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

miasto w xx wieku uległo wielkiej przemianie. z jednej strony wpłynęły na dwa systemy totalitarne, które 
pozostawiły znaczące dziedzictwo kulturowe w zakresie urbanistyki i architektury. z drugiej strony po-
stęp cywilizacyjny wywołał konieczność dostosowania miast do przekształceń o charakterze infrastruk-
turalnym. artykuł obejmuje analizę trzech wybranych utopii urbanistycznych i ich kontekstu kulturowego  
odnoszącego się do xxi wieku. refleksja autorska dotyczy przekształceń strukturalnych i kompozycyj-
nych miasta i jego genius loci, które wyrasta z takich wartości jak tożsamość kulturowa i wartości idei 
miejskości.
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a b s t r a c t

the 20th-century city went through profound changes. on one hand, it stayed under the influence of two 
totalitarian systems which left their significant cultural heritage in the field of urbanism and architecture. 
on the other hand, the progress of civilization caused a necessity of adjusting cities to transformations  
of infrastructural character. this article includes an analysis of three urban utopias and their cultural 
context referring to the 21st century. the author’s reflection concerns structural and compositional 
transformations of the city and its genius loci which grows from such values as cultural identity and the 
idea of urbanity
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Kiedy u schyłku XX stulecia spoglądamy na rozległy obszar chybionych utopii, widzimy, 
że przeżyła przypuszczalnie  tylko  jedna:  idea miejskości. Czy stanowi ona wyłącznie 
schronienie dla daremnych  nadziei, czy jest tematem zastępczym? Czy może sankcjonuje 
koniec  wieku  utopii?  Obojętnie,  któremu  przypuszczeniu  przyznamy  pierwszeństwo: 
jedno można przecież stwierdzić: pojęcie miejskości ma dzisiaj taką samą wartość, jaką 
niedawno przypisywano pojęciu konkretnej utopii.

klaus Härtnung1

1.  Wstęp

oblicza miast współczesnych są odzwierciedleniem ich historii i będących jej dziedzictwem struktur urbani-
stycznych, pochodzących w przypadku europy z czasów greckich i rzymskich, średniowiecza i renesansu, baroku  
i klasycyzmu. posiadają one również spuściznę po rewolucji przemysłowej2 oraz kolejnych falach rozwoju cywili-
zacji człowieka.

w drugiej połowie xix wieku wystawy światowe były miejscem konfrontacji osiągnięć w dziedzinie archi-
tektury i konstrukcji. tak spektakularne dzieła jak: Cristal Palace Joseph’a paxtona w londynie z 1851 roku, które 
pochłonęło jedną trzecią angielskiej produkcji szkła, Galérie des machines charles’a duterta i victora contamin’a 
zrealizowane na potrzeby wystawy światowej w paryżu w 1889 roku – to obiekty, które swoją śmiałością konstruk-
cyjną stanowiły zwiastun nowej epoki. epoki, której symbolem pozostaje do dzisiaj la tour eiffel w paryżu, będąca 
niewyobrażalnym osiągnięciem konstrukcyjnym końca xix wieku. wieku, w którym żelazo, szkło i żelbet, dzięki 
osiągnięciom françois hennebique’a, stały się odtąd nowymi materiałami konstrukcyjnymi i estetycznymi. xix wiek 
był stuleciem intensywnej urbanizacji europy. urbanizacji na wielką skalę, której atrybutami były brukowane ulice 
w miastach, oświetlenie, transport publiczny, brygady strażackie, wodociąg, gazownie i systemy kanalizacyjne. Jak 
pisze norman davies: „w miejsce dawnego wiejskiego rozróżnienia między szlachtą i chłopami pojawił się nowy 
miejski podział na klasy średnie i klasy pracujące”3.

uprzemysłowienie miast wywołało kolejne fale emigracji ludności wiejsko-podmiejskiej do dużych miast  
z nadzieją na pracę i lepszy standard życia. doug saunders, kanadyjski publicysta, wskazuje w tym kontekście 
na nowe zjawisko w postaci istnienia Arrivals City4, czyli miast docelowych, będących nadzieją dla emigrantów.  
d. saunders wskazuje na stambuł, który w 1960 roku liczył mniej niż milion mieszkańców, a obecnie jest to czter-
nastomilionowa metropolia, posiadająca olbrzymie obszary gecekondu. pod tym określeniem kryje się pojęcie „po-
stawionych w nocy” slamsów lub faveli.

postępujący proces urbanizacji europy i świata wytwarza nowe rodzaje miast, które omawia anna palej, 
pisząc, że: „magnetyczna siła miast oraz fakt, że wielkie ich skupiska, jarzące się w nocy światłami stają się co- 
raz lepiej widoczne z kosmosu (…) sprawia, iż ecumenopolis doxiadisa nie wydaje się być wizją pozbawioną sen-
su. dodatkową zachętą do jej studiowania powinno być to, że utopie, szczególnie zaś te najśmielsze, obdarzają 
człowieka odwagą, pobudzają wyobraźnię, zachęcają do przecierania szlaków i do innego myślenia”5.

monstrualnej wielkości, metropolie będące rezultatem gwałtownej urbanizacji rozległych obszarów europy, 
afryki, azji i usa, przekraczające wszelkie granice racjonalnego rozsądku, reprezentują swoiste apogeum rozwo- 
jowe miasta jako dominującego środowiska życia współczesnego człowieka. Berlin i londyn, moskwa i paryż, 
nowy Jork i mexico city, casablanca i kair, Bombaj i karaczi, Bagdad i teheran, hongkong i szanghaj, dżakarta 
i Bangkok, tokio i Bogota, sao paulo i rio de Janeiro to wybrane przykłady tych metropolii. metropolii, które pod-
legają procesowi rozprzestrzeniania terytorialnego, którą to tendencję nazwano pojęciem urban sprawl, opisaną 
przez r. ingersol’a w jego książce Sprawltown6.

współcześni teoretycy wskazują na miasto jako środowisko życia człowieka, utożsamianego, jak pisze woj-
ciech kosiński, z: „akceptacją estetyki miast, kreowaniem przestrzeni miasta, poczucia komfortu intelektualne-
go i emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, życzliwych relacji z innymi osobami, przyjemnego samopoczucia  
i osobistego bezpieczeństwa”7. grażyna schneider-skalska wskazuje na jeszcze jeden aspekt miasta, jakim jest 
nadzieja, że: „z czasem technika stanie się znów tylko narzędziem ułatwiającym życie i człowiek z jej pomocą bę-
dzie mógł poświęcić więcej czasu na rozwijanie intelektu, kontakt ze światem i poszukiwania. zapewne i w polsce 
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pojawi się na nowo, obserwowana już w krajach wysoko rozwiniętych, tendencja do rozwijania swojej osobowości, 
do poznawania drugiego człowieka czy otaczającego świata”8.

nie sposób nie zgodzić z tymi ocenami, tym bardziej, że wyrastają one z przekonań dwojga wybitnych 
osobowości twórczych w dziedzinie architektury i urbanistyki i stanowią równocześnie kwintesencję potrzeb współ-
czesnego człowieka w jego środowisku życia, pracy i wypoczynku. pomiędzy miastem o takich cechach a wizjami 
i utopiami miasta przyszłości – pozostaje stały rozziew, którego istotą jest miejsce człowieka w jego przestrzeni 
funkcjonalnej. w tym względzie przedstawione niżej trzy przykłady utopii pozostają do dzisiaj przedmiotem analiz  
i odniesień do współczesnego oblicza miasta.

2.  Utopia I – La Cittá Nuova – autorstwa Antonio Sant’Elii

przełom xix i xx wieku charakteryzował się dynamicznym rozwojem nauki i przechodzącą kolejne metamor-
fozy stylistyczne sztuką europejską. Jednym z pierwszych wizjonerów nowoczesnego miasta był włoski architekt 
Antonio Sant’Elia (1888–1916). studiował w mediolanie, następnie w Bolonii. pracując twórczo w duchu secesji 
wiedeńskiej sant ‘elia, wyraził swoje poglądy w formie Manifestu architektury futurystycznej, w którym proponował 
zerwanie z tradycją w architekturze, a w jej miejsce proponował swoje utopijne wizje, które, jak pisze p. Biegański: 
„dotyczyły architektury wielkich metropolii cywilizacji przemysłowej. obejmowały budynki wieżowe z zewnętrznymi 
windami, olbrzymie dworce oraz wyimaginowane fabryki – wizje świata przyszłości”9.

dla sant’elii nie istniała inna rzeczywistość niż tylko nowa w znaczeniu współczesna, która jak pisał:  
„w niczym nie przypomina epok poprzednich, jej architektura nie powinna inspirować się tradycją, ale wyłącznie na-
uką i techniką. nowa architektura nie może w żadnym razie podlegać prawu ciągłości historycznej. musi być nowa, 
podobnie jak nowy jest nasz stan ducha i okoliczności, w których żyjemy”10.

antonio sant’elia nie dopuszczał w swoich wizjach urbanistycznych do zaistnienia nawet skrawka zieleni, 
gdyż uważał to za przejaw niedopuszczalnej zniewieściałości. zwalczał i miał w pogardzie, jak pisze p. Biegański11 
m.in.:

wszelką pseudoarchitekturę awangardową, austriacką , węgierską, niemiecką i amerykańską,– 
wszelką architekturę klasyczną, hieratyczną, scenograficzną, dekoracyjną, monumentalną, wdzięczną i przy-– 
jemną,
balsamowanie, odbudowę, reprodukcję antycznych pomników i pałaców,– 
linie pionowe i poziome, formy sześcienne i w kształcie piramidy, są one bowiem statyczne, poważne, ciężkie, – 
przygnębiające i zupełnie nie odpowiadają naszej najnowszej wrażliwości.

w roku 1912 przystąpił do ruchu futurystów i i rok później przedstawił utopijną wizję nowego miasta –  
la città nuova. 

swoje twórcze życie antonio sant’elia stracił w czasie i wojny światowej w 1916 roku, w trakcie bitwy  
o montefalco.

3.  Utopia II – Plan Voisin – autorstwa Le Corbusiera

kolejnym przykładem utopii urbanistycznej jest plan voisin autorstwa le corbusiera z 1925 roku, który 
stanowił rodzaj antytezy miasta – miasta zwartego o ciągłej strukturze zabudowy, w której dziedzictwo historyczne 
jest wartością nadrzędną. le corbusier w projekcie plan voisin zaproponował niezwykle destrukcyjną strukturę 
60-kondygnacyjnych wieżowców, wręcz niszczącą śródmiejską strukturę paryża w najbliższym sąsiedztwie ile de 
la cité z katedrą notre–dame i sainte chapelle. przedstawiona na wystawie światowej utopijna wizja przebudowy 
paryża w duchu modernistycznej doktryny urbanistycznej – spotkała się z dezaprobatą. piotr Biegański wyra-
ża słuszne przekonanie, że plan voisin: „przebudowy centrum paryża śmiałością pomysłu przerastał możliwości  
akceptacji przez społeczeństwo”12.

charles Jencks pisząc o tragicznej postaci, jaką był jego zdaniem le corbusier, wymienia oskarżenia, które 
dotyczyły autora projektu plan voisin: „megalomanię gorszą niż u ledoux, nie spotykany w historii wandalizm, 
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ponury uniformizm i monotonię tych wieżowców (…) udowodniono, że są duchowo i materialnie szkodliwe, są za-
machem na historyczną i artystyczną tradycję”13.

helena syrkus twierdzi ze: „projekt ten wzburzył krew ludzką i stał się przedmiotem trwających do dziś 
dyskusji”14. sponsorem tej utopijnej wizji były zakłady samochodowe voisin, które nadały temu projektowi swoiste 
motto w postaci stwierdzenia, że: „samochód zniszczył wielkie miasto, samochód powinien wielkie miasto urato-
wać”15.

stąd też wynika przekonanie autora, że utopijna wizja plan voisin w rozwoju myśli urbanistycznej w euro-
pie pozostaje świadectwem braku odpowiedzialności le corbusiera za wartość dziedzictwa kulturowego paryża 
i konieczności jego obrony przed jakimikolwiek próbami destrukcji. piotr Biegański, analizując źródła współczes- 
nej architektury, w pełni zasadnie stwierdza, że: „dopiero pełne rozeznanie wszystkich wzajemnych uzależnień 
w aspekcie urbanistycznym upoważniało do podjęcia koncepcji kształtu przestrzennego każdego z elementów 
zespołu urbanistycznego – innymi słowy – każdego z projektowanych obiektów w warunkach dla niego zdetermi-
nowanych”16.

wielka utopia awangardy wykreowała dwa wiodące kierunki w sztuce europejskiej – modernizm i konstruk-
tywizm. modernizm wyrastał w przekonaniu jego twórców, że nie ma takiego kontekstu kulturowego, wobec którego 
nie może zaistnieć nowoczesna architektura. z tą tezą nie można się nie zgodzić. natomiast jej interpretacja urba-
nistyczna w przypadku plan voisin stanowi do dzisiaj przykład degradacji struktury paryża, wręcz swoistej pogardy 
wobec jego kulturowej wartości.

swoje niezwykle twórcze życie le corbusier zakończył: „wypływając ku słońcu z cap martin o 11. 00 rano 
27 sierpnia 1965 roku na spotkanie z największym z architektów”17.

4.  Utopia III – Paris Spatial – autorstwa Yony Friedmana

yona friedman był autorem utopijnej wizji nowej struktury miasta Paris Spatial, którego istotą była idea 
podwieszenia nad historycznym centrum paryża nowej struktury miasta przestrzennego. yona friedman był nie-
zwykle twórczym architektem a także wizjonerem zaangażowanym w ruchu młodych twórców architektury mobilnej. 
yona friedman założył w 1957 roku w paryżu Groupe d’Étude d’Architecture Mobile – geam, do której, jak pisze  
i. wisłocka18, należała grupa zainteresowanych ideami friedmana architektów europejskich.

na kolejnym kongresie ciam w dubrowniku w 1956 roku, poświęconym tematyce mieszkalnictwa, w szcze-
gólności mobilności form zabudowy i jej zmienności, yona friedman zaprezentował swoje wizje, które spotkały 
się z brakiem zrozumienia. pomysł, aby nad paryżem rozpiąć strukturę przestrzenną dla potrzeb nowej generacji 
zabudowy był zbyt odważny a jednocześnie stanowił swoistą polemikę z poglądami le corbusiera. friedman za-
kładał konieczność uruchomienia napowietrznych ulic i domów wkomponowanych w jego konstrukcję. twierdził,  
że projekt corbusiera, jak pisze i. wisłocka: „był przestarzały już w momencie jego powstania, bowiem przewidy-
wał jedynie zagospodarowanie samego centrum, podczas gdy problem dzisiejszego paryża rozciąga się na całe 
miasto. w owym czasie corbusier wychodził z założenia, że centrum paryża jest sparaliżowane, ale peryferie mają 
wystarczającą pojemność. zdaniem friedmana, gdyby zastosować formułę le corbusiera do całego paryża, nale-
żałoby właściwie zburzyć całe miasto”19.

zasługą yony friedmana były tezy, przetłumaczone na wiele języków, w których zawarł przesłanki dotyczą-
ce  urbanistyki i architektury mobilnej a także opublikowanie dziesięciu zasad nowej urbanistyki, w których m.in. 
stwierdzał, że: „w wielkich miastach miejsce przemysłu powinno zająć rolnictwo. rolnik miejski jest koniecznością 
społeczną”20.

twórcza osobowość yony friedmana zaowocowała w parę lat po powstaniu geam – stworzeniem nowej 
organizacji nazwanej groupe international d’architecture prospective, w skrócie giap. członkowie tej nowej forma-
cji ideowej w wydanym manifeście w 1963 roku tak zdefiniowali cele giap-u: „eksplozja demograficzna, niezwykle 
szybki postęp techniczny i naukowy, stały wzrost poziomu życia, uspołecznienie czasu, przestrzeni i sztuki, wzra-
stające znaczenie rekreacji, wzrost znaczenia takich czynników jak czas i szybkość w zakresie środków komunika-
cji, eliminują tradycyjne układy miasta. nasze miasta, nasze terytorium, nie są przystosowane do tych przeobrażeń. 
wydaje się niesłychanie pilną sprawą  przewidzieć i zorganizować przyszłość”21.



463

wybitną indywidualnością w geam był francuski architekt paul maymont, zafascynowany Japonią, gdzie 
przebywał na stypendium w tokio w 1959 roku – rozpoczyna swoje poszukiwania miast przyszłości. Jego projekty 
miast pionowych, zamkniętych w formach konoidalnych stanowiły w 1961 roku prawdziwe odkrycie. paul marymont 
był również autorem wizji ludzkiego siedliska na księżycu.

5.  Wnioski

miasto pozostaje u progu xxi wieku wiodącym w wymiarze socjologicznym środowiskiem życia współcze-
snego człowieka. ta teza jest niepodważalna, jakkolwiek istnieje szereg przesłanek do zdefiniowania prób ogra-
niczenia rozwoju miast. nie można go jednak wprowadzać arbitralnie, gdyż etos życia w mieście jest niezwykle 
silnym bodźcem, stymulującym olbrzymią migrację mieszkańców wsi i małych miasteczek do wielkich europejskich 
i światowych metropolii. ta migracja obejmuje różne struktury społeczne i zawodowe. z jednej strony są bezrobotni, 
których nadzieją jest zdobycie pracy, nadającej podstawę materialną dla ich życia. z drugiej strony są studenci, 
którzy w miastach uniwersyteckich nie tylko zdobywają wiedzę, ale najczęściej chcą tam pozostać.

ta wola wyrasta z jednej strony z atrakcyjności dużego miasta, z możliwości dostępu do kultury, z korzysta-
nia z jego bogatej oferty funkcjonalnej, a także z powodu więzi emocjonalnych z miastem swoich studiów. drugim 
wymiarem tego procesu jest wielokulturowość miasta, żywy kontakt z ludźmi innych kultur i języków. istnieje jesz-
cze trzecia kategoria migracji w postaci grup narodowych, dla których emigracja do francji, irlandii, niemiec, usa 
i wielkiej Brytanii wyrastała z nadziei na lepsze jutro, na pracę i mieszkanie, często na uzyskanie obywatelstwa 
danego kraju.

Jean-claude Bernard twierdził, że: „nasze miasta są jak gigantyczne  monstra, które znikną podobnie jak 
dinozaury, gdyż ich struktura nie mieście w ich granicach”22. ta wizja na szczęście się nie sprawdziła, gdyż miasta 
wykazały swoistą elastyczność w procesie powiększania swoich granic. w xx wieku miasta europejskie przeszły 
wielką metamorfozę, związaną z procesem ich industrializacji, następnie transformacji strukturalnej w wyniku ko-
lejnych faz. 

omówione trzy utopie urbanistyczne reprezentują trzy odmienne wizje miasta. antonio sant’elia uważał,  
że jego la cittá nuova antycypuje miasto przyszłości z wielopoziomowymi skrzyżowaniami i tym samym wskazu- 
je na motoryzację jako jeden z paradygmatów rozwojowych miasta. le corbusier w projekcie plan voisin wskazuje 
na możliwość wyburzenia istniejącej struktury śródmiejskiej paryża i implantowania w to miejsce kompozycji wie-
żowców będących zaprzeczeniem zasad kształtowania przestrzeni śródmiejskiej. trzecia utopia autorstwa yony 
friedmana pozostaje świadectwem poszukiwania nowej przestrzeni dla rozwoju miasta. Jest propozycją wykorzy-
stania drugiego poziomu miasta umieszczonego ponad historyczną tkanką pierwszego.

ta wizja zaowocowała w latach 70. szeregiem konkursów urbanistycznych w polsce na nowe centra miast, 
które w zdecydowanej większości postrzegane były w postaci płyty wyniesionej ponad poziom historycznej tkanki 
miasta. rozwój współczesnych miast europejskich z historycznym rodowodem regulowany jest przez trzy  zasady: 
rewitalizacja, restrukturyzacja i restauracja. 

dzięki tym procedurom miasta odzyskują blask swojej świetności poprzez zintegrowaną pracę architektów 
i urbanistów i konserwatorów zabytków. miasto przyszłości i przyszłość miasta pozostaje w sferze teorii i praktyki 
urbanistycznej poszukującej idei tożsamości miasta w jego granicach.
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When  at  the  end  of  the  twentieth  century  we  look  at  the  extensive  area  of  abortive 
utopias, we can see that only one of them seems to have survived: the idea of urbanity. 
Does it just provide shelter for hopes in vain, is it a supplementary theme? Or perhaps  
it brings the age of utopias to an end. No matter which assumption we support, one thing 
is certain: today’s notion of urbanity is as valuable as the concept of a concrete utopia 
not so long ago.

klaus Härtnung1

1.  Introduction

the images of contemporary cities reflect their history and heritage in the shape of urban structures which 
– in the case of europe – come from the greek and roman times, the middle ages and the renaissance, baroque 
and classicism. they also include the legacy of the industrial revolution2 and the subsequent phases of the 
development of human civilization.

in the second half of the nineteenth century, world expositions acted as venues for confronting achievements 
in the domain of architecture and construction. such spectacular works as Joseph paxton’s Crystal Palace (1851) 
in london, which soaked up one third of english glass production, or charles dutert and victor contamin’s Galérie 
des Machines, implemented for the needs of the world exposition in paris (1889), are objects whose constructional 
boldness made a harbinger of the new epoch. it is still symbolized by la tour eiffel in paris being an unimaginable 
constructional achievement of the late 19th-century. at that time, iron, glass and reinforced concrete became new 
building and esthetic materials owing to françois hennebique’s accomplishments. the nineteenth century was 
the century of the intensive, large-scale urbanization of europe whose attributes were paved streets in the cities, 
illumination, public transport, fire engines, water supply systems, gasworks and canalization systems. as norman 
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davies writes, “the new urban division into middle classes and working classes replaced the old rural distinction 
between nobility and peasantry”3.

industrialization made rural and suburban communities emigrate to big cities in the hope of finding workplaces 
and better living standards. in  this context, the canadian publicist doug saunders indicates the new phenomenon 
of Arrivals Cities4, i.e. target cities giving hope to emigrants. d. saunders mentions istanbul which had less than 
one million inhabitants in 1960. these days, it is a fourteen-million metropolis with vast areas of gecekondu – slums  
of favelas built under cover of darkness.

the galloping process of the urbanization of europe and the whole world gives birth to new kinds of cities 
which are presented by anna palej. she writes that “the mesmerizing power of cities and the fact that large clusters 
of their bright lights can be seen from outer space more and more easily (…) turn ecumenopolis doxiadisa into 
a reasonable vision. we must also remember that utopias, especially the boldest ones, make man courageous, 
stimulate his imagination, encourage him to blaze the way and change his habit of thought”5.

monstrously sized, exorbitant metropolises, being a result of the violent urbanization of extensive areas  
in europe, africa, asia and the usa, represent the culmination in development of the city as contemporary man’s 
dominant living environment. Berlin and london, moscow and paris, new york and mexico city, casablanca and 
cairo, Bombay and karachi, Baghdad and teheran, hong kong and shanghai, djakarta and Bangkok, tokyo and 
Bogota, sao paulo and rio de Janeiro – these are just selected examples of metropolises which go through the 
process of territorial expansion called urban sprawl and described by r. ingersol in his book Sprawltown6.

contemporary theoreticians show the city as man’s living environment associated – as wojciech kosiński 
claims – with “the acceptance of the esthetics of a city, the creation of the spaces of a city, the feeling of intellectual 
and emotional, psychical and physical comfort, friendly relationships with other people, a good frame of mind 
and personal safety”7. grażyna schneider-skalska refers to another aspect of the city – a hope that “one day 
technology will become a mere tool for making life easier. with its help, man will be able to spend more time on 
training his intellect, contacting and exploring the world. the tendency to develop personality, to have acquaintance 
with another human being or the surrounding world, which can be already observed in highly developed countries,  
will certainly reappear in poland as well”8.

it would be impossible to disagree with these opinions, especially that they originate from the convictions of 
two outstanding creative personalities in the domain of architecture and urbanism as well as make the quintessence 
of contemporary man’s needs in his environment of life, work and leisure. there is a permanent dichotomy between 
a city with such features and visions or utopias of the city of the future – its essence is man’s place in his functional 
space. in this respect, three examples of utopias presented below remain the subject of analyses and references to 
the contemporary image of a city up to this day.

2.  Utopia I – La Città Nuova by Antonio Sant’Elia

the turn of the nineteenth century was characterized by the dynamic development of science and the stylistic 
metamorphoses of european art. one of the first visionaries of a modern city was the italian architect antonio 
sant’elia (1888-1916). he studied in milan and then in Bologna. working creatively in the spirit of viennese art 
nouveau, sant’elia expressed his views in The Manifesto of Futuristic Architecture where he suggested abandoning 
tradition in architecture and replace it with his utopian visions which – according to p. Biegański – “concerned the 
architecture of the great metropolises of industrial civilization. they included tower buildings with internal lifts, 
enormous railway stations and imaginary factories – visions of the future world”9.

sant’elia could only see new (contemporary) reality which – as he wrote – “does not resemble the previous 
epochs at all. its architecture should be exclusively inspired by science and technology instead of tradition. new 
architecture must not come under the law of historical continuity. it must be as new as our spirit and the circumstances 
we live under”10.

in his urban visions, antonio sant’elia did not allow for the existence of even the smallest patch of greenery 
because he regarded it as a manifestation of intolerable effeminacy. according to p. Biegański11, he combated and 
despised:
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any vanguard, austrian, hungarian, german and american pseudo-architecture;– 
any classical, hieratic, set-design, decorative, monumental, graceful and pleasant architecture;– 
the embalming, rebuilding, reproducing of ancient monuments and palaces;– 
vertical and horizontal lines, cubic and pyramidal forms as something static, serious, heavy, depressing which – 
does not suit our new sensitivity.

in 1912, he joined the futuristic movement. one year later, he proposed an utopian vision of the new city – 
la città nuova.

antonio sant’elia lost his creative life in 1916 during world war i when he was fighting for montefalco.

3.  Utopia II – Plan Voisin by Le Corbusier

another example of an urban utopia is Plan Voisin, designed by le corbusier in 1925, which made a kind 
of antithesis for the compact city with its continuous structure of development where the historical heritage is the 
imperative value. in the design of plan voisin, le corbusier suggested an unusually destructive structure of sixty-
storey high-risers which virtually annihilated the central structure of paris in the vicinity of ile de la cité with the 
notre-dame cathedral and sainte chapelle. this utopian vision of redeveloping paris in the spirit of the modernist 
urban doctrine, presented at the world exposition, was disapproved. piotr Biegański expresses a correct conviction 
that “the boldness of the idea of redeveloping paris was beyond the social capability of acceptance”12.

charles Jencks writes about le corbusier as a tragic character and enumerates objections raised to the 
author of the design of plan voisin: “megalomania worse than Ledoux’s, vandalism unprecedented in history, the 
gloomy uniformity and monotony of those high-risers (…) it has been proved that they are spiritually and materially 
harmful; it is an attack on historical and artistic tradition”13.

helena syrkus claims that “this project made people’s blood boil and became the subject of endless 
discussions”14. the sponsor of that utopian vision was the voisin car company which used the following words as 
the motto for the entire project: “the car destroyed the big city, the car should save the big city”15.

hence the author’s conviction that the utopian vision of plan voisin in the development of the urban thought 
in europe remains a testimony to le corbusier’s irresponsibility for the value of paris’s cultural heritage and the 
necessity of protecting the city from attempted destruction. analyzing the sources of contemporary architecture, 
piotr Biegański justifiably states that “only full recognition of all the interdependences in the urban aspect legitimized 
people to take up the concept of the spatial shape of each element of an urban complex – in other words, each  
of the designed objects in conditions determined for it”16.

the great vanguard utopia created two leading trends in european arts: modernism and constructivism. 
modernism developed in its creators’ conviction that modern architecture could come into existence in any cultural 
context. it would be difficult to disagree with this thesis. however, its urban interpretation in the case of plan voisin 
still makes an example of degrading the structure of paris or even contempt for its cultural value.

le corbusier ended his unusually creative life “gliding towards the sun from cap martin at 11 a.m. on  
august 27, 1965, to meet the greatest of architects”17.

4.  Utopia III – Paris Spatial by Yona Friedman

yona friedman was the author of an utopian vision of the new structure of the city of Paris Spatial whose 
essence was the idea of hanging it above the historical centre of paris. friedman was an extraordinarily creative 
architect as well as a visionary involved in the movement of the young creators of mobile architecture. in 1957, he 
founded Groupe d’Étude d’Architecture Mobile (geam). as i. wisłocka18 writes, it attracted european architects 
interested in friedman’s ideas.

at the ciam congress in dubrovnik in 1956, devoted to the theme of housing, especially the mobility and 
changeability of building forms, yona friedman presented his visions which were misunderstood. the idea of 
hanging a spatial structure over paris for the needs of a new generation of construction was too daring and made  
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a kind of polemics with le corbusier’s opinions. friedman assumed the necessity of mobilizing overhead streets 
and houses composed into his construction. according to i. wisłocka, he claimed that corbusier’s project was 
“already old-fashioned at the time of creation as it only planned for the development of the direct centre, while the 
problem of today’s paris extends all over. at that time, corbusier assumed that the centre of paris was paralyzed 
but its suburbs were spacious enough. in friedman’s opinion, le corbusier’s formula for entire paris would require 
the actual demolition of the whole city”19.

yona friedman’s achievements included his theses, translated into many languages, where he included 
some premises concerning urbanism and mobile architecture, as well as the publication of ten principles of new 
urbanism. he said that “agriculture ought to replace industry in big cities. an urban farmer is a social necessity”20.

several years after the establishment of geam, the creative personality of yona friedman led to the creation 
of a new organization named Groupe International d’Architecture Prospective  (giap). in its manifesto issued in 
1963, the members of this ideological formation defined their objectives like this: “demographic explosion, unusually 
fast technical and scientific progress, a constant increase in the level of living, the socialization of time, space and 
art, the rising significance of recreation and such factors as time and quickness as far as the means of transport are 
concerned – all these eliminate the traditional layouts of a city. our cities, our territories are not adjusted to these 
transformations. to predict and organize the future seems to be a very urgent matter”21.

the french architect paul maymont was an outstanding individual at geam. he was fascinated with Japan 
where he had a study period (tokyo 1959). soon he began his search for the cities of the future. in 1961, his designs 
of vertical cities closed in cone-shaped forms were a revelation. paul maymont was also the author of a vision of  
a human settlement on the moon.

5.  Conclusions

at the beginning of the twenty-first century, the city remains contemporary man’s living environment at the 
lead in the sociological dimension. this thesis is unquestionable even though there is a series of premises for 
defining attempts to restrict the growth of cities. however, it cannot be introduced arbitrarily because the ethos 
of living in the city is an unusually strong stimulus for the intensive migration of village and small town dwellers  
to european and world metropolises. this migration includes various social and professional structures. on one 
hand, there are unemployed people who hope to find some jobs which make the material basis for life. on the other 
hand, there are students who want to stay in the cities where they acquire knowledge.

this willingness results from the attractiveness of a big city, from the possibility of accessing culture,  
of using its rich functional offer as well as from emotional bonds with a campus. another aspect of this process 
is the multiculturalism of a city, close contact with people representing other cultures and languages. the third 
category of migration appears in the form of national groups. their emigration to france, ireland, germany, the usa  
or great Britain resulted from hopes for a better tomorrow, for work and residence, often for the citizenship  
of a given country.

Jean-claude Bernard claimed that “our cities resemble gigantic monsters which will die out like dinosaurs 
as their structure cannot be held within the borders”22. fortunately, this vision did not come true because cities 
proved their flexibility in the process of extending the borders. in the 20th century, european cities went through  
a big metamorphosis related to the process of their industrialization and then structural transformation as a result 
of its subsequent phases.

the three foregoing urban utopias represent three different visions of the city. antonio sant’elia thought that 
his la città nuova anticipated the city of the future with its multilevel intersections and indicated motorization as 
one of the developmental paradigms of the city. in the design of plan voisin, le corbusier indicated a possibility of 
demolishing the existing central structure of paris and implanting a composition of high-risers there as a contradiction 
to the principles of shaping a central space. yona friedman’s utopia remains a testimony to a quest for a new space 
in the development of a city. he suggested using the second level of a city placed above the historical tissue of its 
first level.

in the 1970s, this vision brought about a series of all-polish urban competitions for new city centres which 
usually assumed the form of a slab raised above the level of the historical tissue of a city. the development  
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of contemporary european cities with their historical descent is regulated by three principles: revitalizing, restructuring 
and restoring.

owing to these procedures, cities regain the lustre of their grandness through architects, urban planners and 
monument restorers’ integrated work. the city of the future and the future of the city remain in the sphere of urban 
theory and practice seeking ideas of the identity of a city within its limits.
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Il.  1.  Cristal  Palace  –  wnętrze  z  charakterystycznymi  elementami  konstrukcji  stalowej,  Londyn  (proj.  
J. Paxton)

Ill. 1. Crystal Palace – an interior with characteristic elements of steel construction, London (designed 
by J. Paxton)

Il.  2.  Paryż  –  wnętrze  Calerie  des  Machines  –  hala  główna  o  rozpiętości  80 m  (proj.  F.  Dutert  
i V. Contamin)

Ill. 2. Paris –  the  interior of Galérie des Machines –  the main hall span: 80 m (designed by F. Dutert  
and V. Contamin)

Il.  3.  La Tour Eiffel – kontekst wystawy międzynarodowej w Paryżu w 1889 roku (proj. G. Eiffel)
Ill. 3. La Tour Eiffel – the context of the World Exposition in Paris (1889) (designed by G. Eiffel)

Il.  4.  La Cittá Nuova – wizja utopijnego miasta wg projektu Antonio Sant’Elli
Ill. 4. La Città Nuova – a vision of an utopian city designed by Antonio Sant’Elia
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il. 5. la ville comtemporaine – utopijne miasto dla trzech milionów mieszkańców wg projektu le corbusiera
ill. 5. la ville contemporaine – a utopian city for three million inhabitants designed by le corbusier

il. 6. le corbusier – plan voisin – utopijna wizja nowej śródmiejskiej struktury zabudowy paryża
ill. 6. le corbusier – plan voisin – a utopian vision of the new central structure of paris
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il. 7. paris spatial – perspektywa widokowa  wnętrza nowej struktury zabudowy (proj. yona. friedman)
ill. 7.  paris spatial – the view perspective of an interior in a new constructional structure (designed by yona friedman)

il. 8. paris spatial – relacja przestrzenna zabudowy historycznej paryża i nadwieszonej nad miastem wizji friedmana
ill. 8. paris spatial – a spatial relation between the historical buildings in paris and friedman’s vision hung over the city

il. 9. relacja przestrzenna utopijnej wizji paris spatial względem sekwany i historycznej tkanki paryża
ill. 9. spatial relation between the utopian vision of paris spatial and the historical tissue of paris with the seine




