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S t r e s z c z e n i e  
ParyŜ jest miastem o zachowanej równowadze między przestrzeniami publicznymi, których celem 
jest integracja ludzi w otoczeniu historycznej i współczesnej architektury, a przestrzeniami zielonymi 
pozwalającymi na prywatność w środowisku naturalnym. Wartości kulturowe policentrycznego mia-
sta w połączeniu z nowoczesnymi obiektami stały się czynnikiem aktywizacji gospodarczej. ParyŜ 
ulega ciągłej transformacji, tutaj nieustannie przebudowuje się i udoskonala przestrzenie publiczne, 
modyfikuje funkcje towarzyszących im budynków, dostosowując je do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców i turystów. 
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A b s t r a c t  

Paris is a city which retains balance between public space, whose objective is integration of people in 
the environment of historical and modern architecture, and green areas allowing for privacy in a na-
tural environment. The cultural values of the city, combined with modern facilities, became a factor 
for economic activation. Paris is subjected to ongoing transformation, public space is being con-
tinuously rebuilt and improved, and the functions of buildings accompanying these spaces are being 
modified and adjusted to the changing needs of inhabitants and tourists. 
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1. Wstęp 

ParyŜ jest miastem policentrycznym. Posiada mozaikę róŜnorodnych, większych i mniejszych ka-
meralnych przestrzeni publicznych. Łącznie z miastami satelitami stanowi drugą co do wielkości aglo-
merację po Londynie, którą zamieszkuje ponad 12 mln ludzi (w 2005 r. w samym ParyŜu mieszkało 
2 153 600 ludzi). ParyŜ jest miastem, którego układ i kompozycję szybko się zapamiętuje. Widoczne  
z wielu miejsc dominanty wysokościowe pozwalają na błyskawiczną orientację, odczytanie przestrzeni 
miejskiej. Charakterystyczne obiekty i towarzyszące im przestrzenie publiczne przyciągają turystów, sta-
nowią takŜe znakomite miejsca rekreacyjne dla paryŜan. Stworzono tu dogodne warunki dla integracji  
i komunikacji między ludźmi. Wartości kulturowe miasta w połączeniu z nowoczesnymi obiektami stały 
się czynnikiem aktywizacji gospodarczej [9]. 

2. Historyczne zaląŜki miasta 

Najstarszym zaląŜkiem ParyŜa jest wyspa Île de la Cité na Sekwanie, którą w III w.p.n.e. 
zasiedliło celtyckie plemię Paryzjów. Historyczny podział miasta to: najstarsza część wschodnia oraz 
XIX- i XX-wieczna zachodnia. W 1860 r. ParyŜ podzielono na 20 dzielnic, których numery rosną zgod-
nie ze wskazówkami zegara, tworząc kształt muszli ślimaka. Numeracja ta jest niezwykle czytelna i nie-
zmienna od pokoleń. Określone numery dzielnic kojarzone są z wyŜszym lub niŜszym statusem spo-
łecznym (np. nobliwe dzielnice 16 i 17, etniczna 18 dzielnica, arabski Stalingrad w dzielnicy 19, azja-
tyckie Bellville w 20 dzielnicy). Elementem krystalizującym pierwotne miasto była rzeka Sekwana, która 
określała kierunek numeracji domów i podzieliła stolicę na dwie części. Obecnie brzegi Rive Droite  
i Rive Gauche łączy 31 mostów. WzdłuŜ nadbrzeŜy wybudowano eleganckie kamienice, gmachy miej-
skie oraz słynne muzea i pomniki. Przebudowa ParyŜa dokonana w latach 1853–1870 przez barona 
Georgesa de Haussmanna uporządkowała kompozycję miasta. Poszerzono bulwary rozchodzące się 
gwiaździście od historycznego centrum, stworzono szerokie i proste arterie komunikacyjne, wyekspono-
wano najwaŜniejsze obiekty w mieście. 

3. Współczesne centra ParyŜa 

Jednym z najbardziej znanych ośrodków kulturalnych ParyŜa jest Centrum G. Pompidou (Renzo 
Piano, Richard Rogers, 1972–1977). Plac z fontanną Strawińskiego (Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely)  
w sąsiedztwie został pochylony w stronę wyrazistej formy Centrum Beaubourg dla podkreślenia jego 
znaczenia [7]. Budynek ten jest przykładem nowego myślenia o architekturze jako o zabawie (architec-
ture is fun), widowisku (entertainment) [8]. Przyciąga zwiedzających interesującymi wystawami, a takŜe 
nowymi modernizacjami – restauracja (Jakob, MacFarlane, 2000), przekrycie VI piętra (Shigeru Ban, 
2004). 

Znanym centrum ParyŜa w sąsiedztwie Centrum Pompidou jest Forum des Halles, które powstało 
na miejscu dawnych krytych targowisk (Viktor Baltard,1851–1866). W latach 70. hale zostały zburzone, 
zbudowano tu nowoczesny zespół kulturalno-handlowy (George Penc’reach, Claude Vasconti, Paul Che-
metov) o metalowo-szklanej konstrukcji. Najnowszy konkursowy projekt (Patrick Berger, Jacques 
Anziutti, 2007) zakłada przekrycie Forum strukturą przypominającą baldachim, łączącą go z sąsiednim 
parkiem. 

W zachodniej dzielnicy La Défense swoją siedzibę ma większość wielkich francuskich koncer-
nów, znajdują się tam takŜe główne przedstawicielstwa koncernów zagranicznych we Francji. La Défense 
pełni równieŜ rolę centrum handlowego, wystawienniczego, rozrywkowego i transportowego. Najbardziej  
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znanym obiektem jest La Grande Arche (Johann Otto von Spreckensen, 1982; dokończony przez Paula 
Andreu, 1989) zwieńczający Esplanadę i oś historyczną. La Défense jest niezwykle rzadkim przykładem 
niemal całkowitej izolacji ruchu pieszego od kołowego w mieście europejskim. NajwyŜszym budynkiem 
dzielnicy jest siedziba firmy Total (1985) o wysokości 187 m (48 pięter) i jest drugim co do wysokości 
budynkiem w ParyŜu (najwyŜszym budynkiem w ParyŜu jest Tour Montparnasse – 210 m, 60 pięter). 

Parc de la Vilette (Bernard Tschumi, 1982–1998) jest dzielnicą kultury i rozrywki połoŜoną na 
północnym wschodzie ParyŜa. Znajdują się tu przestrzenie wystawiennicze, jest to takŜe miejsce badań 
naukowych. Park znajduje się na terenie dawnej rzeźni i targu zwierząt (55 ha). W 2012 r. Parc de la 
Vilette zostanie powiększony i wzbogacony o Filharmonię (Jean Nouvel), a czwarte skrzydło Cite des 
Science (Adrien Fainsilber, 1986), puste od 1986 r., wypełni kompleks handlowy z multipleksem kino-
wym i sklepami. 

4. Nowe atrakcyjne formy architektoniczne 

W ostatnich latach wybudowano w ParyŜu wiele obiektów, które oŜywiają przestrzeń poprzez dia-
log form i stylistyk, nawarstwiających się w historii miasta [6]. NaleŜy do nich Institut du Monde Arabe 
(Jean Nouvel, 1987), budynek Fondation Cartier (Jean Nouvel, 1991–1993), Maison du Cinéma (dawne 
Centrum Kultury Amerykańskiej – Frank O. Gehry, 1994) oraz Biblitéque de France (Dominique Per-
rault, 1989–1996). Cztery wieŜe biblioteki rozbudowały wnętrze krajobrazowe Sekwany i stworzyły nie-
powtarzalny widok na miasto. 

W sąsiedztwie wieŜy Eiffla zaprojektowano Musée du Quai Branly (Jean Nouvel, 2006) z Ŝywą 
elewacją (200 m długości i 12 m wysokości), pokrytą wieloma gatunkami roślin (Patrick Blanc). Muzeum 
mieści zbiory sztuki z Azji, Oceanii, Afryki i obu Ameryk. Przygotowano tu bogatą ofertę adresowaną 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, a dodatkowymi atrakcjami są przedstawienia teatralne, muzyczne  
i taneczne zespołów z egzotycznych miejsc świata. 

WieŜowiec Phare Tower, który ma zostać wybudowany do 2012 r., jest częścią programu rewita-
lizacji obszaru północno-zachodniego ParyŜa (Morphosis, 2006–2012). Będzie to pierwszy bardzo wy-
soki budynek, jakich nie budowano od dłuŜszego czasu w ParyŜu (władze stolicy po raz pierwszy od-
stąpiły od zarządzenia zabraniającego budowania drapaczy chmur; zakaz wprowadzono w 1972 r., kiedy 
powstał powszechnie krytykowany Tour Montparnasse), który powstanie w dzielnicy La Défense, blisko 
osi paryskiej. Będzie miał 300 m wysokości (68 pięter), podobnie jak wieŜa Eiffla, do której architekci 
nawiązali w swoim projekcie. W obiekcie tym będą otwarte przestrzenie publiczne, ogrody, kawiarnie  
i sklepy. Struktura o podwójnej skórze (stalowa konstrukcja i szkło) chroni wnętrze przed nadmiernym 
nasłonecznieniem, równocześnie zapewnia maksymalne doświetlenie w dzień. Nowoczesne materiały za-
pewnią trwałość wysokiej konstrukcji. Wzór na dynamicznej strukturze otwiera się ku górze, jakby szukał 
kontynuacji na niebie. 

Na początku XXI w. zaprojektowano takŜe w ParyŜu wiele znakomitych wnętrz, m.in. Taschen 
Shop (Phillippe Starck, 2001), Café Nescafé (Michele Saee, 2002), Librairie Florence Loewy (Jakob, 
MacFarlane, 2001), Les Grande Marches Restaurant (Elizabeth de Portzamparc, 2000). 

5. ParyŜ dostępny dla wszystkich 

W ParyŜu stworzono dogodne warunki dla dostępności przestrzeni publicznych i dóbr kultury 
równieŜ dla ludzi niepełnosprawnych [5]. Pod koniec XX w. przeprowadzono we Francji wiele zabiegów 
adaptacyjnych w istniejących muzeach i obiektach historycznych, nie naruszając ich zabytkowego cha-
rakteru.  Znakomitymi  przykładami  takich  udanych  adaptacji  są Luwr, Musée d’Orsay, Musée Picasso,  
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Musée Rodin oraz projekt szklanej piramidy (C.C. Pei) prowadzącej do podziemnej przestrzeni Luwru.  
Z myślą o wszystkich zwiedzających, takŜe niepełnosprawnych i starszych, przygotowano indywidualne 
trasy zwiedzania, umoŜliwiono poznawanie zbiorów osobom niewidzącym (przewodniki z duŜą czcionką 
i w brajlu). ParyŜ moŜna takŜe zwiedzać w przestrzeni wirtualnej, m.in. oglądać zbiory Luwru, unikatowe 
wnętrza i eksponaty w starej hali dworca kolejowego Musée d’Orsay. 

6. ParyŜ jako laboratorium parków XXI w. 

We współczesnych miastach zarysowała się wyraźna potrzeba utrzymania i pielęgnowania pu-
blicznych załoŜeń ogrodowych [1, 2]. Parki publiczne w ParyŜu podnoszą atrakcyjność przestrzeni, są 
istotną częścią planowej polityki władz miasta [10]. Odgrywają takŜe waŜną rolę w procesie transfor-
macji zdegradowanych, poprzemysłowych obszarów śródmiejskich [3, 11]. Obok wspomnianego wcześ-
niej Parc de la Vilette na terenach poprzemysłowych w ParyŜu stworzono dwa ogromne parki – Parc 
Citroën (14 ha) i Parc Bercy (13,5 ha). Park André Citroëna powstał na miejscu dawnej fabryki samo-
chodów (Alain Proust, Gilles Clément, 1992–1993) i ma przede wszystkim słuŜyć jako przestrzeń 
rekreacji w czasie lunchu dla ludzi pracujących w sąsiedztwie (krytykowany jest w tym parku brak miejsc 
siedzących). W załoŜeniu tym wykorzystano element wody, która razem z strzyŜonymi roślinami nawią-
zuje do baroku. Francuska elegancja przeplata się tu z japońską powściągliwością w ogrodach kontempla-
cyjnych. Atrakcją parku są Garden in Morion i Serial Garden (sześć ogrodów tematycznych) [12]. Park 
Bercy powstał na miejscu dawnych składów win. Znakomite ogrody znajdują się takŜe na paryskich 
dachach, m.in. na dworcu kolejowym zaprojektowano Ogród Atlantycki o tematyce marynistycznej 
(Francis Brun, Michael Pen, 1992–1994). Na miejscu dawnej linii kolejowej między Placem Bastylii  
a Bois de Vincennes powstała Promenade Plantée (1988–1996). Na terenie centrum biznesu w dzielnicy 
La Défense powstał Parc Diderot (Alain Provost, 1981–1992). 

7. Podsumowanie 

ParyŜ jest miastem, w którym zachowana jest równowaga między przestrzeniami publicznymi, 
których celem jest integracja ludzi w otoczeniu historycznej i współczesnej architektury, a przestrzeniami 
zielonymi pozwalającymi na prywatność w środowisku naturalnym. Miasto to pokazuje, Ŝe „ochrona 
dziedzictwa nie polega jedynie na zachowywaniu jej fizycznej substancji, ale na jej interpretacji, mar-
ketingu oraz eksploatacji” [4]. ParyŜ ulega ciągłej transformacji, tutaj nieustannie przebudowuje się  
i udoskonala przestrzenie publiczne, modyfikuje funkcje towarzyszących im budynków, dostosowując je 
do zmieniających się potrzeb mieszkańców i turystów. Kontemplowanie dzieł sztuki – architektury, archi-
tektury krajobrazu, malarstwa i rzeźby sprawia, Ŝe atmosfera miasta jest niepowtarzalna. Prawdziwe jest 
stwierdzenie Ralpha Waldo Emersona, Ŝe Francja zbudowała ParyŜ dla całego świata. 

 
Praca naukowa częściowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w latach 2007–2010 
jako projekt badawczy. 
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1. Introduction 

Paris is a polycentric city. It has a mosaic of variegated, larger and smaller public spaces. Together 
with satellite cities, Paris constitutes second largest agglomeration after London, where above 12 million 
people live (2 153 600 people lived in Paris in year 2005). Paris is a city whose layout and composition 
are easily remembered. Altitude dominant landmarks, visible from a number of places, allow for quick 
orientation and interpretation of urban space. Characteristic facilities and public areas accompanying 
them attract tourists, and also constitute excellent recreation places for the inhabitants of Paris. The city 
has conditions conducive to integration and communication among people. The cultural values of the city, 
combined with modern facilities, became a factor for economic activation [9]. 

2. Historical Beginnings of the City 

The oldest part of Paris is island Île de la Cité at the River Seine which in the 3rd century B.C. was 
inhabited by the Parisii, a Celtic tribe. The city is historically divided into the oldest eastern part and the 
western part, built in the 19th and 20th century. In 1860, Paris was divided into 20 districts (arrondisse-
ments), whose numbers grow clockwise creating a pattern of a snail shell. The numbering is very clear 
and has not changed for generations. Specific numbers of districts are associated with higher or lower 
social status (e.g. the distinguished districts 16th and 17th, the ethnic 18th district, Arabian Stalingrad in the 
19th district, Asian Bellville in the 20th district). An element crystallising the original city was the river 
Seine, which determined the direction of numbering of houses and divided the capital into two parts. 
Currently, the banks Rive Droite and Rive Gauche are connected by 31 bridges. Elegant townhouses, 
municipal buildings and famous museums and statues were built along the waterfront. Reconstruction  
of Paris which took place between 1853 and 1870 and was conducted by Baron Georges de Haussmann 
put the city layout in order. The boulevards spreading centrifugally from the historical heart were 
widened; broad and simple communication thoroughfares were created and the most important facilities 
in the city were appropriately exhibited. 

3. Contemporary Centres of Paris 

One of the best known cultural centres in Paris is Centre G. Pompidou (Renzo Piano, Richard 
Rogers, 1972–1977). The square with Stravinsky Fountain (Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely) located 
nearby was slanted in the direction of the pronounced form of the Beaubourg Centre in order to 
emphasise its significance [7]. The building is an example of new thinking of architecture (architecture is 
fun, entertainment) [8]. The building attracts visitors with interesting exhibitions, as well as new and 
modernised facilities – restaurant (Jakob, MacFarlane, 2000) and covering of the 6th floor (Shigeru Ban, 
2004). 

Forum des Halles, built in the area of a former roofed market place, is a well known centre of Paris 
in the vicinity of the Pompidou Centre (Viktor Baltard,1851–1866). In the 1970s, the hall was demolished 
and a modern cultural and trade complex was built (George Penc’reach, Claude Vasconti, Paul Che-
metov) with metal and steel structure. The most recent project (Patrick Berger, Jacques Anziutti, 2007) 
foresees covering the Forum with a structure resembling a canopy and connecting it with the 
neighbouring park. 

Majority of French concerns as well as main agencies of foreign companies in France have their 
headquarters in the western La Défense district. La Défense also functions as a trade, exhibition, 
entertainment  and  transportation  centre.  The  best  known  place  is  La Grande Arche (Johann Otto von 
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Spreckensen, 1982; finished by Paula Andreu, 1989), crowning the Esplanade and the historical axis. La 
Défense is an extremely rare example of almost complete isolation of pedestrian traffic from vehicular 
traffic in a European city. The tallest building in the district is the headquarters of Total (1985), 187 m 
high (48 floors), which makes it the second tallest building in Paris (the tallest building in Paris is Tour 
Montparnasse – 210 m high, 60 floors). 

Parc de la Villette (Bernard Tschumi, 1982–1998) is the sphere of culture and entertainment 
located in the north-east of Paris. The area is replete with exhibition halls and it is also a place of scien-
tific research. The park is located in the area of a former slaughterhouse and animal market (55 ha). In 
2012, Parc de la Villette will be enlarged and will acquire a Philharmonic Hall (Jean Nouvel), whereas the 
fourth wing of Cite des Science (Adrien Fainsilber, 1986), which has remained empty since 1986, will be 
transformed into a trade complex with a cinema multiplex and stores. 

4. New attractive architectural forms 

A number of new facilities have been built in Paris in the recent years; they revive the space by 
starting a dialogue of forms and styles which have been accumulating in the city’s history. One of such 
facilities is Institut du Monde Arabe (Jean Nouvel, 1987), building Fondation Cartier (Jean Nouvel, 
1991–93), Maison du Cinéma (earlier American Cultural Center – Frank O. Gehry, 1994) and Biblitéque 
de Franc (Dominique Perrault, 1989–1996). Four library towers extended the panorama interior of the 
Seine and created a unique view onto the city. 

Musée du Quai Branly (Jean Nouvel, 2006) with living façade (200 m length and 12 m high), 
covered with numerous plant species, was designed (Patrick Blanc) in the vicinity of the Eiffel Tower. 
The Museum presents art collections from Asia, Oceania, Africa and both Americas. The Museum’s offer 
is very extensive, addressed both to adults and children; additional attractions are theatre, music and 
dance performances of groups from exotic parts of the world. 

The high-rise Phare Tower (Morphosis, 2006–2012), which will be completed by 2012, is a part  
of the revitalisation programme for the north-western areas of Paris. This will be the first high-rise 
building constructed in the city in a very long time (the capital authorities lifted a resolution forbidding 
construction of skyscrapers in Paris; the resolution was introduced in 1972, when the commonly criticised 
Tour Montparnasse was completed). The building will be erected in La Défense, close to the Paris axis.  
It will be 300 m high (68 floors), similarly to the Eiffel Tower; the project’s architects made numerous 
references to the Eiffel Tower. The facility will have open public spaces, gardens, cafés and shops.  
A double-layer structure (steel and glass) will protect the interior against excessive insolation and at the 
same time will ensure maximum exposure during daytime. Modern materials guarantee the durability of 
the high structure. The design of the dynamic structure opens upwards, as if it was looking for con-
tinuation in the sky. 

At the beginning of the 21st century, a number of outstanding interiors have been designed in Paris, 
including Taschen Shop (Phillippe Starck, 2001), Café Nescafé (Michele Saee, 2002), Librairie Florence 
Loewy (Jakob, MacFarlane, 2001) and Les Grande Marches Restaurant (Elizabeth de Portzamparc, 
2000). 

5. Paris Accessible for Everybody 

Paris has convenient conditions for accessibility of public spaces and cultural assets for 
handicapped persons [5]. At the end of the 20th century, a number of adaptation works were conducted in 
France  in  the  existing  museums and historical facilities, not interfering with their monumental character. 
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Excellent examples of such successful adaptations are the Louvre, Musée d`Orsay, Musée Picasso, Musée 
Rodin and the design of the glass pyramid leading to the underground section of the Louvre (C. C. Pei). 
Taking into account all the visitors, including handicapped and elderly ones, individual routes were 
prepared; blind people also have the opportunity to get acquainted with the collections (guidebooks with 
large print and written in Braille). Paris may also be visited in a virtual mode; it is possible to view the 
Louvre collections, unique interiors and exhibits in the old hall of railway station Musée d’Orsay. 

6. Paris as a Laboratory of 21st Century Parks 

Modern cities show a clear need for maintenance and care of public gardens [1, 2]. Public parks in 
Paris increase attractiveness of the municipal space and they are an important part of the planning policy 
of the city authorities [10]. They also play an important role in the process of transforming degraded and 
post-industrial central areas [3, 11]. Apart from the above-mentioned Parc de la Villette, the post- 
-industrial areas in Paris have two other huge parks – Parc Citroën (14 ha) and Parc Bercy (13,5 ha). The 
André Citroën park (Alain Proust, Gilles Clément, 1992–1993) was established in place of the former car 
production plant and is primarily meant to serve as a place of lunchtime recreation for people working in 
the vicinity (lack of sitting arrangements in the park is frequently criticised). The design makes use of the 
element of water which, together with trimmed plants, makes a reference to the art of baroque. French 
elegance is combined with Japanese restraint in designing contemplative gardens [12]. The park's attar-
ctions are Garden in Morion and Serial Garden (six thematic gardens). Park Bercy was established in 
place of the former wine storerooms. Excellent gardens are also located at the Parisian rooftops, including 
the Atlantic Garden on the railway station with marine subject matter (Francis Brun, Michael Pen, 1992– 
–1994). Promenade Plantée (1988–1996) was created in place of the former railway line between the 
Square of Bastille and Bois de Vincennes. In the business centre in the La Défense district, Parc Diderot 
was established (Alain Provost, 1981–1992). 

7. Recapitulation 

Paris is a city which retains balance between public space, whose objective is integration of people 
in the environment of historical and modern architecture, and green areas allowing for privacy in a natural 
environment. The city shows that "protection of heritage does not consist of preserving its physical 
substance, but also of its interpretation, marketing and exploitation" [4]. Paris is subjected to ongoing 
transformation, public space is being continuously rebuilt and improved, and the functions of buildings 
accompanying these spaces are being modified and adjusted to the changing needs of inhabitants and 
tourists. Contemplation of the works of art – architecture, landscape architecture, painting and sculpture – 
makes the atmosphere of the city unique. Ralph Waldo Emerson was right in saying that France built 
Paris for the entire world. 
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Il. 1–12. ParyŜ – rzeźba przed kościołem Saint Eustache, La Vilette, fontanna Strawińskiego przed Centrum 
G. Pompidou, Montmartre, Sacré-Coeur (fot. aut.) 

Ill. 1–12. Paris – sculpture before Saint Eustache Church, La Vilette, Strawinsky fountain before Centre  
G. Pompidou, Montmartre, Sacré-Coeur (photo by auth.) 
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