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MODERN CONCEPTIONS OF URBAN STRUCTURES 

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

Celem niniejszego artykułu stało się ukazanie probabilistycznych trendów w kształtowaniu struktury 
miasta. Wielość koncepcji w tym zakresie i ich różnorodność sprawiły, że o ich wartości przesądziła 
nie tyle możliwość urzeczywistnienia, ile wpływ na procesy zachodzące na obszarach zurbanizowa-
nych. Zatem bardziej istotne stało się określenie możliwości przemian ośrodków miejskich niż ich 
tempo. 
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A b s t r a c t  

The aim of this elaboration is to present probable trends in shaping of future urban structures. Large 
number of conceptions in this range and the diversity has caused that their value is based not on 
the possibility of realization but the influence they have on processes taking place in municipal areas. 
Therefore it has become more important to estimate the possibilities of changes in urban centers 
rather than their pace. 

Keywords: futuristic urban structures, ecology of city space 

                                                           
∗ Dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa 

i Architektury, Politechnika Szczecińska. 



 268 

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny społeczeństw w ostatnich kilku dziesięcioleciach przyniósł 
ogromne zmiany na polu kulturowym i użytkowym. Towarzyszyło temu coraz silniejsze dążenie czło-
wieka do autonomicznego funkcjonowania w dobrze ustrukturalizowanej przestrzeni. Stąd też poszuki-
wania formuły środowiska życia odpowiadającej zapotrzebowaniom człowieka ery informatycznej stały 
się condicio sine qua non przetrwania ludzkiej cywilizacji. Parafrazując słowa Wellsa o nieprzydatności 
statycznych utopii przeszłości, można stwierdzić, że współczesne nam miasto „to nie stan niezmienny, 
lecz pełna nadziei droga prowadząca do coraz nowych stopni rozwoju”1. Jednak na obszarach miast po-
wstały również bariery. W szczególności wyniknęły one z przekroczenia zdolności adaptacyjnej czło-
wieka i degradacji środowiska naturalnego. Nasileniu tych zjawisk towarzyszył wzrost zainteresowania 
koncepcjami deglomeracyjnymi opartymi na ekstensywnym i nieantagonistycznym użytkowaniu prze-
strzeni. Ich pionierzy propagowali idee „układów równoległych w pionie lub poziomie” oraz elastycz-
nych i mobilnych. Najlepszym tego przykładem stał się Paris spatial – projekt transparentnych struktur 
rozpostartych od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów nad ziemią (Friedman, 1960). Znalazły się w nich 
komunikacja kołowa, handel, usługi oraz nieuciążliwy przemysł. Gęstość zaludnienia wyniosła blisko sto 
mieszkańców na hektar. Dzięki temu znaczne połacie ziemi można było przeznaczyć pod uprawy rolne 
i rekreację. Niejako na drugim biegunie tych dociekań pojawili się japońscy Metaboliści. Pojęcia formy 
i funkcji zastąpili oni – odpowiednio – „przestrzenią” oraz „zmiennością”. Kształtowanie się miast miało 
stać się tym samym odzwierciedleniem procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Wszystko to 
powiązali ze specyficznym charakterem architektury narodowej. Stąd też projekty zabudowy Zatoki To-
kijskiej (Tange), heliokoidalne wieże, pływające na sztucznych wyspach miasta (Kikutake) czy Ville 
Spatiale, aglomeracja nad już istniejącą (Isozaki) nie wzbudziły tylu kontrowersji co miasto na Morzu 
Północnym czy Paryż pod Sekwaną (Maymont). Z kolei na gruncie szwajcarskim powstała koncepcja 
Cité Intra – gigantycznych struktur lejowych. Zapewniono w nich pełne nasłonecznienie mieszkań oraz 
przestrzeń do wypoczynku mieszkańców, izolując ich jednocześnie od uciążliwości miejskiej komunika-
cji. Pragnieniu oderwania się od zuniformizowanej codzienności ogromne powodzenie zawdzięczały Cité 
Moving – mobilne habitaty (Archigram). W idei tej połączono osiadły i koczowniczy tryb życia. Ponie-
waż wykorzystano w niej osiągnięcia „ery kosmicznej”, to Cité Moving stały się wyrafinowaną pod 
względem technicznym strukturą przestrzenną. 

Skracanie się czasu kolejnych podwojeń ludności świata w ostatnich kilku stuleciach pozwoliło 
wysunąć przypuszczenie, że na początku XXI w. Ziemię będzie zamieszkiwać nawet piętnaście miliar-
dów ludzi. Jednocześnie przeważająca ich część znalazłaby się na obszarach miejskich. Groźba niekon-
trolowanego ich rozwoju okazała się bardziej niepokojąca niż możliwość wyczerpania zasobów surow-
ców naturalnych. Poszukiwanie rozwiązań w tym zakresie zaowocowało powstaniem dwóch odmiennych 
teorii urbanistycznych o zasięgu globalnym – ecumenopolis (Doxiadis, 1968) i arkolopolis (Soleri, 1968). 
W obu traktowano o sposobach organizacji struktur miejskich „ery informacji”. Ecumenopolis stało się 
koncepcją habitatu pokrywającego większą część powierzchni Ziemi. Przybrały one formę ciągłych 
struktur i miały zapewnić nieantagonistyczny związek środowiska człowieka i naturalnego. Początek dało 
mu dynapolis – ośrodki osadnicze epoki przemysłowej. Pochłaniające stale nowe obszary metropolie, co-
raz bardziej ludne i tętniące życiem, stopniowo przekształciły się w dynametropolis – przedwspółczesne 
miasta skupiające kilka milionów mieszkańców oraz dynamegapolis – powyżej dziesięciu milionów. 
W wyniku zastąpienia tradycyjnego przemysłu nowoczesnymi technologiami pojawiło się megalopolis – 
pierwowzór miasta teleinformatycznego. Wyższą jego formą stało się globopolis – zorganizowane osad-
nictwo w skali całej Ziemi, a następnie kosmopolis – kolonizacja przestrzeni kosmicznej. Wszystko to 
miało zapobiec żywiołowym procesom urbanizacyjnym, szczególnie w sytuacji braku globalnych „me-
chanizmów samokorygujących”. Teoria ta zbiegła się w czasie z przybierającymi na sile procesami konur-
bacyjnymi na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w Chinach i Japonii. Jednak dopiero, gdy po-
wstał rozciągający  się  przez  półtora  tysiąca  kilometrów  BESETO  (Pekin–Seul–Tokio) – panazjatycki 
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korytarz miejski, skupiający w pięciu aglomeracjach blisko sto milionów mieszkańców – wieszczone ecu-
menopolis nabrało właściwego znaczenia. Przeciwstawną do tej teorii okazała się koncepcja arkologicz-
nych hiperbudowli – implozji dwuwymiarowego megalopolis w „ludzkie ule”. Została ona oparta na 
krytyce nadmiernej terenochłonności ówczesnej urbanistyki. W szczególności dotyczyła migracji i segre-
gacji przestrzennej ludności oraz marnotrawstwa zasobów naturalnych. Skupienie siedzib w układach 
wertykalnych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej dziesiątej części przyległego terenu i cechach 
ekosystemu miało pozwolić zoptymalizować wysiłek cywilizacyjny ludzkości. Umożliwiło to całkowite 
wyeliminowanie w nich ruchu pojazdów mechanicznych, a jednocześnie łatwą pieszą osiągalność 
wszystkich miejsc. W teorii hiperbudowli dążono do zrównoważenia gospodarki energetycznej i surow-
cowej, tak aby nie były one „ciężarem dla aparatu samoregulującego natury”2. Stały się tym samym od-
zwierciedleniem struktur przyrodniczych, w których zastosowanie znalazły najnowsze techniki wznosze-
nia budynków. Rozwój teorii arkologicznej zaowocował m.in. planami przebudowy San Francisco i Los 
Angeles. Charakteryzowały się one trzynastokrotną koncentracją ludności w pierwszym przypadku i aż 
trzydziestotrzykrotną w drugim. Powstały również koncepcje organizacji ludzkich habitatów w prze-
strzeni kosmicznej, a nawet realizacje praktyczne (Arcosanti, 1970). 

Rozwój nauki i techniki w drugiej połowie XX stulecia oprócz głębokich przemian kulturowych 
i społecznych przyniósł również rozwój teorii o nieograniczonej naturze wszechświata. Towarzysząca jej 
fascynacja kolonizacją innych planet, obecna początkowo jedynie w literaturze science-fiction, nabrała 
wówczas realnego kształtu. Wobec coraz bardziej postępującej degradacji środowiska naturalnego, 
groźby wyczerpania zasobów surowców kopalnych, a w szczególności zachowania zdrowej gęstości 
zaludnienia w miastach, znaczenia nietkniętych ludzką ręką obszarów nie sposób było przecenić. Do-
tychczasowe doświadczenia w zakresie eksploatacji stacji kosmicznych i wypraw załogowych wykazały, 
że przyszłość tego typu przedsięwzięć będzie ściśle związana z kolonizacją innych planet. Pierwsze loty 
kosmiczne, a w szczególności lądowanie człowieka na Srebrnym Globie ujawniły trudności związane 
z nieprzystosowaniem ludzkiego organizmu do stanu nieważkości. Równie istotne okazało się całkowite 
uzależnienie misji kosmicznych od dostaw z macierzystej planety. W celu przygotowania się do działań 
kolonizacyjnych w kosmosie podjęto próby symulacji tych warunków na Ziemi. Pionierskie dokonania na 
tym polu poczynili Rosjanie, którzy w krasnojarskim zamkniętym kompleksie badawczym Bios-3 prze-
prowadzili dziesięć półrocznych eksperymentów załogowych (1965–1984). Jednak prymat w zakresie ba-
dań nad sposobami organizacji ludzkiego habitatu w warunkach pozaziemskich przypadł Amerykanom. 
W połowie lat 80. na pustyni niedaleko Oracle w stanie Arizona rozpoczęli oni eksperyment pod nazwą 
Biosfera 2. Powstał tam całkowicie odizolowany od świata zewnętrznego zespół laboratoriów, w którym 
na blisko półtorahektarowej powierzchni stworzono mieszkalny habitat wraz z kilkoma ekosystemami. 
Szczególnie to ostatnie okazało się mieć związek z przekonaniem, że opanowanie technologii uprawy ro-
ślin na obcej planecie stanie się pierwszym krokiem do założenia tam osiedli ludzkich. W Biosferze 2 
przeprowadzono dwuletni eksperyment z udziałem ośmiu uczestników (1991–1992). Z kolei członkowie 
Mars Society – Towarzystwa Marsjańskiego, wznieśli na kanadyjskiej wyspie Devon prototypową bazę 
kolonizacyjną (2000). Znalazły się tam dwukondygnacyjny budynek mieszkalny i laboratorium, a po 
upływie roku od momentu rozpoczęcia prac podjęto tam badania naukowe. 

Przedstawione powyżej koncepcje stały się odzwierciedleniem dążenia do zmiany uwarunkowań 
przestrzennych i towarzyszących im relacji społecznych w środowisku zurbanizowanym. Ecumenopolis 
nosiło cechy długoterminowej prognozy zamiast teorii, bowiem stała się ona odzwierciedleniem tendencji 
ujawnionych już w momencie jej ogłoszenia. Z kolei koncepcja arkologiczna została oparta na przekona-
niu o możliwości zaistnienia nieantagonistycznego związku człowieka ze środowiskiem naturalnym. Jed-
nak koncepcja ta okazała się wewnętrznie sprzeczna, ponieważ nie uwzględniono w niej zagrożenia pły-
nącego z przekroczenia bariery ekologicznej człowieka. Mimo to należałoby ją uznać za próbę ograni-
czenia negatywnych skutków rozwoju cywilizacji ludzkiej. Podobna sytuacja zdarzyła się w przypadku 
eksploracji przestrzeni  kosmicznej. Jednak ze  względu na  nieproporcjonalne  możliwości  ekonomiczne 
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i technologiczne w odniesieniu do potencjalnych celów pozostała ona w dużej mierze przedmiotem do-
ciekań futurologicznych. Wydaje się, że zarówno kierunek, jak i sposób prowadzenia osadnictwa w przy-
szłości zostały rozstrzygnięte. Powstała stąd jednak kwestia sposobu kształtowania elementów szczegól-
nych, krystalizujących tego typu przestrzenie. Stanowiły one zawsze „serce miasta” niezależnie od tego, 
jaką formę przyjmą one w przyszłości. 
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The dynamic civilization development of societies in the past few decades has brought enormous 
changes in the cultural and utility field. It has been accompanied by an ever-growing human craving to 
function in autonomy in a well-structured space. Thus the search for a form of the environment suitable to 
the needs of an information era man has become condicio sine qua non for the survival of the human civi-
lization. Quoting the words of Wells about the uselessness of static utopias of the past one can state that 
the present cities "are not an unchangeable state, but a path full of hope leading to new steps of develop-
ment"1. But within urban areas there have also appeared barriers. This is mostly due to exceeding the hu-
man adaptive capability and the degradation of natural environment. Enforcing of these occurrences is ac-
companied by the growing interest in deglomerative conceptions, based on extensive and non-antagonis-
tic usage of space. Pioneers have propagated the ideas of parallel, vertical and horizontal structures-flexi-
ble and mobile. The best example is the Paris spatial – a project of transparent structures spread several 
meters above ground (Friedman, 1960). It contained wheel communication, trade, services and non-ardu-
ous industry. The density of population was estimated around one hundred per hectare. Thanks to that, 
large areas could be used for crops or recreation. On the opposite pole, so to say, of this inquiry Japanese 
Metabolists have appeared. They subtracted definitions of "form" and "function" with "space" and "vari-
ability". Shaping of cities was to become a reflection of processes taking place in the natural environment. 
All that was combined with a specific character of their national architecture. Hence projects of building 
in the Tokai gulf (Tange), helicoidally shaped towers, cities floating on artificial islands (Kikutake) or 
Ville Spatiale, an agglomeration above the existing (Isozaki) don’t provoke as much controversy as the 
city on the North Sea or Paris under Seine (Maymont). Areas gained this way were suppose to be used for 
recreational purposes On the Swiss grounds a conception of Cité Intra has come into being – a gigantic 
funnel structure. It’s provided with full insolation and recreational space for the tenants, isolating them 
from the inconveniences of urban traffic. Cité Moving (mobile habitats – Archigram) has benefit greatly 
out of the need of separating from uniformized, everyday life. The idea combines a settled and nomadic 
way of life. Because of using achievements of the "space era", Cité Moving has become a highly sophisti-
cated technologically structure. 

Shortening periods of time between the doubling of worlds population in the past few centuries 
lead  to  the  estimation that on  the  beginning of the XXI  century Earth will be inhabited even be  fifteen 
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billion people. Most of which located in urban areas. The threat of their wild development is more con-
cerning than the possibility of exhausting natural resources. The search for a solution has resulted in cre-
ating two different theories of global range – ecumenopolis (Doxiados, 1968) and arkolopolis (Soleri, 
1968). Both treat about ways of organizing municipal structures of the „information era”. Ecumenopolis 
has become a conception of a habitat covering most of the planets surface. Taking form of continuous 
structures they were suppose to provide non-antagonistic connection between the human and natural envi-
ronment. It had its origin in dynapolis – settler centers of the industrial epoch. Devouring new space me-
tropolis more and more crowded they gradually formed dynametropolis – pre-modern cities concentrating 
several million inhabitants and dynamegapolis – over ten million. As a consequence of exchanging tradi-
tional industry with modern high technology appeared megapolis – a prototype of the tele-informative 
city. Its higher form is globopolis – a form of organized settlements of global scale, and next cosmopolis 
– the colonization of outer space. All this was suppose to prevent too rapid urbanization processes, espe-
cially with lack of "self-correcting mechanisms". This theory was stated during the intensification of co-
nurbation processes on the eastern coast of the United States, China and Japan. However it was not until 
the creation of BESETO (Beijing–Seoul–Tokyo) – a pan-asian urban tunnel concentrating in five agglo-
merations close to one hundred million inhabitants – that the foreseen ecumenopolis gained its proper me-
aning. Contradictive to this theory was the concept of arcological hiper-structure – an implosion of the 
two-dimensional megapolis into "human hives". It was based on the critic that contemporary urban pro-
cesses were too space-consuming. It referred to particularly to the migration, segregation of human space 
and wasting natural resources. Concentration of human settlements in vertical structures, with their buil-
ding space not over one-tenth of the adjacent area and with the characteristics of an ecosystem, was to 
allow optimized civilization efforts of mankind. It made it possible to eliminate all mechanical vehicle 
traffic within as well as easy on-foot accessibility. The hiper-structure theory pursued balancing energy 
and resource economy so that they wouldn’t be "weight for natures self-regulating devices"2. Thus beco-
ming a reflection of natural structures, in which modern technologies of rising buildings found applica-
tion. The development of arcological theories resulted, among others, with plans of rebuilding San Fran-
cisco and Los Angeles. They characterized with thirteen times the original concentration of population in 
the first case and thirty times in the second. There have also been visions of organizing human habitats in 
outer space, even practical realizations (Arcosanti, 1970). 

The progress of science and technology in the second half of the XX century, besides deep cultural 
and social changes, brought the development of infinite nature of the universe theory. It brought by the 
fascination in colonizing distant planets, at first present only in science-fiction literature, now taking real 
shapes. In the presence of progressing degradation of the environment, the threat of exploiting resources 
and most of all keeping a healthy population density in cities, the value of untouched by human hand re-
gions can not be overestimated. Prior experiences with using space stations and manned journeys showed 
that the future of such actions is directly connected with colonizing other planets. First space flights and 
the landing on the surface of the moon especially revealed difficulties related to the human body not be-
ing adapted to the state of zero gravity. Equally important was the complete dependence on supplies from 
the mother planet. In order to prepare for the colonization in space, attempts were undertaken to simulate 
similar conditions on Earth. Pioneer actions were taken by the Russians, who conducted ten half-year, 
manned experiments in the closed research complex Bios 3 (1965–1984). However prime in the field of 
studies on human off-world habitats goes to the Americans. In the late 80s on the desert near Oracle, 
Arizona they began the Biosphere 2 project. A completely isolated lab complex has been established, in 
which, on nearly a half-hectare area a dwelling habitat along with several ecosystems have been created. 
Especially the latter showed to have a connection to the belief that mastering the technology of plant cul-
tivation, on a foreign planet, is going to be the first step towards founding human colonies. A two year 
experiment was held in Biosphere 2 with the participation of eight people (1991–1992). Then members of  
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the Mars Society erected, on the Canadian island of Devon, a prototype of a colonization base (2000). It 
consisted of a two-storey dwelling building and a laboratory. After a year the scientific research began. 

These examples have become a reflection of the pursue to change spatial conditions and attendant 
social relations in urbanized environment. The ecumenopolis beard the characteristics of a long term fore-
cast rather than just a theory because it became an image of tendencies revealed at the time it was an-
nounced. The arcological conception on the other hand was based on the belief that a non-antagonistic 
relationship between human and the environment could be established. It turned out to be inner-contra-
dictive because it didn’t take into account the threat of surpassing human ecological barriers. In spite it 
should be considered as an attempt to minimize the negative consequences of civilization progress. 
A similar situation takes plae when regarding to space exploration. Although due to disproportional eco-
nomical and technological possibilities, in relation to potential goals, it remains mostly an object of fu-
turistic investigations. It seems that the direction as well as the method of colonization in the future has 
been decided. From here, however, a question of a manner of shaping specific elements emerged, crystal-
lizing spaces of this type. Independently of what form they will affect in the future, they have always pre-
sented "the heart of the city". 
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Il. 1. Model teoretyczny rozwoju osadnictwa (Doxiadis) 

Ill. 1. The model the theoretical development of colonization (Doxiadis) 
 

 




