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

żyjemy w dobie księżyca. tak można by najkrócej nazwać obecną rzeczywistość. zdobywamy z sukce-
sami kosmos, badamy możliwości ucieczki w przeczuciu nieuchronnej katastrofy globalnej. zanim jednak 
odkryjemy realne możliwości dla przyszłych pokoleń, zobligowani jesteśmy do tworzenia godziwych wa-
runków życia dla siebie i najbliższych pokoleń. na ile współczesne i przyszłe miasta mogą odpowiadać 
ludzkim marzeniom, reguły gry dyktuje ekonomia i wolny rynek.
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a b s t r a c t

We are living in the era of the moon. that is how we could briefly characterize our present-day reality. 
We conquer outer space; we explore the possibility of an escape in anticipation of inevitable global 
catastrophe. yet before we are able to discover real possibilities for future generations, we are obliged 
to create decent conditions of life for ourselves and for successive generations. to what extent our 
contemporary and future cities  can fulfill to our dreams? the rules of the game are established by the 
free market economy.

Keywords:  slums, architecture, the Moon, visionaries

* dr inż. arch. małgorzata mizia, instytut Projektowania urbanistycznego, Wydział architektury, Politechnika krakowska.



516

z księżycem związani jesteśmy nierozłącznie, przede wszystkim poczuciem czasu. to on dzieli nam życie 
na czas aktywny i czas odpoczynku, rytm świąteczny (Wielkanoc, ramadan itd.), odwraca architekturę do kierun-
ków słońca i księżyca, daje orientację miejsca, nadaje miejscom sens i poczucie relacji: ziemia – jako „tutaj” i księ-
życ – jako „inność”. księżyc jest wyrazem architektury i życia proekologicznego, bo architektura to system przegród 
i przestrzeni zabezpieczonych przed dynamicznym chaosem świata, rezerwowanych dla nocnego odpoczynku 
pomiędzy pracowitymi i ruchliwymi dniami. Jest też księżyc wyrazem dystansu – odległości, czyli skali – metrum.  
W końcu, przywoływany jest odwiecznie nie tylko przez astronomów czy kosmologów, ale przez artystów, mistyków, 
filozofów, nawet budowniczych. dawniejsze znaczenie  „księżycowy” znaczące raczej „bezużyteczny” obecnie na-
brało mocy znaczenia bliższości: „obiecujący” lub „potencjalny”. zaawansowanie technologiczne pozwoliło dzisiaj 
sięgnąć po te obszary, które dotąd były niedosięgłe i obce. doświadczamy nowej perspektywy, z której to ziemia 
jawi się bezbronnym ekosystemem obracającym się gdzieś w bezprecedensowej bezskalowości. architektura do-
tąd przywiązana do ziemi i miejsca, nierozerwalnie kontrolowana przez układ słoneczny – wreszcie jest możliwa 
do wyabstrahowania z zależności od ziemskiej ekologii, partycypacji w jej układach i strukturach, wreszcie może 
bezkarnie oderwać się od prawideł grawitacji i ziemskiego czasu. Poszukiwania artystyczne w określaniu nowych 
możliwości dla nowej rzeczywistości ilustruje wystawa w kanadyjskim centrum architektury w montrealu pt. Other 
Space Odysseys [1], której ideą jest nowe, współczesne spojrzenie na relacje człowieka i kosmosu – stworzenie 
nowego wymiaru ekologii. Wystawa zamienia prawa fizyki na teorie, dla których szuka się nowych warunków za-
stosowania, podważa geometrię i uznane kształty, dezaktualizuje traktaty Witruwiusza i inne kanony, bazując może 
jedynie na Fullerowskiej bezskalowości. z pozycji pozaziemskiej ciężar ziemi nabiera mistycznej (chrześcijań-
stwo), filozoficznej (nietche) i poetycznej lekkości, a ziemski wyścig technologiczny ma wymiar zarówno niszczący, 
jak proekologiczny. W końcu po fazie jednorazowości użycia, transkulturowości, oderwania się od pamięci miejsc  
i historii, zapomnienia się w globalnym tyglu, pora na nową inną świadomość.

W obawie przed spodziewaną od wieków, ale wyczuwalnie bliższą ostateczną „katastrofą”, w celu ratowa- 
nia ziemskiego życia chcemy przeszczepić je w bezpieczniejsze miejsce czy może po prostu dając satysfakcję 
ciekawości odkrywców, naukowców i filozofów, budujemy pomosty na księżyc – promy kosmiczne, stacje badaw-
cze w kosmosie, ambicje przelotów kontemplacyjnych, spacerów w nieważkości przestrzeni kosmicznej, osobistej 
eksploracji gwiazd.

Pogodziliśmy się ogólnie ze świadomością, że tylko trzy potęgi światowe: usa, rosja i chiny są dość 
zaawansowane naukowo i praktycznie, mając rzecz jasna odpowiednie zaplecze finansowe, aby eksportować lu-
dzi na orbitę. okazuje się, że jest czwarty realny konkurent w tym wyścigu po nowe lepsze życie – indie. ma-
jąc w bombaju największe światowe slumsy, biedę i umieralność, równocześnie odczuwają największy potencjał 
myśli, ambicji i fantazji niepozbawiony de  facto  realnych możliwości, by te marzenia się ziściły. niedawno, bo  
w 2008 roku „slumdog millionaire” film w reżyserii danny’ego boyle’a zdobył oskara i 4 złote globy, a już w 2011 
sushil kumar, nauczyciel z bihar – najbiedniejszego stanu indii rzeczywiście wygrał milion dolarów w teleturnie- 
ju „kaun banega crorepati” (tamtejszej wersji „milionerów”). Po pierwszej misji chandrayaan-1 na księżyc trans-
portującej stację obsługiwaną przez roboty, hindusi przygotowują chandrayaan-2 lądującą na księżycu i chan-
drayaan-3 z misją powrotu. na obrzeżach bangalore stale trwają niezależne od iss (międzynarodowego progra-
mu international space station) przygotowania do eksportu ludzi w kosmos czy poszukiwania wody na księżycu  
i marsie [2]. to nie tylko apetyt na przodownictwo w nauce, nie tylko udziały w sprzedaży przestrzeni kosmicznej,  
to również hinduski mistycyzm i filozofia mówiące o kosmicznej jedności i zunifikowanej perspektywie każącej 
myśleć o kosmosie jako przedłużeniu ziemskiego bytu.  tak shackleton crater zdobyty przez hindusów stał się 
romantycznym przyczółkiem ludzkości na księżycu.

indie są dla zachodu krajem największych kontrastów urbanistycznych. od największego ubóstwa i prowi-
zorycznej architektury slumsów – po wielkomocarstwowe sięganie do gwiazd. Prawdopodobnie właśnie względy 
kulturowe pozwalają hindusom  na akceptację tak skrajnych postaw. kastowa struktura społeczna determinują- 
ca losy większości, religia dająca wiarę w nieskończoność reinkarnowanego życia, zaszczepiony kulturą optymizm 
pozwalający przełamywać bariery niemożności umożliwiają koegzystencję tak różnych postaw i wzorów życia. 
tymczasem w miastach zachodu też występuje bieda i slumsy, choć nie w tak drastycznej formie. społeczeństwo 
nie pozwala sobie na zbyt duże wahnięcia koniunktury, reagując protestami, zamieszkami, w końcu rewoltami.  
na przykład w Wielkiej brytanii narodowy kościół anglikański, reagując na współczesne przejawy biedy miejskiej 
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będącej zalążkiem rozruchów lokalnych, wzmógł działalność charytatywną, ale przede wszystkim sporządził ra- 
port dla władz Faith  in  the City  i utworzył fundację church urban Fund (1987), która do tej pory już zorgani- 
zowała projekty pomocowe na sumę 65 milionów funtów i wyznaczyła miejskie obszary działań priorytetowych. 
ruch kościelny nie dociera do wszystkich kręgów społeczeństwa, ale apel arcybiskupa canterbury w 2009 o nie- 
dostatku wykluczającym ludzi ze środowiska, a w konsekwencji ze społeczeństwa, dał podstawy świeckim działa-
niom społecznym. Powstała książka The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, w której profesorowie 
richard Wilkinson i kate Pickett udowadniają, że nierówność społeczna rujnuje społeczeństwo w każdej z 11 wy-
szczególnionych dziedzin życia, w tym zdrowia i obszarów socjalnych. społeczności demokratyczne o większym 
stopniu równości żyją dłużej, cierpią w wyraźnie mniejszym stopniu od chorób mentalnych, narkotyków, śmiertel- 
ności niemowląt, dzieci lepiej się uczą, jest mniejsza proporcja uwięzionych, mniejsza agresywność, mniejszy pro-
cent samobójstw, za to większa spoistość społeczeństwa, siła mobilizacji do działania, większe wzajemne zaufa- 
nie, mniej agresywne dorastanie młodzieży, mniej nieletnich rodziców, badania unicef potwierdzają szczęśliwsze 
dzieciństwo. dwa zasadnicze wnioski autorów konkludują, że wzrost ekonomiczny wcale nie prowadzi do szczę-
śliwszego, zdrowszego i pełniejszego sukcesów społeczeństwa, z drugiej strony, że ci, którzy sukcesywnie pną 
się w górę czerpią jakikolwiek pożytek z równości społecznej, tylko najbiedniejsi bezwzględnie zyskują najwięcej.  
W takim społeczeństwie 95% ludzi będzie się miało lepiej. zmiany materialne z kolei rzutują na przemiany kul-
turowe. nie ma jednak danych o najbogatszych; badania dotyczą ogólnych kierunków zmian, nie konkretnych 
społeczności.

Wraz z pogłębianiem się nierówności w społeczeństwie, zwiększa się również jego dysfunkcyjność. tu po-
wracają do głosu fundamentalne zasady wiary wszystkich podstawowych religii: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, 
przenosząc debatę nad kierunkami działań naprawczych w sfery ulotne – mentalności i duchowości, wskazując 
wiarę i religie jako wartości nie tyle ferujące odpowiedzi, co formułujące pytania i problemy, których nie dało się 
postawić w innych dziedzinach działań. W 2009 roku david cameron (wtedy lider opozycji) wyraził się, że w głębi 
duszy wszyscy czują podobnie: że wraz ze wzrostem zamożności jednych, rośnie bieda innych i równocześnie 
ogólny poziom ubóstwa duchowego.

W jakim kierunku zatem pójdą zmiany w życiu miast? artyści jako prekursorzy zmian dopatrują się w miej-
skim piekle następstw katastroficznych. coraz częściej zresztą przeżywamy w różnych częściach globu tragedie 
nie tylko związane z trzęsieniami ziemi czy tsunami, ale również z wyciekami z reaktorów atomowych, wyciekami 
rozmaitych chemikaliów lub ropy albo z wyłączeniami prądu w metropoliach. giną tysiące ludzi, ale populacja 
światowa jest dość liczna i globalnie tak przyrasta, że jedynie totalna katastrofa może zniweczyć wszelki dorobek 
cywilizacyjny.

Pewnie zgodnie z zasadą obowiązującej dzisiaj powszechnej dialogiczności, rozwijać się będą równolegle 
nowe i dotychczasowe kierunki badań, balansując raz zwiększające, raz niwelujące skoki zróżnicowania społecz-
nego, sięgając do gwiazd i dla równowagi powracając w sielską ziemską ciszę. nie udało się powstrzymać pro-
dukcji prochu czy rozbicia atomu, rozszczepienia dna czy sztucznej inteligencji. dzisiejszym odkryciem niosącym 
nadzieję na zmiany technologiczne pozwalające odmienić sposoby życia jest grafen. tak jak węgiel czy krzem 
w swoim czasie, każde kolejne odkrycie pozwala przestawić kierunki rozwoju na inne tory. Wiemy doskonale, że 
rozwój aglomeracji miejskich ma swoje ograniczenia: strukturalne, technologiczne,  zwłaszcza sieciowe – infra-
struktury technicznej i komunikacji. nowe odkrycia i stała wymiana kolejnych części tkanki na zaawansowane 
technologie – cały czas szukając samowystarczalności, zamkniętych obiegów, niezależności fragmentów struk- 
tury miejskiej – pozwalają żyć zgodnie z potrzebą chwili, sukcesywnie nadganiając stale rosnące oczekiwania. ży-
wotność miasta stale wzrasta w postaci intensywności zabudowy, podnoszenia jej wysokości i zanurzenia, rozrostu 
terytorialnego, zwiększenia zaludnienia miast, intensyfikacji ruchu jezdnego i powietrznego, poziomu permanent- 
nego hałasu, potrzeb energetycznych, obrotu dobrami, rozświetlenia miast i nieba, zanieczyszczenia powietrza, 
chorób cywilizacyjnych, masowości poszczególnych zjawisk, wielokulturowości i transgresji kulturowej – pozosta-
wiając sprawy kultury i sztuki czy po prostu estetyki i duchowości na końcu niezbędnych potrzeb. tymczasem czło-
wiek jako jednostka jest miękki, a jako podstawa tych wszystkich zabiegów – najważniejszy. marshall mc luhan, 
mówiąc o współczesnej mu mechanizacji, nazywał ją translacją przyrody i własnej natury [3]. dzisiejsze działania 
naśladują już porządek kosmiczny, który z jednej strony wydaje się być nieskończenie oddalony, z drugiej sięga do 
dna duszy w swoim absolutnym wymiarze.
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Wydaje się, że tej dwoistości natury ludzkiej, dwoistości przyrody w jej łagodności i okrucieństwie, równo-
ważących się oddziaływań budujących i wyniszczających każdego z kolejnych odkryć – nie da się zmienić, ale też 
nie ma potrzeby. Wystarczy utrzymywanie bezpiecznego balansu wszelkich przemian i humanistycznych reakcji  
na zmiany obiektywne. o ile wyobraźnię wizjonerów z wczesnych lat XX wieku poruszały zdobycze rewolucji prze-
mysłowej, zmiany skali działań, pierwsze próby podboju kosmosu, o tyle dzisiejsze tempo przemian, odkrycia 
przewracające rzeczywistość na naszych oczach, w końcu powszechna niepewność i nieprzewidywalność jutra 
w wymiarze najbardziej ludzkim, jednostkowym powodują konieczność „dryfowania”, działań doraźnych, stałego 
ulepszania użytecznych zasobów, ale tylko w niezbędnej ilości. Wszelki nadmiar to balast wymagający utylizacji – 
zgodnie z dyktatem ekologii – jednorazowość musi się równoważyć z recyklingiem. „dryfowanie” to termin ukuty 
już przez sytuacjonistów i chociaż odnosił się tylko do przestrzeni miejskich i nowego wymiaru urbanistyki, to nadal 
obowiązuje w wymiarze znacznie już poszerzonym i odnoszącym się bodaj do wszelkich przejawów ludzkiego 
życia.

W architekturze też szukamy sposobu na przyspieszenie i maksymalne ułatwienie zwłaszcza realizacji  
architektury. trwają pomyślne testy „drukarek 3d” (technologia trójwymiarowej cyfrowej fabrykacji) i multimateria-
łów budowlanych (o jednolitej strukturze spełniającej warunki konstrukcyjne, izolacyjne i estetyczne jednocześ- 
nie) [4]. na razie zgodnie z zasadą drukowania inkjetów powstają warstwami dodawane modele przestrzenne  
z pyłów budowlanych. docelowo pył księżycowy z przebadanych i odpowiednio dla trwałości dobranych składni- 
ków ma zastąpić prototyp. to sposób na zapewnienie wygodnego i znajomo przyjaznego mieszkania na księży-
cu, ale i obecnie ta technologia zdaje się na ziemi wróżyć znakomite nowe możliwości. architekt może bezkarnie 
zmieniać nadbudowę wymienną architekturą na tej samej raz powstałej bazie. może pracować równolegle z „druko-
waniem”, projektując na bieżąco – wprowadzając w rzeczywistość raczej swoją myśl filozoficzną niż tradycyjny pro-
jekt. zasada istnienia biura architektonicznego to raczej realizacja filozoficznej wizji twórcy na zamówione obiekty  
niż proces budowlany, nie statyczny obiekt lecz tylko nieruchomy i nie twardy i trwały, a tylko niezmienny (do zmia-
ny).

Jeżeli wrócimy do pierwszych realnych projektów architektonicznych dla stacji księżycowych mających 
prowadzić stałe badania na miejscu musimy przywołać jedynego architekta na stałe zaangażowanego w tych 
poszukiwaniach, igora aleksandrowicza kozłowa, projektującego we współpracy z amerykańskimi naukowcami  
w programach księżycowych. zaczęło się od małych kapsuł jak sojuzy, projektów dla stacji orbitalnych na księ-
życu z 1964 roku, które miały być sukcesywnie modułami transportowane za pomocą rakiet najpierw na orbitę 
ziemską, a potem…  tu pojawił się największy problem. Wstrzymano decyzje do rezultatów prób promów ko-
smicznych, potem opinii biologów, lekarzy i psychologów – bowiem praca astronautów mimo wszystko wymaga 
ludzkich warunków – czyli zbliżonych do rodzimych ziemskich, naśladujących światło dzienne, pory roku i dnia, 
komfort fizjologiczny, minimum miejsca i ruchu. Jedyny architekt współpracował z 12-osobową grupą inżynierów  
i dyzajnerów. zbudowano prototyp – stację mir w leningradzkiej akademii inżynierskiej Wzornictwa artystyczne- 
go im. muchiny wg projektu galiny bałaszewej [4]. Potem były pomysły dla mobilnych stacji księżycowych (lata 80.) 
– wszystko inspirowane bieżącymi odkryciami kosmicznymi. lata 90. zatrzymały projekty „księżycowej architektu-
ry” ze względu na niewymierne koszty, kolejne zaskakujące odkrycia w kosmosie i konieczność ciągłych innowacji. 
niemniej idea walking house (wędrującego domu) parafrazy corbusierowskiej maszyny do mieszkania – mobilnej, 
wielopoziomowej konstrukcji mieszkalnej – nadal pozostała ideą poruszającą architektów, również współczesnych  
i bardziej „przyziemnych”. oderwanie architektury od ziemi, jej mobilność i samowystarczalność to niezmienne 
sfery poszukiwań architektów.

na nieszczęście dla wizjonerów nie da się oderwać architektury od jej realnych kosztów powstawania, 
uzależnionych rosnąco wprost proporcjonalnie do stopnia innowacyjności. W dobie prywatyzacji kosmosu tym bar- 
dziej wolność  architekta zależy od praw marketingu. nie da się ukryć, że dla większości poczynań, pomimo bez-
granicznej kreacyjności, kształt miasta jutra wyznacza ekonomia.
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We are inseparably linked with the moon, above all by the sense of time. it is the moon that divides our 
lives into active time and the time of rest and the holiday rhythm (easter, ramadan etc.); it steers architecture in 
the direction of the sun and the moon; it gives one a sense of orientation and endows places with sense and the 
feeling of relation: the earth – as “here” and the moon – as “otherness”. the moon is an expression of architecture 
and pro-ecological life as architecture is a system of partitions and spaces secured against the dynamic chaos  
of the world, reserved for night-time rest in-between the busy and active days. the moon is also an expression  
of distance, that is scale – or size /meter/. Finally, the moon has been eternally referred to not only by astronomers 
or cosmologists, but also by artists, mystics, philosophers, and even by builders. the former meaning of “lunar” 
denoting something rather “useless” – has currently taken on the sense of closeness: of something “promising”  
or something with “potential”. technological advances have allowed one to reach out to those areas which up until 
now have been out of reach and therefore quite alien to us. We experience a new perspective from which the earth 
looms to us as a rather defenseless ecosystem which revolves somewhere in the unprecedented scaleless space. 
architecture which up until now has been linked to the earth and place and has always been inextricably controlled 
by the solar system – has finally become detached from its dependence on the earth’s ecology, from participation 
in its structures and systems; it can finally become detached with impunity from the laws of gravitation and the 
concept of earthly time. the artistic search for new possibilities for the new reality is best illustrated by an exhibition 
organized in the canadian center of architecture in montreal entitled Other Space Odysseys [1], whose main idea 
is to present a new, contemporary conception of the relation between man and space – in order to create a new 
dimension of ecology.

the exhibition transforms the laws of physics into theories for which new uses are being looked for;  
it undermines the principles of geometry and of recognized shapes; it invalidates the treatises of Vitruvius as 
well as other cannons, maybe relying exclusively on Fuller’s theory of multidimensional natural law. From the 
extra-terrestrial position, the earth’s weight takes on a mystical (christianity), philosophical (nietzsche) and poetic 
lightness whereas the earthly technological race has both a destructive and pro-ecological dimension. Finally, 
following the phase of singular use, transculturalism, and of detachment from the memory of place and history, and 
of attaining oblivion in the global melting-pot, there is time for a new type of awareness.

Fearing the ultimate “catastrophe”, whose arrival though expected for centuries, is now perceptibly more 
imminent, and in order to rescue earthly life, we wish to transplant it elsewhere onto a safer place, or simply by trying 
to satisfy the curiosity of discoverers, scientists and philosophers, we are trying to build bridges to the moon – by 
launching spaceships, building research stations in outer space; we are planning to initiate contemplative flights, 
walks in a weightless environment in outer space, personal exploration of the stars etc.

We have come to terms with the awareness that only three world powers: the usa, russia and china are 
sufficiently advanced scientifically and practically, naturally possessing sufficient financial resources, to send people 
into space. However, it turns out that there is also a fourth real competitor in this race for a new, better life – namely 
india. Having the biggest slum area in the world as well as the highest level of poverty and death-rate the world over, 
the inhabitants of bombay at the same time experience the greatest potential of thought, ambition and imagination, 
which in point of fact is not devoid of realistic chances of realization. Quite recently, for in 2008, the film “slumdog 
millionaire”, directed by danny boyle, won an oscar as well as 4 golden globes, and already in 2011 sushil kumar, 
a teacher from bihar – the poorest state in india, really did win a million dollars in a tV competition “kaun banega 
crorepati” (the local version of “millionaires”). after the first flight of chandrayaan-1 to the moon, which transported 
a space station worked by robots, the indians are already preparing the launch of chandrayaan-2 which is going 
to land on the moon as well as the launch of chandrayaan-3 with the return mission. Quite independently of the 
international space station program, on the outskirts of bangalore, preparations are underway to send people into 
space and to try and find water on the moon and on mars [2]. the latter do not only constitute an attempt to gain 
the upper hand in science, and to try and sell shares in outer space, but they also constitute an example of indian 
mysticism and philosophy which speaks of cosmic unity and unified perspective that bids one think about space as 
a continuation of earthly existence. in this way, the shackleton crater discovered by the indians became a romantic 
outpost of humanity on the moon.

For the West, india is a country of the greatest urban contrasts: from the greatest poverty and makeshift 
architecture of the slums, to the superpower ambitions of reaching out to the stars. in all likelihood, it is precisely 
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the cultural reasons that allow the indians to accept such extreme attitudes. the caste social structure which 
determines the fortunes of the majority; religion that gives one faith in the infinity of the reincarnated life; the culture- 
-bred optimism allowing one to break through the barriers of hopelessness – all of these elements make it possible 
for these diverse attitudes and life patterns to coexist. Whereas poverty and slums also exist in Western cities, 
although not in such drastic forms. the Western society does not allow too drastic economic fluctuations reacting 
with protests and riots and ultimately with revolts. For instance in great britain, reacting to the contemporary signs  
of urban poverty which constitute the breading ground of local riots, the national anglican church drew up a report  
for the authorities, entitled Faith in the City and created the church urban Fund Foundation (1987) which up until 
now has organized aid projects to the amount of 65 million pounds and has selected urban aid priority areas. 
the church movement does not reach out to all strata of the british society, but the appeal of the archbishop 
of canterbury of 2009 concerning poverty which excludes people from the local environment and consequently 
from society, created the basis for lay social aid programs. Professors richard Wilkinson and kate Pickett wrote 
a book entitled The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone,  in which they proved that social inequality 
leads to the ruin of society in each of the 11 enumerated disciplines of life, including that of health and social 
problems. democratic communities with a higher degree of equality tend to live longer; they suffer to a much 
lesser extent from mental diseases, drug addiction and infant mortality; the children in these communities achieve 
better at school, the number of criminal offenders is smaller, there are fewer instances of aggressive behavior and  
a smaller percentage of suicides, whereas the unity of individual members of such communities is greater, similarly 
as their power of mobilization to act; there is also greater mutual trust, less aggression among young people, fewer 
underage parents; research studies carried out by uniceF also confirm happier childhood. the two fundamental 
conclusions of the authors of these studies point out that economic growth does not at all lead to a happier, healthier 
and more successful society; on the other hand, the above studies also indicate that those who consistently climb 
upwards within a society do not necessarily derive any benefits from social equality; it is only the very poor who 
unquestionably benefit the most. in such a society as much as 95% of the population will fare better. in turn, an 
improvement in the material situation, exerts an influence on cultural changes. yet there is no data concerning  
the wealthiest strata of society; the studies concern only the general directions of change and they do not relate  
to concrete societies.

thus side by side with the deepening of inequalities within a society, there also increases its tendency 
towards the dysfunctional. at this point one is reminded of the fundamental principles of faith of all major religions: 
christianity, islam, Judaism which transfer the debate on the directions of reform activities into the sphere of the 
ephemeral – namely onto the plane of mentality and spirituality, pointing to faith and religion as values which not 
so much provide all the answers, but as the ones that formulate questions and pose problems that have not been 
posed by other disciplines of knowledge. in the year 2009 david cameron (at that time, still the leader of the 
opposition) expressed a view that deep down in one’s soul, everyone feels the same: namely that together with  
the growth of affluence of certain strata of society, the poverty of others including the general level of spiritual 
poverty are on the increase.

thus what will be the directions of change in the life of cities? the artists, as precursors of change, see 
nearly catastrophic consequences of life in the city inferno. more and more often in different parts of our globe we 
experience tragedies associated not only with earthquakes or tsunami, but also with leaks from nuclear reactors, 
leaks of various chemicals, oil leaks, or else power-cuts in the world metropolises. thousands of people die in these 
tragic events, but the world population is numerous and grows to such an extent that it is only a total catastrophe 
that is capable of annihilating all achievements of our civilization.

most probably according to the currently universal principle of dialogue, new and the already existing 
directions of research will continue to develop in a parallel way, balancing the alternately growing, or else decreasing 
trends in social change, at one time reaching out to the stars and at other times, returning to the peace and quiet  
of the earth. the attempts to stop the production of gunpowder or else of splitting the atom or the structure of the dna, 
or of developing artificial intelligence, have all failed. today’s big discovery which brings hope to mankind for a great 
technological change offering it a chance to change its way of life, is the discovery of the grafen. Just as at one time 
the discovery of coal or silicon, each successive discovery allows us to change the directions of our development. 
We are very well aware of the fact that the development of urban agglomerations has its limitations: structural, 
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technological and particularly those associated with network solutions – such as the technical infrastructure and 
transport network. all the time searching for the realization of the principle of self-sufficiency, the concept of closed 
circuits and the independence of fragments of the urban structure, new discoveries and a permanent exchange  
of successive sections of the existing tissue into advanced technological solutions, allow one to live in accordance 
with the needs of the moment, successively catching up with the continually growing expectations. the vitality  
of the city continually grows in the shape of the intensity of its construction, the raised level of its height and depth, 
territorial expansion, increase of city population, intensification of road and air traffic, the level of permanent noise, 
energy needs, real estate traffic, the lighting of cities and the skyline, air pollution, civilizational diseases, mass 
character of certain phenomena, multiculturalism and cultural transgression – leaving the issues associated with 
culture and art or simply esthetics and spirituality at the very end of the needs. Whereas man as an individual is fragile 
and as the basis of all these processes – most important. When speaking about the contemporary ‘mechanization’, 
marshall mcluhan referred to it as the translation of nature and one’s own personality [3]. today’s activities imitate 
already the space order which on the one hand seems to be infinitely remote, and on the other, it reaches out to the 
bottom of the soul in its absolute dimension.

it seems that one cannot and indeed one does not have to change this duality of the human nature, the 
duality of nature in its gentleness and cruelty, in the balancing activities building and destroying each of the 
successive discoveries. it is enough to maintain a safe balance of all changes and preserve humanistic reactions  
to the objective changes. For if the imagination of the visionaries of the early years of the 20th century was inspired  
by the achievements of the industrial revolution, the changes in the scale of activities and the first attempts to 
conquer space – the present-day pace of changes, the discoveries which overturn the reality as we know it, right 
in front of our eyes, and ultimately the universal uncertainty and unpredictability as to what is going to happen 
tomorrow, in the most human, individual sense – all of these call for the need to “drift”, to undertake ad hoc activities, 
for continual improvement of useful resources, but only on a scale that is indispensable. all excess is a burden 
which needs to be utilized – in accordance with the dictate of ecology; singularity of use must be balanced by 
recycling. the concept of “drifting” was created already by situationists and although initially it referred exclusively 
to urban spaces and a new dimension in urban planning, it is still valid today, though in a much broader sense which 
refers to nearly all aspects of human life.

in architecture, we are also looking for ways of speeding up and of facilitating in as much as possible 
the process of the realization of architecture. the tests on “3d printers” (technology of three-dimensional digital 
production) and multimaterials i.e. multi-purpose building materials (with a uniform structure meeting simultaneously 
the construction, insulation and esthetic norms) [4] are in progress. at the moment, in accordance with the principle 
of printing “injections”, spatial models made from layers of construction dusts superimposed on one another are 
being created. eventually  lunar dust from the examined and suitably selected, durable ingredients is to substitute 
the prototype. this is a way to ensure comfortable and people-friendly lodgings on the  moon in the future, although 
even now this technology seems to open up excellent, new prospects on the earth. the architect may with impunity 
change the superstructure imposed on the same, once constructed base. He may work side by side with “printing”, 
designing as he goes along – implementing his philosophical thought, rather than the traditional design project. the 
concept of the existence of an architectural office is rather equivalent to the realization of the creator’s philosophical 
vision of the commissioned structures, rather than a building process; it is not a static but only a motionless structure; 
and it is not a hard and permanent, but only an immutable (to be altered) structure.

if we return for a while to the first real architectural design projects of moon stations which were to conduct 
permanent on-the-spot research, we have to recall the silhouette of the only architect who was permanently involved 
in this research project, namely igor aleksandrowicz kozlow who designed in cooperation with a group of american 
scientists involved in the moon projects. the work began with the design of small capsules, such as “soyuz” modules 
which were designed for the orbital stations on the moon in 1964; the latter were to be successively transported by 
space rockets at first to the earth’s orbit, and then… and here there emerged the greatest problem. the decisions 
had been suspended until space ship trials had been completed and then until biologists, medical doctors and 
psychologists had expressed their opinions – for after all the work of astronauts requires “human” conditions, 
that is such that are similar to the ones on earth, that is, imitating daylight, seasons of the year, times of day, 
physiological comfort, a minimum of space and movement. the only architect involved in the project cooperated with  
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a 12-person team of engineers and designers. a prototype – the “mir” station had been constructed in the “muchin” 
leningrad engineering academy of artistic design in accordance with the design project of galina balasheva 
[4]. subsequently there emerged projects of mobile moon stations (the 80s) – all of them inspired by the current 
discoveries in space. the 90’s put a stop to the projects of “moon architecture” due to the incalculable and hard to 
assess costs, the successive surprising discoveries in space and the need for continual innovations. nonetheless, 
the idea of a walking house – a travelling home – a paraphrase of corbusier’s machine for living – a mobile, multi- 
-layered living space – continues to remain an enthralling concept for architects, including the contemporary and the 
more “down-to-earth” ones. the detachment of architecture from the earth, its mobility and self-sufficiency continue 
to constitute the areas of architects’ interest.

Fortunately for visionaries, it is impossible to detach architecture from the real costs of its creation; the latter 
are in direct proportion to the degree of innovativeness of architecture. in an era of privatization of outer space, 
the freedom of the architect depends all the more so on marketing laws. it is impossible to conceal the fact that  
in the majority of undertakings, despite the boundless creativity, the shape of the city of tomorrow depends on the 
economy.
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