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

Przestrzeń publiczna tradycyjnego miasta ma charakter biegunowy. Między dominantami a obrzeżnymi tere-
nami zieleni wytwarza się kompozycyjne napięcie. Strukturalizm zwraca uwagę na rolę przestrzeni biegunowej 
w powstawaniu genius loci. Nowy urbanizm przywraca zasadę wzrostu struktury miejskiej, nieco zapomnianą 
w czasach dominacji samochodu. Jest to zasada modułów – quiet areas, umieszczonych w zielonej sieci 
regulatorów i stymulatorów. 
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A b s t r a c t  

Public space of a traditional city is of polar nature. Tension of a composition arises between the dominants 
and greenery edges. Structuralism pays attention to the role of polar space in the creation of genius loci. New 
urbanism restores the principle of the increase in the town substance, a bit neglected in the era dominated 
by car. It is a principle of modules – quiet areas located among the green network of regulators and 
stimulators. 
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1. Wstęp 

Podstawową cechą przestrzeni publicznej jest ludzka skala, wynikająca głównie z pieszej komu-
nikacji. Elementy atrakcyjne muszą być przede wszystkim łatwo dostępne. Między innymi z tego powodu 
tkanka tradycyjnego miasta była zawsze na tyle gęsta, na ile pozwalała aktualnie stosowana technologia [1]. 
Zwarta przestrzeń publiczna zazwyczaj mieściła się w promieniu rzadko przekraczającym kilkaset metrów.  

Poza tym promieniem w naturalny sposób wygasała substancja poszczególnych dzielnic, zgodnie  
z regułą Thünena, otaczając się wyciszonymi obszarami zieleni. Zanikająca tu aktywność komunikacyjna 
(towarzysząca funkcjom gospodarczym miasta) sprowadzała tereny te do roli różnorodnie wykorzystywa-
nych stref, nadających miastu twarz jego mieszkańców, rozpoznawalną daleko poza zasięgiem oddziały-
wania gospodarczego. O ile struktura tkanki odpowiadała na funkcjonalne potrzeby codzienności, o tyle 
zieleń kreowała zachowania odświętne. Tu pojawiały się najbardziej charakterystyczne, wspólnie kultywo-
wane zwyczaje i zróżnicowane sposoby spędzania wolnego czasu, stanowiące o obliczu miasta i wspólno-
cie obywateli. Wystarczy wspomnieć liczne towarzystwa i kluby sportowe, teatry, ogródki, parki, przystanie  
i porty rzeczne czy jeziorne.  

Miasta harmonijne, przy powiększaniu się o nowe dzielnice, pozostawiały bez zmian zręby zieleni 
zastanej, rozwijając ją jedynie. Działo się tak choćby z powodu oczywistych ograniczeń fizjograficznych, 
wynikających z historyczno-obronnej specyfiki pierwotnej lokacji.  

2. Areny transgresji 

W miastach tradycyjnych zielone kontury tkanek sprzęgają się kompozycyjnie z lokalną dominantą 
(wieżą kościoła), nadając tkance kierunkowość i obiektywizując kolejność różnych charakterystycznych 
cząstek miasta, leżących pomiędzy centrum a brzegiem. Obiektywna osnowa przestrzeni jest zrębem tzw. 
mapy poznawczej [2, 3], samopowielającej się w umysłach wszystkich mieszkańców. Osnowa ta, na podo-
bieństwo pola magnetycznego, jednoznacznie osadza w świadomości elementy miasta, niczym opiłki 
żelaza. Psychologia środowiskowa wykazuje, że fundamentalne dla cywilizacji wartości, takie jak uczucia 
wyższe i poczucie wspólnoty, można wywoływać wyłącznie znakami, zakorzenionymi w świadomości lub 
podświadomości członków grupy [4]. Zbiorami takich znaków są właśnie spójne mapy poznawcze. Specy-
ficzne miejsce w tych mapach przypada obszarom zielonych konturów tkanki. Strukturalizm określa je 
mianem aren transgresji, czyli miejsc mieszania się porządku codziennego z odświętnym [5]. Społecznymi 
produktami transgresji są wspólnie wytwarzane i związane z miejscem obrazy i mity, niezbędne dla zbio-
rowej świadomości, współtworzące genius loci. Wystarczy zwrócić uwagę na popularność takich imprez, 
jak np.: cykliczne imitacje rycerskich turniejów, odtwarzanie historycznych bitew, różnego rodzaju jarmarki 
oraz letnie festiwale muzyczne i teatralne.  

3. Kształt miasta 

Stale obecny problem skali człowieka powodował, iż różnorakie teorie miejskości powstawały  
i ewoluowały w czasie równolegle z innymi teoriami estetycznymi. Wszystkie miarę ludzką stawiały  
w swoim centrum. Stąd tradycyjne miasto jest podobne do innych kompozycji czasu rzeczywistego, jak 
choćby muzyka czy balet [6]. Wizjonerskie powiedzenie Goethego, że architektura jest zamrożoną muzyką, 
odnosiło się zapewne przede wszystkim do uporządkowanej tradycyjnej ulicy czy placu. 

Zazwyczaj w opracowaniach dotyczących przestrzeni publicznej większą wagę przywiązuje się do 
samej tkanki. Tymczasem zieleń strukturalna stanowi drugi element przestrzeni biegunowej. Ta bieguno-
wość wciąż kształtuje i utrwala nasz estetyczny smak, poczucie rozległej i złożonej kompozycji czasoprze-
strzennej [7]. Siły tego oddziaływania nie zniweczyły nawet nieudane operacje urbanistyczne, którym pod-
dano większość miast.  



 257

Dla estetycznych teorii wywodzących się z gestaltyzmu i przywiązujących kluczowe znaczenie do 
konturu formy, zieleń miejska w harmonijnie rozwijającej się urbanistycznej tkance zawsze była bardzo 
istotnym środkiem wyrazu. Wyznacza ona zarówno początek, koniec, jak i – domyślnie – środek ciężkości 
najważniejszych urbanistycznych fraz. Nadaje sens wszystkim istotnym parametrom kompozycyjnym 
tkanki miasta. Formotwórcza funkcja zielonych terenów odpowiada kompozycyjnym obszarom pauzy  
i ciszy muzycznej, niezbędnych dla uzmysłowienia sobie czasoprzestrzennego kształtu [8]. Kompozycja 
miast – nawet tych wielkich – zawsze była kreacją utworu złożonego z wielu podobnych modułów, 
dodawanych do siebie w miarę potrzeb. Moduł o wzorcowej czytelności kompozycyjnej posiada średnicę 
200–500 m. Okalająca zwartą zabudowę modułu zieleń, to swoiste passe-partout, pozwalające na 
uświadomienie sobie urbanistycznej formy. Spoista przestrzeń o takiej wielkości sprzyja wywoływaniu 
estetycznego transu u obserwatora [9, 10]. Ta symetryczna do innych dziedzin sztuki metoda 
komponowania jest bez wątpienia najbardziej wyrafinowanym osiągnięciem urbanistyki, dziś niedościgłym 
dla naszych rozregulowanych i niespójnych metod budowy miast.  

4. Quiet areas 

Nowy Urbanizm zwraca się ku zasadzie wzrostu struktury miejskiej, nieco zapomnianej od czasu 
gwałtownego rozwoju komunikacji indywidualnej. Była ona wcześniej niemalże intuicyjnie realizowana  
w urbanistycznej praktyce. Rysunek ukazuje plan rozwoju Poznania z 1946 roku, oparty o zasadę biegu-
nowych modułów, powiększających funkcjonalny program intensywnie rozwijającego się miasta [11].  

Pojawiający się coraz częściej postulat quiet area sformułowany w Karcie Ateńskiej 2003 [12] 
określa implicite cechy harmonijnej tkanki miejskiej. To w swej istocie moduł przestrzeni biegunowej, 
skonstruowany w ludzkiej skali. Pieszy charakter spójnej przestrzeni publicznej wyrzuca tereny komunika-
cji kołowej na zewnątrz, do funkcjonalnego konturu zielonego pierścienia. Wszelkie trasy ruchu, parkingi 
buforowe, przystanki komunikacji zbiorowej, parkingi rowerowe, jak i inne urządzenia związane z komuni-
kacją muszą oczywiście znaleźć się w tym konturze, jak najbliżej samej tkanki. 

Koegzystencja intensywnej komunikacji kołowej z zielenią to zaledwie część problemów, które mu-
szą być poprawnie rozwiązane w obrębie strefy konturowej. Należy również zlokalizować tam wszelkie 
obszary zieleni użytkowej: od osiedlowych, obwodowych ciągów spacerowych dla rekreacji codziennej, 
ogródków i placów zabaw rozmieszczonych peryferyjnie w stosunku do tkanki, aż po niezmiernie istotne 
dla oblicza miasta tereny tzw. rekreacji twardej.  

5. W zielonej sieci 

Zielone strefy konturowe powinny stać się istotnym elementem realizacji tzw. dezyderatu input-output, 
naszkicowanego w Nowej Karcie Ateńskiej. Dezyderat ten określa zasadę ochrony przyrodniczych zasobów 
za pomocą odpowiednich regulatorów i stymulatorów. Większość z nich to jak dotychczas twory intencjo-
nalne. Jednakże, ciągłość układów przyrodniczych w postaci sieci połączonych konturów funkcjonalnych  
z całą pewnością stanowić może osnowę dla tychże regulatorów i stymulatorów. Bowiem właściwie zapro-
jektowane i wyposażone w zieleń kontury tkanki, to skuteczne regulatory wilgotności, napowietrzacze i fil-
try powietrza, zwalczające negatywne skutki wyspy ciepła, nieodłącznie towarzyszącej miastu.  

Polis przyszłości mieć będzie formę policentryczną. Taki scenariusz jest najlepszy również z eko-
nomicznego punktu widzenia, bowiem systemy komunikacyjne układu wieloośrodkowego (zlokalizowane  
w strefach konturowych) mogą być łatwo wymieniane bez inwazji w rdzenie tkanki. Jest to istotne w obliczu 
braku sensownej alternatywy dla technologii stosowanych obecnie, w perspektywie bliskiego końca dzi-
siejszej epoki paliwowej. 
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1. Introduction 

Basic feature of public space is the human scale resulting mainly from the pedestrian circulation. 
Attractive components shall first of all be easily accessible. For that reason – among others – the 
substance of a traditional city has always been as much compact as possible in view of the applied 
technology in a given time [1]. Compact public space usually was contained within the radius hardly ever 
exceeding several hundred metres.  

In accordance with Thünen principle, the structure of respective districts naturally dies out outside 
the radius, being surrounded with quiet green areas. The fading transport activity (always accompanying 
the commercial functions of the city) lays behind the reason why these areas have become zones playing 
a number of different roles, which provide the city with 'the face of its inhabitants' that is recognizable far 
outside its commercial interaction. As long as the structure of the substance corresponded to the 
functional needs of the 'daily life', then the greenery created 'holiday' life styles. This is here where the 
most characteristic, most commonly cultivated habits and various ways of spending the free time 
determining the city image and communal life of the inhabitants have appeared. It is enough just to list 
numerous societies, sports clubs, theatres, gardens, parks and river or lake docks.  

Harmonious cities, expanding their size with new districts, left the existing greenery unchanged but 
for its elaboration. It was due to obvious physiographic limitations resulting from historically defensive 
properties of a given location.  

2. Areas of transgression 

In traditional cities green contours of the substance overlap with the local dominant (church tower) 
into one composition, providing the substance with the direction and objective sequence of different, 
characteristic parts of the city situated between the centre and the edge line. Objective matrix of space is 
the framework of the so-called cognitive map [2, 3] that gets multiplied in the minds of all the inhabitants. 
The matrix unequivocally polarizes the components of the city in the cognition, similarly to the way  
a magnetic field polarizes the sawdust. Environmental psychology shows that values that are fundamental 
for civilization such as higher feelings, community spirit may be evoked only with signs rooted in the 
consciousness or sub-consciousness of the group members [4]. Cohesive cognitive maps are such sets of 
signs. The maps attribute special location to green areas. Structuralism calls them areas of transgression 
that is areas where daily life style mixes up with holiday life style [5]. Social products of transgression are: 
jointly generated images and myths related to a given place and necessary for collective consciousness as 
they jointly create genius loci. The popularity of such events as e.g. recurrent knights' tournaments,  
re-enactment of historical battles, various markets or summer musical or theatre festivals is clearly 
noticeable.  

3. Shape of the city 

The omni-present issue of a human scale triggered the creation and evolution of a number of 
theories of 'municipality' alongside the theories of aesthetics. All of them deem human scale as their 
centres. That is why a traditional city is similar to other real time compositions such as pieces of music or 
ballet for example [6]. Goethe’s visionary statement that architecture is a frozen piece of music certainly 
related mainly to an orderly, traditional street or square. 

Publications referring to public space usually pay much attention to the substance as such. At the 
same time structural greenery makes up the other component of the polar space. This polarity constantly 
shapes and reinforces our aesthetic taste, the feeling of vast and complex composition of time and space [7]. 
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The forces of this interaction have not been destroyed even by the most unsuccessful urban activities that 
most cities have been subjected to.  

For aesthetic theories originating from gestalt psychology and viewing the contour of the form as of 
key importance, municipal greenery in harmoniously developing urban substance has always been  
a significant means of expression. It determines both the beginning, the end as well as – implicitly – the 
centre of the most important 'urban phrases'. It assigns sense to all the important parameters of the 
composition of the substance of the city. Form creating function of green areas may be compared to 
pauses and silence in musical compositions that are essential for us to realize the shape of the time and 
space [8]. Composition of the cities – even those very big ones – has always been a creation of a piece 
composed of many similar modules, added if needed. A module of exemplary readability with regard to its 
composition has a diameter ranging from 200–500 m. The module of greenery surrounding the compact 
development is a passé-partou, unique in its character, which makes us realize what the urban form is. 
Coherent space of such size fosters the induction of an aesthetic trance in the viewer [9, 10]. This method 
of composing, symmetric to other fields of art, is, without any doubt, the most refined urban achievement, 
today unattainable for our deregulated and incoherent methods of the development of the cities.  

4. Quiet areas 

New urbanism turns to the principle of the increase in the urban structure that was somewhat 
forgotten since the dramatic development in individual communication. Prior it was mostly executed 
intuitively in urban practice. The figure shows the plan of Poznan development of 1946, based on the 
principle of polar modules increasing the program of functions of a rapidly developing town [11].  

The more and more frequently raised demand for quiet areas defined in the Charter of Athens 
2003 [12] defines the implicit features of a harmonious town substance. This is, in its essence, a module 
of polar space constructed in a human scale. Pedestrian nature of the coherent public space pushes 
traffic areas outside, to the functional contour – green ring. Any traffic routes, buffer car parks, stops of 
public means of transport, bike parking racks and other devices connected with transport must be located 
within the contour, as close as possible to the substance itself. 

Co-existence of extensive traffic and greenery is just one of many problems which need appropriate 
solutions within the area contour. All other types of usable green areas: the walking paths running around 
a housing estate for daily recreation purposes, gardens and play grounds peripherally situated with regard 
to the substance as well as finally the so-called hard recreation, so significant for the city image, should 
also be located therein.  

5. In the green network 

Green contour zones shall become significant components of the implementation of input-output 
desideratum, drafted in the New Charter of Athens. The desideratum determines the principle of the 
protection of natural resources via appropriate regulators and stimulators. Most of them – so far – have 
been created intentionally. However, the continuity of biological systems in the form of functional contour 
networks may definitely constitute the matrix for the said regulators and stimulators. The well designed 
and provided with greenery contours of the substance can become by themselves efficient regulators of 
humidity, aerators and air filters which fight the negative effects of heat, generated by the city life.  

Polis of the future may adopt a polycentric form. From the economic point of view, such a scenario 
is the best as the transport systems of polycentric layout (located in the contour zones) may be easily 
replaced without the necessity to invade the substance roots. It is of significant importance in view of the 
exhaustion of today’s fuels that is soon to come true and no sensible alternative for the technologies 
applied today. 



 260

Literatura/References 

[1] S a l i n g a r o s  N., Complexity and Urban Coherence, Journal of Urban Design, vol. 5/2000. 
[2] L y n c h  K., The Image of the City, MIT Press, Cambridge 1960. 
[3] T o l m a n  E.C., Cognitive Maps in Rats and Men, Psychological Review, z. 55, 1948, 189-208. 
[4] L o r e n z  K., Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa 1986, 79. 
[5] P o r ę b s k i  M., Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972, 121. 
[6] C h o m i ń s k i  J.M., Formy muzyczne, t. II, Kraków 1956. 
[7] L o r e n z  K., Regres człowieczeństwa, PIW, Warszawa 1986, 130.  
[8] K o z a c z k o  M., Psycho – Physiology in View of Creation and Perception of architectonic and 

urbanistic Form, Aesthetic & Architectural Composition, DUT, Dresden 2005.  
[9] B i e l a w s k i  L., Strefowa teoria czasu, PWM, Kraków 1976. 

[10] W e j c h e r t  K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1974. 
[11] K o d y m - K o z a c z k o  G., Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym, [w:] Architektura i urba-

nistyka Poznania w XX wieku, pod red. T. Jakimowicz, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005. 
[12] European Council of Town Planners, The New Charter of Athens 2003 (The European Council of 

Town Planners’ Vision for Cities in the 21st century), Lizbona 2003. 
 
 
 
 

 

 
Il. 1. Plan ogólny Poznania z 1946 roku. Moduły biegunowe struktury 

Ill. 1. Masterplan of the Poznań, 1946. Polar modules of the structure 




