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CITY SPACE WITHOUT PROPRIETIES 

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

Przestrzeń centrów/śródmieść miast poddaje się tak jak i same miasta procesom destrukcji. Mówimy 
o rozpraszaniu się miast i powstawaniu nowych miejskich tworów. Ich miejsca centralne (o ile takie 
będą) tworzą się na innych warunkach niż dzieje się to teraz. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że 
są wytworem przypadku, bez cech świadomej kompozycji, bez przestrzennych właściwości. Ale – 
być może – to tylko ogląd tymczasowy i wszystko z czasem ulegnie zmianie – tzn. przyzwyczaimy 
się do powstającej na naszych oczach inności. 
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A b s t r a c t  

Public space of city centres/down towns is under treat of deterioration processes. We talk about city 
sprawl and emergence of new cities. Their central places (if any) appeared because of different needs 
then today’s centres. According to us today they are results of unpredictability, with no feature of 
spatial composition, without spatial propriety. However, it may be temporary point of view and with 
a passing of time everything will change – we become accustomed to novelty of new central point of 
new city. 
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1. Hanna Adamczewska wydała w 1964 r. książkę Wpływ realizacji na przemiany planu miasta 
(Arkady, Warszawa). Autorka udowodniła, że w czasie życia miasta, a zwłaszcza w czasie jego budowy 
lub rozbudowy, położenie ośrodków miejskich ulega naturalnym przemianom. Jest to niezależne od tego, 
czy mamy do czynienia z jednym skoncentrowanym ośrodkiem, czy z rozbiciem jego funkcji na kilka 
mniejszych. Wynika z tego, że „serce miasta” może być pokawałkowane, a ponadto może zmieniać miej-
sce pobytu w miejskim organizmie. To rzecz oczywista, ale warto ją przypomnieć – na początek. 

2. Teresa Zarębska w 1971 r. wydała książkę Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI w. (PWN, War-
szawa). Opisała w niej m.in. traktat o architekturze cywilnej i wojskowej Francesco di Giorgio Marti-
niego. Przedstawiona w nim koncepcja przestrzenna miasta opisana jest za pomocą ciała człowieka. Nie-
stety, serce tego antropomorficznego modelu przyrównane jest do świątyni, zaś to, co dziś uważamy za 
centrum miasta, czyli rynek, to brzuch postaci. Świątynia stoi przy rynku, opierając się o brzuch na ry-
sunku traktatowym, więc w zasadzie wszystko jest jak trzeba, ale przecież brzuch to nie serce, co byśmy 
o bliskości obu narządów nie powiedzieli. 

3. Bożena Maliszowa w 1974 r. wydała książkę Śródmieście (Arkady, Warszawa). W rozdziale I 
przedstawia poglądy innych autorów na opisywany problem i zaraz na początku tłumaczy nazwę the core 
of the city jako środek, „serce miasta”. Potem już do nazwy „serce” nie wróciła, być może dlatego, że 
wielość i poziom skomplikowania zagadnień, jakimi musiała się zająć (w tym np. rozróżnienie śródmie-
ście–centrum, czyli jakby zdublowanie opisów) przekroczyły możliwość porównywania ich do tak nie-
skomplikowanego organu, jakim jest serce. 

4. Helena Syrkusowa w 1976 r. wydała książkę Ku idei osiedla społecznego (PWN, Warszawa). 
Jest to najlepsze w fachowej literaturze polskiej przedstawienie (jako tła dla tytułowego osiedla społecz-
nego) Karty Ateńskiej oraz Warszawy Funkcjonalnej. Syrkusowa przypomina, że Warszawa Funkcjo-
nalna uznana została za „modelowe studium syntetyczne, którego metodę zastosować miały wszystkie 
krajowe grupy w pracach dla V kongresu CIAM”. Przypominam, że chodziło o modelowe przedstawienie 
„nowego miasta funkcjonalnego”. Zastanawiające, że w modelu tym, co Syrkusowej zdaje się nie prze-
szkadzać, w ogóle nie ma mowy o centralnej części miasta, o jego „sercu”. Pojawiające się w to miejsce 
city jest tylko zgrupowaniem miejsc pracy, dość obojętnie potraktowanym, upodobnionym funkcjonalnie 
do dzielnic przemysłowych. Pojawia się tam, gdzie przecina się najwięcej pasów infrastruktury miejskiej; 
gdzie jest mniej przecięć, mamy ośrodki pracy o mniejszym znaczeniu. Być może zresztą nazewnictwo 
nie stanowiło dla Syrkusowej problemu. W rezolucji CIAM z 1933 r. jest przecież zapis, że trzeba 
„wprowadzić obowiązek nauczania we wszystkich szkołach podstawowych świata specjalnego sztucz-
nego międzynarodowego języka technicznego” – prawdopodobnie w tym języku pojawiłoby się nasze 
„serce miasta” zamiast city.  

5. Saskia Sassen w 1991 r. wydała książkę The Global City. New York, London, Tokio (Princeton 
University Press, Princeton–Oxford). Pisze w niej także o nowych formach punktów centralnych. 
Zaznacza, że można wymienić cztery takie formy. Pierwsza to Centralna Dzielnica Biznesu, strategiczne 
miejsce zarządzania oraz produkcji informacji i pieniędzy. Druga forma to sieć węzłów biznesowych, po-
krywająca pewien region. Każdy z węzłów jest, jeśli chodzi o ich fizyczność, relatywnie zwarty 
przestrzennie. Są ilustracją układu elektronicznych sieci ITC, choć równocześnie, nieco paradoksalnie, 
ich geograficzne umiejscowienie wynika z układu konwencjonalnych sieci infrastrukturalnych, głównie 
dróg. Trzecia forma to właśnie ta, która przezwyciężyła uzależnienie od sieci tradycyjnych, prowadząc 
wszelkie transakcje via media elektroniczne. Chodzi tu o tzw. miasta globalne, będące najbardziej wpły-
wowymi centrami finansowymi. Od nich uczą się, z sukcesem, wytwarzania swojego pola metropolizacji 
mniejsze ośrodki. Wreszcie forma czwarta to ta, która nie ma formy fizycznej i jest całkowicie ulokowana 
w przestrzeni wirtualnej. 

6. Leonie Sandercock w 1998 r. wydała książkę Towards Cosmopolis (Wiley, Chichester). 
Głównym  przesłaniem książki jest to, że  miasta przestają być homogeniczne, coraz  więcej grup i jedno- 
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stek przypomina o swoim istnieniu i o prawach do ujawniania potrzeb, które można realizować w jakiejś 
części miasta. Te „centra realizacji zainteresowań” mogą być demokratycznie używane przez innych, ale 
ich istnienie jest niezbędne dla realizacji umowy społecznej dotyczącej wyrównania szans w dostępie do 
przestrzeni miejskiej. 

7. Lektura wymienionych książek, zwłaszcza wtedy, gdy zapoznajemy się z nimi na raz, czytając 
jedna po drugiej, prowadzi do następującego wniosku (pomijając to, że zaczynamy myśleć o urban stu-
dies jako części gender studies): autorki tworzą wspólną definicję centralnego miejsca miasta, nieważne 
w tej chwili, czy jest to centrum czy śródmieście, żeby użyć tradycyjnego (oldsculowego) określenia. 
A jeśli nawet nie jest to precyzyjna definicja w sensie naukowym, to jest to na pewno doskonałe opisanie 
tego, co nazywamy „sercem miasta”. I tak owo „serce” to wiele punktów, będących zgrupowaniami 
miejsc pracy, połączonych sieciami infrastruktury, zmieniających swoje położenie z powodu alokacji miejskich 
funkcji i przemian struktury przestrzennej miasta i jednocześnie oddziaływujących na wspomniane 
zmiany, punktów coraz częściej zwalnianych z obowiązku przechowywania obrazu tradycyjnego miasta 
i powstających z powodów, które tradycyjna urbanistyka nie nazwałaby racjonalnymi. 

Warto zwrócić uwagę, że ta kolektywna definicja, której dopatrujemy się w przytoczonych książ-
kach post ante i bez wiedzy autorek, powstawała pół wieku. Jest dość długa, za długa i jeszcze pełna nie-
dopowiedzeń, ale wydaje się, że kierunek myślenia jest prawidłowy. Łączy się on bowiem z kierunkiem 
przewartościowywania naszych pojęć o mieście w ogóle, dobrze korespondując z pojmowaniem miasta 
jako sieci, o czym przekonuje nas choćby Nowa Karta Ateńska 2003. 

8. Rozproszenie to stan miasta, z jakim mamy dziś do czynienia. Wydaje się, że wiemy o tym fe-
nomenie wszystko, ale brakuje rzeczy podstawowej – brakuje definicji nowego miasta, powstającego na 
skutek rozpraszania się miasta tradycyjnego.  

Można je nazwać po prostu miastem rozproszonym, amorficznym, ale lepiej by było, gdyby defi-
nicja uwzględniała także drugą cechę nowego miasta, jaką jest jego fizyczna i niematerialna sieciowość, 
stojącą w pewnym sensie w opozycji do opisującej amorfię nazwy „miasto rozproszone”. Unikniemy 
dzięki temu podejrzenia o kontestację nowego miasta, kontestację dziś o tyle mało sensowną, że miasto 
takie po prostu istnieje, a my w nim żyjemy. Mówiąc o nowym „mieście–sieci”, trzeba też zastanowić się, 
czy dotychczasowe elementy sieci osadniczej nie noszą jego cech, więcej, czy któryś z nich nim nie jest. 
Mamy bowiem do dyspozycji wiele znaczących nazw: miasto, aglomeracja, konurbacja, metropolia, ob-
szar zurbanizowany itd. W zbiorze nazw procesów mamy z kolei takie określenia, jak: urbanizacja, me-
tropolizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja itd. Kiedy im się przyjrzymy, dojdziemy do wniosku, że wy-
korzystując je, można opisać nowe miasto jako obszar metropolitalny, na którym zachodzą procesy urba-
nizacyjne dokonujące się w formach powodujących fizyczne rozpraszanie się miasta. Można by powie-
dzieć, że nowe miasto to po prostu dawna aglomeracja lub konurbacja, ale różnica – polegająca na tym, 
że nowe miasto to również obszary zurbanizowane rozrastające się między dawnymi miastami, zdefinio-
wane jako obszary, na których zachodzą procesy urbanizacyjne prowadzące do amorfii przestrzeni – po-
zwala na używanie (wymaga używania) nowej nazwy. Ponadto nowa nazwa obejmuje te przypadki, 
w których powiązania funkcjonalne na rozpatrywanym obszarze przekraczają określony poziom inten-
sywności (jaki, to rzecz odrębna), co wynika ze stopnia zintensyfikowania tkanki miejskiej, alokacji 
miejsc pracy, dostępności i znaczenia usług, powiązań elektronicznych, zróżnicowania społecznego, sto-
sowania premii lokalizacyjnej itd. Metodycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że każdy z podzbiorów 
zbioru „miasto” może być (stać się) lub nie być (nie stać się) „miastem–siecią”. 

Powszechność występowania fenomenu rozpraszania się miast uzasadnia nadanie mu rangi naj-
ważniejszego problemu, z jakim spotyka się dziś urbanistyka, stąd ogromna ilość publikacji i rozwój dys-
kusji na ten temat. Biorą w niej udział wszystkie potencjalnie zainteresowane strony. Wymienić tu można 
zarówno uczestników międzynarodowych programów badawczych, autorów dokumentów organizacji 
światowych i europejskich, twórców architektury produkujących wydawnictwa – manifesty i twórców 
aktualnie  najważniejszych wystaw  architektonicznych (Architektoniczne Biennale w  Wenecji w 2006 r. 



 268 

i w 2008 r.). W Polsce powstało na ten temat przynajmniej kilka poważnych prac zbiorowych: Współczes-
ne procesy urbanizacji i ich skutki, red. Iwona Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; 
Problem suburbanizacji, red. Piotr Lorens, Urbanista, Warszawa 2005; Urban Sprawl. Warsaw Agglome-
ration. Case Study, ed. Małgorzata Gutry-Korycka, Warsaw University Press, Warsaw 2005; Żywiołowe 
rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, red. Stefan Kozłow-
ski, KUL, Komitet Człowiek i Środowisko PAN, Białystok–Lublin–Warszawa 2006. 

9. Wszystkie badania dotyczące nowego miasta zmierzają do jednej konstatacji: mówiąc najkrócej, 
wszystko w nim będzie inne niż jest w dzisiejszym mieście. Inne mają być także centrum i śródmieście, 
do tej pory również nazywane przestrzeniami publicznymi. Więcej, może ich w ogóle nie być, podobnie 
zresztą jak i peryferii. Proces unifikacji morfologicznej w rozpraszającym się mieście zlikwiduje monopol 
centrum na bycie „sercem miasta”. W miejsce racjonalnie produkowanej przestrzeni centrum/śródmieścia 
pojawi się przestrzeń budowana, być może, na zasadach bricolage’u, przypadkowości, jakby w myśl 
działania na zasadzie prób i błędów. Z drugiej strony, zanik tej tradycyjnie tworzonej przestrzeni publicz-
nej może być rekompensowany przez powstanie nowej, większej skali nowych przestrzeni. Ermscher 
Park na miejscu Zagłębia Ruhry jest tu dobrym przykładem. Inny przykład to budowa przez Zahę Hadid 
budynku Phaneo w Wolfsburgu, mającego być elementem „nowego krajobrazu miejskiego” rozproszo-
nego miasta ciągnącego się przez połowę środkowych Niemiec. Temu samemu służą koncepcje „tymcza-
sowej przestrzeni publicznej” realizowane w południowej części Kopenhagi, koncepcje „miejskich archi-
pelagów”, miast-w-mieście. 

10. I na koniec rekapitulacja zdarzeń, co nie obejdzie się bez namysłu nad nową definicją urbani-
styki. Warto przypomnieć, że Ildefonso Cerda, pisząc w połowie XIX w. książkę o teorii urbanizacji na 
podstawie doświadczeń zdobytych przy rozbudowie Barcelony zajmującej znaczne obszary sąsiednich 
gmin, twierdził, że urbanizacja to zamiana w miejskie tego, co wiejskie, i że urbanizacji towarzyszyć 
zawsze powinna ruralizacja, oznaczająca – odpowiednio – zamianę w wiejskie tego, co jest miejskie. 
Zajmować się tym wszystkim miała urbanistyka. I sam proces i wyeksponowana w definicji istota urbani-
styki bardzo przypominają dzisiejszą sytuację. Może więc, po zapowiedzianej wcześniej refleksji nad 
kondycją współczesnych nam badań urbanistycznych, powinniśmy wrócić do prostej, zrozumiałej i wiele 
obiecującej definicji Cerdy. Takie zdroworozsądkowe odzyskiwanie urbanistyki w świecie rozwijającym 
się nieliniowo może być dobrym lekiem na jeden z dramatów współczesnego świata, który po utracie po-
czucia czasu, traci teraz znaną sobie przestrzeń. Rewolucja w użytkowaniu ziemi wokół wielkich miast, 
wymuszona przez zmiany cywilizacyjne, teraz sama zaczęła zmieniać cywilizację. Dlatego też, gdy ob-
serwujemy komplikowanie się świata, warto do jego opisu używać coraz to prostszych narzędzi – tylko 
wtedy nie wpadniemy w pułapkę determinizmu.  

1. Hanna Adamczewska published a book City implementation vs. changes of its plan (Arkady, 
Warszawa) in 1964. Author proved that during implementation of a city localization of its centre is natu-
rally moving, and a fact if there is one or more such centres does not influence the process. It means that 
"the heart of the city" can be split to pieces and can be in almost every place of the urban organism. It is 
obvious but it should be remind – for the beginning. 

2. Teresa Zarębska published a book Theory of Italian Urbanism of XV and XVI siècle in 1971 
(PWN, Warszawa). She described in the book, among other, Francesco di Giorgio Martini’s treatise on 
civil and military architecture. To show the idea of spatial structure of a city Martini used mans body. Un-
fortunately, the heart of this  anthropomorphic model is  compared to the  cathedral, market  square, today 
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understood as city centre, is nothing but belly of human figure. Cathedral is located next to the market 
square, so everything seems to be ok, but belly is still quite different thing that heart, whatever would be 
said about neighbourhood of both organs.  

3. Bożena Maliszowa published a book Downtown in 1974 (Arkady, Warszawa). Findings of other 
researchers on the subject (including downtown definitions) are presented in the first chapter, and from 
the very beginning she translate the English proposal "the core of the city" as "the heart of the city". 
However, author do not mentioned that name anymore within next chapters – one could presume that be-
cause of multiplicity and complication of subjects to be undertaken, what prevent to compare them with 
such a simple organ as the heart.  

4. Helena Syrkusowa published a book Towards the idea of social settlements in 1976 (PWN, 
Warszawa). This is the best presentation (as a background for social housing and settlement problems) of 
Athens Charter of 1933 and Warsaw Functional Project of 1934 in Polish professional literature. Syrku-
sowa remained us, that Warsaw Functional Project was adopted by CIAM as "model synthetic study" for 
all national groups before Fifths Congress preparing "new functional cities". It is interesting that accord-
ing to Syrkusowa, lack of central part of the city, lack of any "city heart" means nothing. Instead of "city 
heart" there is only gathering of places to work, indifferently treated, functionally similar to industrial 
quarters. It appears on intersection of infrastructure ribbons.  

5. Saskia Sassen published a book The Global City. New York, London, Tokio (Princeton Uni-
versity Press, Princeton–Oxford) in 1991. She is writing in the book about four new forms of "central 
points". The firs one is Central Business District, strategic place of management and production of infor-
mation and money. The second form is a net of business nodes, covering the region. Each of them is rela-
tively compact. They mirrored ITC net, however, paradoxically, they mirrored as well location of tradi-
tional infrastructure, mostly of roads. The third form is "the formation of a transterritorial center consti-
tuted, partly in digital space, via intense economic transactions in the network of global cities" (Sassen, as 
above). And fourth form – "new forms of centrality constituted in electronically generated spaces" (Sas-
sen, as above).  

6. Leonie Sandercock published a book Towards Cosmopolis (Wiley, Chichester) in 1998. The 
main idea of it is that cities are no more homogeneous, each year more groups and individuals recall us 
about their existence and rights, which are to be fulfilled in city space. Those "centres of fulfilling 
dreams" could be democratically used by everybody, but they are necessary prove social agreement con-
cerning equal access to city space. 

7. Lecture of mentioned books lead us to such a conclusion: all authors together build definition of 
central place of the city, does not matter how called before (centre, down town, etc.). And even it is not 
accurate, science like definition, it is for sure perfect description of what conference organizers called 
"the heart of the city". So, "this heart" means several points, being works places, connected by infra-
structure net, points changing position because of allocation of city functions and changes in city structure 
and tissue, points not being place of "collective memory" and arising because of reasons not known by 
traditional, rational town planning.  

It is worth to mention that this combined definition, which we derived from mentioned books post 
ante and without authors knowledge, was coming into being half a century. Is long, maybe to long, full of 
obscured passages, anyway direction of thinking is rather clear. We can say so, because it correspond 
with revaluation of knowledge on city. It perfectly correspond with understanding city as a net, what is 
said at least by New Athens Charter 2003. 

8. City sprawl is what city experiences today. We think we know all about this phenomena, but we 
lack basic definition – definition of new city, appearing because of dispersal of traditional city. 

It could be called just dispersed amorphous city, but such a name does not take into account the 
second feature of new city, that in its physical and virtual being it is a kind of net. I such a meaning the 
new  city  is  in  certain  opposition  to  that  described as  dispersed. To  call new city as "city–net" we ac- 
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knowledge its existence. There are some Polish researches talking about such a city: Contemporary ur-
banization processes and their results (Współczesne procesy urbanizacji i ich skutk)i, ed. Iwona Jaż-
dżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005); Problem of suburbanization (Problem suburbani-
zacji), ed. Piotr Lorens, Urbanista Warszawa, 2005; Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration. Case Study, 
ed. Małgorzata Gutry-Korycka, Warsaw University Press, Warsaw 2005; Spontaneous city dispersion. 
Increasing problem of Polish agglomerations (Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający 
problem aglomeracji miejskich w Polsce), ed. Stefan Kozłowski, KUL, Komitet Człowiek i Środowisko 
PAN, Białystok–Lublin–Warszawa 2006. 

9. All researches mentioned above are unanimous: new city will be really new. Also city centre or 
its downtown, called sometimes "public space" or "public realm" will be as such. More, we can expect 
that they would no more exist in city at all, as peripheries as well. Morphological unification processes 
"distorted the traditional settlement pattern, and broke the monopoly of the city as the centre of produc-
tion and consumption. (...) as the forum of public debate. Put simply, it eroded the notion of centrality" 
(Bruno De Meulder, Old Dispersion and Scenes for the Production of Public Space, AD, Janu-
ary/February 2008). Instead we will have kind of bricolage space. From the other side we could have 
public space of new scale. Ermscher Park in Germany is very good example of it, or phaneo building de-
signed by Zaha Hadid in Wolfsburg, or new conceptions for south of Copenhagen, conception of "urban 
archipelago", or not so new "city in a city" concept. 

10. It must be said in the end that maybe all these new definitions will force us to device new defi-
nition of urbanity or town planning or urban design. We need it, but we need something much simpler 
then those definitions used today, as within more complicated world we need simple tools to survive with 
our new or/and old cities. 




