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S t r e s z c z e n i e  
Na przestrzeni minionego stulecia wielu badaczy zmagało się z próbami opisania miasta za pomocą 
konkretnych schematów i wzorów zarówno z pozycji architektonicznej, jak i filozoficznej. W niniejszym 
artykule porównano teorie Christophera Alexandra i Henriego Lefebvre’a w aspekcie współczesnych 
trendów urbanistycznych oraz poszukiwania idei „serca miasta”. Christopher Alexander starał się scharak-
teryzować miasto za pomocą teorii wzorów, natomiast Henri Lefebvre analizował je z punktu widzenia 
filozofa i badacza zjawisk urbanizacyjnych. Dwie prace, które ukazały się w latach 70. XX w. – A Pattern 
Language i The Urban Revolution – stały się punktami wyjścia do dyskusji nad miastem w korelacji z jego 
historycznym bagaŜem doświadczeń. W niniejszych rozwaŜaniach skupiono się na prezentacji odmiennego 
sposobu artykułowania przez Christophera Alexandra i Henriego Lefebvre’a czynników, które wpływają na 
odbiór współczesnego miasta naznaczonego śladami przeszłości. 
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A b s t r a c t  

Over the last century a number of researchers have attempted to describe the city using schemes or formulas 
of architecture as well as philosophy. Christopher Alexander and Henri Lefebvre are undoubtedly the two 
of them. The former attempted to describe the characteristic features of the city by means of theoretical 
equations, the latter tried to analyze the city from the point of view of a philosopher and a researcher of the 
urban processes. The two works, published in the 70s of the 20th century, A Pattern Language and The 
Urban Revolution triggered discussions on the city and its interconnection with the historical background 
and the urban processes the city had been exposed to throughout the previous centuries. In my deliberations 
here, I would like to focus on the different way Christopher Alexander and Henri Lefebvre expressed 
factors which affect the impressions a modern city, marked with the course of history, makes and which,  
in turn, affect the impressions made by a street or by the relation: a city versus open space. 
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Przestrzeń miasta jest podporządkowana pewnym regułom i zasadom. Jest strukturą, w której 
przestrzenie nawarstwiają się z biegiem czasu, stając się doskonałym materiałem badawczym. Miasta,  
w zaleŜności od miejsca ich połoŜenia, z róŜnych przyczyn ewoluują w innym kierunku niŜ odbywało się 
to w jednostkach sąsiednich. Tworzenie przestrzeni Ŝycia opartej na wzorach zachowań i relacji z oto-
czeniem jest wynikiem procesu uczenia się, kumulacji doświadczeń oraz rozwoju społeczeństwa. Po-
szukiwanie „serca miasta” wiąŜe się niewątpliwie z przemierzaniem jego przestrzeni, kontemplowaniem 
ich, czerpaniem wraŜeń, smaków i zapachów. Na drodze swoich wędrówek bardzo często spotykamy 
przestrzenie, które nas zapraszają, aby podąŜać za ich ruchem i kształtem, który tworzą w labiryncie 
miasta. 

Na przestrzeni minionego stulecia wielu badaczy zmagało się z próbami opisania miasta za 
pomocą konkretnych schematów i wzorów zarówno z pozycji architektonicznej, jak i filozoficznej. Na-
leŜą do nich niewątpliwie Christopher Alexander i Henri Lefebvre. Pierwszy z nich starał się charaktery-
zować miasto dzięki teorii wzorów, drugi natomiast analizował je z punktu widzenia filozofa i bada- 
cza zjawisk urbanizacyjnych. Dwie prace, które ukazały się w latach 70. XX w. – A Pattern Language  
i The Urban Revolution – stały się punktami wyjścia do dyskusji nad miastem w korelacji z jego histo-
rycznym bagaŜem doświadczeń oraz w odniesieniu do procesów urbanizacyjnych, jakim było ono pod-
dawane na przestrzeni stuleci. Niniejsze rozwaŜania koncentrują się na prezentacji odmiennego sposo- 
bu artykułowania przez Christophera Alexandra i Henriego Lefebvre’a czynników, które wpływają na 
odbiór współczesnego miasta naznaczonego śladami przeszłości – ulicy, relacji miasto–przestrzenie 
otwarte. 

Henri Lefebvre w swoich rozwaŜaniach na temat przestrzeni spotkań wprowadza pewnego ro-
dzaju krytykę fundamentalnej dla zasad kompozycji miasta przestrzeni, jaką jest ulica. Formułuje tezę,  
w myśl której przestrzeń ta ulega pewnego rodzaju degradacji, deformacji na skutek przekształcania jej  
w przestrzeń konsumpcyjną. Ruch ludzi przemierzających miasta, a tym samym ulice, jest warunkowany 
liczbą sklepów, które mogą odwiedzić. Sugeruje, Ŝe miasto to pewnego rodzaju forma czasoprze-
strzenna, w której czas przeznaczony na kupowanie i sprzedawanie jest równy czasowi kupionemu  
i sprzedanemu. Ta metafora ma uzmysłowić, jak trudna dla miasta w sensie przestrzennym jest egzy-
stencja w korelacji z gospodarką rynkową i kapitalizmem. 

W dalszym toku rozwaŜań nad zjawiskiem ulicy Henri Lefebvre wysuwa tezę o zjawisku kolo-
nizacji przestrzeni zurbanizowanej przez róŜnego rodzaju zjawiska przestrzenne związane z aktywnością 
ludzi, które przyczyniają się do jej zawłaszczenia. Stoją one w opozycji do stanowiska, w którym prze-
strzeń ulicy pozbawiona tych działań staje się obiektem zapomnianym i cichym w tkance miasta. 

W odmienny sposób zagadnienie to interpretuje Christopher Alexander, dla którego promenada, 
odpowiednik lefebvrerowskiej ulicy, jest tym miejscem, gdzie spotykają się ludzie, jest to rodzaj miej-
skiego teatru: oglądasz, jesteś widziany znaczy, Ŝe istniejesz. Dobra promenada według Ch. Alexandra to 
miejsce, do którego mieszkańcy mają bardzo dobry i łatwy dostęp. Jest to przestrzeń umieszczona blisko 
miejsca zamieszkania. MoŜna po niej bezpiecznie spacerować tam i z powrotem. Miejsce takie oferuje 
przestrzenie, które przyciągają ludzi swoją innością, formą czy teŜ bogatym programem miejskiego Ŝycia. 
Promenada to miejsce spotkań ludzi róŜnych kultur, wyznań oraz o róŜnym statucie społecznym. Reasu-
mując, aby stworzyć dobrą promenadę, w myśl idei Ch. Alexandra naleŜy zapewnić kaŜdej z lokalnych 
społeczności „własną promenadę” z pewnego rodzaju „ciekawym programem” umieszczonym na jej koń-
cu i początku. 

Miasto w swojej długoletniej historii zmienia się, dojrzewa, nabiera cech, do których odwołuje się 
Ch. Alexander. Obraz i charakter miejskiego Ŝycia kaŜdego dnia ulegają przewartościowaniu. Poszukiwa-
nie przestrzeni spotkań w odniesieniu do teorii Ch. Alexandra to poszukiwanie pewnego wzoru − pattern. 
Wzór składa się z elementów, których dostarcza nam kaŜde miasto na przestrzeni stuleci. Autor  
A Pattern Language  poszukuje  wzoru  postępowania  moŜliwego  do zastosowania na przykładzie wielo- 
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kierunkowej analizy elementów składowych będących wyznacznikami danego zjawiska. Autor w tym 
przypadku nie narzuca sposobu jego zastosowania. Jak sam pisze we Wstępie do ksiąŜki, istnieje daleko 
idąca moŜliwość doboru i selekcji poszczególnych wzorów – rozwiązań w zaleŜności od zaistniałego 
problemu. WaŜnym czynnikiem w tym przypadku jest moŜliwość segregacji, klasyfikacji zjawisk nie-
zaleŜnie od obszaru kulturowego, w jakim występują. Podsumowując swoje badania, Ch. Alexander 
stwierdził, Ŝe Ŝaden system nie jest moŜliwy do wprowadzenia w całości od razu. MoŜliwe jest natomiast 
działanie polegające na budowaniu go poprzez wprowadzanie mniejszych podsystemów, które są od 
siebie niezaleŜne. Istnieje moŜliwość łączenia ich oraz kompilowania w jedną całość na podstawie 
selekcji. 

Analizując prezentowane teorie, moŜna posunąć się do stwierdzenia, Ŝe zarówno Christopher 
Alexander, jak i Henri Lefebvre w swoich badaniach poszukiwali pewnego rodzaju schematu, wzorca, 
dzięki któremu moŜliwe byłoby opisanie struktury miasta. Jednak punkt widzenia Alexandra jest bliŜszy 
projektującemu architektowi, jest próbą uszeregowania zjawisk przestrzennych, które je tworzą. Lefebvre 
w swojej teorii próbuje znaleźć mechanizmy, dzięki którym moŜliwe będzie funkcjonowanie miasta jako 
przestrzeni powstającej samoczynnie, pozbawionej zasad, praw i nakazów tak charakterystycznych dla 
czasów nam współczesnych. W The Urban Revolution pojawia się bardzo często motyw odwołania  
do czasów minionych, jakby przeszłość miała stać się punktem spinającym współczesny dyskurs nad 
miastem. Z punktu widzenia badacza cenne byłoby prześledzenie tych dwóch nurtów w odniesieniu do 
polskich miast, mając na uwadze, Ŝe obydwie prezentowane teorie narodziły się we Francji i Stanach 
Zjednoczonych, czyli w krajach w pewnym sensie bliskich polskiej kulturze i historii. 

W dzisiejszych czasach relacja pomiędzy miastem a szeroko pojętą przestrzenią otwartą, która je 
otacza, jest diametralnie inna niŜ miało to miejsce w przeszłości. Rozwój cywilizacyjny i zjawisko urba-
nizacji, do którego odwołuje się Lefebvre, przyczyniły się do zatracenia pewnego rodzaju symbiozy 
istniejącej wcześniej. Przestrzeń naturalna otaczająca miasto, w tym przypadku mówić będziemy o kraj-
obrazie ruralistycznym, w skład którego wchodzą m.in. wioski i miasteczka, została przez niego 
scharakteryzowana jako pewnego rodzaju przestrzeń środowiskowa, której przypisano konkretne wy-
miary, granice, horyzont działania. Niestety, przestrzeń ta została sklasyfikowana jedynie jako swego ro-
dzaju dodatek do miasta. Uwarunkowania historyczne zepchnęły w pewnym sensie przestrzeń otwartą do 
rangi dodatku do miasta, jego „serce” poniekąd przestało dla niej bić. 

Lefebvre skłania się w swoich rozwaŜaniach do sformułowania tezy, Ŝe współczesne miasto stało 
się samo w sobie pewnego rodzaju nową naturą wykreowaną za pomocą kamienia, szkła i stali, jednak  
z wykorzystaniem naturalnych Ŝywiołów, jak ziemia, powietrze, wiatr, woda i ogień. Druga natura, o któ-
rej pisze, jest swoistą bliźniaczą przestrzenią, w której w opozycji do siebie koegzystują światło  
i ciemność, woda i kamień, drzewo i metal, czyli elementy kształtujące przestrzeń miast, w których 
Ŝyjemy. Pokazuje wyraziście obraz miasta, które samo w sobie niczego nie kreuje. Aby podtrzymać 
obiegową opinię o fenomenie popularnych miejsc w mieście, posuwa się do radykalnego stwierdzenia, Ŝe 
ludzi, którzy uŜywają miasta, Ŝyjąc w nim, handlując, spacerując, tworzą je sami zarówno w warstwie 
mentalnej, jak i materialnej. Miasto w jego przekonaniu słuŜy jedynie jako punkt inicjujący sytuacje 
przestrzenne, które rozwijając się, tworzą tak potrzebną róŜnorodność. 

W odmienny sposób zagadnienie koegzystencji miasta i krajobrazu naturalnego pojmuje Christo-
pher Alexander, głosząc, Ŝe „postępująca urbanizacja działa destrukcyjnie na Ŝycie i powoduje, Ŝe miasta 
stają się nieznośne. Z drugiej jednak strony czysty kształt miast jest wartościowy i cenny” [1]. Miasto jest 
dobrym miejscem do Ŝycia, jeŜeli łączy w sobie wiele funkcji: zapewnia właściwe interakcje pomiędzy 
ludźmi, stymuluje kontakt z naturalnym otoczeniem, daje podstawy do dobrego Ŝycia. Współczesne mia-
sto powinno kontynuować tradycje koegzystencji z naturalnym krajobrazem. Postulatem Ch. Alexandra 
jest, aby kaŜdy mieszkaniec miasta miał kilkanaście minut spaceru do otwartego krajobrazu z miejsca 
swojego zamieszkania. Tylko miasto mające takie połączenia pozwala zachować człowiekowi równo-
wagę  psychiczną  i  komfort  mieszkania.  W myśl idei Christophera Alexandra waŜnym aspektem powin- 
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no być „zachowanie połączenia z krajobrazem otwartym w centrach metropolii, w odległości 1 mili od 
centrum” [1]. 

Zarówno Christopher Alexander, jak i Henri Lefebvre w poszukiwaniach połączeń miasta z kraj-
obrazem otwartym postulowali, aby to połączenie istniało w jak najszerszym zakresie. Oczywiście, kaŜdy  
z nich w odmienny sposób starał się udowodnić słuszność tej tezy. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe 
dzięki temu udało się scharakteryzować najwaŜniejsze elementy składowe miasta, takie jak drogi, dziel-
nice, dominanty jako zbiór elementów, dzięki którym moŜliwe jest opisanie przestrzeni zurbanizowanej. 
Analityczne podejście do tego zagadnienia przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat postrzegania 
przestrzeni przez ludzi. MoŜliwe stało się kreowanie przestrzeni z myślą o konkretnych zapotrzebo-
waniach uŜytkowników oraz zgodnie z ich oczekiwaniami. 

JeŜeli przypatrzymy się poszczególnym etapom powstawania miast, uświadomimy sobie, jak waŜ-
nym czynnikiem jest postrzeganie przestrzeni miejskiej przez ludzi w niej Ŝyjących. To właśnie dzięki ich 
aspiracjom i determinacji kaŜdego dnia miasto się zmienia. W jednym przypadku jest to rzeczywisty 
rozwój, w innym podąŜanie w kierunku zagłady. Christopher Alexander i Henri Lefebvre próbowali 
zmierzyć się ze zjawiskiem miasta na dwóch poziomach odczuwania – projektowym i filozoficznym. 
WaŜne w tym kontekście rozwaŜań jest wprowadzenie stwierdzenie, w myśl którego miasto, ze wszy-
stkimi jego czynnikami i uwarunkowaniami, nie istniałoby bez społeczeństwa. Punktem odniesienia staje 
się takŜe zjawisko urbanizacji, które niewątpliwie nadaje charakter miastu od czasu jego powstania do 
dnia dzisiejszego. Miasto od wielu dziesięcioleci jest warsztatem, który poddawany jest róŜnego rodzaju 
poszukiwaniom twórczym, jednak wszystkie te działania mają na celu wprowadzenie miasta na jeszcze 
wyŜszy poziom rozwoju. 

City space is governed by certain rules and principles. It is a structure where space layers overlay 
one another in the course of time, making up ideal research material. Cities, depending on their location, 
evolve in directions different than those of the neighbouring units for a number of reasons. Life space 
based on patterns of behaviour and inter-social relations is the resultant of the introduction of novelties, 
accumulation of past experiences and development of the society. Seeking "the heart of the city" 
undoubtedly involves wandering around the city’s space, contemplating it, gaining the impressions, 
sensing its taste and smell. Along the footpaths we often encounter space inviting us to follow its 
movement and shape, space which makes up the labyrinth of the city. 

Over the last century a number of researchers have attempted to describe the city using schemes or 
formulas of architecture as well as philosophy. Christopher Alexander and Henri Lefebvre are 
undoubtedly the two of them. The former attempted to describe the characteristic features of the city by 
means of theoretical equations, the latter tried to analyze the city from the point of view of a philosopher 
and a researcher of the urban processes. The two works, published in the 70s of the 20th century,  
A Pattern Language and The Urban Revolution triggered discussions on the city and its interconnection 
with the historical background and the urban processes the city had been exposed to throughout the 
previous centuries. In my deliberations here, I would like to focus on the different way Christopher 
Alexander and Henri Lefebvre expressed factors which affect the impressions a modern city, marked with 
the course of history, makes and which, in turn, affect the impressions made by a street or by the relation: 
a city versus open space. 

Henri Lefebvre in his ponderings over the meeting space introduces some fundamental criticism of 
the rules governing the organization of the city space, namely the streets. The thesis he comes up with is 
based  on  the  idea  of  a  degradation  process  this  space undergoes, a deformation which results from its  
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transformation into consumers’ space. Circulation of people crossing the city, therefore crossing the 
streets, depends on a number of shops they can go to. This suggests a city is some form of time and space, 
where time devoted to buying and selling equals the time bought and sold. This metaphor is to make us 
all realize how difficult the existence of a city is with respect to space in relation with market economy 
and capitalism. 

In his further ponderings over the street as such Henri Lefebvre comes up with the thesis on 
invasion and colonization of urban space by a number of different spatial phenomena which are con-
nected with human activity and which contribute to appropriation of this space. Such claims are contrary 
to opinions that a street space devoid of human activity becomes a neglected and still and quiet object of 
the city structure. 

The phenomenon is interpreted in a totally different way by Christopher Alexander, whose 
promenade, the equivalent of Lefebvre’s street, is the place where people meet, a sort of municipal theatre 
stage, you watch and are watched, therefore you are alive. According to Ch. Alexander, a good pro-
menade is a place whose inhabitants have very good and easy access to the facilities the city offers. It is 
the space situated close to the place of residence, where one can walk along safely there and back. Such  
a place offers space which attracts the people with its uniqueness, its form or rich city life. A promenade 
is a meeting place for the people of various cultural, religious and social background. To sum up, to form 
a good promenade in accordance with Ch. Alexander’s ideas each of the local communities should have 
"its own promenade" ensured, the promenade with some kind of an "attractive program" all along it, from 
its start to the end. 

The city, over its many years of history and changes evolves and matures, acquiring the cha-
racteristics referred to by Ch. Alexander. The image and nature of the city life is devalued day by day. 
Search for the meeting space as defined in the theory of Ch. Alexander is the quest for a set formula. The 
formula consists of elements composing the city space layers accumulated over hundreds of years of its 
history. The author of A Pattern Language seeks a formula for an applicable course of action based on the 
multidirectional analysis of components that are the determinants of a given phenomenon. The author 
here, does not impose the manner of the formula application. As he states in the introduction, there are 
numerous possibilities of selecting relevant formulas – solutions specific for a given issue. The possibility 
of segregation, classification of the phenomena irrespectively of the cultural background of their 
existence is here a significant factor. Summing up his studies, Ch. Alexander arrived at the conclusion 
that no system could be implemented in its entirety. It, may, however, be created via the implementation 
of subsystems that are initially independent from one another. They may further be selectively put 
together and compiled into one whole. 

Analyzing the presented theories, it may be stated that both Christopher Alexander and Henri 
Lefebvre, in their studies, sought some kind of a pattern, a scheme or formula which would enable us to 
describe the city structure. However, Alexander’s approach is rather close to that of an architect in the 
process of designing, as it is an attempt to classify spatial phenomena composing the city space. 
Lefebvre’s theory is an attempt to find the mechanisms underlying functioning of the city, that is 
underlying the evolution of the city space that is self-created and which in such a creation abides by no 
rules, principles or orders typical of our modern times. In The Urban Revolution the author often refers to 
past times as if the course of history were to be a link bridging the modern discourse over the city 
concept.  From the point of view of the researcher, it would be of great value to examine the development 
of the two trends with respect to Polish cities, bearing in mind that both of the presented theories 
originated in France and the US, that is in the countries which shared their culture and history with 
Poland. 

Presently, the relationship between the city and the open space, in its broad meaning, the space 
which surrounds the city itself is very different from what it used to be. Development of civilization and 
the  urbanization  process  which  Lefebvre  refers  to  have  contributed to the weakening of the symbiosis 
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which used to exist before. Natural space surrounding the city, here called rural landscape, composed 
among others of villages and little towns was described by the Lefebvre as a certain type of environ-
mental space of set size, border lines and horizon of activity and classified as only supplementary for the 
city. Historical conditioning has, in a way, reduced the essence of open space to a supplementary role in 
the city, in a way the heart of the city stopped beating for the space. In his ponderings, Lefebvre is rather 
for the thesis that a modern city has become in a way a new type of natural being created by means of 
stone, glass and steel, yet the with use of natural elements such as the earth, air, water and fire. The 
second nature of the city that he is writing about is a kind of twin space housing the opposites i.e. light 
and darkness, water and stone, wood and metal, in other words the elements forming the space of the 
cities we live in. 

It expressly reflects the image of the city, the city which shows no creativity as such.  To support 
the popular opinion on the marvelous places in the city, Lefebvre comes up with a radical claim that 
people who take advantage of the city by simply living in it, engaging in the trading activities or just 
walking along its paths do create it themselves, both on the metal level and on the tangible level. The city, 
in Lefebvre's opinion, serves only as the starting point for the spatial context, which via development 
arrives at the so much needed variety. 

Christopher Alexander sees the issue of coexistence of the city and the natural landscape in a different 
way and claims that "expanding urbanization is destructive for life and makes the cities unbearable to live in. 
On the other hand, the pure form of the city is a valuable asset" [1]. The city is a good place to live in 
provided it puts together a number of different functions: ensures the right interactions between people, 
stimulates contact with natural environment and makes solid grounds for comfortable living. A modern 
city should continue to coexist with the natural landscape in the way it once did. Ch. Alexander claims 
each of the inhabitants should be able to access, from his place of residence, the open space of the natural 
landscape within a dozen minute walk. Only the city offering such a possibility lets the man maintain their 
mental balance and the comfort of living. Following this idea of Christopher Alexander, "maintaining links 
with open landscape and the city centres, where the distance from the city centre should not exceed 1 mile" [1] 
should be an issue of great importance. 

Both Christopher Alexander and Henri Lefebvre in their quests for the links between the city and 
the open landscape suggested that such a link should exist in possibly the broadest meaning. Each of them 
attempted to prove this thesis in a different way. Still, owing to their studies, the definition of the 
characteristics of the most important components of the city such as roads, districts, clusters of com-
ponents forming a dominant, which enable us to describe the urban space, has been successfully formed. 
The analytical approach to the issue has contributed to the extension of our knowledge on how man 
perceives space. From then on space could be created to serve the needs of the users concerned and to 
meet their expectations. 

If we examine the respective stages in the process of the city creation, we will realize how im-
portant the perception of the city space by the inhabitants is. In the case of one author it is called authentic 
development, the other calls it pursuit of destruction. Christopher Alexander and Henri Lefebvre 
attempted to define the phenomenon of the city as such on two levels of sensation: planning level and 
philosophical level. At this stage of deliberations, it is important to introduce the statement that the city, 
with all its conditioning factors and components, would not live without the community. Urbanization 
becomes here a reference point which has been marking its print upon the nature of the city from its 
origin up to now. For dozens of years, the city has been subjected to various types of creative quests, all 
these creative activities have had one goal, though, to lift the city onto a higher level of development. 
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