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ULICA CZY PLAC? 
SPOŁECZNY WYMIAR CENTRUM MIASTA 

STREET OR SQUARE? 
THE SOCIAL DIMENSION OF THE CITY CENTER 

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

W niniejszym artykule autorka stawia pytania o istotę społecznego postrzegania centralnych prze-
strzeni miasta. Przykład Łodzi, miasta, którego centrum i rzeczywiste „serce miasta” przez lata sta-
nowiła prosta, pięciokilometrowa ulica, a które właśnie poszukuje „nowego” centrum oddającego 
specyfikę poindustrialnych przemian, dostarcza spostrzeŜeń odnoszących się do kształtowania prze-
strzeni publicznych „miast ponowoczesnych”. 
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A b s t r a c t  

The paper questions the essence of social perception of central areas of the city. The example of the 
city of Łódź, which center and the real "heart" through years build one straight, five kilometer long 
street, and which just now search for a "new" center referring to the postindustrial changes, provides 
observations about how to create public spaces in "postmodern cities". 
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Pytanie postawione w tytule moŜe wydać się nieuprawnione lub wręcz błędne kaŜdemu, kto choć 
trochę obeznany jest z zagadnieniami kompozycji urbanistycznej, jak i ze sposobem społecznego funkcjo-
nowania przestrzeni miejskiej. W prawidłowo funkcjonującej tkance miasta to i ulica i plac, a raczej ulice 
i place są centrami wszelkiej aktywności, miejscami spotkań, handlu, zaspokajania najróŜnorodniejszych 
potrzeb mieszkańców. Rozległy Piazza San Marco to kontrapunkt dla gmatwaniny wąskich uliczek 
Wenecji. Bulwary, oś i place ParyŜa to reprezentacyjna przestrzeń miejska tworząca kręgosłup ogromne-
go organizmu, porządkująca wewnętrzną logikę skomplikowanego przestrzennie miasta. Koncentracja 
aktywności społecznej w takiej przestrzeni sprawia, Ŝe staje się ona „sercem” organizmu miejskiego. 
Swoista oczywistość współistnienia ulicy i placu jako komponentów miejskości została zaburzona  
w ideach modernistów – choć i tu starano się raczej oba elementy strukturalne przekształcać i definiować 
innymi środkami niŜ zupełnie je porzucać. Nastąpiło jednak zagubienie „ludzkiej” skali, częściowo 
wymuszone przez potrzeby motoryzacji, i ta zmiana proporcji nie została dobrze przyjęta przez uŜyt-
kowników przestrzeni. Plac i ulica pozostają zarówno historycznie, jak i współcześnie podstawowym 
elementem przestrzeni miejskiej. Jednak dopiero aktywność społeczna, rodzaj społecznego funkcjono-
wania w tkance miasta powoduje, Ŝe stają się one najbardziej rozpoznawalnym elementem przestrzeni 
miejskiej, poprzez który następuje identyfikacja z tą przestrzenią. 

Socjolog John Urry, powołując się na Marshalla Bermana [9, s. 200-203], zwraca uwagę na 
zmianę w percepcji wizualnej centrum miasta wywołaną przebudową ParyŜa przez Haussmanna. 
Rozszerzenie pola widzenia i moŜliwość percepcji celu podróŜy stworzyła nową jakość uczestnictwa w 
społecznej przestrzeni miasta. Zgodnie z tym punktem widzenia dopiero wtedy ParyŜ stał się „jednolitą 
przestrzenią Ŝyciową”, a nie „skupiskiem odizolowanych od siebie komórek” [M. Berman za: 9, s. 201]. 
Innym elementem kreującym przestrzeń współczesnego miasta są „wystylizowane przestrzenie, które 
wydają się bardziej realne niŜ ich prototypy” [9, s. 210], m.in. centra handlowe. 

Postawienie pytania: ulica czy plac? sprowokowały procesy zachodzące w przestrzeni współczes-
nej Łodzi – powstanie nowego, tętniącego Ŝyciem placu na terenie centrum rozrywkowo-handlowego 
„Manufaktura”, dyskusję o nowym „centrum” wokół terenów dawnej elektrowni EC1 i degradację prze-
strzeni tradycyjnego „serca miasta” – ulicy Piotrkowskiej, która z „salonu” nieomal z dnia na dzień staje 
się ulicą „lumpeksów” i strefą biedy. Zmiany te następują dość szybko, chociaŜ Piotrkowska to „ulica- 
-kameleon” i juŜ niejednokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniała swój charakter i głów-
nych uŜytkowników przestrzeni, przy niezmienności charakteru zabudowy i jedynie niewielkich zmia-
nach innych elementów urbanistycznych. Włodarze miasta chętnie upatrywaliby przyczyny obecnej 
sytuacji ulicy w powstaniu nowych centrów handlowych, jednak przyczyny wydają się w duŜej mierze 
tkwić w braku „pomysłu na przestrzeń”. 

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego „serce miasta” to „najwaŜniejszy, centralny punkt, 
ośrodek czegoś; centrum, środek, wnętrze” [8, t. 2, s. 304], to jednocześnie „natura, charakter, właściwo-
ści” [8, t. 2, s. 304]. To potoczne rozumienie określa jednak równieŜ elementy zawierające się w bardziej 
rozbudowanych, skomplikowanych i profesjonalnych definicjach. 

Przestrzeń miejska Łodzi była podporządkowana potrzebom przemysłu tekstylnego, którego zlo-
kalizowanie w mieście warunkowało cały jego dalszy rozwój. Zmiany sposobu produkcji włókienniczej 
spowodowały inny charakter wytyczania przestrzeni Nowego Miasta (rękodzieło) i odmienny charaktery 
Osady Łódka (duŜe działki dla manufaktur) mimo zaledwie kilku lat (1821 i 1825) dzielących te wyda-
rzenia. Jednak spójność przestrzeni nowego miasta przemysłowego zapewniła ulica – „wyprostowany”, 
jeszcze średniowieczny trakt piotrkowski. Specyfika rozwoju miasta spowodowała, Ŝe jego „sercem”, 
„kręgosłupem” układu przestrzennego i niezbędnym składnikiem toŜsamości stała się ulica Piotrkowska. 
Stała się ona synonimem Łodzi i tego, co łódzkie, w stopniu daleko większym niŜ fabryki stanowiące 
o dobrobycie mieszkańców. Piotrkowska zawsze przyciągała wszelkie formy Ŝycia społecznego, niejako 
pomimo swojej formy urbanistycznej (prosta, niemal pięciokilometrowa linia z zabudową o podobnej 
wysokości, zakończona dwoma placami, z których jedynie  plac Wolności  był  kompozycyjną skończoną  
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formą). Fascynowała detalem kamienic, nie zaskakując zmianami rytmu i widoku. MoŜe to jej przewidy-
walność stanowi więc jej ukrytą siłę? Piotrkowska zawsze koncentruje wszystkie problemy miasta. Tak 
jak Łódź po upadku przemysłu włókienniczego ma problemy z określeniem swojej toŜsamości miasta 
postindustrialnego, tak ulica równieŜ przeŜywa kryzys ze względu na powstanie dwóch centów han-
dlowych w bezpośrednim sąsiedztwie („Galerii Łódzkiej” i „Manufaktury”), które pozbawiły ją eksklu-
zywnych sklepów, jednego z głównych elementów stanowiących w ostatnich latach o jej charakterze 
„salonu miejskiego”. W latach 70. Piotrkowska doczekała się monografii Anny Rynkowskiej sławiącej jej 
historię i architekturę kamienic, współcześnie zaś zaledwie zarysu strategii zarządzania tym fragmentem 
przestrzeni miejskiej, która to strategia przez „Dziennik Łódzki” została określona mianem „strategii 
regularnego sprzątania” [6]. To złośliwe określenie wywołał jeden z głównych zapisów strategii: „regu-
larne sprzątanie nawierzchni deptaka, raz w roku mycie gorącą wodą pod duŜym ciśnieniem” [6]. W po-
dejmowanych dotychczas działaniach brakuje chęci wysłuchania mieszkańców i uŜytkowników ulicy. 
Brak koncepcji, która stałaby się sprawą wspólną. Powtarzające się od lat problemy: które fragmenty 
zamknąć dla ruchu, jak uniknąć niekorzystnych estetycznie reklam itp., przesłaniają brak całościo- 
wej koncepcji rozwijania miasta – i to nie tylko jego centrum. Centra handlowe, które powstały w bez-
pośrednim sąsiedztwie Piotrkowskiej, nie zostały z nią powiązane. Ignoruje się równieŜ fakt, Ŝe dla 
współczesnego uŜytkownika przestrzeni miejskiej długość ulicy jest barierą w jej aktywnej penetracji, 
nawet jeśli jako centrum potraktujemy tylko odcinek (długości ok. 2 km) pomiędzy placem Wolności  
a aleją Piłsudzkiego/Mickiewicza, która podzieliła Piotrkowską na oddzielnie funkcjonujące fragmenty. 
WyŜszość placu to wyŜszość rynku „Manufaktury” pozbawionego ruchu kołowego, na tyle duŜego, by 
swobodnie pomieścić tłumy w czasie imprez masowych i regularnie wielokrotnie w ciągu dnia sprzą-
tanego (!). Plac ten nie ma idealnych proporcji, jest raczej przypadkowym wynikiem wyburzeń dawnych 
budynków fabrycznych, których pozostałości w malowniczy sposób tworzą „wnętrza sprzęŜone”. A jed-
nak to właśnie w tej przestrzeni moŜna usłyszeć ludzi ze zdumieniem odkrywających potęgę przeszłości 
miasta, kiedy spoglądają na górującą nad południową pierzeją dawną przędzalnię Poznańskiego, której 
formę od strony ulicy Ogrodowej przyjmują jako opatrzoną, codzienną oczywistość. To właśnie rynek 
„Manufaktury”, a nie Piotrkowska zmusza ich do zmiany perspektywy, do spojrzenia niecodziennego, 
mimo iŜ nie są turystami, a w większości codziennymi uŜytkownikami przestrzeni Łodzi, uŜytkownikami 
w większości niechętnie nastawionymi do dziedzictwa kulturowego miasta. Czy jest to wywołane uciąŜ-
liwością struktury przestrzennej siatki prostopadłych ulic, czy tym, Ŝe dawne fabryki wcześniej wysysały 
siły i młodość, a dziś straszą pustymi oczodołami powybijanych okien, czy po prostu tym, Ŝe mieszkańcy 
Łodzi to w większości ludność napływowa, pozbawiona tradycji miejsca – nikt nie próbował, jak dotąd, 
tego zbyt dogłębnie zbadać. Jednak ma to wpływ na identyfikację z przestrzenią centrum miasta, na spo-
sób budowania „małej ojczyzny”, własnego miejsca na ziemi. W mieście zaczęła niedawno działać tzw. 
Grupa Pewnych Osób, zapaleńców, którzy usiłują zainteresować władze i współmieszkańców jakością 
otaczającej przestrzeni centrum miasta, podejmując róŜnorodne akcje, np. zasiewania trawników, happe-
ningów o „chińskich budkach” zaśmiecających centralne skrzyŜowanie miasta, zwracania uwagi na ober-
wane tablice ogłoszeniowe i plakaty itp. Tacy nowocześni Obywatele Plug-in Krzysztofa Nawratka [5]. 

To uŜytkownicy przestrzeni i sposób, w jaki tę przestrzeń wykorzystują (albo czy ją opuszczają), 
stanowią o ostatecznym jej charakterze. Prawdziwe „serce miasta” nie musi mieć idealnie zakomponowa-
nych ścian i ulic, ale ten nieuchwytny genius loci, który powoduje, Ŝe do tego miejsca chce się wracać 
codziennie, wykonując powtarzalne czynności. Przestrzeń turystyczna to miejsce odmiennego uŜytkowania  
i innych rytuałów, innego sposobu postrzegania, wymagającego teŜ innej atrakcyjności [por. 9, s. 14 nn.]. 

W A Pattern Language Christopher Alexander wśród istotnych elementów – wzorów przestrzeni 
społecznych – wymienia zarówno niewielki plac, jak i ulicę – promenadę. „Ludzie nie mogą zachować 
swoich korzeni kulturowych (duchowych) i związków z przeszłością, jeśli fizyczny świat, w którym Ŝyją 
takŜe nie zawiera tych odniesień.” – pisze [1, s. 132]. 
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Centrum miasta niekoniecznie jest jego „sercem”. Nie kaŜde centrum? A moŜe jednak tylko cen-
trum ma szansę tym „sercem” być lub się stać. 

The title question could be unfounded or even incorrect for someone, who even partially knows 
the rules of urban composition or the ways of social functioning of the city space. In functioning city 
structure, a street and a square, better to say, streets and squares build the center of any activity. They are 
meeting places, markets, places which satisfy various needs of the citizens. Spacious Piazza San Marco 
builds the counterpoint to the tangled, narrow Venetian streets. Avenues, the axis and squares of Paris – 
the elegant city space build the spine of the enormous organism, sets in order the inner logic of the 
complicated city. The concentration of the social activity in such a space makes it the heart of the city. 
The obviousness of co-operation between a street and a square as the component parts of urbanity was 
demolished in the modernist way of thinking about the city – but even there both elements got not 
abandoned but were structurally changed and redefined. But the human scale got lost, partly because of 
the motorization needs, and this change in proportions was not well received. A square and a street, still 
establish the basic element of city structure, as they did in history. But not before the social activity starts 
could they start to be the most recogniseable parts of urban space, the one the people identify with. 

Sociologist John Urry making reference to Marshall Berman [9, p. 200-203] remarks on the 
change in visual perception of the central city space provided in Paris through Haussmann’s rede-
velopment. The widening of the view and the possibility of the perception of the destination create a new 
quality of social participation in the urban space. In his opinion this was the moment when Paris became 
"homogenous life space" contradictory to "the cluster of isolated cells" it was before [M. Berman in 9,  
p. 201]. Another element creating the contemporary city – "stylish spaces, appearing more real then their 
prototypes" [9, p. 210] f.ex. shopping malls. 

Street or square? – the question was provoked because of the processes happening in the 
contemporary Łódź – the development of the new, full of life square in the commercial an cultural center 
"Manufaktura", the discussion about new city "center" around the old power station EC1 and the 
degradation of the traditional "city core" – Piotrkowska street, which nearly daily diminished into a street 
of second-hand stores and poverty. The changes happen rather quickly, even if Piotrkowska itself is 
"chameleon" – street and during last tens years changed not once. But what changed – the character and 
the users of space, the urban elements and the buildings remained nearly untouched. The authorities 
would like to see as the cause of the decline of the street in the new shopping centers, but it is more than 
that. Nobody has "an idea for the space". 

According to the polish language dictionary "the heart of the city" means "most important, central 
point, core, center, inside, middle" [8, V. 2, p. 304]. It is also "nature, character, propriety" [8, V. 2,  
p. 304]. This common understanding of the word is compatible with more sophisticated, structured, 
professional definitions. 

Urban space of Łódź was structured according to the needs of textile industry, which conditioned 
the whole development process in the city. The changes in technology brought different structures of the 
New Town (hand-made textiles) and Osada Łódka (bigger lots for manufactures) only few years apart 
(1821 and 1825). But the coherence of the new industrial city was secured from the street – the 
"straightened" medieval route to Piotrków Trybunalski. The specific of the development meant that for 
the city the heart, the spine of the urban structure and the indispensable element of identity, was 
Piotrkowska street. More, the street became the synonym of the city and its character in more ways than 
the  factories  which  provided  the  citizens’  prosperity. The street attracted all forms of social life, nearly  
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against its urban form desirability – the street is straight, nearly 5 kilometer long with buildings with 
similar height, starting and ending with a square, where only plac Wolności has a perfect form of urban 
composition. The street fascinated with architectonic details but did not surprised with changes of urban 
rhythm or views. But perhaps it is its predictability which is its hidden strength? Because Piotrkowska 
always reflects the actual problems of the whole city. And after the collapse of textile industry as the city 
itself has problems with the identity of postindustrial town, the street struggles after two closely located 
big shopping centers ("Galeria Łódzka" and "Manufaktura") intercepted exclusive brands – the main 
source of the character of the "city showroom". In the seventies Piotrkowska got a monograph, written by 
Anna Rynkowska, praising the history and architecture of tenement houses along the street. Con-
temporary the street got only a sketchy management strategy, which in the oldest local paper "Dziennik 
Łódzki" was named "the strategy of permanent tidying" [6]. This name was based on one of the main 
conclusions in the report: "regular cleaning of surfaces, once in year should be washed under pressure 
with hot water" [6]. What lacks is the dialog with users of the street. There are no ideas how to make the 
street commune bonum. Returning problems as dreadful advertising, pedestrian zones etc., cover the main 
dilemma how the city and its center should work as a whole. The neighbouring shopping centers are not 
connected with Piotrkowska. The fact which is constantly ignored is that the street for contemporary users 
is too long to be actively penetrated (even if we take into consideration only one part of about 2 km 
between plac Wolności and Al. Piłsudskiego/Mickiewicza, which parted the street into two separately 
functioning fragments). The superiority of a square is then the superiority of the "Manufaktura" square – 
without traffic and big enough to enclose easily crowds of people enjoying different cultural events and 
regularly cleaned (repeatedly during a day!). This square does not have ideal proportions, it is rather 
coincidental effect of demolishing of old factory buildings, which rests build picturesque "connected 
rooms". But that is the space where is possible to hear people discovering with amazement the power of 
the past of the city. Especially when they look at old Poznański spinning-mill towering over southern 
edge of the market. The same factory which seams obvious and trivial form Ogrodowa street. It is then 
the square not Piotrkowska which force them to the change of perspective, to look in an no-trivial, 
uncommon way. Even if they are not tourists but everyday users of the city space of Łódź, and users who, 
in great numbers are hostile towards the cultural heritage of the city. Nobody tried to research it deeply 
why is it so, and what caused it – the everyday burdensome of the use of rectangular street pattern, 
factories threatening today with empty windows which sucked dry youth and strength in the past or just 
because the average citizen of Łódź lives here in the first generation? But this problem has deep impact 
on how the people identify with the space of the city center, how they build theirs "little fatherland", their 
place on the earth. In Łódź not long is performing a Grupa Pewnych Osób (A Group of Somebody), 
young enthusiasts, who try to interest other citizens and authorities with the quality of surroundings of the 
city center through various performances from greening actions to happenings about "Chinese sheds" etc. 
Such modern Plug-in Citizens of Krzysztof Nawratek [5]. 

The users of the space and the way they use it (or abandon it) determine it ultimate character. The 
real "core of the city", its heart must not be of an ideal composed urban form, but need to have this 
indefinable "genius loci", which makes you return there everyday, performing everyday rituals. A tourist 
space is a space of different rituals and unusual use. Different perception, claiming different attractions 
[see 9, p. 14]. 

In "A Pattern Language" Christopher Alexander between other important elements – patterns of 
social space – names both small public square and the street – a promenade. "People cannot maintain their 
spirituals roots and their connections to the past if the physical world they live in does not also sustain 
these roots" – he wrote [1, s. 132]. 

The city center is not necessarily its heart. Not every center? But perhaps only the city center has 
the chance that that ever happens. 
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