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DZIEJE	MIASTA	PRZYSZŁOŚCI

HISTORY	OF	THE	CITY	OF	THE	FUTURE

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

Problemy	przyszłości	miasta	i	miasta	przyszłości	były	rozważane	od	dawna.	Stały	się	zatem	już	także	
zagadnieniem	historycznym.	Niniejszy	artykuł	jest	próbą	krótkiego	przedstawienia	poglądów	zawartych	
w	wybranych	opracowaniach	i	projektach	dotyczących	miasta	przyszłości,	powstałych	w	sześciu	kolej-
nych	okresach	w	przeszłości.	Są	to:	1.	Renesans,	ok.	1400–1600	(z	uwzględnieniem	wpływu	okresu	anty-
cznego);	2.	Barok,	ok.	1600–1800;	3.	Rozwój	przemysłu,	ok.	1800–1920;	4.	Modernizm,	ok.	1920–1980;
5.	Totalitaryzm,	1933–1956;	6.	Współczesność,	po	1980.	Poszczególne	teorie	zostały	skonfrontowane	
z	efektami	realizacyjnymi	osiągniętymi	przy	stosowaniu	ich	założeń.	
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A b s t r a c t

The	future	of	the	city	and	the	city	of	the	future	have	been	considered	for	a	long	time.	Therefore	they	have	
become	historic	problems,	too.	This	article	is	an	attempt	of	presenting	the	views	from	the	selected	research	
and	projects	concerning	the	city	of	the	future,	which	were	created	in	six	consecutive	periods	in	the	past.	
They	are:	1.	Renaissance	period,	ca.	1400–1600	(including	Ancient	Roman	impact);	2.	Baroque	period,	
ca.	1600–1800;	3.	 Industrial	period,	ca.	1800–1920;	4.	Modernism,	ca.	1920–1980;	5.	Totalitarianism,	
1933–1956;	6.	Contemporary	period,	since	1980.	The	particular	theories	have	been	confronted	with	the	
effects	achieved	by	the	application	of	the	given	principles.
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1. Wstęp

Od	zarania	dziejów	ludzie	 interesowali	się	przyszłością.	Próbowano	ją	przewidywać,	a	nawet	przepowia-
dać.	Przewidywania	o	charakterze	naukowym	–	futurologia	–	rozwinęły	się	niedawno,	w	drugiej	połowie	XX	wieku.	
Prognozowane	są	zjawiska	w	skali	światowej,	krajowej	i	regionalnej:	przemiany	polityczne,	stan	gospodarki	i	jej	po-
szczególnych	gałęzi,	rozwój	technologiczny,	tendencje	demograficzne	i	inne.	Prognozy	stały	się	elementem	studiów	
poprzedzających	opracowania	planistyczne	oraz	podejmowanie	decyzji.	Innego	rodzaju	rozważaniem	przyszłości	
są	zalecenia	i	postulaty,	które	powinny	być	spełnione	w	celu	poprawy	istniejących	warunków	życia	ludzkiego,	mię-
dzy	innymi	w	dziedzinie	budowy	miast,	obecne	niemal	we	wszystkich	epokach.	Są	wśród	nich	teorie	budowy	całego	
miasta,	jak	również	wytyczne	i	zalecenia	szczegółowe.	Niektóre	powstawały	na	konkretne	zamówienie,	inne	miały	
charakter	wypowiedzi	ideowej	lub	artystycznej.	Ich	autorami	byli	zarówno	teoretycy	jak	i	praktycy	architektury.	

2. Starożytność i renesans – miasto Idealne

Najdawniejsze	znane	instrukcje	budowy	miasta	przedstawił	Marek	Witruwiusz	Pollio	około	15	roku	p.n.e.	
[1].	Uzależniał	jego	plan	od	kierunków	wiejących	wiatrów;	jako	dogodny	kształt	uznawał	ośmiokąt,	którego	kształt	
koresponduje	z	kształtem	róży	wiatrów.	W	zakresie	przestrzeni	publicznej	wskazywał	potrzebę	lokalizacji	głównego	
placu	w	pobliżu	portu	(w	miastach	nadmorskich)	 lub	w	centrum	(w	pozostałych	miastach).	Do	budowy	ważnych	
świątyń	wskazywał	miejsca	wyniesione,	z	widokiem	na	otoczenie.

Dzieło	Witruwiusza	cieszyło	się	pewnym	zainteresowaniem	w	okresie	późnorzymskim	 i	wczesnośrednio-
wiecznym,	później	zostało	zapomniane.	W	okresie	późnośredniowiecznym	sztuki	budowy	miast,	chociaż	stała	na	
wysokim	poziomie,	nie	rozważano	teoretycznie.	Dzieło	Witruwiusza,	na	nowo	upowszechnione	w	XV	wieku,	wywar-
ło	wpływ	na	ówczesną	teorię,	a	za	jej	pośrednictwem	–	na	realizacje.	W	XV	i	XVI	wieku	powstało	wiele	koncepcji	
miast	planowanych	na	rzucie	wielokąta	umiarowego.	Również	pośród	mniej	licznych	realizacji	są	plany	miast,	do	
wyznaczenia	których	posłużono	się	pięciokątem	(Zamość,	1580),	sześciokątem	(Stanisławów,	1662),	siedmioką-
tem	(Mannheim,	1607),	ośmiokątem	(Neuf	Brisach,	1698),	dziewięciokątem	(Palmanova,	1593)	itd.

Najpełniejszy	obraz	miasta	idealnego	opracował	Giorgio	Vasari,	zwany	Młodszym	(1598).	Jego	dzieło,	po-
dobnie	jak	dzieło	Witruwiusza,	zostało	szerzej	poznane	po	bardzo	długim	czasie,	w	1962	roku,	i	nie	wywarło	już	
wpływu	na	urbanistykę	[2].	Vasari	zaprojektował	ośmiokątne	miasto	od	planu	całości	po	dość	szczegółowe	rzuty	
placów	miejskich	oraz	niektórych	budynków.	Oryginalne	koncepcje	stworzyli	także	Leonardo	da	Vinci	(miasto	dwu-
poziomowe),	Sebastiano	Serlio	(miasto	niczym	scenografia	–	komiczna	lub	tragiczna)	i	inni.

Wpływ	renesansowej	teorii	na	realizacje	w	silnie	zurbanizowanej	Europie	był	jednak	ograniczony.	Mocniej	
zaznaczył	się	w	koloniach	hiszpańskich	w	Ameryce	Południowej	i	Środkowej,	gdzie	w	XVI–XVIII	wieku	powstało	
kilkaset	nowych	miast	o	układach	ortogonalnych,	rozplanowanych	zgodnie	z	Prawami	Indii	–	kompleksowymi	za-
leceniami	urbanistycznymi	wydanymi	przez	Filipa	II.	Nakazywano	w	nich	uwzględnianie	kierunków	wiatru,	lokali-
zowanie	rynku	w	centrum	(Mendoza,	1561)	bądź	w	pobliżu	portu	(San	Agustin,	1565),	zaś	kościoła	–	w	miejscu	
wyeksponowanym	(Cuzco,	1559).

Odrębny	nurt	realizacji	idealnych	stanowiły	miasta	uchodźców	religijnych	dążących	do	wykreowania	prze-
strzeni,	w	których	będą	mogli	żyć	w	kręgu	wyznawanych	przez	siebie	wartości.	Zakładali	oni	miasta	z	dużą	precyzją	
planistyczną,	zarówno	na	Starym	Kontynencie	(Freudenstadt,	1599),	jak	i	na	Nowym	(New	Haven,	1638).	

3. Barok – miasto symbol

W	baroku	 rozwinięto	 i	 rozbudowano	 renesansowe	koncepcje	przestrzeni	miejskiej.	Mniej	zajmowano	się	
teorią,	powstało	jednak	więcej	realizacji.

W	1743	roku	Marc-Antoine	Laugier	postulował	jednolitość	detalu	i	zróżnicowanie	całości	założeń.	Za	nud-
ną	uznawał	współczesną	mu	dokładność	i	jednostajność	rozplanowania,	powodujące	tęsknotę	za	nieporządkiem	
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wcześniejszych	miast.	Stawiał	miastom	za	wzór	parki,	ale	tylko	te	rozplanowane	w	sposób	organiczny,	łączące	ład	
z	udziwnieniem,	a	symetrię	z	różnorodnością.	Był	bowiem	zdania,	że	obfitość,	kontrasty,	a	nawet	nieco	nieporządku	
czynią	kompozycję	piękniejszą	[3].	Poglądy	Laugiera	nie	miały	większego	znaczenia	w	okresie	tendencji	do	geome-
tryzacji	i	regularności	przestrzeni	miejskiej,	jak	również	ogrodowej,	najpełniej	wyrażonych	założeniem	Wersalu	(od	
1661).	Powróciły	w	okresach	romantyzmu	i	secesji,	lecz	i	wtedy	zaznaczyły	się	głównie	w	założeniach	ogrodowych,	
zaś	w	założeniach	miejskich	jedynie	fragmentarycznie.	

Największą	na	świecie	realizacją	urbanistyczną	baroku	była	nowa	stolica	Stanów	Zjednoczonych	(Waszyng-
ton,	 1791).	 Jej	 projektant,	 Pierre	Charles	 L’Enfant,	 stworzył	wizjonerską	 podbudowę	projektu	 nowej	wzorcowej	
stolicy	 [4].	Uważał,	że	powinna	być	nie	 tylko	miejscem	do	mieszkania	 i	pracy,	ale	 także	symbolem	dzieła,	 jakie	
kształtujący	się	dopiero	naród	miał	wznieść	w	przyszłości,	korzystając	z	historycznej	szansy	stworzonej	przez	ustrój	
demokratyczny.	L’Enfant	zaprojektował	miasto	z	rozmachem	przekraczającym	monarchiczny	Wersal,	wykorzystu-
jąc	podobne	środki	i	metody	kompozycyjne.	Zapewnił	eksponowaną	lokalizację	siedzibom	władzy	i	sąsiadującym	
z	nimi	komponowanym	przestrzeniom	publicznym	oraz	zadbał	o	odrobinę	urozmaicenia,	lekko	załamując	przebieg	
wielokilometrowych	arterii.

Rozmach	projektu	L’Enfanta	oraz	bezkompromisowość	architekta	przyczyniły	się	do	utraty	przezeń	zlece-
nia.	Projekt	dokończył,	z	niewielkimi	zmianami,	 jego	współpracownik	Andrew	Ellicott.	Pierwotną	ideę	projektową	
doceniono	wielokrotnie,	czego	wyrazem	było	jej	uzupełnianie	o	elementy	zagubione	w	trakcie	długotrwałej	reali-
zacji,	które	miało	miejsce	głównie	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	oraz	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku.	Szczególnym	
potwierdzeniem	walorów	podejścia	L’Enfanta	były	późniejsze	wielkoprzestrzenne	projekty	nowych	stolic	–	Australii	
(Canberra,	1912),	Indii	(New	Delhi,	1912),	Brazylii	(Brasilia,	1957).	Ponadto,	od	czasów	L’Enfanta	nowo	powstają-
cym	wielkim	miastom	towarzyszyły	zwykle	deklaracje	ideowe.

4. Epoka wielkiego przemysłu – miasto ogród

W	XIX	wieku	gwałtownie	rozwijał	się	przemysł	oraz	towarzyszące	mu	miasta	mające	często	charakter	du-
żych	osiedli	robotniczych,	pozbawionych	odpowiednich	przestrzeni	publicznych.	Jedną	z	form	reakcji	na	ten	roz-
wój	były,	nieliczne	i	niezrealizowane,	projekty	kompleksowo	potraktowanych	zespołów	fabryczno-mieszkaniowych	
wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą.	Najbardziej	znaną	jest	koncepcja	Nowej	Harmonii	opracowana	przez	Roberta	
Owena.	Zakładała	ona	niemal	pełną	samowystarczalność	ekonomiczną	społeczności	zamieszkującej	dany	teren,	
a	w	sensie	przestrzennym	–	powstanie	zwartego	zespołu	zabudowy	otaczającego	rozległą	przestrzeń	wspólną.	
Idea	ta	nie	doczekała	się	realizacji	w	Szkocji,	gdzie	Owen	próbował	urzeczywistnić	swoją	koncepcję	w	zakupionym	
przez	siebie	zespole	włókienniczym	(New	Lanark,	ok.	1815),	ani	w	amerykańskim	stanie	 Indiana,	gdzie	przybył	
z	zamiarem	budowy	całkowicie	nowej	społeczności	 (New	Harmony,	ok.	1825).	Chociaż	daleka	od	 realizacji,	na	
poły	utopijna	(i	tak	zwykle	określana	przez	badaczy)	wizja	Owena	wyznaczyła	drogę	do	całościowego	opracowania	
nowych	dużych	zespołów	urbanistycznych	łączących	funkcje	przemysłowe	i	mieszkaniowe.

Na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	nasiliły	się	wysiłki	ukierunkowane	na	stworzenie	kompleksowej	teorii	budowy	
miasta.	Powstały	koncepcje	miasta	mogącego	odpowiadać	nowym	wyzwaniom.	Opracowali	je	Arturo	Soria	y	Mata	
(miasto	liniowe,	1882),	Antonio	Sant’Elia	(futurystyczne	miasto	wieżowców,	1914),	Tony	Garnier	(miasto	przemysło-
we,	1918)	i	inni.	Największe	zainteresowanie	i	uznanie	wśród	współczesnych	wzbudziła	propozycja	miasta	ogrodu	
przedstawiona	w	1898	roku	przez	Ebenezera	Howarda	[5].	Zakładała	ona	miasto	niewielkich	rozmiarów,	łączące	
walory	cywilizacji	miejskiej	i	wiejskiego	otoczenia.	Służyć	temu	miały:	komunalna	własność	gruntu,	kontrolowany	
stan	terytorium	i	populacji,	organiczna	i	funkcjonalna	równowaga	miasta	i	jego	otoczenia.	Oprócz	najbardziej	zna-
nych	przykładów	(Letchworth,	1903;	Welwyn,	1920),	powstało	wiele	mniejszych	osiedli	i	fragmentów	istniejących	
miast,	również	w	Polsce	(Kolumna-Las	k.	Łodzi,	1927).	Pochlebna	opinia	Howarda	o	Krakowie	jako	mieście	ogro-
dzie	z	naturalnego	rozwoju,	wypowiedziana	w	1912	roku	w	trakcie	wykładu	w	Krakowie	(wygłoszonego	w	języku	
esperanto),	jest	cytowana	w	polskim	piśmiennictwie	urbanistycznym	[6].
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5. Modernizm – maszyna do mieszkania

Zaangażowanie	wielu	architektów	modernistycznych	w	sprawy	społeczne	 i	podzielany	przez	nich	pogląd	
o	konieczności	radykalnego	postępu	sprawiły,	że	interesowało	ich	przekształcanie	miast	na	wielką	skalę	[7].	Duże	
znaczenie	miały	publicystyka	Le	Corbusiera	oraz	wykonany	przez	niego	utopijny	projekt	miasta	dla	3	milionów	
mieszkańców	(Ville	Contemporaine,	1922),	oparty	na	siatce	ulic	przecinających	się	pod	kątem	prostym.	Le	Corbu-
sier	zakładał	strefowanie	funkcjonalne	miasta,	rozdzielenie	ruchu	pieszego	i	kołowego,	a	nade	wszystko	zastąpie-
nie	tradycyjnej	struktury	bloków	zabudowy	przez	wysokie	budynki	wolno	stojące,	w	których	powinna	zamieszkać	
znaczna	część	mieszkańców.	W	koncepcji	przebudowy	Paryża	(Plan	Voisin,	1925)	proponował	budowę	zespołu	
wysokich	bloków	wolno	stojących	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	historycznego	centrum	miasta,	w	dużym	stopniu	
kosztem	istniejącej	zabudowy.	Le	Corbusier	miał	możliwość	realizacji	swoich	idei	urbanistycznych,	zwłaszcza	w	za-
kresie	przestrzeni	publicznej,	w	nowej	stolicy	indyjskich	stanów	Pendżab	i	Haryana	(Ćandigar,	1952)	oraz	w	nielicz-
nych	mniejszych	projektach	urbanistycznych.	Koncepcje	wielkiej	przebudowy	dla	Paryża	i	Moskwy	miały	jedynie	
charakter	studialny.

Poglądy	 Le	Corbusiera,	 który	 był	 autorem	 kolejnego	 projektu	 utopijnego	miasta	 (Ville	 Radieuse,	 1935),	
i	innych	modernistów	zostały	ujęte	w	Karcie	Ateńskiej	(1933,	1943),	postulującej	strefowanie	funkcjonalne	i	wolno	
stojące	budownictwo	wielorodzinne	pośród	zieleni.	Karta	Ateńska	zapewniła	podbudowę	ideową	i	teoretyczną	na	
okres	40–60	lat.	Poznawana	poprzez	wystawy,	publikacje	i	dyskusje,	utorowała	ona	drogę	wielkim	osiedlom	miesz-
kaniowym	nowego	 typu,	budowanym	głównie	w	 trzeciej	ćwierci	XX	wieku	w	Europie,	Azji	 i	Ameryce	Północnej,	
złożonym	z	podobnych	do	siebie	lub	nawet	identycznych	budynków:	Pruitt-Igoe	w	Saint	Louis,	Aylesbury	Estate	
w	Londynie,	Park	Hill	w	Sheffield,	Ballymun	w	Dublinie,	 Les	Minguettes	w	Lyonie-Vénissieux,	 Les	Courtillières	
w	Pantin	pod	Paryżem,	Bijlmermeer	w	Amsterdamie,	Gropiusstadt	w	Berlinie,	Petržalka	w	Bratysławie,	Titan	w	Bu-
kareszcie,	Strogino	w	Moskwie,	Tuen	Mun	w	Hongkongu	i	tysiące	innych.	Wielkoblokowe	osiedla	zabudowy	miesz-
kaniowej	(zwane	blokowiskami)	o	uproszczonych	formach	architektonicznych	upowszechniły	się	na	ogromną	skalę,	
podobnie	jak	strefowanie	funkcjonalne	oraz	separacja	ruchu	pieszego	i	kołowego.	Ta	ostatnia	cecha	jest	nadal	po	
latach	oceniana	wysoko,	inne	były	kwestionowane	i	w	znacznym	stopniu	odrzucone.	

6. Totalitaryzm – Miasto Manifestacji

Systemy	 totalitarne	w	drugiej	 tercji	XX	wieku	 zwracały	 znaczną	uwagę	na	 tworzenie	 całkowicie	 nowych	
ośrodków	miejskich,	a	w	jeszcze	większym	stopniu	na	daleko	idącą	przebudowę	istniejących	centrów	miejskich	[8].	
Zachęcali	do	tego	sami	dyktatorzy	Niemiec	i	ZSRS,	świadomi	przydatności	przestrzeni	śródmiejskiej	jako	miejsca	
o	walorach	propagandowych,	planujący	przebudowę	stolic	–	Berlina	i	Moskwy	–	na	wielką	skalę.	W	aspekcie	teo-
retycznym	działalnością	taką	interesowała	się	zwłaszcza	krótkotrwała	doktryna	socrealizmu,	wprowadzona	w	za-
leżnych	od	ZSRS	krajach	Europy	Środkowej	pod	koniec	lat	40.	XX	wieku.	Lothar	Bolz	i	inni	socrealiści	traktowali	
przestrzeń	publiczną	miasta	jako	miejsce,	w	którym	będzie	można	przeprowadzać	wielkie	manifestacje	poparcia	
dla	władzy.	Zakładano	zatem	dostosowanie	parametrów	 tej	 przestrzeni	 do	możliwości	 poruszania	 się	pieszego	
manifestanta.	Niektórzy	z	teoretyków	urbanistyki,	na	przykład	Edmund	Goldzamt,	odwoływali	się	bezpośrednio	do	
uchwał	i	wypowiedzi	przywódców	partyjnych	[9].	Zarzucając	schematyzm	bądź	niską	jakość	zabudowie	dziewiętna-
stowiecznej	i	modernistycznej	dwudziestowiecznej,	proponowano	rozwiązania	–	z	nielicznymi	wyjątkami	–	równie	
schematyczne,	chociaż	oparte	na	innych	zasadach	stylistycznych.

Totalitarne	koncepcje,	ze	względu	na	możliwość	dysponowania	przez	planistów	znacznymi	terenami	i	środ-
kami	materialnymi	 oraz	 powiązanie	 z	 systemem	decyzyjnym,	 zaowocowały	 realizacjami	 o	 dużej	 skali,	 pomimo	
krótkotrwałego	obowiązywania.	W	nurcie	urbanistyki	socrealistycznej	do	przykładów	należą	całkowicie	nowe	mia-
sta	 (Dymitrowgrad,	1947;	Nowa	Huta	koło	Krakowa,	1949;	Eisenhüttenstadt,	1950),	 jak	 również	duże	dzielnice	
w	miastach	 istniejących	 (Poruba	w	Ostrawie,	1951).	Większość	z	nich	powstawała	 równolegle	z	sąsiadującymi	
zespołami	przemysłowymi.
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7. Współczesność – miasto tradycyjne?

W	ciągu	ostatnich	200	lat	nastąpił	szybki	wzrost	liczby	mieszkańców	Ziemi	–	z	około	1	miliarda	na	począt-
ku	XIX	wieku	do	około	7	miliardów	w	2011	 roku.	Równolegle	postępuje	wzrost	odsetka	 ludności	miejskiej	oraz	
wzrost	oczekiwań	 i	aspiracji	mieszkańców	miast.	Tendencje	 te,	nasilone	w	ostatnich	 latach,	sprawiają	że	 temat	
miasta	przyszłości	jest	nieustająco	aktualny.	Zarazem	prognozy	rozwoju	nierzadko	w	krótkim	czasie	wyprzedzane	
są	przez	rzeczywistość;	ponadto	ich	multidyscyplinarność	ogranicza	rolę	zagadnień	urbanistyczno-architektonicz-
nych	w	procesie	planowania,	przykładowo	w	porównaniu	ze	skalą	zainteresowań	pomysłodawców	renesansowego	
miasta	 idealnego.	Niemniej	 jednak	wielu	 twórców	nadal	podejmuje	 temat	miasta	przyszłości.	W	drugiej	połowie	
XX	wieku	liczne	były	koncepcje	miast	mające	studialny	i	utopijny	charakter,	a	niekiedy	nawet	na	poły	i	świadomie	
żartobliwy	(koncepcje	grupy	Archigram,	1964).	U	schyłku	XX	wieku	i	w	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku	Léon	Krier,	
architekt	 i	urbanista,	wyróżnia	się	swoimi	zdecydowanymi,	konserwatywnymi	poglądami	 [10].	W	odróżnieniu	od	
większości	architektów	deklarujących	 inspirację	 tradycją,	 lecz	 twórczo	 i	znacznie	 ją	przetwarzających,	Krier	na-
wiązuje	do	tradycji	bardziej	bezpośrednio.	Preferuje	tradycyjne	formy	urbanistyczne,	jak	również	tradycyjne	formy	
architektoniczne.	Wypowiada	się	przeciw	strefowaniu	funkcjonalnemu	w	mieście,	na	rzecz	przemieszania	funkcji.	
Zdaniem	Kriera	wizerunek	miasta	powinien	być	przestrzennym	odwzorowaniem	nakładania	się	na	siebie	przestrze-
ni	publicznej	i	przestrzeni	prywatnej.	

Krier	jest	autorem	realizacji,	w	których	wprowadził	głoszone	przez	siebie	poglądy	(Poundbury,	1988),	a	także	
projektów	studialnych	(rozbudowa	Waszyngtonu,	1985).	O	jego	znaczeniu	świadczy	również	spora	grupa	architek-.	O	jego	znaczeniu	świadczy	również	spora	grupa	architek-
tów	 i	decydentów	podzielających	 jego	poglądy,	 zarówno	w	sensie	 ideowym,	 jak	 i	 realizacyjnym.	Poglądy	 takie,	
w	szczególności	krytyka	wizji	modernistycznej,	znalazły	również	po	części	wyraz	w	wielu	współczesnych	dokumen-
tach	urbanistycznych,	zarówno	prawnych	(plany	dyrektywny	i	ogólny	dla	Paryża,	1977	[11];	plany	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	Krakowa,	1988	i	1994),	jak	i	ideowych	(Karta	Nowej	Urbanistyki,	1993;	Karta	Lipska,	2007).

8. Wnioski

Z	upływem	czasu	zwiększały	się	wysiłki	na	rzecz	opracowania	zasad	budowy	miasta	przyszłości	–	miasta	
idealnego.	Postulaty	te,	w	obliczu	uwarunkowań	danego	czasu	i	miejsca,	mogły	być	spełnione	jedynie	w	niewielkiej	
liczbie	realizacji	bądź	w	ograniczonym	zakresie.	Jednak	wiele	spośród	poszczególnych	teorii	wywarło	zauważalny	
wpływ	na	realizacje	urbanistyczne.	Kolejne	pokolenia	architektów	i	użytkowników	oceniają	je	rozmaicie	–	od	za-
chwytu	i	akceptacji	po	niechęć,	a	nawet	potępienie.

W	urbanistyce	i	architekturze,	podobnie	jak	w	innych	dziedzinach,	rzadko	osiągany	jest	ideał.	Niemniej	ważne	
jednak	jest	nieustanne	dążenie	do	niego,	chociaż	droga	taka	bywa	okupiona	błędami.	W	przeszłości	podjęto	wiele	
prób	kompleksowego	określenia	zasad	budowy	idealnego	miasta	przyszłości.	Niektóre	uzyskane	ustalenia	zaowoco-
wały	rozwiązaniami	cząstkowymi,	usprawniającymi	przestrzeń	miejską	i	tym	samym	jakość	życia	w	mieście.

1. Introduction

People	have	always	been	interested	in	the	future.	They	tried	to	predict	or	even	to	foretell	it.	Science-based	
research	i.e.	futurology	has	developed	quite	recently,	in	the	second	half	of	the	20th	century.	What	is	predicted	are	
phenomena	of	world,	national,	and	local	scale:	politics,	economy,	technological	progress,	demography,	etc.	The	
prognosis	have	become	part	of	studies	that	precede	the	planning	process	and	decision-making.	Another	sort	of	
the	consideration	of	the	future	are	directions	and	postulates,	which	are	supposed	to	be	met	in	order	to	improve	the	
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quality	of	life,	including	the	field	of	city	planning,	which	were	introduced	in	almost	all	periods	of	history.	They	could	
be	either	the	complex	urban	theories	or	more	detailed	guidelines.	Some	of	them	were	commissioned	for	a	particular	
purpose,	whereas	the	other	ones	were	ideological	or	artistic	declarations.	Their	authors	were	both	theoreticians	and	
practitioners	of	architecture.

2. Antiquity and Renaissance – the Ideal City

The	oldest	known	instructions	for	city	builders	were	presented	by	Marcus	Vitruvius	Pollio	around	15	BC	[1].	
He	made	its	plan	conditional	on	the	wind	directions,	favouring	octagon	for	its	shape	corresponding	with	the	wind	
rose.	With	regard	to	public	space,	he	insisted	on	the	main	plaza	being	localized	next	to	the	port	in	port	cities	or	in	
the	very	centre	in	inland	cities.	The	main	temples	should	be	built	on	elevated	sites,	to	be	provided	with	a	view	over	
their	vicinity.

The	books	by	Vitruvius	were	appreciated	to	an	extent	in	late	Roman	and	early	Medieval	periods	to	be	for-
gotten	later	on.	In	the	late	Middle	Ages,	the	art	of	city	building,	despite	its	high	standard,	was	never	considered	
theoretically.	Vitruvius’	work,	which	regained	popularity	in	the	15th	century,	influenced	the	contemporary	theory	and,	
in	turn,	the	built	projects.	In	the	15th	and	16th	centuries	a	number	of	concepts	based	on	the	regular	polygonal	plans	
were	made.	Few	built	projects	 include	plan	shapes	of	pentagon	(Zamość,	1580),	hexagon	(Stanisławów,	1662),	
heptagon	(Mannheim,	1607),	octagon	(Neuf	Brisach,	1698),	nonagon	(Palmanova,	1593),	etc.

The	most	complete	image	of	the	Ideal	City	was	worked	out	by	Giorgio	Vasari	the	Younger	(1598).	His	work,	
like	the	Vitruvian	one,	was	released	only	after	a	very	long	time,	in	1962,	and	could	not	make	impact	on	the	urban	
planning	[2].	Vasari	designed	the	octagonal	city	from	its	master	plan	to	quite	detailed	plans	of	plazas	and	some	
buildings.	Original	concepts	were	created	also	by	Leonardo	da	Vinci	(two-level	city),	Sebastiano	Serlio	(city	 like	
scenography	–	comic	or	tragic),	and	others.

However,	the	impact	of	Renaissance	theory	on	the	practice	was	quite	limited	in	highly	urbanized	Europe.	It	
left	a	stronger	mark	in	Latin	America:	from	the	16th	to	the	18th	century	several	hundreds	of	new	cities	were	planned	
in	accordance	with	the	Laws	of	Indies	i.e.	complex	urban	regulations	issued	by	the	king	Philip	II.	It	was	ordered	to	
take	the	wind	directions	into	account	and	to	localize	the	market	square	in	the	centre	(Mendoza,	1561)	or	next	to	the	
port	(San	Agustin,	1565),	while	the	church	in	the	highly	exposed	place	(Cuzco,	1559).

The	cities	of	religious	refugees	formed	a	separate	group	of	new	projects.	Searching	for	places	to	live	accor-
ding	to	the	values	they	shared,	the	refugees	planned	and	built	their	towns	in	a	highly	regular	way,	both	on	the	Old	
Continent	(Freudenstadt,	1599)	and	the	New	one	(New	Haven,	1638).	

3. Baroque – the City-Symbol

Renaissance	city	space	concepts	were	improved	and	enlarged	in	the	Baroque	period.	Less	theory	was	at-
tended	to,	while	more	projects	were	put	in	practice.

Marc-Antoine	Laugier	demanded	 in	1743	 the	uniformity	of	detail	and	variety	of	 the	whole.	He	 found	 the	
contemporary	precision	and	planning	monotony	boring	and	responsible	for	the	disorder	of	older	towns	being	longed	
for.	He	stated	that	cities	should	draw	on	parks,	though	only	those	planned	in	an	organic	way,	combining	order	with	
bizarreness	and	symmetry	with	diversification.	 In	his	opinion,	opulence	and	contrasts,	and	even	some	disorder,	
resulted	in	the	increased	beauty	of	composition	[3].	Laugier’s	views	were	of	limited	importance	during	the	tendency	
towards	geometrisation	and	regularity	of	both	city	and	garden	spaces,	best	exemplified	by	the	Versailles	complex	
(since	1661).	They	returned	in	the	Romantic	and	Art	Noveaux	periods,	again	in	the	garden	projects	rather	than	the	
typical	city	ones.

The	biggest	Baroque	built	urban	project	was	the	new	capital	of	the	United	States	(Washington,	1791).	The	
planner,	Pierre	Charles	L’Enfant,	created	a	visionary	base	for	the	new	capital	model	project	[4].	He	regarded	it	as	
the	place	to	live	and	work	as	well	as	the	symbol	of	the	future	achievement	by	the	new	nation	taking	a	historic	ad-
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vantage	of	the	democratic	system.	The	city	was	designed	on	the	scale	exceeding	the	monarchic	Versailles,	with	the	
application	of	similar	compositional	methods	and	tools.	L’Enfant	ensured	the	exposed	localisation	of	the	authorities’	
seats	and	adjacent	public	spaces;	he	also	took	care	of	some	variation	by	the	gentle	breaking	of	the	long,	otherwise	
straight	avenues.

The	design’s	grand	scale	and	the	architect’s	uncompromising	nature	resulted	in	L’Enfant’s	loss	of	the	com-
mission.	The	project	was	completed,	and	only	slightly	amended,	by	his	collaborator	Andrew	Ellicott.	The	original	
design	was	most	appreciated,	which	was	expressed	in	its	supplementing	with	the	pieces	missing	during	the	long	
construction;	that	took	place	mostly	at	the	turn	of	the	19th	century	and	at	the	turn	of	the	20th	century.	

A	special	token	of	appreciation	for	L’Enfant’s	attitude	were	the	future	grand-scale	projects	of	the	new	capitals	
for	Australia	(Canberra,	1912),	India	(New	Delhi,	1912),	and	Brasil	(Brasilia,	1957).	Moreover,	the	creation	of	new	
cities	was	usually	accompanied	by	ideological	declarations	since	L’Enfant’s	time.

4. Industrial period – Garden City

In	the	19th	century	industry	developed	rapidly,	like	the	neighbouring	cities,	the	latter	being	often	barely	vast	
workers’	settlements,	deprived	of	proper	public	spaces.	A	form	of	reaction	were,	neither	numerous	nor	built,	con-
cepts	of	complex	industrial	and	residential	projects	equipped	with	necessary	infrastructure.	The	most	known	one	is	
the	New	Harmony	concept	by	Robert	Owen.	It	was	based	on	the	almost	full	economic	self-sufficiency	of	the	society	
that	was	to	inhabit	the	area	developed	as	compact	building	complex	surrounding	the	large	common	space.	The	idea	
was	completed	neither	in	Scotland,	where	Owen	tried	to	introduce	it	in	the	textile	factory	he	had	purchased	(New	
Lanark,	ca.	1815),	nor	in	the	American	Indiana,	where	he	arrived	with	the	intention	of	building	quite	a	new	society	
(New	Harmony,	ca.	1825).	Although	distant	from	the	reality,	half-Utopian	and	called	this	way	by	researchers,	the	
Owen’s	vision	indicated	the	way	towards	complex	evaluation	of	the	entirely	new	urban	forms	coupling	industrial	and	
residential	functions.

At	the	turn	of	the	19th	century	intense	efforts	were	undertaken	to	create	the	complex	city	theory	that	could	
face	the	challenges	of	the	time.	The	concept	city	projects	were	proposed	by	Arturo	Soria	y	Mata	(linear	city,	1882),	
Antonio	Sant’Elia	(futurist	city	of	skyscrapers,	1914),	Tony	Garnier	(industrial	city,	1918),	and	others.	The	proposal	
of	the	Garden	City	by	Ebenezer	Howard,	presented	in	1898,	won	the	biggest	interest	and	recognition	[5].	He	as-
sumed	the	city	of	limited	size,	which	could	combine	urban	civilisation	with	country	values.	That	was	to	be	ensured	
by	the	communal	land	property,	controlled	amount	of	area	and	population,	organic	and	functional	balance	of	the	
city	and	its	surroundings.	Apart	from	the	most	known	examples	(Letchworth,	1903;	Welwyn,	1920),	a	lot	of	smaller	
settlements	and	existing	city	districts	were	built,	 including	the	Polish	examples	(Kolumna-Las	near	Łódź,	1927).	
Howard’s	favourable	opinion	on	Cracow	as	the	garden	city	of	natural	development,	uttered	in	1912	during	his	Espe-
ranto	lecture	in	Cracow,	is	quoted	in	Polish	urban	literature	[6].

5. Modernism – Machine For Living In

The	numerous	Modernist	architects’	social	 involvement	and	 the	 idea	of	 radical	progress	 resulted	 in	 their	
interest	in	the	cities’	large-scale	recomposition	[7].	Of	significant	importance	were	Le	Corbusier’s	publications	and	
his	Utopian	project	of	the	city	for	3	million	inhabitants	(Ville	Contemporaine,	1922),	which	was	based	on	the	gridded	
system.	Le	Corbusier	proposed	functional	zoning,	the	separation	of	vehicle	and	pedestrian	traffic,	and	especially	
the	replacement	of	traditional	building	quarters	by	high-rise	free-standing	buildings	supposed	to	house	significant	
number	of	residents.	 In	 the	Paris	redevelopment	concept	project	(Plan	Voisin,	1925)	he	proposed	a	complex	of	
high-rise	blocks	of	flats	next	to	the	historic	centre,	mostly	instead	of	existing	structures.	Le	Corbusier	could	put	his	
urban	ideas	in	practice,	especially	with	regard	to	public	spaces,	in	the	new	capital	of	Punjab	and	Haryana	states,	in	
India	(Ćandigar,	1952)	and	in	smaller	urban	projects.	The	redevelopment	concepts	of	Paris	and	Moscow	were	just	
of	the	study	character.
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The	views	by	Le	Corbusier,	who	was	responsible	for	another	Utopian	design	(Ville	Radieuse,	1935),	and	by	
other	Modernists	were	expressed	in	the	Athens	Charter	(1933,	1943),	calling	for	functional	zoning	and	free-standing	
high-rise	buildings	amidst	greenery.	The	Athens	Charter	provided	the	ideological	and	theoretical	base	for	40	to	60	
years.	Disseminated	 through	exhibitions,	publications,	and	discussions,	 it	cleared	 the	way	for	 the	 large	housing	
projects,	built	mostly	in	the	third	quarter	of	the	20th	century	in	Europe,	Asia	and	North	America,	consisting	of	similar	
or	even	identical	buildings:	Pruitt-Igoe	in	Saint	Louis,	Aylesbury	Estate	in	London,	Park	Hill	in	Sheffield,	Ballymun	
in	Dublin,	Les	Minguettes	in	Lyon-Vénissieux,	Les	Courtillières	in	Pantin	by	Paris,	Bijlmermeer	in	Amsterdam,	Gro-
piusstadt	in	Berlin,	Petržalka	in	Bratislava,	Titan	in	Bucharest,	Strogino	in	Moscow,	Tuen	Mun	in	Hong	Kong,	and	
thousands	of	other	ones.	That	type	of	housing,	which	featured	simplified	architectural	forms,	was	widespread	as	
well	as	functional	zoning	and	the	separation	of	vehicle	and	pedestrian	traffic	were.	The	latter	idea	is	still	highly	ap-
preciated,	the	former	ones	were	questioned	and	often	rejected.	

6. Totalitarianism – City of Manifestation

Totalitarian	systems	from	1930’s	to	1950’s	put	attention	to	the	new	cities	and	even	more	towards	the	redeve-
lopment	of	the	existing	city	centres	[8].	The	dictators	of	Germany	and	USSR,	conscious	of	city	centres	propaganda	
values,	encouraged	to	remodel	thoroughly	the	capitals,	Berlin	and	Moscow.	The	theoretical	aspect	was	taken	into	
account	mostly	 by	 the	 short-termed	Socialist	 Realism	 doctrine,	 which	was	 introduced	 in	 the	USSR-dependent	
Central	European	countries	 in	 the	 late	1940’s.	Lothar	Bolz	and	other	 representatives	of	 the	doctrine	perceived	
city	space	as	the	site	of	mass	manifestations	in	favour	of	the	authorities.	Therefore	the	space	parameters	were	to	
be	adjusted	to	the	abilities	of	a	pedestrian	participant.	Some	urban	theoreticians,	like	Edmund	Goldzamt,	referred	
directly	to	the	documents	and	views	by	the	communist	party	leaders	[9].	The	19th-century	building	and	20th-century	
Modernism	were	criticized	for	low	quality	or	schematism,	however	the	new	solutions	turned	out,	with	few	excep-
tions,	to	be	equally	schematic	though	based	on	different	stylistic	rules.

Totalitarian	 concepts,	 for	 the	 areas	 and	means	 at	 the	 disposal	 of	 planners	 being	 linked	 to	 the	 decision	
systems,	resulted	in	a	number	of	large	built	projects	despite	the	short	time	they	were	valid.	The	examples	of	the	
Socialist	Realism	urban	planning	are	both	new	cities	(Dimitrovgrad,	1947;	Nowa	Huta	near	Cracow,	1949;	Eisen-
hüttenstadt,	1950)	and	the	extensions	of	existing	ones	(Poruba	in	Ostrava,	1951).	Most	of	them	were	combined	with	
simultaneously	built	industrial	complexes.

7. The Contemporary – Traditional City?

There	has	been	a	significant	growth	of	the	world	population	in	the	recent	200	years	from	ca.	1	billion	in	early	
19th	century	to	ca.	7	billion	in	2012.	The	urban	population	by	percentage	and	their	general	expectations	and	aspira-
tions	have	increased,	too.	Those	tendencies,	especially	in	the	recent	years,	have	made	the	subject	of	the	future	city	
still	relevant.	On	the	other	hand,	the	forecasts	often	turn	out	to	be	soon	exceeded	by	the	reality;	moreover,	their	mul-
tidisciplinarity	has	limited	the	importance	of	compositional	and	architectural	aspects	in	the	planning	process,	e.g.	as	
compared	to	the	range	of	interest	featured	by	the	Renaissance	Ideal	City	creators.	However,	architects	continue	to	
undertake	the	subject	of	the	future	city.	In	the	second	part	of	the	20th	century	there	were	numerous	city	concepts	of	
study	and	Utopian	character,	some	of	them	even	consciously	somewhat	humorous	(Archigram	concepts,	1964).	At	
the	end	of	the	20th	century	and	in	the	first	decade	of	the	21st	century	the	clear,	conservative	views	by	architect	and	
urban	planner	Léon	Krier	are	quite	outstanding	[10].	Unlike	most	architects,	who	declare	drawing	inspiration	from	
the	tradition	but	transform	it	quite	thoroughly,	Krier	draws	on	the	tradition	more	directly.	He	prefers	traditional	forms,	
both	urban	and	architectural.	He	opposes	 functional	zoning	 in	cities,	 favouring	 the	mixing	of	different	 functions.	
According	to	Krier,	the	city	image	should	spatially	reflect	the	overlap	between	public	and	private	spaces.	

Krier	is	responsible	for	built	urban	projects,	in	which	he	materialized	his	opinions	(Poundbury,	1988),	as	well	
as	 the	study	ones	(Washington	extension,	1985).	His	significant	position	has	also	been	confirmed	by	a	number	
of	architects	and	decision-makers	sharing	his	opinions,	both	 in	 the	 ideological	and	practical	ways.	Close	views,	
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especially	the	criticism	of	Modernist	vision,	have	been	expressed	to	an	extent	in	numerous	contemporary	urban	
documents,	both	 legal	(directive	plan	and	master	plan	for	Paris,	1977	[11];	development	plan	for	Cracow,	1988,	
1994)	and	ideological	(Charter	of	the	New Urbanism,	1993;	Leipzig	Charter,	2007).

8. Conclusions

With	time,	there	have	been	increasing	efforts	to	evaluate	the	principles	of	the	future	city	–	an	ideal	one.	The	
postulates,	facing	the	conditions	of	time	and	location,	could	only	be	realized	in	a	small	number	of	projects	or	to	
the	limited	extent.	However,	a	lot	of	particular	theories	have	left	noticeable	mark	on	built	urban	projects.	The	next	
generations	of	architects	and	users	have	judged	them	in	different	ways	ranging	from	admiration	and	acceptance	to	
reluctance	and	even	condemnation.

In	architecture	and	urban	planning,	like	in	other	fields,	seldom	is	the	ideal	achieved.	It	is,	however,	equally	
important,	to	aim	at	it,	though	some	ways	may	be	misleading.	A	lot	of	attempts	were	undertaken	in	the	past	to	de-
termine	the	principles	of	construction	for	the	ideal	cities	of	the	future.	Some	of	the	solutions	have	resulted	in	partial	
improvements	of	the	city	space	and,	in	turn,	of	the	quality	of	city	life.
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Il.	 1.	 Widok	 centrum	 miasta	 idealnego.	 Mal.	 nieznany	Autor	 (dawniej	 przypisywany	 Piero	 della	 Francesca),	 ok.	 1490,	 [za:]	 
R.	Krautheimer,	The Panels in Urbino, Baltimore and Berlin Rediscovered [w:]	Italian Renaissance Architecture From Bru-
nelleschi To Michelangelo,	London	1994

Ill.	1.	A	view	of	the	Ideal	City	centre.	By	unknown	Author	(once	attributed	to	Piero	della	Francesca),	ca.	1490.	[From:]	R.	Krautheimer,	
The Panels in Urbino, Baltimore and Berlin Rediscovered [w:]	 Italian Renaissance Architecture From Brunelleschi To 
Michelangelo,	London	1994

Il.	2.	Idealizowany	widok	Waszyngtonu	w	trakcie	realizacji.	Rys.	nieznany	Autor,	ok.	1850–1890	(kompilacja	widoków	pochodzą-
cych	z	różnych	okresów);	[Za:]	J.	W.	Reps,	Washington on View,	Chapel	Hill–London	1991

Ill.	2.	Idealized	view	of	Washington	DC	during	its	construction.	By	unknown	Author,	ca.	1850–1890	(compilation	of	views	dating	
back	to	different	periods).	[From:]	J.	W.	Reps,	Washington on View,	Chapel	Hill–London	1991

Il.	3.	Widok	New	Harmony	w	stanie	Indiana.	Rys.	Stedman	Whitwell,	ok.	1825.	[Za:]	J.	W.	Reps,	The Making of Urban America,	
Princeton	1992

Ill.	 3.	A	view	of	New	Harmony,	 Indiana.	By	Stedman	Whitwell,	 ca.	1825.	 [From:]	 J.	W.	Reps,	The Making of Urban America,	
Princeton	1992

Il.	4.	Szkic	miasta	przyszłości.	Rys.	Le	Corbusier,	1922;	[Za:]	M.	Trachtenberg	i	I.	Hyman,	Architecture from Prehistory to Post-
modernity,	New	York	2002

Ill.	4.	A	view	of	 the	 future	city.	By	Le	Corbusier,	1922;	 [From:]	M.	Trachtenberg	and	I.	Hyman,	Architecture from Prehistory to 
Postmodernity,	New	York	2002

Il.	5.	Widok	mieszkalnej	części	Eisenhüttenstadt.	Rys.	Kurt	Leucht,	1952.	[Za:]	Aufbau West, Aufbau Ost. Die Plänstadte Wolfs-
burg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit,	red.	Rosmarie	Beier,	Ostfildern-Ruit	1997

Ill.	5.	A	view	of	the	residential	part	of	Eisenhüttenstadt.	By	Kurt	Leucht	1952.	[From:]	Aufbau West, Aufbau Ost. Die Plänstadte 
Wolfsburg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit,	ed.	Rosmarie	Beier,	Ostfildern-Ruit	1997

Il.	6.	Widok	Poundbury.	Rys.	Léon	Krier	[Za:]	L.	Krier,	Architektura wspólnoty,	Gdańsk	2011

Ill.	6.	A	view	of	Poundbury.	By	Léon	Krier	[From:]	L.	Krier,	Architektura wspólnoty,	Gdańsk	2011




