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PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZAGROŻONA 

PUBLIC SPACE IN DANGER 

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

Przestrzeń publiczna i jakość relacji społecznych w mieście są zagrożone. Ciągle wzrastające znacze-
nie modeli konsumpcyjnych wypiera inne przejawy życia we wspólnocie. W mieście toczy się bez-
kompromisowa gra o konsumenta, przynosząc niepokojące zmiany dotykające również przestrzeni 
publicznych. Historyczne place, ulice ulegają deformacji – obarczone reklamą i nadmierną ekspozy-
cją funkcji turystycznych. Wśród nowych typów przestrzennych dominuje centrum handlowe i jego 
pochodne. Nowe zespoły handlowe, izolowane przestrzenie sztuczności, rozkwitają na koszt otaczają-
cego miasta. Prywatna własność przestrzeni publicznej pozwala na znaczną kontrolę, uzasadnianą ro-
snącą potrzebą bezpieczeństwa. Paradoksalnie przestrzeń publiczna przestaje być obszarem dla 
wspólnoty, brakuje w niej miejsca na nieskrępowane i wielopłaszczyznowe życie społeczne. 
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A b s t r a c t  

Public space and a quality of social relations are in danger. Continually growing value of consump-
tion patterns supplants all the other aspects of the life in community. Within the city takes place an 
uncompromising game for the consumer – bringing distressing changes concerning also public 
spaces. Historic squares, streets undergo deformation – loaded with commercial and excessive expo-
sition of tourist functions. Among the new spatial types dominates shopping centre and its out-
growths. New commercial ensembles – isolated spaces of artificiality bloom at the cost of the sur-
rounding city. The private property ownership allows for the considerable supervision – justified by 
the growing need of safety. Paradoxically public space ceases to be area for a community, it lacks an 
unconstrained and multilevel social life. 
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1. Wstęp 

Istotą narodzenia się idei miasta była potrzeba zamieszkania we wspólnym wnętrzu jako ochrona 
przed otaczającym niebezpieczeństwem. Izolację wykreślały w przestrzeni wysokie mury, budowały od-
rębne prawa i zwyczaje. Mieszkający tu ludzie, odczuwając potrzebę wspólnoty, wyznaczali ulice, place, 
rynki – otwartą przestrzeń publiczną miasta. 

Z perspektywy czasu miasto nie wydaje się już tworem idealnym. Zburzone mury symbolizują na-
rodziny nowych, wewnętrznych zagrożeń. Współczesnemu człowiekowi mieszkającemu w mieście towa-
rzyszy brak poczucia bezpieczeństwa. Uciążliwość życia miejskiego staje się przyczyną ucieczki poza 
miasto – do innego modelu życia na przedmieściach, do nowego bycia „razem” w nowych typach prze-
strzeni publicznych, wreszcie do izolacji pogłębianej pustką sieci Internetu. 

2. Transformacja modeli społeczno-przestrzennych 

Przestrzeń publiczna w mieście w swoich założeniach miała i powinna stanowić strefę budowania 
naszych kontaktów społecznych. Zaburzenia dotykające przestrzeń publiczną odzwierciedlają współcze-
sne problemy społeczności miejskiej, pokazują wyraźnie, na ile miasto jest miejscem, w którym rzeczy-
wiście wciąż jeszcze chcemy mieszkać „razem” czy może już „osobno”.  

Zmieniające się oczekiwania społeczne prowokują do poszukiwania nowych form przestrzeni pu-
blicznych. Symptomy przemian przyniósł już XIX wiek ze swoim fascynującym konceptem pasażu – 
przestrzeni publicznej izolowanej od niebezpieczeństw ruchu kołowego i trudnych warunków klimatycz-
nych. Pasaż był dumą społeczeństwa burżuazyjnego, tworząc ekskluzywne salony miejskie, oferując ja-
kość życia miejskiego jakże odmienną od tego toczącego się na ruchliwych ulicach przemysłowych 
miast. XX wiek pozwolił na wydzielenie od ruchu kołowego wielu historycznych centrów miejskich, do-
ceniając potrzebę pozostawienia enklaw wyłączenie pieszych w mieście. Dzisiaj stare zespoły miejskie 
pozbawione uciążliwej komunikacji samochodowej stają się turystycznym rajem. Wobec ekspansji no-
wych form życia miejskiego rosną jednak obawy o transformację miejsc o znaczeniu kulturowym we 
współczesne skanseny. 

Zapoczątkowane przez ideę pasażu zamykanie pierwotnie otwartych przestrzeni publicznych do-
prowadziło do narodzin centrum handlowego i jego publicznego wnętrza – komercyjnego atrium. Kary-
katura miasta i jego centrum, którym stało się centrum handlowe, niesie wiele różnorodnych refleksji. 
Pomimo swojej sztuczności, mnożące się w przestrzeni miasta olbrzymie zespoły handlowe stały się nie-
bezpieczną konkurencją dla otwartych przestrzeni publicznych. Komfort izolacji od warunków pogodo-
wych, szeroki asortyment handlowy skumulowany we wspólnym wnętrzu stanowi trudną do pogardzenia 
ofertę – wykreowaną niestety na koszt otaczającego miasta. 

3. Przestrzeń publiczna zdeformowana przez wzorce konsumpcyjne 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że nasza potrzeba bycia „razem” w mieście bazuje również na ła-
twym dostępie do dóbr konsumpcji. Duże centra handlowe stają się magnesem przyciągającym klientów 
z całego regionu. Życie miejskie również ulega transformacji. W centrach handlowych możemy być „ra-
zem” – tam gdzie wszyscy i jednocześnie „osobno” – nie jesteśmy bowiem obciążeni żadnym obowiąz-
kiem towarzyskim czy społecznym. Wygoda dokonywania zakupów, przy równoczesnym braku czasu 
sprawia, że biernie poddajemy się oddziałującej na nas sile. 

Również otwarte ulice naszych miast coraz bardziej przypominają supermarket z jego wszech-
obecnymi reklamami, nieustannymi promocjami. Powoli zmienia się w naszej mentalności odbiór ulicy, 
szybko dajemy się wciągnąć w nową grę miejską, poruszając się wyznaczonym śladem w wykreowanej 
przez analityków rynku przestrzeni dla konsumenta.  
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Gra o konsumenta jest jednak niebezpieczna. Przede wszystkim poprzez próbę limitowania na-
szych potrzeb do tych wyłącznie konsumpcyjnych, ale także poprzez ukonstytuowanie pewnego języka, 
albo jak kto woli nośnika informacji przenoszonego na inne sfery życia. Konieczność naturalnie kształ-
towanego bycia „razem” w przestrzeni publicznej wypierana jest przez marną jej namiastkę, którą stano-
wią zakupy w tym samym supermarkecie. Sąsiedzi stają się dla nas konkurentami w walce o lepszą cenę, 
atrakcyjniejszy produkt. Celowe działania marketingowe lansują coraz to nowsze mody, również na życie 
miejskie. Przestrzeń publiczna ewoluuje w miejsce przepływu strumieni konsumentów. Chęć posiadania 
dóbr konsumpcji przesłania wiele podstawowych relacji społecznych, a nasze życie zamienia się w nie-
ustanne zakupy. „SHOPPING jest prawdopodobnie ostatnią pozostałą formą aktywności publicznej. 
Dzięki wzrastającej liczbie drapieżnych form, zakupy spenetrowały, skolonizowały, a nawet zastąpiły 
prawie wszystkie aspekty życia miejskiego”1 jak dramatycznie stwierdza Rem Koolhaas. 

4. Nadmierna izolacja 

U podstaw idei przestrzeni publicznej leży jej niczym nieograniczona dostępność, tak jak w przy-
padku ulicy czy placu, oczywiście w ramach obowiązujących norm kulturowych. Tymczasem nowe 
formy przestrzenne mieszczące się w grupie przekrytych przestrzeni publicznych2, takie jak atria komer-
cyjne, galerie miejskie i inne towarzyszące węzłom komunikacyjnym mogą kreślić bariery dla naszej 
społecznej partycypacji. Izolacja od warunków klimatycznych prowadzi do zwiększenia komfortu i bez-
pieczeństwa użytkowników. W większości wypadków wymusza godziny dostępu, jak na przykład 
w centrum handlowym. Stąd niewielki już krok do rozmnażania w przestrzeni miasta hermetycznych 
atriów towarzyszących budynkom biurowym czy hotelowym, atriów próbujących naśladować otwartą 
przestrzeń publiczną, z jej atrakcyjną oprawą – jak charakterystyczne fontanny i zieleń. Oferują wnętrze 
wykreowane tylko dla wybranych, których wejście zależne jest od kart przynależności i siły pieniądza, 
regulowane barierami fizycznego dostępu i ochroną. Paradoksalnie bezpieczeństwo może kończyć się za-
raz za drzwiami koncernu, narażając na kontrastujące ze sztucznym światem często zdegradowane prze-
strzenie ulic – jak w mieście amerykańskim. 

5. Prywatna przestrzeń kontroli 

We współczesnej urbanistyce zauważamy zacierającą się granicę pomiędzy domeną publiczną 
a prywatną. Dostępne dla milionów odwiedzających centra handlowe, galerie miejskie, a nawet dworce są 
coraz częściej własnością prywatną. Prywatna przestrzeń publiczna rodzi wiele obaw. Czy jest w niej 
miejsce na swobodne uczestnictwo w życiu społecznym? Czy jest to tylko przestrzeń do manipulacji za-
chowaniami konsumenckimi? Czy potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom nie prowokuje 
do nadmiernej kontroli? 

W przestrzeniach publicznych nasze zachowania są stale monitorowane. Inteligentne systemy 
kontroli, chroniąc właściciela, dostarczają mu dodatkowych informacji – dla wielu prywatnych koncer-
nów o znaczeniu podstawowym. Sze Tsung Leong w Ulterior Spaces pisze: „przestrzeń kontroli jest tym 
co steruje współczesnym miastem”3. Elementy współczesnych systemów mogą dostarczać informacje o licz-
bie użytkowników, ich preferencjach, dokonanych zakupach, potencjale finansowym, dostępie do kart 
płatniczych i bankowych oraz wiele innych. Uzasadnieniem dla stosowania systemów kontroli stał się na-
rastający problem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zamkniętych przestrzeni publicznych jak dotąd stanowiło 
o ich niewątpliwej atrakcyjności. Niestety zostało ono zachwiane po 11 września 2001 roku, kiedy to atria 
komercyjne, dworce i większość atrakcyjnych przestrzeni miejskich znalazło się na liście potencjalnych 
miejsc ataków terrorystycznych.  

Stały monitoring i ochrona miejsc skupiających większą liczbę ludzi powoli staje się wymogiem, 
status quo ich dalszego funkcjonowania. Rodzi się tutaj pytanie o to, kto ma  ponosić koszty  zapewnienia 
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bezpieczeństwa przestrzeni publicznych? Konflikt interesów miasta i dewelopera narasta już na poziomie 
planowania inwestycji. 

Miasto nie jest dla nas już miejscem bezpiecznym. Stanowi jednak w mentalności współczesnych 
społeczeństw niezwykle ważne, dla większości z nas jedyne, miejsce rozwoju jednostki – poprzez szeroki 
dostęp do edukacji, prestiżowej pracy i wreszcie dzięki możliwości współistnienia w ramach grupy o po-
dobnych aspiracjach, których realizację umożliwia. Mieszkanie we wspólnocie wiąże się z koniecznością 
spotkania w ramach przestrzeni publicznej. Jakość tego spotkania budowała i powinna nadal wspierać 
wiele wartości życia miejskiego. Przynależność do „globalnej wioski” obarczyła nas ciężarem unifikacji 
zachowań społecznych i typów przestrzeni publicznych.  

Wspólnota w przestrzeni publicznej staje się stopniowo iluzją. Powoli zatracamy indywidualność 
kontaktów i modeli społecznych. Rodzi się obawa, że różnorodność życia społecznego w ramach miasta 
zostanie bezpowrotnie utracona. 

Przypisy 

1  Ch.J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong (2001, Introduction), ang. shopping można próbować tłumaczyć 
dosłownie jako zakupy, chociaż autorzy poszukują również innych znaczeń. 

2  Przestrzeń przekryta publiczna to przestrzeń wydzielona fizycznie od otoczenia co najmniej płaszczyzną dachu, 
w różnym stopniu izolowana od warunków zewnętrznych, por. K. Racoń-Leja [4]. 

3  S.T. Leong, Ulterior Spaces, [w:] Ch. J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong [3], s. 767. 

1. Introduction 

An essence of an origin of the idea of a city was a necessity to inhabit a common interior as to 
protect oneself against the surrounding jeopardy. An isolation was drafted in the space by the high city 
walls, built by separate law regulations and customs. Living here people, while realizing a necessity of 
a community, staked out streets, market squares, markets – opened public space of a city. 

From the time perspective city does not seem an ideal creature anymore. Destroyed city walls 
symbolize a birth of new, internal dangers. Contemporary, living in a city man is assisted by the luck of a 
feeling of safety. Arduous city life becomes a reason for an out of a city flight – to different patterns of 
suburban life, to the new being "together" – within new types of public spaces, and finally to isolation – 
deepened by the emptiness of internet. 

2. Transformation of the social-space patterns 

Public space in its assumption was and should be a sphere of building our social bonds. Distur-
bances concerning the public space reflect contemporary problems of a municipal community. They 
clearly illustrate an issue if a city is actually a place where we still want to live "together" or maybe al-
ready "separate".  

Changing social expectations provoke to look for new public space forms. The symptoms of 
changes were brought by the 19th century with its fascinating arcade concept – a space isolated from the 
traffic dangers and difficult climate conditions. An arcade was a pride of bourgeois society. It was form-
ing an exclusive urban space and offering a quality of life so different from the one performed on busy 
streets of an industrial city. Appreciating the necessity of leaving in the city only  pedestrian enclaves 20th 
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century allowed for a separation from a traffic movement in many historical city centres. Today old city 
districts deprived of arduous traffic become a tourist paradise. An expansion of new city life forms gene-
rates anxiety about the cultural value places being transformed into contemporary Skansen museum.  

The enclosure of primary opened public spaces, initiated by the idea of an arcade, led to the birth 
of shopping centre with its public interior, commercial atrium. Many various reflections arise while see-
ing the shopping centre as a caricature of a city and its centre. Multiplied in the city space shopping malls 
despite their artificiality have become a dangerous competition to opened public places. Comfortable 
isolation from the weather conditions and concentrated in the common interior wide commercial offer are 
propositions hard to deny – created at the prize of a surrounding city.  

3. Public space distorted by the consumption  

It is difficult to resist a feeling, that our need of being "together" in a city is based upon an easy 
access to consumption goods. Large shopping centre becomes a magnet attracting customers from the en-
tire region. City life also undergoes transformations. In a shopping centre we may be "together" – mean-
ing there where every else goes, as well as "separate" – deprived of any social duty ballast. Attracted by 
the comfort of shopping at the simultaneous loss of time passively we surrender to the influencing us 
power.  

Also opened streets of our cities resemble a supermarket with its advertising and incessant promo-
tions. In our mentality slowly changes the perception of a street. We are getting involved into a new city 
game – taking steps which follow primarily marked traces in the created by market analysts consumer’s 
space.  

However is a game for the consumer dangerous. First of all by trying to limit our necessities to 
those of consumption. Then by constituting a certain language – an information carrier – which is being 
transferred into different life spheres. The desire for a natural coexistence in the public space is being 
supplanted by its worthless substitute – shopping in the same supermarket. Our neighbours become our 
competitors participating in the fight for the better price or more attractive product. Intentional marketing 
activities set new fashions for a city life. Public space overcomes a transition into the place for the flow of 
stream of consumers. An inclination for consumption goods possession blinds us to many basic social re-
lations and changes our lives into constant shopping. "SHOPPING’ is arguably the last remaining form of 
public activity. Through a battery of increasingly predatory forms, shopping has infiltrated, colonized, 
and even replaced, almost every aspect of urban life"1 states dramatically Rem Koolhaas. 

4. Excessive isolation 

At the base of public space idea lies its non limited accessibility, as (within the cultural standards 
in force) on the street or market square. Simultaneously new spatial types of covered public spaces2, like 
commercial atriums, urban malls or other associating transportation nodes forms may draft limitations our 
social participation. An isolation from climate conditions leads towards an increase comfort and safety of 
users. In most of cases it forces the necessity of introduction of accessibility hours, as in case of a shop-
ping centre. There is only a small step towards multiplying in the city space hermetic office or hotel atri-
ums. Atriums which try to imitate opened public spaces with their attractive setting – typical fountains, 
greenery. Their interior is crated only for the few chosen, whose entry, dependent on membership cards 
and power of money, is regulated by physical access barriers and security. Paradoxically the safety may 
end behind consortium doors, exposing us to often degraded spaces of the outside street, contrasting with 
the artificial world – like in American city.  
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5. Private control spaces  

In the contemporary urban design we may observe a fading border between the public and private 
domain. Accessible to the millions of visitors shopping centres, urban malls and even train stations are 
more and more often privately owned. The private public space gives rise to anxiety. Is there a place for 
an unconstrained participation in a social life? Is it only a space for the consumer manipulation? Does the 
need of providing safety provoke the excessive supervision?  

In public spaces our behaviors are constantly monitored. Intelligent control systems while pro-
tecting the owner provide him with further information – for many establishments of a primary value. Sze 
Tsung Leong in Ulterior Spaces writes: "Control space is what drives the contemporary city"3. Contem-
porary systems may deliver broad information regarding the number o users, their preferences, executed 
shopping, financial potential, access to credit and bank cards and much more.  

The rising issue of safety brought the justification for the use of supervision systems. Until re-
cently the safety of enclosed public spaces reinforced their attractiveness. Everything has changed after 
11th September 2001, when commercial atriums, train stations and most of attractive city spaces found 
their place on the list of potential terrorists’ attack goals.  

Constant monitoring and protection of places assembling high number of people slowly becomes 
a requirement, status quo of their further existence. Here raise the question – who is to cover the consider-
able expenses of providing safety in the public area? The conflict between the city and developer in-
creases already on the level of planning of an investment. 

The city is not a safe place for us any more. In the mentality of present societies it is a very im-
portant, for most of us the only place, where an individual may develop. A place fascinating through the 
broad access to education and prestigious work market as well as through the possibility of coexistence 
within the group of similar aspirations, the realization of which it enables. Living within the community 
equals to the necessity of common meeting within the frameworks of public space. The quality of this 
meeting has built and should further support many values of the city life. Attachment to the "global vil-
lage" has left us a burden of the unification of social behaviours and public space types.  

The community within the public area becomes gradually an illusion. We are slowly loosing the 
individuality of contacts and social patterns. Grows an anxiety that the diversity of the social life in a city 
will be irrevocably lost. 

Endnotes 

1  Ch.J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong (2001, Introduction). 
2  Covered public spaces – public spaces staked out physically by the minimum of roof surface, to different degree 

isolated from outside conditions, see: K. Racoń-Leja [4]. 
3  S.T. Leong, Ulterior Spaces, [in:] Ch.J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S.T. Leong, [3] p. 767. 
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