowiska?

„Wieżowce nie powinny być nieprzyjaznymi fortecami odciętymi od reszty świata”2 – mówi były dyrektor 
epaD (L’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense) bernard bled.

być może jako otwarte, powiązane z otoczeniem, powinny tworzyć warunki do kontaktu z nim, pozwalając 
bez barier wniknąć w ich wnętrze i we wszelkie przejawy publicznego czy prywatnego życia. Niedostępne daw- 
niej dla innych funkcji budynki dworcowe, dzięki nowym możliwościom kolei zaczęły ściągać tłumy na perony.

o ich dostępności decydowała prędkość poruszających się pociągów nowej generacji. zaczęto zmieniać 
dworce w wielofunkcyjne kompleksy. Dworzec lizboński czy berliński hauptbahnhof to przykłady już zrealizowane. 
Wiedeń szykuje nowy dworzec, jeden z największych w europie. Ich wspólną cechą jest wielofunkcyjność — dwo-
rzec to nie tylko poczekalnia. szukający odpowiedzi na pytanie o gęste i przyjazne, a zarazem ekologiczne miasta, 
wielofunkcyjność sprawdzoną w nowych lub przebudowanych dworcach widzą też w innych obiektach, również  
w wieżowcach. pełne życia wnętrza, sale kinowe, teatry, restauracje, sklepy, biblioteki, sale gimnastyczne, ogro-
dy… zapewnienie harmonijnej koegzystencji różnych użytkowników w wielofunkcyjnych kompleksach nie jest za-
daniem łatwym. Innowacyjność w urbanistycznym i architektonicznym planowaniu tego typu obiektów jest klu- 
czem do kreowania inwestycji spełniających również postulat zrównoważonego rozwoju — modnego dziś hasła, ale 
jakże istotnego i trudnego w realizacji technicznie skomplikowanych miejskich struktur. Motywacją do poszukiwa- 
nia metod urbanistycznego projektowania, rozwiązującego problemy nadmiernego terytorialnego rozrastania się 
miast i aglomeracji, jest także czynnik ekonomii i ekologii. ciągła aneksja nowych terenów budowlanych na po-
trzeby mieszkań, centrów handlowych i biur wiąże się z pytaniem o strategię urbanizacji peryferii lub tak zwa- 
ną strategię wspólnego wzrostu.



455

to ostatnie pojęcie może mieć znaczący i innowacyjny wpływ na rozwiązanie wszelkich problemów „rozluź-
nienia” miasta — jego wylewania się poza własne granice w niekontrolowany, narzucony przez inwestorów sposób, 
który rodzi kolejne pytanie: czy miasto musi mieć zdefiniowane krawędzie? odpowiedź na nie może zawierać się  
w odpowiedzi na pytanie, czy warto mieszkać w mieście.

W biednych krajach mieszkanie w mieście to deprymujący znak dla pełnego improwizacji i fantazji sposo- 
bu na życie. W krajach bogatych oznacza natomiast ponowne odkrycie miasta jako miejsca zamieszkania, rozu-
mianego jako przejaw lepszego, wygodniejszego życia. przykładem może tu być dolny Manhattan, gdzie w ciągu 
niespełna siedmiu lat ilość mieszkańców podwoiła się. tendencje wzrostowe stale się tam utrzymują. W euro-
pie uspokojone komunikacyjnie miasta oferują partnerstwo wspólnoty mieszkańców, zszyte na wzór patchworku 
gospodarstwa z jedno- lub wielodzietnymi, tradycyjnymi rodzinami. oferują też atrakcyjne otoczenie miejsc za-
mieszkania, kształcenia, pracy i wypoczynku. zapewnienie porównywalnego standardu na peryferyjnych osiedlach  
w praktyce nie jest realne. rosnące ceny energii, problemy własnościowe dotyczące działek, czasochłonne dojaz-
dy do pracy i wynikające z faktu częstego używania samochodów zanieczyszczenie środowiska zaczynają znie- 
chęcać do podmiejskich miejsc zamieszkania. Mieszkać w mieście nie oznacza tylko alternatywy dla często nie-
osiągalnej jakości zamieszkiwania w wolno stojącym domu, w zieleni.

budynek mieszkalny musi wpisywać się w uporządkowaną za sprawą stanu istniejącego kategorię za- 
budowy. Wielokrotnie zdarza się, że budynki wielorodzinne, stojące przy ulicach i obrazujące atrybuty społeczeń-
stwa, przyporządkowane są typowi zabudowy, najczęściej kwartałowej. Dodanie do nich nowych obiektów ozna- 
cza znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dogęścić miejską przestrzeń bez utraty jej dotychczasowej jakości, jak 
ją ewentualnie poprawić.

W zdecydowanej większości atrakcyjne miasta mają swoje własne obszary, których genius loci prowadzi 
do szczególnej cechy architektonicznego pejzażu. Nową zabudowę udaje się znacznie łatwiej wprowadzić na po-
przemysłowych obszarach, w dzielnicach slumsów czy na takich rezerwach terenowych w śródmieściach miast jak 
założenia portowe, parkingi czy nawet wewnętrzne dziedzińce bloków mieszkalnych, choć nierzadko odbywa się 
to kosztem mieszkańców – tubylców, którzy na taki sposób zagęszczenia miasta nie wyrażają zgody. utrata przez 
wielkie miasta ludności na rzecz peryferii lub średnich i małych miast prowadzi coraz częściej do politycznych de-
bat. Mądre i przewidujące władze miast zaczynają mówić o renesansie śródmieść. oznacza to, że wiele czynników 
przemawiać będzie za potrzebą reurbanizacji jako stabilnej i trwałej tendencji. suburbanizacja traci na znaczeniu.

Konsekwencją tego faktu musi być rozpoznanie możliwości rozwiązań dla poszczególnych miejskich regio-
nów. te przyczynowe trendy w pojedynczych regionach powinny prowadzić do rozpoznania potencjałów i specy-
ficznych sił istniejących na styku rdzenia miasta i jego podmiejskich terenów – do ich zdefiniowania, ale również  
do uchwycenia ich przyszłościowego oddziaływania.

Przypisy

1 hans-busso von busse, Gedanken zum raum, Wege zur form / concepts of space, paths to form, Karl Krämer Verlag, 
stuttgart+zurich 1996, s. 13; hans-busso von busse (ur. 1930 – zm. 2009) – niemiecki architekt, od 1956 roku prowadzący biuro 
projektowe w Monachium. W latach 1976-1995 wykładał na uniwersytecie w Dortmundzie. twórca m.in. terminalu 1 na lotnisku 
w Monachium. był przekonany o społecznej odpowiedzialności zawodu architekta.

2 bernard bled, Office buildings  that participate  in  the  life around them, International herald tribune, luty 2008, s. 6; bernard 
bled – w latach 2004–2008 dyrektor generalny epaD (L’établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense) 
w paryżu.
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What does it mean to see the future of the city? It can be said with considerable certainty that the future  
of a human-friendly and sustainable city is not in ideas to build new urban organisms, such as arcosanti or Masdar 
(the latter being reputedly the most environment-friendly city in the world). the existing cities are alive today and will 
continue to live the lives of the future generations. to see their future is the task of the urban planners and architects 
who are creating its reality and its vision today.

the growing concern about the pollution of the environment, huge consumption of energy and the era  
of the automobile seems to be entering its decline stage. consequently, the segregation of functions that has been 
sanctioned by planning legislation is becoming obsolete. already today, we can observe the tendency to remove 
manufacturing industry from the city. the trend of depopulating city centres by moving to the suburbs in combination 
with the development of suburban shopping malls is being reversed. cities are trying to revitalize their downtown 
areas. Investors are noticing the need to generate multifunctional development both inside the cities and in the 
suburbs.

the conviction that multifunctional development can be undertaken only in the form of whole districts or 
blocks of clearly differentiated functional programs is not corroborated by the examples of projects that have already 
been completed. the canary Wharf in London, the rockefeller center in New york, raffles city in singapore – 
these are examples of multifunctional complexes combining offices with retail commercial space, cultural functions 
with recreational and conference facilities.

Without a doubt, development schemes with complex use programs and diversified functional requirements 
can be more complicated, entailing certain difficulties in construction, and possibly a higher cost of completion.  
It can, however, be said with considerable certainty that this additional effort, also in financial terms, is compensated 
by the benefits afforded by sustainable development, the comfort and safety of the residents and the ease of 
generating life events within a specific community. a multifunctional built area, whose complexes also include 
dwellings, intensifies pedestrian traffic and ensures close contacts with services, which is preferred by business.  
It also reduces the use of cars and public transport.

the concept of “new urbanism”, which propagates reaching various required destinations easily on foot, 
is a trend that has met with support, despite the somewhat higher cost of construction. It is profitable in the long 
term perspective. Multifunctional buildings meet with support from developers through their attractive form. It will 
be undeniably possible to link prospects for market balance and growth with the ongoing congesting of the city.  
It seems that a city which is built more densely is a city friendlier to the environment. this is confirmed by sprawled 
cities which generate giant traffic and necessitate the use of cars.

are there any logical premises, then, to support and propagate the idea of congesting the cities? Will the 
functionality of buildings, combining offices with dwellings, hotels, shops and cultural facilities, be the answer to the 
need for a humanitarian, sustainable and human-friendly built environment?

“high-rise buildings should not be hostile fortresses, cut-off from the rest of the world” [2], says the former 
Director of epaD (L’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense), bernard bled.

perhaps, as open structures, interconnected with their surroundings, they should create conditions for 
contacts with these surroundings, removing any barriers to penetrating their interior and to all manifestations of 
public or private life. formerly inaccessible to other functions, station buildings have began to attract crowds onto 
their platforms with the new capabilities of railways. What proved decisive for their accessibility was the velocity 
of new generation trains. railway stations have began to be transformed into multifunctional complexes. Lisbon’s 
main station or berlin’s hauptbahnhof are examples of completed schemes. Vienna is preparing a new station, 
one of the largest in europe. the characteristic that they share is their multi-functionality – a railway station is more 
than just a waiting room. those who seek answers to the question about dense and friendly (and at the same time 
sustainable) cities envision the kind of multi-functionality that has been tried and proven in railway stations also in 
other structures, including high-rise buildings. Interiors filled with life, cinema auditoriums, stage theatres, restaurants, 
shops, libraries, gyms, gardens… ensuring the harmonious coexistence of the various users in multifunctional 
complexes is not an easy task. Innovation in the urban and architectural planning of this type of facilities is the key 
to generating development projects which also meet the postulate of sustainability – a very fashionable term today, 
indeed important, even if difficult to implement in the construction of technically-complicated urban structures. 
another source of motivation to seek urban planning methods which solve the problems of excessive territorial 
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sprawl of cities and agglomerations is the factor of economy and ecology. the ongoing annexation of new areas for 
the construction of dwellings, shopping malls and offices involves the question about the strategy of urbanizing the 
peripheries or the so-called shared growth strategy.

the latter concept may have a significant and innovative influence on the solution of all the problems  
of the “loosening” of the city – its spilling over its own boundaries in an uncontrolled way imposed by developers 
and investors, which in turn poses another question: does a city need to have its defined boundaries? the answer 
to this may be part of the answer to the question whether it is worthwhile to live in a city at all.

In poor countries, living in a city is a discouraging sign for a life full of improvisation and imagination. In rich 
countries, on the other hand, it means rediscovering the city as a place of residence, understood as a manifestation 
of a better, more comfortable life. Lower Manhattan can be an example here: its population has doubled over  
a period of less than seven years. the upward trend is still present there. In europe, cities which have calmed 
down their transport activity offer a partnership within the residents’ community, “sown together” like a patchwork 
out of households formed by traditional families with children. they also offer attractive surroundings for the places 
of residence, education, work and relaxation. ensuring a comparable standard in peripheral housing estates 
would practically be impossible. the growing prices of energy, the land ownership problems, the time-consuming 
commuting and the environmental pollution caused by the frequent use of cars are beginning to discourage people 
from living in the suburbs. Living in the city means more than just an alternative for the often-unattainable quality  
of residing in a detached house surrounded by greenery.

a residential building must fit into the category of built substance determined by the existing status quo.  
It often happens that multi-family buildings which stand along the streets and reflect certain attributes of society are 
categorized into a certain type of built substance, usually organized into row houses filling blocks of streets. adding 
new structures to them means finding an answer to the question how we should congest the urban space without 
losing its existing quality, or possibly, how we could improve it.

In a decided majority of cases, attractive cities have their own special areas whose genius loci produces  
a unique feature of architectural landscape. New buildings are much more successfully introduced to post-industrial 
areas, slum districts or such spare land resources in city centres as seaport complexes, car parks or even courtyards 
between residential buildings, although this often happens at the expense of the existing residents – the “locals” 
who tend to refuse to accept such a way of congesting the city. the loss of population in big cities caused by transfer 
to the peripheries, medium-sized cities or small towns has been arousing more and more political debate. Wise 
and provident local governments in the cities are beginning to talk about a renaissance of the city centres. this 
means that a number of factors are going to point to the need for re-urbanization as a stable and durable trend. the 
significance of suburbanization is diminishing.

this fact needs to result in the identification of possible solutions for the various urban regions. these 
contributory trends in specific regions should lead to the identification of the potentials and forces existing at 
the juncture of the city’s core and its suburban areas – they need to be defined and their future impact should  
be grasped.

Endnotes
1 hans-busso von busse, Gedanken zum raum, Wege zur form/concepts of space, paths to form, Karl Krämer Verlag, 

stuttgart+zurich 1996, s. 13; hans-busso von busse (1930–2009) – german architect, since 1956 leading design office  
in Munich. Was convinced of social responsibility of architekt’s profession.

2 bernard bled, Office buildings that participate in the life around them, International herald tribune, february 2008, s. 6; bernard 
bled – in years 2004–2008 general director epaD (L’établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense)  
in paris.
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Il. 1. arcosanti – utopijny przykład miasta przyszłości splecionego z życiem natury, proj.: paolo soleri, 1970 (fot. Ken howie)
Ill. 1. arcosanti – a utopian example of a city of the future fused with the life of nature, designed by paolo soleri in 1970 (photo 

by Ken howie)




