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

W końcu XX wieku, w debacie o przyszłości miast, dwa zagadnienia – polityki mieszkaniowej 
i publicznego/prywatnego charakteru przestrzeni miejskiej, wysuwają się na czoło jako silnie powią-
zane. Przykład Wiednia, który od lat 1920 prowadzi politykę mieszkaniową, dbając o społeczną inte-
grację mieszkańców oraz o zachowanie publicznej dostępności przestrzeni zamieszkiwania, jest 
przedmiotem analizy ze względu na jego walory jako modelu rozwoju miasta w XXI wieku. 
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A b s t r a c t  

Two issues debated in the second half of the twentieth century concerning the future of cities, the 
question of public and private space, and that of the appropriate housing policy, are shown to be 
strongly related. The example of the city of Vienna, which since the 1920s has followed a regular 
pattern of prioritizing the public space, particularly in residential areas, for the sake of preserving 
mixed social texture, is examined here and leads to show that the Viennese model is, so far, the viable 
model of development for a 21st century city.  
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1. Mieszkać – w jakim mieście? 

Drugą połowę XX wieku można określić jako okres aktywnego poszukiwania dróg wyjścia 
z dychotomicznego podziału na koncepcje antymiasta, związane z tradycją i transkrypcjami miasta- 
-ogrodu, oraz idee ratowania miasta drogą stopniowych czy radykalnych przemian, takie jak budowanie 
nowego wspaniałego miasta – pochodnych postcorbusierowskich wieżowców i bloków w przestrzeni 
zielonej. Ostatnio miasto ekstensywne zaczyna być traktowane jako świadectwo „chorego prowincjonali-
zmu” i zupełnego niezrozumienia istoty miejskości, która właśnie polega na koncentracji i różnorodności 
mieszkańców, zabudowy i funkcji. Należy więc dążyć do rozsądnej intensywności zabudowy, szczegól-
nie mieszkaniowej, bowiem skutkuje to wyższą sprawnością funkcjonalną miasta oraz oszczędnością 
terenów. Miasto zwarte ułatwia mieszkańcom wyższy stopień integracji społecznej, umożliwia wykorzy-
stanie pełnej oferty różnorodnych funkcji przez uzasadnione ekonomicznie wprowadzenie komunikacji 
publicznej oraz pełnej infrastruktury kulturalnej i technicznej1. 

Według danych z wystawy zorganizowanej przez Institut Français d’Architecture w roku 2005 
„Voisins/voisines”, poświęconej problematyce mieszkaniowej we Francji, 35% ludności mieszka w mia-
stach, 33% w suburbiach, 32% w małych miastach i na wsi. Domy z ogródkami co rok pochłaniają  
330 km2 terenów. Jest to trend utrwalony, bowiem w okresie ostatnich 10 lat średnio 65% nowej zabu-
dowy mieszkaniowej stanowiły domy jednorodzinne; powstał nawet nowy termin na określenie tego typu 
osadnictwa: ,,rurbanizacja”. Wyraźna była krytyczna ocena „kosztu publicznego inwestycji prywatnych”. 
Chodziło o rosnące publiczne nakłady na drogi, komunikację, łączność, pocztę, usługi, szkoły i dowóz 
dzieci, gospodarkę odpadami, infrastruktury komunalne. Ale jeszcze poważniejszym problemem była 
krytyka socjologiczna powstających struktur, funkcjonujących dzięki indywidualnemu transportowi wła-
snymi samochodami, wytwarzających społeczności homogeniczne, mało interaktywne, o wątłych wię-
zach sąsiedzkich. Podkreślano wysoki koszt społeczny ponoszony dla tworzenia środowiska mieszkal-
nego, które zostało określone jako negatywne „środowisko uzależniające”. Ponadto duże nakłady 
środków publicznych na zespoły jednorodzinnej zabudowy są dokonywane kosztem zaniedbań potrzeb 
starszych części miasta, co skutkuje degradacją tkanki urbanistycznej i architektonicznej oraz segregacją 
przestrzenną mieszkańców po linii statusu materialnego.  

Dla porównania przytoczyć można następujące liczby: w Wiedniu jest 929 878 lokali mieszkal-
nych, w tym 9% w zabudowie ekstensywnej; 150 000 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej lub sze-
regowej zajmuje obszar 4470 ha; 1 350 000 pozostałych zajmuje obszar 4292 ha. To oznacza, że 9% 
ludności Wiednia zajmuje obszar większy niż pozostałe 90%. Ponadto zamieszkiwanie ekstensywne wy-
klucza duży procent obszarów z użytkowania publicznego i stanowi barierę pomiędzy zwartym miastem 
a potencjalnymi terenami wypoczynku2. 

Równie groźna jest fragmentacja przestrzeni miasta poprzez realizacje zespołów mieszkaniowych 
zabudowy intensywnej, o ograniczonej dostępności. Warszawa, przodująca w Europie pod względem ilo-
ści gated communities (obliczenia wskazują na liczbę ca 300), zdobyła jeszcze jeden tytuł do chwały – 
weszła w XXI wiek z nowym osiedlem Marina, które powstało na obszarze dawnych fortów mokotow-
skich. Żadne miasto europejskie nie dopuściło do zamiany byłych fortyfikacji – struktur przestrzennych 
o bezdyskusyjnej własności publicznej – na funkcje prywatne, wykluczające dostępność dla ogółu miesz-
kańców.  

Geograf i socjolog miasta Richard Sennett w końcu lat 90. zwracał uwagę na konieczność zmiany 
miasta zarówno ekstensywnego, jak i monotonnej neutralności blokowisk czy wydzielonych zespołów 
mieszkaniowych, poprzez odwołanie się do wspólnej historii i nawarstwień zbiorowej pamięci 
społeczności lokalnych, stanowiących największe bogactwo przestrzeni miejskiej, coraz ważniejsze 
w epoce globalizacji3. Podkreślał znaczenie „koncentracji różnorodności”, czyli współistnienia w prze-
strzeni zwartych miejsc zamieszkania, usług, pracy, handlu, rozrywki i wypoczynku, bez wyraźnych roz-
graniczeń.  
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Krytycy obu nurtów modernistycznego rozwoju miast okazali się zgodni co do jednego: przestrzeń 
zamieszkiwania w mieście powinna być w pełni przestrzenią miejską, w przeciwnym razie ginie istota 
civitas4. Jeśli ginie civitas, to nie tylko budynki, ale „pofragmentowane” społeczności wymagają rewitali-
zacji. Właśnie wtedy kończy się bezpieczeństwo w mieście (wydarzenia roku 2004 na paryskich przed-
mieściach były tego dowodem). Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa wpływa zaś zasadniczo na pozy-
tywny odbiór miasta – jako przestrzeni wolności. 

2. Imperatyw przestrzeni publicznej? 

Wybór miasta gęstego oznacza jednak ograniczenie ilości przestrzeni otwartych. Jedną z metod 
przeciwdziałania temu brakowi jest traktowanie przestrzeni zamieszkiwania jako otwartej, ogólnodostęp-
nej, a więc publicznej. Przebieg i skutki takiej polityki otwarcia można prześledzić na przykładzie 
kształtowania i zarządzania subsydiowanymi zespołami mieszkaniowymi w Wiedniu. Powstałą w ten 
sposób przestrzeń miejską można określić jako przestrzeń dialogiczną, która jest łączącą siecią relacji 
między artefaktami, użytkownikami, wydarzeniami, informacjami. 

Pytania, jakie stawia analiza funkcjonowania różnych modeli miasta, dotyczą między innymi sto-
sunku do problemu własności terenów zamieszkiwania, a więc dostępności przestrzeni miejskiej. 
W świetle zjawiska zwiększającej się mobilności obywateli model optymalny powinien zawierać w sobie 
rozwiązania lepiej przystosowane do procesów globalizacji, do zmieniających się warunków egzystencji 
oraz wybiegające w stronę futurystycznych wizji, np. tzw. miasta migracji. Wiedeńskie hasło, „nie ma 
miasta bez obcych” („ohne Fremde keine Stadt”), odwołujące się do własnej historii, brzmi zarazem jak 
dewiza przyszłości i jest obecne w modelu post-polis: „kluczową figurą miasta ponowoczesnego jest 
obcy”5. W post-polis czy nomadicity – miastach społeczeństwa postindustrialnego, post-osiadłego (post- 
-sedentary society) postępować będzie unicestwianie dystansu komunikacyjno-informacyjnego, a ele-
mentem łączącym będzie wtedy przestrzeń publiczna, również w sferze zamieszkiwania.   

Miasto, w którym prywatyzacja przestrzeni zamieszkiwania prowadzi do zaistnienia obszarów 
wyłączonych i wyłączających, tworzy strukturę przestrzenną dla socjoprzestrzennej segregacji, nieade-
kwatną dla kohezji społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonowanie tak rozwijającego się miasta będzie 
utrudnione w warunkach zwiększonej mobilności. W skali urbanistycznej fizyczna fragmentacja prze-
strzeni miejskiej będzie oddziaływała negatywnie, ponieważ podstawowe funkcje miejskości będą się re-
alizować w „przestrzeni odpadowej”, która pozostała dostępna dla ogółu społeczności.  

Środowisko zamieszkiwania powinno być mozaiką różnorodnych funkcji z samym mieszkaniem 
związanych. „Zamieszkiwanie jest zorganizowaną implementacją przyzwyczajeń życiowych”, pisała 
w latach 1920 austriacka architekt M. Schütte-Lihotzky. Zgodnie z tą formułą w tradycji wiedeńskiego 
sposobu zamieszkiwania mieści się zarówno delokalizacja części mieszkalnych funkcji prywatnych do 
sfery półpublicznej, jak i wprowadzenie do zespołów mieszkaniowych cichych usług i lokali biurowych 
dostępnych dla ogółu mieszkańców. Powstała w ten sposób mozaika funkcji miejskich (a co za tym idzie 
większa integracja społeczna różnych grup ludności) z mieszkaniem jako funkcją główną. W analizach 
porównawczych ten unikatowy model, opierający się na otwartości przestrzeni zamieszkiwania, najlepiej 
spełnia oczekiwania mieszkańców i wpływa pozytywnie na charakter miasta jako całości.  

Paradygmat wiedeński miasta kompaktowego wraz z imperatywem utrzymania przestrzeni za-
mieszkiwania jako otwartych jest awangardowy w tym sensie, że konserwatywny Wiedeń nie musi jak 
inne miasta odbudowywać pozycji nowoczesnego miejsca zamieszkiwania. Ponieważ w wiedeńskiej 
historii rozwoju zawsze niechętnie była widziana zabudowa ekstensywna, nie musi też walczyć z ,,rurba-
nizacją”, czy realizować programu ,,re-urbanizacji”, rozumianego jako odwrót od satelitarnych rozlewisk 
urbanizacji i powrót do witalnej śródmiejskości. Jeżeli wyniki badania faktycznego stopnia upublicznie-
nia  przestrzeni miejskich są wskaźnikiem ich demokratyczności, egalitarności i obywatelskości,  to  kon- 
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serwatywna stolica Austrii warta jest zainteresowania nie tylko jako znany „model technologii zamiesz-
kiwania”, ale jako miasto awangardowe, gotowe do podjęcia wyzwań nowoczesności, w którym bez-
pieczna przestrzeń zamieszkiwania należy do wszystkich. 

3. Kształtowanie przestrzeni zamieszkiwania w mieście – dylematy przyszłości  

We współczesnej utopii – modelu miasta nomadów – „nomadicity”6 – „w warunkach ’post-osia-
dłego’ trybu życia, dostęp do sieci i łączność z innymi staną się ważniejsze niż tradycyjne formy posiada-
nia i kontrola własności”7. Wizja miasta przyszłości paradoksalnie przystaje do kształtowanej w Wiedniu 
od 1920 roku, kontrolowanej przez magistrat, ciągłości przestrzeni publicznej, stwarzającej potencjalnie 
większe możliwości do zaistnienia elektronicznej agory – miejsca nowego typu kontaktów międzyludz-
kich. Przewaga mieszkań wynajmowanych nad własnościowymi również będzie zasadą sprzyjającą mo-
bilności postindustrialnych cyberspołeczeństw. Przestrzeń, która to ułatwi, będzie autentyczną wartością 
nie tylko kulturową, ale i funkcjonalną. 

Na kanwie rozważań o typologiach zamieszkiwania rodzi się ważne pytanie badawcze: jakie jest 
pole manewru pomiędzy wiedeńskim „miękkim nadzorem” ("soft surveillance", a nawet idąc dalej "par-
ticipatory surveillance"), laissez-faire’yzmem, fragmentacją społeczną, gettoizacją, mieszkaniowymi 
"archipelagami gulag", wykluczeniem i związaną z tymi procesami utratą wspólnotowości, a w konse-
kwencji bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Dla przyszłości miast odpowiedź na to pytanie będzie 
miała wpływ zasadniczy, a jednym z fundamentów tej odpowiedzi jest i będzie polityka mieszkaniowa.  

Brak więzi społecznych skutkuje poczuciem zagrożenia, nieufnością, na co odpowiedzią prze-
strzenną są zamknięte enklawy mieszkaniowe oraz systemy nadzoru z pomocą stałego monitoringu. Po-
wstaje „przestrzeń faktycznie niepubliczna, wymyka się nam z okopów dotychczasowej waloryzacji i po-
kazuje, że liberalny kapitalizm może nie kreuje przestrzeni stricte totalitarnej, ale jest jej do totalitaryzmu 
znacznie bliżej niż do demokracji8”. Narodziły się też formy hybrydalne: przestrzenie publiczne będące 
własnością prywatną (np. galeria handlowa, mall, gated communities itp.), przestrzenie publiczne zarzą-
dzane i nadzorowane prywatnie (np. wydzierżawione, sponsorowane, nadzorowane przez firmy ochrony).  

Powyższe rozważania dowodzą wysokiego stopnia racjonalności w polityce władz Wiednia, trak-
tujących od 85 lat problematykę mieszkaniową jako użyteczność publiczną, jako miejską metapolitykę, 
nadrzędną, a zarazem podstawową w strategiach planowania i zarządzania obszarami wielkomiejskimi. 

Przypisy 

1 W. Whyte, The Last Landscape, New York 1970, s. 380-381. 
2 STEP 2005, s. 136. 
3 R. Sennett, A Flexible City of Strangers, Le Monde Diplomatique, Paris 16.02.2001. 
4 B. Grönlund, tekst referatu na seminarium: ,,R. Sennett – transformations of the concept of urbanity”, Urban Design 

Department, School of Architecture, Copenhagen, 1997; Sennett używał terminu ,,cityness” na podkreślenie 
znaczenia przyjaznej miejskości. 

5 E. Rewers, Post-polis, Universitas, Kraków 2005, s. 6. 
6 W. Mitchell, Me ++, the Cyborg Self and the Networked City, MIT Press, Cambridge, Mass., 2003, s. 57. 
7 Idem, s. 59. 
8 K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, Universitas, Kraków 2005, s. 177. 
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1. To live – in what city? 

The second half of the twentieth century was a time of trying to find a way out of the alternative 
consisting in the concept either of an anti-city, stemming from tradition and garden-city transcriptions, or 
that of saving the city through gradual or radical transformations, for example by building a great new 
city – post-Corbusier skyscrapers and blocks in green space. The expansive city begins to be regarded as 
the sign of sick provincialism and total misunderstanding of the essence of urbanity, which consists in 
concentration and diversity of inhabitants, build, and functions. A well-reasoned density of the build 
should be pursued, especially in housing, thus permitting to save ground and to achieve a higher 
functionality of the city. A compact city enables inhabitants to reach a higher degree of social integration. 
In addition, the economically justified introduction of public transportation and a full cultural and 
technical infrastructure leads to a utilization of all the city’s functions1. 

In 2005, the French Institute of Architecture organized an exhibit entitled "Voisins/voisines" 
(Neighbors), dealing with residential issues in France. According to the data provided there, 35% of the 
French population lives in cities, 33% in suburbs, 32% in small towns and villages. One-family houses 
absorb 330 square kilometers of land every year. This is a lasting trend, since in the last ten years housing 
subdivisions accounted for 65% of all new residential buildings. A new word has been created to describe 
this type of settlement: rurbanization. The negative view of "the public cost of private investment" was 
more and more clear. The problem of high amounts of public funding spent on roads, transportation, 
communication, postal services, schools and school buses, waste disposal and communal infrastructure 
arose anew. However, an even more important issue was the sociological criticism of these new 
structures, functioning on the basis of individual automobile transportation creating little interactive 
homogeneous communities, nearly deprived of neighborly ties. Criticism mentioned above underlined the 
high social cost incurred in order to create the residential environment which has been described 
negatively as an environment of dependence.  

To make things worse, the high public spending on one-family housing subdivisions is carried out 
at the expense of ignoring the needs of the older parts of the city, which results in the degradation of the 
urban and architectural tissue and spatial segregation of its inhabitants according to material status.  

To give an example, let us consider the following figures: in Vienna, there are 929 878 residences 
altogether, out of which 9% are extensive buildings. 150 000 inhabitants dwelling in stand-alone or row 
housing take up 4470 hectares; the remaining 1 350 000 take up 4292 hectares. This indicates that 10% of 
Viennese population takes up more space than the remaining 90% combined. Furthermore, extensive 
residential settlements exclude a large portion of urban terrain from public use and create a wall 
separating the compact city from recreational areas2.  

A dangerous phenomenon is the fragmentation of urban space through the creation of dense 
housing areas with restricted access. Warszawa, a European champion when it comes to the number of 
gated communities (approximate number is around 300), has recently gained another cause for pride: the 
Polish capital entered the 21st century sporting a new settlement called Marina Housing, which has been 
built on the area of the old Mokotów forts. No other European city has allowed the transformation of 
former fortifications, structures which unquestionably were part of the public sphere, into inaccessible 
private areas. 

In the late 90s, the geographer and urban sociologist Richard Sennett underlined the necessity 
of transforming both the extensive city and the monotonous neutrality of blocks and isolated housing 
settlements. This is to be done through reference to shared history and subsequent layers of the collective 
memory of local communities, which are the greatest resource of the urban space, ever more important in 
a time of globalization3. Sennett stresses the importance of "the concentration of diversity", i.e. the spatial 
coexistence of compact residences, services, working places, commerce, recreation and leisure, without 
clear boundaries.  
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The critics of both trends in urban development have drawn one common conclusion: the 
residential area of the city should be part of the city as a whole, if civitas or "cityness" is to be preserved4. 
If urbanity disappears, not only buildings but the fragmented communities themselves need to be 
reanimated. That is the point at which security threats appear, as has been shown in the Parisian suburbs 
crisis in 2004. Safety needs to be raised if the city is to be positively perceived, as a space of freedom. 

2. An imperative of public space? 

The choice of a dense city implies, however, the limitation of open spaces. One method of 
diminishing this deficiency is to treat the residential areas as open, generally accessible, public. The 
formation and management of social or subsidized housing complexes in Vienna provides a good 
example of the development and results of such a policy. The public space created in this way can be 
described as dialogical space, a connecting network of bonds between artifacts, users, events, and 
elements of information.  

The functional analysis of different urban models examines, amongst other things, the problem of 
the ownership of residential areas and the accessibility of city space. In the light of citizens’ growing 
mobility, the optimal model should include solutions better adapted to globalization and its effects, e.g. 
living conditions which are constantly changing. These solutions should reach out to futuristic visions 
such as that of the city of migration. The Viennese saying "there is no city without strangers" (Ohne 
Fremde keine Stadt), which reflects the history of Vienna, sounds like a motto of the future and can be 
found in the post-polis model: "the key figure in the post-modern city is the stranger"5. In the post-polis or 
nomadicity, cities of the post-industrial, post-sedentary society, the communication-information distances 
will continue to be diminished, and the connecting element will then become the public space, including 
the public space in residential areas.  

A city in which the private housing areas lead to the existence of exclusive and isolated spaces 
creates a structural, spatial basis for socio-spatial segregation, detrimental to the cohesion of civil society. 
The functioning of such a city will prove difficult in conditions of higher mobility. On the urban scale, the 
physical fragmentation of the city space (gated communities) will have a negative impact, because the 
basic functions of urbanity will be carried out in a "waste space", remaining from the processes 
of fragmentation. 

The living environment, thus understood, should be a patchwork of the functions that go together 
with housing. The Austrian architect M. Schutte-Lihotzky wrote in the 1920s, "Housing is an organized 
implementation of one’s living habits". A mosaic of urban functions (which entails a higher degree of social 
integration of different groups of population) has thus been created, with the housing function occupying a 
leading role. In comparative analysis, this unique model, based on the openness of residential space, best 
answers the inhabitants’ expectations, and positively influences the character of the city as a whole.  

The Viennese paradigm of a compact city, together with the imperative of preserving the social or 
subsidized housing area as an open one, is avant-garde in the sense that the conservative city of Vienna 
does not have to redefine its position as a modern place to live in. Since in Viennese development history 
one family housing subdivisions were always perceived negatively, contrarily to other cities, Vienna does 
not have to fight against "rurbanization", nor to develop a program of re-urbanization (which implies 
abandoning the satellite sprawling models and returning to a vibrant downtown). If we consider that the 
degree of public ownership of city space is an indicator of its democratic, egalitarian, civil society 
development, then Austria’s conservative capital is worth noting not only as a well-known "model 
of housing technology" but as an avant-garde city, ready for modern challenges, in which a safe 
residential area belongs to everyone.  
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3. Housing in the city – tomorrow’s dilemma 

In the modern utopia of a nomadicity6, "in the context of a new, ’post-sedentary living habits’, 
access to networks and connectivity with others will become more important than the traditional forms 
of property and property control"7. The vision of the city of the future surprisingly matches the continuity 
of public space shaped by the city of Vienna since 1920. This continuity creates higher potential for the 
emergence of an electronic agora – a space for a new kind of inter-human contacts. The importance 
of rental housing over privately owned will, likewise, be a rule that will help the mobility of post- 
-industrial cyber-societies. A space which will enable such facilities will be an authentic cultural and 
functional resource. 

An important research question arises when thinking about the typologies of housing: how wide is 
the range of choice between the "soft surveillance", or even "participatory surveillance", laissez-faire, 
social fragmentation, ghettoization, exclusion, and the loss of community, and therefore loss of safety in 
the urban space, which result from these processes. The answer to this question will have an important 
impact on the future of cities, and one of the pillars of the answer is and will remain the housing policy. 

The lack of social ties results in a feeling of insecurity and defiance. The spatial remedy for these 
is closed residential enclaves and surveillance systems using constant monitoring. An "actually non-
public space" is created, which "escapes from the trenches of its previous valorization, and shows that 
even if liberal capitalism does not create a strictly totalitarian space, it creates one which resembles 
totalitarianism more than democracy8". New hybrid forms have emerged: privately owned public spaces, 
like a mall or a gated community localized on the riverbank, excluding public access to the river, and 
privately managed and supervised public spaces (leased or sponsored and watched by security firms).  

These reflections reflect a high degree of rationality in the policy of the Viennese authorities, who 
since the 1920’s have considered the residential issue as a question of public utility, as urban metapolitics, 
superior yet basic in the strategies of planning and managing metropolitan spaces.  
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