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

Środowisko mieszkaniowe w dwudziestym wieku zostało poddane transformacji ideowej w oparciu o trzy 
główne dokumenty: Deklarację z La Sarraz z 1928 roku, Kartę Ateńską z 1933 roku i Nową Kartę Ateńską  
z 1998 rok. Warto wskazać na jeszcze jeden dokument, którym była Deklaracja Konferencji ONZ w Sztok-
holmie w 1972 roku, kiedy to, jak pisze Grażyna Schneider-Skalska, stwierdzono, że „człowiek jest zarówno 
tworem jak i twórcą swego środowiska, które daje mu fizyczną egzystencję i dostarcza możliwości rozwoju 
intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego”2. Znaczący wpływ na przewartościowania ideowe  
i kompozycyjne środowiska mieszkaniowego w XX wieku miały dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka,  
a także wielka awangarda, która zrewolucjonizowała dotychczasową stylistykę estetyczną w architekturze  
i urbanistyce. Niniejsza refleksja wynika z przekonania autora o wyjątkowości ubiegłego stulecia nie tylko  
w wymiarze sztuki, ale przede wszystkim w wymiarze ludzkiego życia. 
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A b s t r a c t  

In the twentieth century, the housing environment was transformed ideologically on the basis of three main 
documents: the La Sarraz Declaration in 1928, the Athens Charter in 1933 and the New Athens Charter in 
1998. We should mention another document – the UN Conference Declaration in Stockholm in 1972 when – 
as Grażyna Schneider-Skalska writes – it was stated that “man is both the creation and the creator of his 
environment which gives him physical existence and delivers possibilities of intellectual, moral, social and 
spiritual development”2. Two world wars, the Bolshevik Revolution as well as the great vanguard which 
revolutionized the aesthetic stylistics in architecture and city planning had a strong impact on the ideological 
and compositional values of the housing environment in the 20th century. The following reflection results 
from the author’s conviction about the uniqueness of the previous century in the dimension of art and – first 
and foremost – in the dimension of human life. 
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Motto: 

Jeżeli jednak człowiek jest twórcą, jeżeli ma możność przeciwstawiać się 
temu, co go otacza, i władny jest ten świat zmienić, to w konsekwencji 
powinien mieć świadomość, że może też zmienić siebie, i może 
odpowiednio pokierować swoim życiem, nie zdając się wyłącznie na 
wiejące wiatry. Mówi się też często, że człowiek nie jest dany, lecz zadany, 
że sam powinien wejrzeć w siebie, poznać się i odpowiednio do tej 
diagnozy, czasem przykrej, zmienić samego siebie  

Barbara Skarga1 

1. Wstęp 

Dwudziesty wiek stanowił w historii ludzkiej cywilizacji czas szczególny, czas, jak pisze Zygmunt 
Bauman, ,,Nowoczesności i Zagłady”3.Nowoczesność z jej atrybutami postępu we wszystkich dziedzinach 
życia stała się jednym z symboli minionego wieku. Anna Palej w swojej książce, przywołuje myśl Ericha 
Fromma, który stwierdził, że: „wraz z postępem przemysłowym (…) rosło nasze poczucie, iż oto znaleźliśmy 
się na drodze wiodącej do nieograniczonej produkcji, a co za tym idzie nieograniczonej konsumpcji, że 
technika czyni nas wszechmocnymi, a nauka – wszechwiedzącymi. Że oto znaleźliśmy się na drodze do 
stania się bogami, nadnaturalnymi istotami, które mogą wykreować drugi świat, używając świata przyrod-
niczym klocków nowego stworzenia”4.  

Drugim tragicznym symbolem XX wieku była zagłada i ludobójstwo dziesiątków milionów ludzi 
dotkniętych aparatem przemocy obu systemów totalitarnych. Ideologie komunizmu i faszyzmu, stalinizmu  
i hitleryzmu pozostawiły niewyobrażalne piętno zbrodni. To piętno ma swoje oblicza, ma miejsca i cele 
kaźni dziesiątek milionów ludzi – Auschwitz i Holocaust, Archipelag Gułag i Katyń, Kołymę i Workuję. Sta-
nowią one, wraz z wieloma innymi, tragiczne symbole deptania ludzkiej godności, poniżenia i upokorzenia 
milionów ludzi, aż do kresu ich człowieczeństwa. Ci, którzy    budowali obozy koncentracyjne i sowieckie ła-
gry, ci, którzy torturowali i zabijali niewyobrażalną liczbę niewinnych ludzi – odpowiadają za rzeczywistość, 
stworzoną dla potrzeb martyrologii, dla potrzeb efektywnego zagazowywania i rozstrzeliwania milionów lu-
dzi.  

Warto przywołać opis rzeczywistości z Auschwitz Haliny Birenbaum: „zza naelektryzowanych drutów 
kolczastych, wszechobecnego błota, w którym grzęzną postacie niepodobne do ludzi, do nikogo, do 
niczego, co było na tej ziemi znane sprzed tego koszmaru. Jakiś dół ludzkiego upadku i męki – najgłębszy, 
najczarniejszy, najbardziej okrutny na świecie – dół okrucieństwa, niewyobrażalnych męczarni. Wieczny, 
niekończący się mrok śmierci, głodu, staczania się i spychania w najokropniejszą przepaść zła, ran, wrzo-
dów, chorób, przekleństw, bicia, tortur – na drodze do komór gazowych i krematoriów. Kominy kremato-
ryjne – jako ukoronowanie, triumf królestwa wszelkiego zniszczenia, tego, co było życiem, człowiekiem, 
trawą polną rozdeptywaną przez tysiące umęczonych, wychudzonych ludzi, w zgniłych drewniakach, cięż-
kich od wlepionego w nie błota czy śniegu”5.  

Te dwie antynomie – nowoczesność i zagłada – pozostawały w XX wieku w swoistym związku, który 
Zygmunt Bauman definiuje następująco: „ludzi owładnięci ideą wielkiego projektu, stojący u steru nowo-
czesnej administracji państwowej, wolni od ograniczeń nakładanych przez siły pozapolityczne (gospodar-
cze, społeczne, kulturowe): oto przepis na ludobójstwo. Ludobójstwo pojawia się jako integralny element 
procesu realizacji wielkiego projektu. Projekt zapewnia ludobójstwu legitymizację, administracja pań-
stwowa zapewnia mu narzędzia, a paraliż instytucji społecznych zapewnia mu „zielone światło”6. 

Problematyka przewartościowań ideowych i kompozycyjnych w architekturze i urbanistyce środowi-
ska mieszkaniowego stanowi zespól zagadnień podejmowanych w wielu opracowaniach naukowych. 
Można wymienić: Hannę Adamczewską – Wejchert, Zbigniewa Bacia, Andrzeja Baranowskiego, Leonardo 
Benevolo, Władysława Czernego, Joannę Giecewicz, Jacka Gyurkovicha, Felixa Haas’a, Leona Kriera, 
Wacława Ostrowskiego, Krzysztofa Pawłowskiego, Grażynę Schneider-Skalską, Wacława Serugę, Helenę 
Syrkus, Izabelę Wisłocką i innych7.  
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W XX wieku dokonała się wielka transformacja poglądów i wizji w procesie tworzenia środowiska 
mieszkaniowego. Spośród nich autor wybrał pięć przykładów, obrazujących ten proces, ukazujących różno-
rodność działań urbanistycznych i architektonicznych na przestrzeni minionego wieku.  

2. Citéééé Industrielle Tony Garniera 

W roku 1901 Tony Garnier (1869–1948) rozpoczął pierwsze szkice w ramach stypendium Akade-
mii Francuskiej do wizji miasta utopijnego, słynnego w historii urbanistyki europejskiej – cité industrielle8. 
Potrzeba ukazania nowej wizji środowiska mieszkaniowego wyrastała z rzeczywistości końca XIX wieku, 
kiedy to realizowano wielkie fabryki, a przy nich domy mieszkalne pozbawione bieżącej wody, zdrowego 
powietrza, itp. Łódź i Żyrardów, Manchester i Liverpool – to przykłady powszechnie znane. Teoretyczny 
projekt miasta przemysłowego Tony Garniera sprawiał wrażenie konkretnej lokalizacji w pobliżu miasta 
Lyonu9. Najważniejszymi komponentami tej utopijnej wizji miasta były dzielnice mieszkaniowe, połączone 
ośrodkiem usługowym. Charakterystyczne budynki mieszkalne otoczone zielenią, stanowiły prawdziwie 
nowatorskie rozwiązanie, antycypujące wielką modernistyczna awangardę, która zmieniła formę i estetykę 
architektury i urbanistyki. Garnier zaprojektował też szkoły, w tym również artystyczna szkołę zawodową, 
bibliotekę, stadion i budynek helioterapii, a także teatr. Miasto przemysłowe miało zapewnioną obsługę 
komunikacyjną, centralny dworzec kolejowy, sanatorium i szpital. Niezwykle istotną kategoria funkcjo-
nalną wizji Tony Garniera był przemysł traktowany jako główne miejsce pracy. Izabela Wisłocka wskazuje 
na fakt, że: „Garnier zerwał z tradycyjnym układem miast koncentrycznych. Jest to pierwszy naprawdę 
nowatorski projekt uwzględniający wszystkie funkcje nowoczesnego miasta: mieszkanie, wypoczynek, 
tereny sportowe, ośrodek administracyjny, a przede wszystkim przemysł jako element miastotwórczy”10. 
Interesujący punkt widzenia prezentuje Charles Jencks, pisząc: „architekt powinien kontynuować idealne 
alternatywy zaoferowane przez Bruno Tauta –Le Community Centre i przez Cité Industrielle Tony Garniera 
z ich domeną publiczną, klarownie zdefiniowaną i poprzez utopijny socjalizm – stanowiący krytyczną alter-
natywę dla ówczesnego systemu politycznego”11. 

3. Ville Contemporaine Le Corbusiera i Pierre Jeanneret’a 

W roku 1922 Le Corbusier zaprojektował utopijne miasto współczesne dla 3 milionów ludzi. Ta utopia 
wyrastała z jego przekonań, które zaprezentował w książce Urbanisme. Charles Jencks, pisząc o tragizmie 
współczesnej architektury w kontekście twórczości Le Corbusiera, przywołuje jego pogląd wyrażony we 
wstępie tej książki: „człowiek chodzi po linii prostej, bo ma wytyczony cel i wie, dokąd idzie; zdecydował się 
dotrzeć do jakiegoś określonego miejsca i prosto do niego zmierza. Juczny osioł kluczy, duma chwilę na 
swój postrzelony, roztargniony sposób i idzie dalej zygzakami”12. Corbusier przeciwstawiał chwiejnym  
i krzywym liniom ulic historycznych miast, równowagę prostokątów i czystych klarownych form. Wyrażał 
przekonanie o wyższości muzyki Bacha nad twórczością Wagnera oraz duch architektury greckiego Parte-
nonu nad duchem gotyckich katedr. Niewątpliwie te i inne poglądy legły u podstaw kompozycji urbani-
stycznej Ville Contemporaine. Le Corbusier planował rozmieszczenie dwudziestu czterech 60-kondygna-
cyjnych wieżowców biurowych w samym centrum swojego utopijnego miasta. Zakłada gęstość zaludnienia 
miała wynosić 3000 M/ha. 

Corbusier przewidywał wysoki standard mieszkań w strukturze zabudowy mieszkaniowej w postaci 
domów – will z ogrodami dla ok. dwóch milionów mieszkańców. Można doszukać się w tej wizji inspiracji 
miastem – ogrodem Ebenezera Howarda. Kompozycja urbanistyczna Ville Comtemporaine otoczona była 
pasem zieleni, stanowiącej rezerwę dla kolejnej strefy zabudowy. Profesor Wacław Ostrowski wyraża scep-
tycyzm wobec idei Le Corbusiera, pisząc, że: ,,długie szeregi identycznych budynków mieszkalnych stano-
wią zapowiedź monotonnych, koszarowych krajobrazów miejskich, w których dyscyplinie nie towarzyszyła  
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swoboda; rygorystyczny ład przestrzenny, pozbawiony indywidualnego wyrazu, a cechujący dzielnice w róż-
nych krajach, był później słusznie krytykowany”13.    

4. Pragmatyczna utopia14 – Karl-Marx-Hof – Karla Ehn’a 

W Wiedniu, który na przestrzeni wieków był jedną ze stolic kulturowych Europy, zrealizowano szereg 
wybitnych dzieł architektury i urbanistyki. Tacy twórcy jak Johann Lucas von Hildebrandt, Johann Bernhard 
Fischer von Erlach, Theophil Hansen, Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Karl Ehn, Adolf Loos, Hans 
Holein, Friedensreich Hundertwasser czy też Fritz Wotruba – stworzyli tu wybitne dzieła. Karl Ehn (1884– 
–1957), uczeń Otto Wagnera, zrealizował w Wiedniu w latach 1927–1930 – kompleks mieszkaniowo- 
-rekreacyjny Karl-Marx-Hof, zlokalizowany w Döbling, jednej z najlepszych dzielnic miasta. Bardzo wąska 
działka stanowiła prawdziwe wyzwanie, gdyż sąsiadowała z jednej strony z torowiskiem kolei a z drugiej  
z trasą przelotową północ – południe. Socjaldemokratyczne władze Wiednia w latach 1923–1933 zdecy-
dowały o potrzebie realizacji pakietu inwestycyjnego, liczącego ok. 60 000 mieszkań, z przeznaczeniem 
ich dla potrzeb klasy robotniczej. Dla potrzeb pokrycia kosztów realizacji komunalnej zabudowy mieszka-
niowej – władze stolicy Austrii – obciążyły wiedeńczyków dodatkowym podatkiem od luksusu. Skalę kom-
pleksu mieszkalnego Karl-Marx-Hof określają następujące parametry: 1325 mieszkań, 98 klatek schodo-
wych i 5000 mieszkańców. Olbrzymia ilość zieleni towarzyszącej tej realizacji stanowiła istotny komponent 
jakości środowiska mieszkaniowego, oferowanego przez Karla Ehna. Joanna Giecewicz, która w swojej 
źródłowej książce ukazała panoramę wiedeńskiej polityki mieszkaniowej, tak pisze o słynnym założeniu 
Karla Ehna: „krytykowany przez oponentów jako przejaw „imperialnej arogancji”, nazywany „cieniem baro-
kowej mentalności”, „czerwoną fortecą”, „blokiem partyjnej propagandy”, z upływem czasu nie stał się, jak 
przepowiadano, enklawą wydzieloną z organizmu, lecz niezwykłą przestrzenią publiczną, zapraszającą 
wszystkich na dziedziniec , który po latach stał się dużym pięknym parkiem, oferującym zgodnie z założe-
niamiiz 1920 roku, luksus ongiś dostępny nielicznym – światło, powietrze i zieleń (Licht, Luft und Grün). 
Karl-Marx-Hof został jednym ze znaków rozpoznawczych Wiednia, symbolem zrealizowanej pragmatycznej 
utopii”15.  

5. Nowa Huta – miasto epoki socrealizmu 

Nowa Huta jest symbolem epoki stalinowskiej i jej doktryny estetycznej – realizmu socjalistycznego, 
które łącznie zostały narzucone Polsce, wbrew woli narodu.    Decyzja o budowie w rejonie Krakowa kombi-
natu hutniczego miała wymiar stricte polityczny. Prof. Stanisław Juchnowicz, wybitny architekt i urbanista, 
jeden ze współtwórców Nowe Huty, tak pisze o przeszłości i wizji tego miasta: „jest już dziedzictwem histo-
rii, dziedzictwem niechcianym. Powstała wbrew zdrowemu rozsądkowi i pogwałceniu historii, tradycji i prawa 
o niewyobrażalnych konsekwencjach dla środowiska Krakowa w momencie decyzji tej budowy”16. Trój-
osiowy układ kompozycji urbanistycznej Nowej Huty, struktura przestrzenno-funkcjonalna tego miasta, 
stanowiły wraz z centralnie usytuowanym placem główne przesłanki ideowe koncepcji, stworzonej przez 
zespól projektowy pod kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego17 . 

Jakość przestrzeni publicznych Nowej Huty, zwartość kwartałowej zabudowy odwołującej się do 
jednostki sąsiedzkiej Clarence’a Artura Perry’ego18 wypełniają znamiona reprezentatywności tej realizacji 
na tle innych miast tej epoki19. Pełnowartościowe programowo struktury poszczególnych jednostek kom-
pozycyjnych tworzą środowisko miejskie dobrze odczytywane w swej wartości. Ponadczasowe walory 
Nowej Huty, zawarte w jej klarowne kompozycji urbanistycznej są coraz silniej postrzegane jako wzorce 
środowiska mieszkaniowego, w którym mieszkaniec identyfikuje się ze strukturą zabudowy, tworzącą pie-
rzeje ulic i placów. Nowa Huta reprezentuje pełen wachlarz wartości ideowych i estetycznych, które wypeł-
niają znamiona pojęcia dobra kultury, wymagającego ochrony. Profesor Edmund Małachowicz w swoim 
fundamentalnym dziel, stwierdza, że: „dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny  
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lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na wartość histo-
ryczną, naukową lub artystyczną”20. Rodzi się pytanie o miejsce Nowej Huty w historii polskiej urbanistyki 
oraz dziedzictwa realizmu socrealistycznego, które stanowi jeden z najciekawszych i najpełniejszych kom-
pozycyjnie w Europie przykładów miejskiego środowiska mieszkaniowego z ciągłością przestrzeni pu-
blicznej i wyposażonego w całą strukturę usług edukacyjnych i rekreacyjnych. 

6. Gropiusstadt w Berlinie Waltera Gropiusa 

Walter Gropius (1883–1969), jeden z najwybitniejszych twórców europejskiej awangardy, założy-
ciel Bauhausu, w roku 1945 zakłada z sześcioma młodymi architektami nowe biuro projektów, pod nazwą 
The Architects Collaborative, w skrócie TAC. W 1959 roku otrzymuje zlecenie na wykonanie projektu urba-
nistycznego nowego osiedla mieszkaniowego dla ok. 16 000 mieszkań W ramach biura TAC, Gropius 
przedstawia makietę nowej struktury zabudowy opartą o ideę wnętrz urbanistycznych, tworzących linearne 
ciągi zabudowy wzdłuż trasy komunikacyjnej. Gropiusstadt stanowi w historii powojennych osiedli miesz-
kaniowych przykład pozytywny, wyraźnie lepszy od gigantyzmu osiedla Märkisches Viertel, zrealizowanego 
w podobnym czasie przez Hansa Müllera i Georga Heinrichs’a. Stąd też wynika wybór dzieła Waltera 
Gropiusa jako przykładu struktury zabudowy o wyraźnie zróżnicowanej formie budynków skoncentrowa-
nych wokół dużego kompleksu zieleni parkowej. Autor tej realizacji stwierdził, że: „zasadniczą przyczyną, 
dla której nasze środowisko jest tak szpetne i pełne chaosu, jest to, że nie potrafimy przedłożyć podsta-
wowych potrzeb człowieka ponad wymagania ekonomiczne i przemysłowe”21. 

7. Podsumowanie 

Przedstawione przykłady stanowią zdaniem autora reprezentatywne założenia urbanistyki i archi-
tektury mieszkaniowej, których projektanci podejmowali próby wskazania nowych horyzontów w procesie 
rozwoju tych dziedzin sztuki na przestrzeni XX wieku. Oczywiście można znaleźć równie interesujące inne 
przykłady, lecz nie zmienia to przekonania autora o konieczności stałego dokumentowania wszelkich 
nowych form i struktur osiedleńczych. Kolejna Konferencja organizowana przez Zakład Kompozycji Urba-
nistycznej IPU na Wydziale Architektury PK w Krakowie pełni taką rolę. 
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Motto: 

if man is a creator, if he can oppose what surrounds him, if he is capable 
of changing this world, he should be aware of the fact that he can also 
change himself and  direct his life properly, not just relying on the blowing 
winds. It is often said that man is not given but assigned, that he should 
look into himself, explore his psyche and – according to this diagnosis 
which may be unpleasant – change himself 

Barbara Skarga1 

1. Introduction 

The twentieth century was a peculiar time in the history of human civilization, a time – as Zygmunt 
Bauman writes – of Modernity and Extermination2. Modernity with its attributes of progress in every 
domain of life has become one of the symbols of the previous century. In her book, Anna Palej evokes an 
idea of Erich Fromm who claimed that “together with industrial progress (…) our feeling that we found 
ourselves on a road leading to unlimited production and consequently unlimited consumption, that 
technology makes us omnipotent and science makes us omniscient, was growing. That we found 
ourselves on a road to becoming gods, supernatural beings who can give birth to another world using the 
natural world as blocks of new creation”3. 

Another tragic symbol of the 20th century was the extermination and genocide of tens of millions of 
people touched by the violence apparatus of both totalitarian systems. The ideologies of communism and 
fascism, Stalinism and Hitlerism left an unimaginable stamp of crime. This stamp has its images, places 
and cells of the torment of tens of millions of people – Auschwitz and Holocaust, Archipelago Gulag and 
Katyń, Kolyma and Vorkuta. Together with many others, they make tragic symbols    of trampling on human 
dignity, humiliating millions of people to the limits of their humanity. Those who built German 
concentration camps and Soviet labour camps, those who tortured and killed an unimaginable number of 
innocent people are responsible for a reality created for the needs of martyrdom, for the need to gas and 
shoot millions of people effectively. 

Let us evoke Halina Birenbaum’s description of reality in Auschwitz: “from behind electric barbed 
wires, figures not similar to people, to anyone, to anything that had been known on this Earth before this 
nightmare began, sink in the omnipresent mud. A hole of human downfall and torment – the deepest, 
blackest, cruelest one in the world – a hole of cruelty, unimaginable tortures. The eternal, endless twilight 
of death, hunger, falling into the most terrifying abyss of evil, wounds, ulcers, swearwords, beating, 
suffering – on the way to gas chambers and crematoriums. Crematorium chimneys – as the crown, 
triumph of a kingdom of the destruction of what used to be life, man, grass treaded by thousands of 
exhausted, thin people wearing rotten clogs heavy with the mud or snow”4 

In the 20th century, these two antinomies – modernity and extermination – remained in a peculiar 
relationship which Zygmunt Bauman defines like this: “people possessed by the idea of a great project, 
the leaders of modern state administration, free from the limitations imposed by non-political (economic, 
social, cultural) powers: this is a recipe for genocide. Genocide appears as an integral element of the 
process of realizing a great project. A project legitimizes genocide, state administration gives it tools, while 
a paralysis of social institutions guarantees “green light”5.” 

The problems of ideological and compositional reevaluations in the architecture and urbanism of  
a housing environment forms a set of issues taken up in numerous scientific papers. We may enumerate 
the following authors: Hanna Adamczewska-Wejchert, Zbigniew Bać, Andrzej Baranowski, Leonardo 
Benevolo, Władysław Czerny, Joanna Giecewicz, Jacek Gyurkovich, Felix Haas, Leon Krier, Wacław 
Ostrowski, Krzysztof Pawłowski, Grażyna Schneider-Skalska, Wacław Seruga, Helena Syrkus, Izabela 
Wisłocka and others6. 
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A great transformation of opinions and visions in the process of forming a housing environment 
took place in the 20th century. The author selected five examples illustrating this process and showing the 
diversity of urban and architectural actions in the previous century, 

 

2. Cité Industrielle by Tony Garnier 

In 1901, Tony Garnier (1869–1948) commenced the first sketches within a scholarship from the 
French Academy for a vision of an utopian city famous in the history of European urban planning – cité 
industrielle7. A need to show a new vision of a housing environment grew from the reality of the late 19th 
century when large factories were implemented but residential houses were devoid of running water, 
healthy air etc. Łodź and Żyrardów, Manchester and Liverpool – they are generally known examples. Tony 
Garnier’s theoretical design of an industrial city seemed to be a specific location near the City of Lyon8. 
The most important components of this utopian vision were residential districts connected by a service 
centre. Characteristic residential buildings, surrounded by greenery, made a genuinely innovative solution 
anticipating the great modernist vanguard which changed the form and aesthetics of architectural and 
urban design. Garnier also suggested schools, including an artistic trade school, a library, a stadium,  
a heliotherapy building and a theatre. The industrial city had transport service, a central railway station,  
a sanatorium and a hospital. Industry, treated as the main place of work, was an extraordinarily important 
functional category in Tony Garnier’s vision. Izabela Wisłocka emphasizes the fact that “Garnier 
abandoned the traditional layout of concentric cities. It is the first genuinely innovative design allowing for 
every function of a modern city: residence, recreation, sports grounds, an administrative centre and – first 
of all – industry as an element which forms a city”9harles Jencks presents an interesting point of view: “an 
architect ought to continue the ideal alternatives offered by Bruno Taut – Le Community Centre and by 
Tony Garnier’s Cité Industrielle with their public domain clearly defined by utopian socialism – being  
a critical alternative to the then political system”10. 

3. Le Contemporaine by Le Corbusier and Pierre Jeanneret 

In 1922, Le Corbusier designed an utopian contemporary city for three million people. This utopia 
grew from his convictions presented in the book Urbanisme. Writing about the tragedy of contemporary 
architecture in the context of Le Corbusier’s creations, Charles Jencks evokes his idea expressed in the 
introduction to this book, “man walks along a straight line because he has an aim and knows where he is 
going; he has decided to reach a defined place and goes straight ahead. A beast of burden weaves its 
way, muses for a while in its crazy, absent-minded way and zigzags again”11. Corbusier confronted the 
shaky and curved lines of the streets of historic towns with the balance of rectangles and pure forms. He 
was convinced about the superiority of Bach’s music to Wagner’s works and of the spirit of the 
architecture of the Greek Pantheon to the spirit of gothic cathedrals. Undoubtedly, such opinions made 
the basis for the urban composition of Ville Contemporaine. Le Corbusier planned twenty-four 60-storey 
office high-risers in the very centre of his utopian city. Its potential population density was 3,000 M/ha. 

Corbusier planned for high-standard flats in the structure of residential buildings in the form of 
houses – villas with gardens for about two million people. We could find an inspiration from Ebenezer 
Howard’s garden city. The urban composition of Ville Contemporaine is surrounded by a green belt making 
a reserve for another zone of development. Professor Wacław Ostrowski expresses his skepticism for  
Le Corbusier’s idea: “long rows of identical buildings anticipate monotonous, barracks urban landscapes 
where discipline does not go with liberty; rigorous spatial order, devoid of an individual expression, 
characterizing districts in various countries, was rightly criticized then”12. 
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4. Pragmatic utopia13 – Karl-Marx-Hof by Karl Ehn 

A series of outstanding architectural and urban works were implemented in Vienna which was one 
of the cultural capital cities of Europe for ages. Such creators as Johann Lucas von Hildebrandt, Johann 
Bernhard Fischer von Erlach, Theophil Hansen, Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Karl Ehn, Adolf Loos, 
Hans Holein, Friedensreich Hundertwasser or Fritz Wotruba designed some great objects here. In 1927– 
–1930, Karl Ehn (1884–1957), a disciple of Otto Wagner, implemented a residential and recreational 
complex in Vienna – Karl-Marx-Hof located in Döbling, one of the best districts in the city. A very narrow 
plot made a real challenge because it bordered on a railway on one side and on a north-south route on 
the other. In 1923–1933, the Social Democratic authorities of Vienna decided to implement an 
investment package including 60,000 flats meant for the working class. In order to cover the costs of the 
implementation of communal residential buildings, the authorities of the capital of Austria imposed an 
additional luxury tax on the Viennese. The scale of the residential complex Karl-Marx-Hof is defined by the 
following parameters: 1,325 flats, 98 staircases and 5,000 residents. The huge amount of greenery in 
this implementation made a significant component of the quality of the housing environment offered by 
Karl Ehn. Joanna Giecewicz, who presented a panorama Vienna’s housing policy in her source book, 
writes about Karl Ehn’s famous layout: “criticized by its opponents as a manifestation of “imperial 
arrogance”, called “the shadow of baroque mentality”, “the red fortress” and “a block of party 
propaganda”, it has not become – as some forecasted – an enclave separated from the organism but an 
unusual public space with a welcoming courtyard that turned into a large beautiful park offering – 
according to the standards of 1920 – luxuries: light, air and greenery (Licht, Luft und Grün). Karl-Marx-Hof 
has become one of Vienna’s identifications, a symbol of an implemented pragmatic utopia”14. 

5. Nowa Huta – a socialist realist city 

Nowa Huta is a symbol of the Stalinist epoch and its aesthetic doctrine – socialist realism which 
was imposed on Poland against the will of its nation.    The decision to build an industrial complex in the 
vicinity of Kraków was strictly political. Prof. Stanisław Juchnowicz, an outstanding architect and urban 
planner, one of the co-creators of Nowa Huta, writes about the past and vision of this city: “it is already  
a heritage of history, an unwanted heritage. It came into existence in defiance of common sense and 
violated history, tradition and the law with unimaginable consequences for the environment of Kraków”15. 
The three-axis layout of the urban composition of Nowa Huta, its spatial and functional structure formed 
the main ideological factors of the concept, constructed by a design team supervised by Tadeusz 
Ptaszycki16, together with a centrally situated square. 

The quality of the public spaces of Nowa Huta, the compactness of its quarter development 
referring to Clarence Arthur Perry’s neighbourhood unit17 is filled with traits of the representativeness of 
this implementation against the background of other cities from this epoch18. The full-programme 
structures of individual compositional units form a well-interpreted urban environment. The timeless 
values of Nowa Huta included in its clear urban composition are often perceived as a model housing 
environment where an inhabitant identifies with the structure of buildings forming the frontages of streets 
and squares. Nowa Huta represents a vast array of ideological and aesthetic values which fill the traits of 
the notion of cultural goods which need protection. In his fundamental work, Professor Edmund 
Małachowicz claims that “cultural goods include every movable and immovable, ancient or contemporary 
object significant to the heritage and development of culture on account of its historical, scientific or 
artistic value”19. A question arises about the place of Nowa Huta in the history of Polish urbanism and the 
heritage of socialist realism which makes one of the most interesting and compositionally fullest 
examples of an urban housing environment in the European scale. The continuity of a public space,  
a whole spectrum of educational, commercial and recreational services – these are inalienable features 
of Nowa Huta. 
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6. Gropiusstadt in Berlin by Walter Gropius 

In 1945, Walter Gropius (1883–1969), one of the greatest creators of the European vanguard, the 
founder of Bauhaus, established a new design office named The Architects Collaborative (TAC) with six 
younger architects. In 1959, he was commissioned to design a new housing estate for about 16,000 flats. 
Gropius presented a model of a new structure of development based on the idea of urban interiors 
forming linear sequences of buildings along a transport route. In the history of postwar housing estates, 
Gropiusstadt makes a positive example, much better than the gigantism of Märkiches Viertel 
implemented at a similar time by Hans Müller and Georg Heinrich. That is why Walter Gropius’s work 
serves as an example of a housing structure with a clearly diverse form of buildings concentrated around 
a large complex of park greenery. The author of this implementation said that “ our environment is so 
unsightly and full of chaos because we cannot set man’s elementary needs above economic and 
industrial requirements”20. 

7. Conclusions 

In the author’s opinion, the presented layouts are representative of urban planning and residential 
architecture in the 20th century. Out of necessity, the selection was subjective. It grew from the awareness 
of the role their creators played in the formation of contemporary housing standards. Tony Garnier,  
Le Corbusier, Karl Ehn, Tadeusz Ptaszycki with his team and Walter Gropius produced timeless works 
whose value has not been depreciated. Obviously, we could find some equally interesting examples but it 
does not change the author’s conviction about the necessity of documenting every innovative form and 
structure of settlement. It is supported by scientific conferences organized by the Division of Urban 
Composition as well as the Chair of Housing Environment at the FA CUT Institute of Urban Design. We 
should also mention the activity of other research units in Poland which have been dealing with the 
problems of a housing environment for years. 
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Il. 1. Plan sytuacyjny i projektowa zabudowa mieszkaniowa Tony 
Barniera Cité industrielle 

Ill. 1. Plan and visualisation of housing areas design by Tony Barniera 
Cité industrielle 
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Il. 2. Ville contemporaine, Le Corbusier (1929) 

Ill. 2. Ville contemporaine, Le Corbusier (1929) 

 

    
Il. 3–4. Calr-Marx-Hof (arch. Karl Ehn) 1923–1933 

Ill. 3–4. Calr-Marx-Hof (arch. Karl Ehn) 1923–1933 
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Il. 5–6. Nowa Huta, koncepcja urbanistyczna 

Ill. 5–6. Nowa Huta, urban concept 
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Il. 7–8. Nowa Huta, koncepcja urbanistyczna 

Ill. 7–8. Nowa Huta, urban concept 

 
Il. 9. Gropiusstadt w Berlinie (1956) 

Ill. 9. Gropiusstadt in Berlin (1956) 




