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WSPÓŁCZESNY ARCHITEKT JEST 
URBANISTĄ 
PRESENT-DAY ARCHITECT IS AN URBAN DESIGNER

STRESZCZENIE

Przesunął się zakres zadań i obowiązków architektów: z projektantów obarczonych odpowiedzialnością za 
kształt i sprawność architektury, na reżyserów (animatorów) przestrzeni miejskiej odpowiedzialnych za pra-
widłowy i niezakłócony przebieg spektaklu dziejącego się w przestrzeni urbanistycznej, jako nieustanne-
go, symultanicznego i bezantraktowego ciągu wzajemnie się generujących scen życia Miasta. Architektura, 
a raczej tkanka miejska stała się scenografią dla synergicznych działań holistycznych/wielokierunkowych 
podtrzymujących życie mieszkańców i usprawniających użytkowanie. Programiści, reżyserzy, animatorzy 
kultury, gospodarze miast, oddolne inicjatywy mieszkańców, możni inwestorzy – wszyscy ci organizatorzy 
przestrzeni miejskiej mają wyrównane racje w ARANŻOWANIU PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ.
Czy miasto jeszcze potrzebuje architektów? 
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ABSTRACT

The range and scope of an architect’s tasks has shifted: from that of a designer burdened with responsibility 
for the shape and effectiveness of architecture, to that of a director (animator) of urban space, responsible for 
the smooth and undisturbed direction of the spectacle taking place within the urban space, of the incessant, 
simultaneous and unbroken continuum of the mutually interactive scenes from the life of the City. Architec-
ture, or rather urban space, has become a scenography for the synergistic holistic/multidirectional activities 
sustaining the life of the residents and making the uses and functions of architecture more effective. Program-
mers, directors, animators of culture, city mayors, grassroots initiatives of the residents, wealthy investors – 
all of these organizers of urban space should have equal rights and prerogatives in the process of ARRANG-
ING URBAN SPACE. Does a present-day city still need architects? 

Keywords: city, public space, architect, urban designer

… CZY MIASTO JESZCZE POTRZEBUJE 
ARCHITEKTÓW?

Miasto przestało być ostoją dla cywilizacji i stabilną 
przystanią. Ruchliwość i zmienność dotyczą niemal 
tak samo trwałej tkanki materii architektonicznej, 
jak jej mieszkańców. Współczesny człowiek, któ-
ry ma potrzebę przynależności do kreatywnej i pły-
nącej z prądem cywilizacyjnym społeczności miej-
skiej, z rzadka wybiera kłopotliwe życie w niepo-
skromionej naturze, rezerwując je raczej dla chwil 

relaksu lub ambicji wyczynu. Miasto obiecuje wy-
gody, poczucie spełnienia, sukcesu, podążania z falą 
postępu, bogacenia się, w końcu lepszych standar-
dów pracy, a nawet, chcąc uniknąć jakiegokolwiek 
wysiłku - łatwej wegetacji czy wręcz pasożytnictwa. 
Miasto wyposażone jest w gęste sieci wszelkiego 
rodzaju mediów zasilających indywidualne i zbior-
cze odbiorniki – ku wygodzie skomasowanego zu-
życia. Dzięki mobilności i elektronice, każdy czło-
wiek współczesny będący posiadaczem smartfona 
(a kto nie jest jego posiadaczem) jest bezcennym 
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źródłem informacji dla setek tysięcy urządzeń prze-
twarzających jego dane. Pozostawia po sobie wszę-
dzie gdzie pojedzie, zatelefonuje lub zakupi – cy-
frowy ślad, swój komentarz i dokumentujący obraz. 
Ma poczucie pewności siebie, opanowania rynku, 
wpływu na rozwój miasta, czy kreowania własnego 
bytu. Ale równocześnie zdaje sobie sprawę, lub ra-
czej tylko czasem podejrzewa, a nawet wręcz odsu-
wa od siebie świadomość - stałej inwigilacji, doku-
mentacji faktów, które z kolei analogicznie jak histo-
ria powszechna, podlegają interpretacji w zależności 
od sytuacji i potrzeby chwili. Kompletność i kom-
plementarność informacyjna wpływa z jednej stro-
ny na coraz skuteczniejsze zarządzanie wszystkimi 
sektorami życia miejskiego, począwszy od ruchu 
drogowego (rozładowanie korków, kierowanie ob-
jazdami, informowanie o zdarzeniach w ruchu), aż 
po błyskawiczną pomoc w nagłych wypadkach oraz 
optymalizację zużycia zasobów i energii. Z drugiej 
strony w takim samym stopniu służą one spekula-
cjom wszelkiego rodzaju. Są zarówno świadectwem 
dla przestrzegania prawa i dowodem niewinności, 
jak i pożywką dla rozboju i planowania zbrodni. Jak 
zawsze w historii ludzkości, ale w coraz szybszym 
tempie, trwa wyścig zbrojeń między dobrem a złem 
– rozwojem demokratycznej cywilizacji, a chęcią 
dominacji, łatwego zysku, czy wykluczania i dys-
kryminacji. Jakby nie kwalifikować tych danych 
elektronicznych – gromadzone przez dłuższy czas, 
ilustrują pulsowanie miasta, dając tym samym urba-
nistom możliwość wpływania na poszczególne jego 
elementy usprawniające ich działanie. 

Jest to płynne synergiczne modelowanie ruchów 
miasta w czasie rzeczywistym, dla wygody jego mo-
bilnych i zmiennych użytkowników. 

INTELIGENCJA MIASTA

Miasto jest nieustannie w ruchu i w pełnej gotowości 
na nieprzewidziane zmiany. Wszystkie przewidywa-
ne zmiany, ujęte są programami dostosowującymi 
do amplitud zachowań i regulacji jak np. automa-
tyczne samochody bez kierowców, które wprowa-
dzone są w uregulowaną sieć komunikacyjną, dzię-
ki czemu jeżdżą bezkolizyjnie. Współczesne miasta 
to miasta „współodczuwające”, reagujące na bieżą-
co na wszelkie sygnały odbiorców.

Nawet jeżeli odbiorcami współczesnego mia-
sta są inni już „flaneurs”- nie ci z początku zeszłego 
wieku - adresaci haseł międzynarodówki tetrystycz-
nej potem sytuacjonistycznej - to nie sposób oprzeć 
się wrażeniu konsekwentnej kontynuacji idei tego 
symbolicznego urbanizmu. Z jednej strony wzorco-
we miasto średniowieczne ze swoimi transformacja-

mi i kierunkami organicznego rozwoju opisywane 
przez Lewisa Mumforda, z drugiej rozwój technolo-
giczny umożliwiający realizację romantyczno-surre-
alistycznego labiryntu geograficznego miasta z wi-
zji Guya Deborda, uwspółcześniony jeszcze przez 
realia najnowsze. A wszystko służy „bezustanne-
mu dryfowaniu” w przestrzeni miasta. Współczesne 
dryfowanie przyjęło formę pogoni za atrakcjami, ale 
preferowany coraz częściej obecnie slow-motion, 
oferuje spowolnienie wyścigu w coraz liczniejszych 
zaułkach modnych przestrzeni publicznych. Sztu-
ka, poezja, organizacja społeczna mają kształtować 
ludzkie pragnienia, jak w początkach zeszłego stule-
cia, władza z kolei posługuje się zdobyczami myśli 
cywilizacyjnej dla porządkowania i podporządko-
wywania. [1] Dla władzy współczesna technika cy-
wilizacyjna i osiągnięcia technologiczne służą regu-
lacjom, natomiast artyści i awangarda społeczna, to 
ci, dla których miasto i urbanistyka są terenem walki 
w ramach konfliktu wizjonerstwa z tradycją. I rze-
czywiście jest to walka, ponieważ świadomość spo-
łeczna niechętna jest budowaniu nowych znaczeń, 
pozostaje nadal przywiązana raczej do archetypów. 
„… abstrakcja opanowała wszystkie rodzaje sztuki, 
zwłaszcza architekturę. Czysta plastyczność, wolna 
od anegdoty, ale nieożywiona… (…) Naszym celem 
jest wynajdowanie nowych ruchomych dekoracji. 
(…) Mrok cofa się przed sztucznym oświetleniem, 
a pory roku przed klimatyzacją: noc i lato tracą swój 
urok, świt zanika (…) sen rozpoczyna się w rzeczy-
wistości i urzeczywistnia się w niej. Rozwój tech-
nologii umożliwił jednostce nieustanne obcowanie 
z rzeczywistością kosmiczną, równocześnie likwi-
dując związane z tym niedogodności. Szklany su-
fit pozwala obserwować gwiazdy i deszcz. Rucho-
my dom obraca się wraz ze słońcem. Jego rozsuwa-
ne ściany dozwalają roślinności opanować życie. 
Jest zmontowany na szynach, rano może się prze-
sunąć aż nad brzeg morza, by powrócić wieczorem 
do lasu.”1 Dom w metropolii nawet jeśli ma pozor-
nie więcej ograniczeń i uwarunkowań, to jest łatwo 
reformowalną szufladką w kombajnie miasta, przy-
stępną i poddającą się manipulacjom.

1 (cyt.) Giles Ivain, Zarys nowego urbanizmu w: Miasto-
-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów. (Sanative 
City. Architecture and programming senses), red. Joanna 
Kusiak I Bogna Świątkowska, wyd. Fundacja Bęc Zmiana, 
Warszawa 2015, w ramach projektu „Synchronicity. Proj-
ects for the Future.”, www.synchronicity.pl, ISBN 978-83-
62418-27-5, stron 368, s. 89. 
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ARTYŚĆI

Wizja własnego wymarzonego domu, to wyróżnik 
cywilizacyjny dla każdego pokolenia. Generalnie 
właśnie architektura dla każdego przedziału czaso-
wego jest najlepszym miernikiem stopnia ucywili-
zowania. Współczesność postawiła na wygodę, wy-
przedzającą potrzeby duchowe, społecznościowe 
i globalne. Ekonomika hazardu, przyzwolenie na grę 
i manipulowanie reklamą, zapewniają rozwój i ren-
towność. Tymczasem nie wystarczy li tylko nagro-
madzenie obiektów architektonicznych organizują-
cych czas mieszkańców miasta, aby samą budową 
zapewnić im rację bytu. Architektura w ogóle nie za-
istnieje bez więzi międzyludzkich, pamięci i aran-
żacji, bez zaprogramowania sytuacji i relacji wza-
jemnych. Racjonalizacja i technicyzacja procesów 
miejskich możliwa jest wyłącznie przy zachowaniu 
tradycyjnych wzorców i humanistycznych wartości. 

Działania artystyczne, czy parateatralne ilustrują 
tę niezbędność humanizacji obiektów budowlanych. 
Np. sztuka Marca Camilla Chaimowicza wprowa-
dzająca w zużyte i zrujnowane wnętrza architektury 
pierwiastek jej pamięci: element dawnej aktywno-
ści w jej wnętrzu, lub zapożyczony, skąd inąd zapa-
miętany a bliski: dźwięk, światło, akcja, rozmowa 
- dają natychmiastowy efekt nie tylko rewitalizacji 
ale natychmiastowego podniesienia reanimowane-
go zjawiska do rangi kultu miejsca - muzeum. Ar-
chitektura ożywa, ale nie za sprawą architekta – au-
tora zrujnowanego obiektu, lecz artysty-animatora, 
wprowadzającego arkana rytuału. Wnętrzem podda-
wanym eksperymentowi może być zarówno świeżo 
zbudowany white cube, lub postindustrialna hala, 
albo odzyskany z ruiny squat, czy też plac lub po-
dwórko. 

URBANIŚCI

O ile zadaniem architekta pracującego zgodnie 
z przyjętymi oczekiwaniami jest budowanie zaskaku-
jących przestrzeni, zamkniętych i ukształtowanych 
zaprojektowaną materią, o tyle niecierpliwa współ-
czesność, z natury swojej niezwykle kreatywna, po-
pycha jego działania w kierunku przenikania się rze-
czywistości z fikcją. Architekt-inżynier nie podoła 
takiemu wyzwaniu, potrzebny jest kreator-reżyser, 
artysta-wizjoner. Wiele z działań inżynierskich do-
tyczących optymalizacji projektu, sprawności funk-
cjonalnej, współpracy z sieciami, dostosowaniu do 
uwarunkowań lokalnych – przejmuje już progra-
mowanie komputerowe. Potrzebna jest tu głównie 
sprawność rzemieślnicza polegająca na umiejęt-
nym dobraniu parametrów dla zadanego przypadku. 

Prawdziwe projektowanie i zarządzanie przestrzenią 
miasta należy do działań interdyscyplinarnych – do 
multiprofesjonalistów - specjalistów o zawodach nie 
określonych jako tradycyjne, zdefiniowane. Równo-
ważną rolę spełniają na równi umiejętności, wiedza 
i wyobraźnia, w zakresie tak technicznych jak i hu-
manistyczno-artystycznych działań. Z racji podmio-
towości człowieka we wszystkich działaniach urba-
nistycznych – to właśnie na wskroś humanistyczne 
idee poszukują sposobów wdrożenia w postaci roz-
wiązań technicznych urealniających nowe potrzeby. 
W akcelerującej rzeczywistości de facto wszystkie 
„idą łeb w łeb” wzajemnie się uzupełniając i prze-
skakując dla najszybszego postępu. Jeśli wyraź-
nie pojawia się przodujące działanie pojedynczych 
dziedzin, zwłaszcza spoza kręgu ściśle humanistycz-
nych, np. ekonomii, logistyki albo zbrojeń – zazwy-
czaj kieruje tym podstępna chęć dominacji.

ARCHITEKT-FILOZOF A POLITYKA 

Za model zachodniego mega-miasta można przy-
jąć Nowy Jork, który Rem Koolhas porównał już 
w końcu zeszłego wieku z Lagos – stolicą Nigerii 
[4]. Ta ostatnia, pomimo niepokojących prognoz na-
dal utrzymuje się w czołówce eksplodujących roz-
wojem miast, zupełnie jednak nie przystając do 
urbanizmu zachodniego. Przez cały czas zachowu-
je niezwykłą elastyczność dla lokalnych potrzeb. 
„Jest dziś prawdopodobnie najbardziej radykalnym 
z miast, a do tego takim, które działa”.2 Eksplozja 
demograficzna, gorączka religijna, presja budowla-
na, ogromne bogactwo i równocześnie obszary bie-
dy i wszelkiego niedoboru – to wszystko w konfron-
tacji z zachodnią praktyką w planowaniu przestrzen-
nym wydaje się sprzeczne, ale też tym samym daje 
dowód, że samoorganizacja miasta i spontanicz-
ność mieszkańców dają klucz do utrzymania spój-
ności przestrzennej Lagos. Docenić ją można dopie-
ro z perspektywy helikoptera jak żywą instalację ar-
tystyczną, jak nieustający taniec. W rzeczywistości 
status quo utrzymują tarcia sił politycznych i lokalne 
konstelacje władzy, oraz sądownictwo kontrolują-
ce przepływ kapitału. Mimo dynamizmu, przedsię-
biorczości i indywidualizmu, Lagos nie potwierdza 
wzorców ‘nowego urbanizmu’, a z kolei porówny-
wany z nim Nowy Jork zrealizował raczej moderni-
styczne wizje miasta. Wyjątkowości Nowego Jorku 
upatruje Koolhas jedynie w jego gęstości i różno-
rodności. Wieżowce zapowiadają programową nie-

2 Rem Koolhas i in., Mutuations, Actar, 2000, s.718, w: 
Kacper Pobłocki HIT!, Magazyn Miasta # 11, nr3(11)2015, 
ISSN 2299-6745, s.58
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stabilność miasta, dzięki gromadzeniu w jednym 
miejscu zróżnicowanych funkcji. Jest to „koszmar-
na rozkosz” (dreadful delight) wg słów geografa 
Andy’ego Merrifielda) - uosobienie piekła Dantego, 
w którym można mimo wszystko oddychać wolnym 
powietrzem. Taką ożywczą różnorodność utrzymują 
w Nowym Jorku migranci, powielając wzory euro-
pejskich historycznych miast kupieckich. Wynik po-
równań wskazuje nie tyle na presję polityki, co na 
jednostkową przedsiębiorczość jako najistotniejszy 
czynnik miastotwórczy. 

HAŁAS

Podobnie jak każdy towar, narzędziem polityki, 
dyktatu i przymusu jest w mieście hałas. Narzędzie, 
wręcz broń, niewidoczna, ale skuteczna i efektywna. 
O ile dźwięk zaplanowany, odpowiednio zakompo-
nowany lub rozpoznawany jako towarzyszący kon-
kretnym akcjom – jest dopełnieniem miejskiej rze-
czywistości – znakiem lokalnego status quo, o tyle 
hałas jest zmultiplikowanym zbiorem dźwięków po-
wszechnie odczuwalnych jako nieprzyjemne i draż-
niące. Zwykły szum miejski, generowany przez ko-
munikację, urządzenia użytkowe jakich pełno jest 
w każdym mieście, czy ożywione życie publiczne 
itp., nie jest generalnie notowany jako stresujący. 
Wręcz odbierany jest jako świadectwo atrakcyjno-
ści miejsca i nie jest krytykowany. Szum spotęgowa-
ny wymiarami metropolii i nagromadzeniem ludzi 
oraz urządzeń wydających dokuczliwe dźwięki, do-
datkowo podsycany np. zwielokrotnionymi sygnała-
mi alarmowymi, bywa już trudno przyswajalny i dla 
wrażliwszych osób jest odczuwany jako bardzo do-
tkliwy, doprowadzający do agresji, a nawet stanów 
chorobowych. 

Nic dziwnego zatem, że poszukiwania badaczy 
różnych dziedzin prowadzą ku sposobom zmniej-
szenia i kierowania zjawiskami hałasu w mieście. 
Równolegle z nauką akustyki rozwija się m.in. fan-
tastyka naukowa, która jako sztuka zawsze o krok 
wyprzedza odkrycia naukowców. Został określony 
na przykład paradygmat przetwarzania dźwięków, 
przyrządy do opanowania dźwięków takie jak so-
noluks – „odkurzacz” dźwięków, zbierający niepo-
żądane dźwięki z audiosfery i in. Architektura sama 
w sobie jest źródłem wielu niepożądanych dźwię-
ków przekazywanych energią samych materiałów, 
kształtem wnętrz, odbić (echo), nasyceniem pamię-
cią i trwałymi szumami rejestrów niesłyszalnych dla 
człowieka itd. Filozof Albert Borgmann opracował 
„paradygmat porządku” wskazujący absolutne uza-
leżnienie życia ludzkiego od technologii, która stwo-
rzyła tym samym współczesne „naturalne” środowi-

sko życia. Raymond „Rey” Kurzweil – informatyk, 
pisarz i futurolog badając syntezę mowy i sztucz-
ną inteligencję wraz z jej osobliwościami, postawił 
tezę o ich transhumanizmie. Dystopiczna literatura 
Jamesa Grahama Ballarda z kolei, przewiduje świat 
podporządkowany ekologii akustycznej, w którym 
architektura jest rodzajem organicznego komputera 
przechowującego informacje dźwiękowe, zatem wy-
maga oczyszczania, wymiatania zbędnych hałasów 
dla harmonii odbioru środowiska dźwiękowego. 

Miasto ekologiczne to miasto harmonijne, es-
tetyczne - piękne. Harmonia (muzyczna) dopusz-
cza dysonanse, klastry, kontrapunkty, całkowitą ci-
szę – jako elementy budujące dzieło. Nie znosi jed-
nak monotonnego hałasu lub absolutnej dominacji 
zgrzytów czy świstów, albo długotrwałych wibracji 
zwłaszcza w trudnych do zniesienia rejestrach. Stąd 
ballardowska funkcja Mangona (J.G.Ballard Wymia-
tacz dźwięków) – śmieciarza i inżyniera dźwięku 
wymiatającego zbędne dźwięki z miasta. 

Sfera słyszalności i przestrzeni akustycznych jest 
jeszcze nie rozpoznana do końca. Również przez ar-
chitektów jest uwzględniana raczej intuicyjnie jako 
efekt doznań informacyjnych. Tokijska profesor in-
formatyki środowiskowej Emi Nishina przedstawiła 
na Światowym Forum Ekologii Akustycznej w 2006 
r. pomysł na miejski system designu dźwiękowego. 
Pejzaż dźwiękowy miasta to kolejne niezagospoda-
rowane jeszcze pole dla działań urbanistycznych. 
Konkretna społeczność bowiem wytwarza charak-
terystyczną tożsamość akustyczną, włączając w nią 
też dźwiękową pamięć i wspomnienia słuchowe. Dla 
poprawy lokalnego pejzażu dźwiękowego Nishina 
proponuje doznaniowe „kieszenie dźwięku” hi-fi, 
oparte na „przeniesieniach” pejzażu dźwiękowego, 
traktując odgłosy lasu deszczowego jako podstawo-
wą miarę naturalnych doświadczeń słuchowych. 

Coraz więcej też zbiera się w przestrzeni miasta 
audioodpadów, które podobnie jak inne śmieci wy-
magają recyklingu, czyli cybernetycznego modelu 
przetwarzania sposobów słuchania, zachowania się 
i działania w danym obszarze audiosfery miejskiej.

ZDROWIE

Kolejnym polem działania dla urbanistów jest zjawi-
sko „zdrowizmu” (healthism)3 będące wyrazem ob-
sesyjnie traktowanego zagrożenia zdrowia, ze strony 
niebezpieczeństw ekologicznych w dużych miastach 
[1]. Podobnie jak walce z doskwierającą dźwiękos-
ferą metropolii, poddajemy się procesom medykali-

3 Giovanna Borasi, Mirko Zardini Zdemedykalizujmy archi-
tekturę w: Miasto-zdrój s.325
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zacji, czyli traktowaniu wszelkich zjawisk biologicz-
nych w kategorii zdrowia i choroby, nie traktując ich 
jako procesy życiowe naturalne, dostosowawcze czy 
przyczynowo-skutkowe. Stan wzorcowego zdrowia 
stał się nie tylko pożądany, ale obowiązujący jako 
ideologicznie poprawny. Organizm miejski również 
traktowany jest w podobnych kategoriach. Urbani-
ści przejęli słownictwo medyczne zalecając np. re-
generację tkanki miejskiej, rewitalizację, czy stery-
lizację, architektura używa skóry, inteligentnie re-
aguje, odczuwa. Zaleca się mieszczuchom ruch dla 
zdrowia, spacery, jazdę rowerem, transport publicz-
ny, produkuje się na miejscu świeżą żywność, upra-
wia wertykalne rolnictwo, ułatwia starzenie w swo-
im mieszkaniu (aging in place), w końcu doskonali 
materię miasta na tyle, by to ona kształtowała do-
brą kondycję człowieka. Wyrazem takiego podejścia 
jest np. nowojorski program Active Design Guideli-
nes. Promoting Physical Activity and Health in De-
sign promowany przez wieloletniego burmistrza mi-
asta Michaela Bloomberga. Nowoczesna architektu-
ra hołduje zdrowiu podporządkowując się dominacji 
światła, powietrza, wody i natury. W imię zdrowia, 
unikania stresu, walki z otyłością specjalnie projek-
tuje się i wydłuża korytarze i schody, usuwa win-
dy w niewidoczne nisze, stosuje elementy i progra-
my terapeutyczne i treningowe. W końcu stosuje 
się „zdrowe” materiały, specjalne systemy wentyla-
cji, a prostota kształtów i kolorystyka mają pogłę-
biać uczucie czystości i ułatwiać jej utrzymanie, zaś 
panoramiczne szklane ściany mają dawać poczucie 
łączności z otwartą przestrzenią miasta. Całość ar-
chitektury ma przypominać atletycznie zbudowane 
młode ciało prowokujące zdrowe zachowania użyt-
kowników. Projektowanie podporządkowane jest fi-
lozofii zdrowia.

Tymczasem sam człowiek jako twór biologiczny 
nie nadąża już za postępem cywilizacji coraz bardziej 
odzwyczajając organizm od mechanizmów dostoso-
wawczych, osłabiając procesy biologiczne i minima-
lizując zdolność pokonywania przeszkód. Potrzebny 
jest odwrót od radykalizacji technicznych działań, 
zwrot ku lokalnej skali i do jednostkowych zadań na-
prawy na miarę miejscowych potrzeb, oraz taktyka 
raczej pielęgnacji niż programowego leczenia.

WODA

Elementem miasta zawsze niezbędnie obecnym, 
obowiązkowo zdrowym, oczyszczającym i absolut-
nie podstawowym dla istnienia miasta - jest woda. 
„Dlatego woda stała się istotnym elementem naj-
nowszych koncepcji materialności przestrzeni miej-
skiej oraz ewoluującego związku pomiędzy organi-

zmem ludzkim a miejskimi sieciami technicznymi.”4 
Dotychczas sieci techniczne były domeną inżynie-
rów i były wstydliwie skrywane, tworząc całe syste-
my niewidocznego podziemnego miasta. Architek-
ci tworzyli widoczną miejską fizyczność, urbaniści 
i planiści zajmowali się działaniami w przestrzeni 
miast. Współczesna wirtualność i cyfryzacja spowo-
dowały że miasto stało się miejscem najszerzej po-
jętej komunikacji, przede wszystkim jednak komu-
nikacji fizycznej, należącej do sfery użytkowników. 
Właśnie woda jako element łączący technologię, 
społeczność i przestrzeń miejską przejęła rolę łącz-
nika i rozjemcy między życiodajną naturą a racjo-
nalną techniką. Jako element strategiczny może też 
stać się atutem władzy. Bez wątpienia natomiast ma 
podstawowy wpływ na zarządzanie, ograniczenia 
terytorialne, zapewnienie higieny oraz planowanie, 
a to, we wszystkich sektorach tematycznych urba-
nistyki, łącznie z produkcją i dystrybucją energii 
czy polityką fiskalną albo własnościową. Współcze-
sny kierunek smart, rozwija samokontrolę społecz-
ną i indywidualną innowacyjność dla optymalizacji 
rozwiązań. Wiodące metropolie takie jak Nowy Jork 
czy Sztokholm zachowują pełną kontrolę społeczną 
nad własnością spółek i systemami wodnymi swo-
ich miast. Woda stanowi istotny element polityki nie 
tylko przestrzennej ale i kulturalnej dając politykom, 
decydentom i projektantom możliwość kształtowa-
nia życia w mieście. Stanowi element napięcia uza-
leżniający i pośredniczący pomiędzy społecznością 
użytkowników, utowarowioną przestrzenią miasta 
i obsługującymi je sieciami technicznymi.

POWIETRZE

„Miejskie powietrze czyni ludzi wolnymi”(Stadtluft 
macht frei) – to powiedzenie często cytowane w kon-
tekście atutów miejskości: łatwości życia, sterylno-
ści środowiska, oraz dostępności mediów, informa-
cji, towarów, zasobów, pracy, komunikacji – bywa 
jednak często iluzoryczne i wieloznaczne. Oryginal-
nie wywodzi się od średniowiecznego prawa uwol-
nienia chłopów po roku (i dniu) pracy na podzam-
czu, którzy z niewolników nabierali praw wolnych 
mieszkańców. Przy dzisiejszej ruchliwości społe-
czeństwa i globalizacji, kształt miasta zależy nie 
tylko od citadines – mieszczan, stałych mieszkań-
ców w rozumieniu tego terminu ukutego przez Henri 
Lefebvre’a. Powietrze wokół planety pomimo kon-
troli terytorialnej dopuszcza wszelkie formy zmian 

4 Matthew Gandy O „miejskim metabolizmie” na nowo. 
Woda, przestrzeń i nowoczesne miasto w: Miasto-zdrój 
s.343
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i wpływów zewnętrznych, traktując je jako kształ-
tujące metropolie [2]. „[R]rewolucja mająca dopro-
wadzić do powstania miasta szczęśliwego może za-
cząć się tuż za progiem naszego domu i (…) każdy 
z nas, bez wyjątku, jest w stanie zmieniać miasto.”5 
W wielu miejscach, gdzie dotąd jeszcze drogom nie 
wszędzie towarzyszą chodniki, powstały już trasy 
rowerowe – idąc za światowym trendem zdrowia, 
ruchu, ekologicznej komunikacji, dostępności po-
jazdu, przygody. Nawet przypisywane Bloombergo-
wi sieci rowerowe w Nowym Jorku powstały z ini-
cjatywy oddolnej Aarona Naparstka i jego blogowi 
StreetsBlog. 

Rysunek układu drogowego świadczy o pań-
stwowości i polityce urbanistycznej. Im bardziej re-
gularny tym mocniejsze prawo i większe tempo roz-
woju, im swobodniejszy, tym powolniejsze życie 
i mniejsza uległość presji cywilizacyjnej. Dlatego 
implodujący nowojorski Manhattan tak łatwo zaada-
ptował regularność ulic i ich porządkującą numera-
cję, dlatego dobrze rozwijające się miasta średnio-
wiecznej Europy tak chętnie adaptowały regularny 
układ rusztu jako wzorzec porządkujący. Miasto bu-
duje ulice dzielące terytorium na parcele (prywatne), 
ludzie zaś najczęściej samorzutnie wydeptują place, 
które zacierają granice prywatności. Niejednokrot-
nie w naturalny sposób tworzą się miejsca handlu, 
spotkań, zgrupowań, z czasem przekształcone w dzi-
siejsze przestrzenie publiczne.

ŚMIECIOWA PRZESTRZEŃ6

Tak nazywa Koolhas pozostałości po obecności czło-
wieka, produkt uboczny cywilizacji. Każdej budo-
wie, modernizacji, zmianom przestrzennym miasta 
towarzyszy śmietnik pozostałości, niejednokrotnie 
utrwalający się równolegle z budową. Ten „śmiet-
nik” [3] to blokowiska, fawele, squaty, budy i przy-
budówki powstające na bieżąco z odpadów, z indy-
widualnej konieczności i inicjatywy. Architektura 
budowana z myślą o luksusie, wygodzie użytkowni-
ka, nawet jeśli również z myślą o wspólnocie i ega-
litaryzmie – zawsze dzieli ludzi na dopuszczonych 
i odrzuconych. Dopiero wraz ze zużyciem architek-

5 Charles Montgomery Miasto szczęśliwe. Jak zmienić na-
sze życie, zmieniając nasze miasta (Happy city. Transform-
ing our lives through urban design) przeł. Tomasz Tesznar, 
Wyd.Wysoki Zamek, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941434-
2-8, s. 411

6 Rem Koolhas Śmieciowa przestrzeń (z: „October” nr 
100/2002, The MIT Press Journals, s. 175-190) w: Mate-
rialność Alternativa. Antologia 3 pl, red. Krzysztof Gut-
frański i kuratorzy wystawy: Arne Hendriks, Inês Moreira, 
Aneta Szylak,Leire Vergara, wyd. Instytut Sztuki Wyspa, 
Gdańsk 2012, ISBN 978-83-935174-0-4, s.341 

tury granice dopuszczenia się przesuwają. Wbrew 
założeniom masowości odbioru architektury, to 
przestrzeń śmieciowa jest istotą miasta – tam gdzie 
życie tętni intensywnością użycia, gdzie mieszkają 
miejskie masy – prawdziwi wytwórcy dochodu dla 
budżetu miasta. Nowe przestrzenie kubaturowe łą-
czone systemem klimatyzowanych wnętrz, świecą 
przestronnością i pustkami. Do czasu, aż jako zruj-
nowane zostaną przejęte do przestrzeni śmieciowej. 
Współczesna architektura stara się zatrzeć podziały 
i stosuje „megastruktury”, hybrydowość, dając tym 
samym przyzwolenie penetracji wzajemnej różnych 
rodzajów przestrzeni. W miejsce klasycznej harmo-
nii i trwałości architektury, współcześni architek-
ci oferują eskalację funkcji i entropię unikatowości 
każdego miejsca. Śmieciowa przestrzeń to dowol-
ność i anarchia wielokierunkowych trajektorii ru-
chów. Nie zdają egzaminu projektowane kierunki 
przepływów. Dopiero doraźne interwencje rozłado-
wują spiętrzenia problemów. Zaistnienie problemu 
wymusza przebudowę na miejscu. Dlatego klasycz-
ne planowanie wymieniono na stosowanie diagra-
mów, nieustanna zmiana stała się nie tylko potrze-
bą, ale codzienną rzeczywistością. Równocześnie 
przestrzenie publiczne hołdujące absolutnemu uni-
wersalizmowi i mamiące wygodą użytkową, stają 
się nijakie, anonimowe, przeczą swobodom wspól-
notowym, dając raczej statystyczny asumpt do roz-
wijania upatrzonych interesów. 

Społeczeństwo dotyka syndrom wielkomiejskiej 
samotności. Samotności w tłumie nam podobnych 
i na siłę stłoczonych narzuconą tkanką architektury. 

MIASTO-PAŃSTWO

„Gdyby Barber rządził światem… to zrobiłby 
wszystko, żeby stworzyć światową demokratyczną 
władzę. Skrzyknąłby burmistrzów i oddałby im rzą-
dy.”7 Każdy burmistrz zachodniej metropolii musi 
być demokratą, pragmatykiem, musi działać efek-
tywnie. Na co dzień rozwiązuje problemy lokalne 
pokrywające się nierzadko z globalnymi, musi też 
radzić sobie ze wszystkimi kryzysami miasta nie-
zależnie od priorytetów polityki globalnej. Sojusz 
miast byłby organizacją znacznie liczniejszą i sil-
niejszą niż sojusze militarne oparte na państwach 
narodowych [5]. Co najistotniejsze takie sojusze 
miast, zwłaszcza w sferze kulturalno-gospodarczej 
już działają i sprawdzają się jako skuteczniejsze niż 

7 Jacek Żakowski Zapędziliśmy się w ślepą uliczkę (wywiad 
z Benjaminem R. Barberem am. politologiem) w: Niezbęd-
nik Inteligenta wyd.specj. 10/2014 „Polityki” ISSN 1730-
0525 indeks 381-055 pt. Miasta i ludzie, s. 108
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umowy międzynarodowe. Nawet współczesny pro-
blem globalny jakim stał się terroryzm rozwiązu-
je się de facto w miastach. Terroryzm skierowany 
jest na z wielkomiejskie zbiorowiska ludzkie, więc 
miasta same rozwiązują problem samoobrony, pod-
czas gdy rządy państw uwikłane w polityczne zależ-
ności nie są w stanie zagrożenia zlikwidować. Po-
dobnie rzecz się ma z imigrantami, których pomimo 
konfliktu politycznego, środowiska miast akceptują 
i asymilują. 

Miasta są żywym tworem – zbiorowiskiem ludz-
kich indywidualności, na wskroś humanistycznym 
tyglem. Nie zawsze działania miejskiej zbiorowości 
są w pełni racjonalne. Często wręcz wynikają z po-
budek w pełni irracjonalnych (vide Powstanie War-
szawskie), ale też właśnie ta intuicyjna kreatywność 
ludzka i elastyczność lokalnych decydentów dają 
nadzieję szybszych i trafnych zmian. 

Przyszłość i dobrobyt miast zależy wprost pro-
porcjonalnie od kreatywności miejskich aktywistów 
– ludzi najróżniejszych profesji, również amatorów-

-wizjonerów. Oni wszyscy faktycznie są „urbani-
stami”, czyli współtwórcami współczesnych miast. 
Najlepiej znają potrzeby i sami projektują rozwiąza-
nia zaradcze.

A GDZIE WOBEC TEGO JEST MIEJSCE 
DLA ARCHITEKTÓW? 

W parze z każdym z nich. To architekci mają po-
trzebną wiedzę techniczną i umiejętności wprowa-
dzania utopii w realność. A będąc zarazem huma-
nistami i artystami – pomagają przełożyć wszyst-
kie nieuchwytne pomysły na materialny kształt. Już 
obecnie stali się mediatorami całego procesu pro-
jektowo-realizacyjnego. Może to oznaczać kolej-
ną sinusoidalną falę osłabienia pozycji architekta, 
bo jego wpływy się rozszerzają i rozmywają, może 
znów wymyka mu się z rąk władza Demiurga - ale 
czy współpraca nad wspólnym dziełem nie konsoli-
duje wspólnoty? Czy nie jest to dostatecznie nobil-
itujący wkład?

PRESENT-DAY ARCHITECT IS AN URBAN DESIGNER
… DO CITIES STILL NEED ARCHITECTS?

Cities have ceased being mainstays of civilization as 
well as stable havens. Mobility and change concern 
almost equally the permanent tissue of architectur-
al substance as well as its residents. The contempo-
rary man who feels the need to belong to the crea-
tive urban community which flows with the current 
of civilizational change, rarely choses troublesome 
life close to the untamed and unbridled nature, and 
tends to reserve this option rather for moments of re-
laxation or sporting achievement. The city promises 
comforts, a sense of fulfillment, success, following 
progress, a sense of enriching oneself, and finally of 
attaining better standards of work, and even, if one 
wishes to avoid any effort – a possibility of an easy 
existence or even living a life of a social parasite. 
A city is equipped with dense networks of media 
supplying individual and communal receivers – for 
the comfort of everyday life. Thanks to mobility and 
electronics, every modern man who owns a smart-
phone (and who does not?) is an invaluable source 
of information for hundreds of thousands of devices 
which process his data. Everywhere he goes, makes 
a telephone call or else decides to make a purchase, 
he leaves behind him a digital trace, his own com-
mentary and a documenting image. The smartphone 
gives him an illusory sense of confidence, domina-
tion, a sense of influence on the development of the 
city or his own existence. But at the same time, he 

realizes, or rather sometimes suspects that he is be-
ing watched; the traces of his movements constitute 
a complete record of his activities, which in turn 
may be interpreted depending on the situation and 
the need of the moment. This data is of use both in 
the management of all sectors of urban life, begin-
ning with traffic and ending with instant medical as-
sistance in emergencies and the optimization of all 
kinds of resources and energy. However, on the other 
hand, the same data may serve all kinds of criminal 
activity. It may constitute both a proof of innocence 
as well as an aid in crime. The above data collected 
over a longer span of time, illustrate a pulsating na-
ture of city life, allowing the urban designers to alter 
and perfect the individual elements of this life. This 
process constitutes a smooth, synergic modeling of 
city movements in real time for the comfort of its 
mobile and unpredictable users. 

THE INTELLIGENCE OF THE CITY

Cities are in perpetual movement and are fully pre-
pared to accept unpredictable changes. All predicta-
ble changes are defined in programs which regulate 
city life and adjust it to specific city needs, such as 
e.g. self-driven cars which are introduced into the 
regulated city traffic, thanks to which accident free 
traffic becomes possible. Contemporary cities are 
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„compassionate” in the sense that they respond to all 
signals sent by their residents. 

Even if the recipients of the contemporary city 
are different than the „flaneurs” from the beginning 
of the last century – the addresses of the slogans of 
the Situationist International, it is impossible not to 
observe a consistent continuation of the concept of 
this symbolic urbanism. On the one hand, we ob-
serve a model medieval city with its transformations 
and directions of organic development described by 
Lewis Mumford, and on the other hand, the continu-
ally changing contemporary technological develop-
ment enabling the realization of a romantic-surrealist 
geographical labyrinth of a city from Guy Debord’s 
vision. And everything that a city has to offer serves 
the purpose of “continual drifting” in the city space. 
The contemporary drifting has taken on the form 
of a chase after attractions, but the concurrently, 
more and more often promoted slow-motion, offers 
a slowing down of the race. In the fashionable pub-
lic spaces, there arise cul de sacs. Similarly as at the 
beginning of the last century, art, poetry and minor 
social movements are to shape human needs; in turn, 
the authorities resort to the achievements of civiliza-
tion to introduce order and to subjugate the society. 
The authorities are interested in controlling and reg-
ulating, whereas the artists and the social avant-gar-
de are involved in the conflict between the visionary 
notions and tradition. And indeed, it is a struggle as 
the social awareness tends to be opposed to building 
new meanings; it continues to be attached to arche-
types. “…abstraction has dominated all kinds of art, 
particularly architecture. Pure plasticism, free from 
anecdote, but inanimate… (…) Our goal is to look 
for new mobile decorations. (…) Darkness gives 
way to artificial lighting and seasons of the year to 
air-conditioning: night and summer lose their charm; 
dawn disappears (…) dreams begin in reality and be-
come real in it. The development of technology has 
made it possible for the individual to remain contin-
ually in touch with the cosmic reality, at the same 
time, liquidating the discomforts associated with it. 
A glass roof makes it possible to observe the stars 
and the rain. A mobile home turns together with the 
sun. Its folding walls allow the vegetation to take 
control of life. The home sits on rails; in the morning 
it can be moved to the sea shore and in the evening it 
can be moved back to the edge of the forest.”8 Seem-

8 (cit.) Giles Ivain, An Outline of New Urbanism in: Sanative 
City. Architecture and programming senses, ed. Joanna Ku-
siak, Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warsza-
wa 2015, within the project „Synchronicity. Projects for the 
Future.”, www.synchronicity.pl, ISBN 978-83-62418-27-5, 
368 pages, p. 89. 

ingly, even if a city home has more limitations and 
conditionings, it is nevertheless an easily moderniz-
able drawer in the city organism which is subject to 
reform and manipulation. 

ARTISTS

The vision of one’s own ideal home is a distinguish-
ing feature of every generation. Generally speaking 
it is precisely architecture that constitutes the best 
measure of the level of civilization. The contempo-
rary western world has put the main emphasis on 
comfort which precedes spiritual, social and glob-
al needs. The economics of gambling, gaming tech-
niques and manipulating advertisements ensure de-
velopment and profitability. Whereas the accumula-
tion of buildings themselves for the organization of 
the residents’ free time, will not suffice. Architecture 
as inanimate matter will not come to life without in-
ter-human relations, without memory and arrange-
ment, without programming situations and mutual 
relations. The rationalization and technicization of 
urban processes is possible exclusively on the basis 
of traditional principles and humanistic values. 

This need for the humanization of buildings is 
best illustrated, for example by artistic or para-the-
atrical activities, e.g. the art of Marc Camille Chai-
mowicz which introduces the element of memory 
into the used and ruined interiors. Elements of for-
mer activities associated with these interiors, or else 
borrowed from elsewhere, recorded sounds, lighting 
effects, activities, conversations – all of this gives 
an instant effect of revitalization or even more, as it 
raises the recalled phenomenon to the rank of cult 
of the place – as it happens in the case of a muse-
um. Architecture comes to life, but not thanks to the 
efforts of an architect – author of the ruined build-
ing, but that of an artist-animator who introduces 
the principles of the ritual. An interior which is sub-
jected to the experiment may be both a newly-built 
white cube, or post-industrial hall, or else a ruined 
squat, a square or courtyard. 

URBANISTS 

In so far as an architect working in accordance with 
the accepted norms is expected to create innovative 
spaces, enclosed and shaped with specially designed 
matter, the impatient and by its very nature extremely 
creative contemporary world, pushes his activity to-
wards mixing reality with fiction. An architect-engi-
neer is not able to meet this challenge; what is need-
ed is a creator-director or an artist-visionary. Many 
of the engineering activities concerning aspects such 
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as optimization of the project functional effective-
ness, cooperation with the utilities media, local net-
works – are now taken over by computer program-
ming. All that is needed here is a craftsmanlike abili-
ty to select proper parameters, suited to a given case. 
Proper designing and management of city space is 
an interdisciplinary activity; it belongs to multi-pro-
fessionalists, specialists in new, non-traditional dis-
ciplines. What counts here are equally skills, knowl-
edge and imagination within both technical as well 
as humanistic-artistic activities. Due to man’s sub-
jectivity, it is the humanistic ideas that take prece-
dence over technical means of implementation of 
new solutions. In the ever accelerating reality, in fact 
all these solutions go „head to head” with each other, 
to attain the fastest pace of progress. If a single dis-
cipline clearly outpaces the remaining ones, particu-
larly within the sphere of purely humanistic branch-
es, e.g. economics, logistics or armaments, it is usu-
ally due to a concealed will to dominate the others.

ARCHITECT-PHILOSOPHER 
AND POLITICS 

New York may be accepted as a model of a Western 
mega-city; already towards the end of the last cen-
tury, Rem Koolhas compared it to Lagos – the capi-
tal of Nigeria. In spite of the disturbing prognoses, 
the latter one continues to remain among the leading 
“exploding” cities in respect of its development, al-
though its model of development is totally different 
from that of the western urbanism. Throughout the 
whole time, it has preserved an extraordinary flexi-
bility and openness to the local needs. “Today it is 
in all probability the most radical of cities and on 
top of that one that operates quite efficiently”.9 A de-
mographic explosion, religious fever, construction 
pressure, immense wealth and simultaneously huge 
areas of poverty and all kinds of shortages – all of this 
seems to stand in stark contradiction to the western 
practice in spatial planning, but at the same time, it 
constitutes a proof that the city’s self-organization as 
well as the spontaneity of its residents provide a key 
to maintaining the spatial coherence of Lagos. One 
may only appreciate it from the perspective of a he-
licopter flight during which the city creates the im-
pression of being a live art installation or else of be-
ing engaged in a continual dance. In reality, the sta-
tus quo is maintained by the tensions of the various 
political forces and the local power constellations as 

9 Rem Koolhas i in., Mutuations, Actar, 2000, p.718, in: 
Kacper Pobłocki HIT!, Magazyn Miasta # 11, no 3(11)2015, 
ISSN 2299-6745, p.58

well as the judiciary which controls the flow of ca-
pital. In spite of its dynamism, entrepreneurship and 
individualism, Lagos does not confirm the models 
of the „new urbanism”, whereas New York, which 
is being compared to it, has rather realized the mo-
dernist visions of the city. Koolhas perceives the ex-
ceptionality of New York exclusively in its density 
and diversity. Thanks to an accumulation of a va-
riety of functions in a single place, the skyscrapers 
declare a programmatic instability of the city. Accor-
ding to the words of geographer Andy Merrifield, it 
is a “dreadful delight” – an epitome of Dante’s in-
ferno, in which one may in spite of everything bre-
athe in freely. Such a refreshing diversity is mainta-
ined in New York by the migrants who replicate the 
models of European historical merchant cities. The 
outcome of the comparisons points out not so much 
to the pressure of politics, but to individual entrepre-
neurship as the most significant city-building factor. 

NOISE

Like every type of economic stimulus, noise is an in-
strument of politics and political dictate. It is an in-
strument or weapon which is invisible, yet extremely 
effective. If a composed sound or a sound that ac-
companies concrete actions complements urban re-
ality – is a sign of the local status quo, then noise is 
a multiplication of sounds that are commonly expe-
rienced as unpleasant and irritating. Ordinary urban 
buzz, generated by the transport system as well as 
an accumulation of machinery or people’s voices is 
not generally regarded as stressful. It is even tho-
ught of as a sign of attractiveness of the place and is 
not criticized. Yet the noise which is escalated by the 
dimensions of the metropolis and crowds of people 
as well as the sheer number of machines producing 
irksome sounds, additionally augmented by various 
alarm signals, is difficult to stand by more sensitive 
individuals; it is a frequent cause of aggression and 
may even lead to sickness. 

Therefore, it is not surprising that the research 
conducted by scientists representing various disci-
plines of knowledge focuses on ways of decreasing 
and controlling noise in cities. Side by side with the 
science of acoustics, science fiction is developing 
vigorously; as an art, the latter one is always one step 
ahead of scientific discoveries. It has for instance de-
fined a paradigm of sound transformation or created 
a sonolux – a kind of „vacuum cleaner” of sounds 
which gathers unwanted sounds from the audiosphere 
and others. Architecture in itself is a source of many 
undesired sounds which are transferred by the ener-
gy of the building materials themselves, the shape of 
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the interiors, sound reflections (echo), saturation of 
memory and permanent buzz which is inaudible for 
man etc. Philosopher Albert Borgmann created the 
notion of the „paradigm of order” which speaks of 
an absolute dependence of human life on technology 
which becomes in this way man’s “natural” environ-
ment. While researching the phenomenon of speech 
synthesis and artificial intelligence together with its 
peculiarities, Raymond „Rey” Kurzweil – IT scien-
tist, author and futurologist formulated a thesis con-
cerning its transhumanism. In turn, James Graham 
Ballard’s dystopic literature creates a world which is 
subordinated to acoustic ecology, where architecture 
is a type of organic computer which stores acoustic 
information, and therefore requires periodic clean-
ing and removing of unnecessary noises to ensure 
a harmonious reception of sounds. 

An ecological city is a harmonious, aesthetical, 
beautiful city. Musical harmony permits dissonanc-
es, sound clusters, counterpoints, complete silence – 
as elements making up a composition. Yet it does not 
allow monotonous noise, permanent jarring or whis-
tling sounds, or else protracted vibrations, particu-
larly in registers which are difficult to bear. Hence 
Ballard’s figure of Mangon (J.G. Ballard Sound 
Sweep) – a dustman and sound engineer who sweeps 
stray sounds from the city. 

The sphere of audibility and acoustic spaces has 
not yet been fully cognized. Also architects treat it 
rather intuitively as an effect of information experi-
ence. In the year 2006, at a World Forum of Acoustic 
Ecology, a Tokyo professor of environment informa-
tion Emi Nishina, came up with the concept of an ur-
ban system of sound design. Acoustic city landscape 
is yet another untapped area of urban activity. For 
a given community creates a specific acoustic identi-
ty, incorporating into it also the sound memory as well 
as auditory recollections. With a view of improving 
local soundscape, Nishina comes up with the notion 
of sensory hi-fi „acoustic pockets”, based on samples 
of soundscapes, treating the sounds of rain forest as 
a basic measure of natural human experience. 

More and more audio-refuse is gathering in city 
space; the latter, similarly as other types of waste 
requires recycling. Hence, there is a need for a cy-
bernetic model of transforming ways of listening, of 
behavior and of acting in a given area of city au-
dio-sphere.

HEALTH

Yet another field of urbanists’ activity is the pheno-
menon of healthism10 which is an expression of an 
obsessively treated threat to health which is appa-
rently posed by dangers associated with ecological 
problems occurring in big cities. Similarly as in the 
case of struggle with the nagging problem of sound-
sphere in metropolises, we succumb to the proces-
ses of medicalization; in other words, we approach 
all biological phenomena in the categories of health 
and sickness, rather than treat them as ordinary bio-
logical, adjustment or cause-and-effect processes. 
The condition of model health has become not only 
desirable but also mandatory as being ideological-
ly correct. The city organism is also treated in simi-
lar categories. Urban designers have also taken over 
certain medical terms, recommending e.g. a regene-
ration of urban tissue, revitalization or sterilization; 
architecture is protected by skin, reacts intelligently 
and even feels. For health reasons, city dwellers are 
advised to exercise in the fresh air, walk, cycle and 
use public transport; fresh food is produced on the 
spot, vertical farms are created and aging in place is 
facilitated in one’s own apartment; finally the city 
infrastructure is perfected in such a way as to enable 
it to shape a perfect man. An expression of such an 
approach is e.g. the New York program Active Desi-
gn Guidelines. Promoting Physical Activity and He-
alth in Design which is being promoted by the lon-
g-standing city mayor Michael Bloomberg. Modern 
architecture is subordinated to health issues associa-
ted with the notions of light, air, water and nature. 
Corridors and stairs are specially designed and leng-
thened in the name of health, avoidance of stress and 
struggle with obesity; lifts are moved to concealed 
niches, therapeutic and training programs are intro-
duced. Finally “healthy” building materials and spe-
cial ventilation systems are used; simple shapes and 
colors are to deepen the sense of cleanliness and fa-
cilitate the cleaning process itself, while panoramic 
glass walls are to create a sense of unity with the 
open space outside. The entirety of architecture is 
to remind one of an athletically built young human 
body triggering off healthy reactions among the re-
sidents. The design concept is subordinated to the 
philosophy of health. 

Whereas as a biological creature, man himself 
does not keep up with the progress of civilization 
and his organism becomes less and less adjusted to 
adaptation mechanisms, thereby weakening his bi-

10 Giovanna Borasi, Mirko Zardini Let’s demedicalze Archi-
tecture in: Sanative City. p.325
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ological processes and minimalizing his ability to 
overcome difficulties. What is needed is a rejection 
of radical technical solutions and a turn towards the 
micro-scale and individual reform activities, suited 
to local needs as well as a tactic of nurture, rather 
than programmatic treatment.

WATER

One of the elements of city life which is indispen-
sably present, purifying and absolutely essential for 
the existence of the city – is water. “That is why, 
water has become an important element of the lat-
est conceptions of materiality of urban space and 
is regarded as an evolutionary link between the hu-
man organism and the urban utility networks.”11 Up 
until recently, utilities networks were considered to 
be chiefly the domain of engineers and were rather 
shamefully concealed, creating entire systems of in-
visible, underground cities. Architects created a vis-
ible urban physicality; urbanists and planners dealt 
with operations in the city space. Thanks to the con-
temporary virtual reality and digitalization, the city 
has become a place of broadly understood commu-
nication which is chiefly physical in its character and 
belongs to the sphere of users. It is precisely water as 
an element combining technology, community and 
urban space that has taken over the role of a link 
and mediator between life-giving nature and rational 
technology. As a strategic element it is likely to be-
come the trump card in the hands of the authorities. 
Undoubtedly, it exerts a major influence on manage-
ment, issues relating to territorial limitations, as well 
as on ensuring hygiene and planning in all matters 
relating to urban design, including the production 
and distribution of energy or else fiscal and prop-
erty policy. The modern smart solutions help devel-
op social self-control and individual innovativeness 
for the optimization of new concepts. The leading 
metropolises, such as New York or Stockholm re-
tain full social control over the ownership structure 
of companies and water systems of their cities. Wa-
ter constitutes an important element of not only spa-
tial, but also cultural policy giving the designers, as 
well as the local authorities and planners a chance 
to influence and shape life in the city. It constitutes 
an element of tension and dependence which serves 
as an intermediary between the community of users, 
the commercialized city space and the utilities net-
works that cater to their needs. 

11 Matthew Gandy  ‘Rethinking Urban Metabolism: Water, 
Space and the Modern City’(2004) in: Sanative City. s.343

AIR

„City air makes people free”(Stadtluft macht frei) – 
this saying which is often quoted in the context of 
arguments in favor of city life, which include ele-
ments such as: the ease of life, sterility of the ur-
ban environment, and the availability of the media, 
information, commodities, resources and transpor-
tation - is often illusory and ambiguous. Original-
ly the above adage goes back to the mediaeval law 
which freed peasants from serfdom after they had 
completed a year’s work within the castle grounds; 
once they were set free, they acquired the rights of 
free citizens. Taking into consideration today’s so-
cial mobility as well as globalization, the shape of 
the city depends not only on citadines – city dwell-
ers, in the sense which had been given to this term by 
Henri Lefebvre. In spite of territorial control, the air 
around the planet allows all kinds of external inter-
ferences which change the shape of cities. „A revo-
lution which is to lead to the creation of a happy city 
may begin right beyond the threshold of our home 
and (…) each of us, without exception, is capable 
of changing the city”12. In many places where pave-
ments have not yet been built next to the roads, cy-
cle paths have already been created – following the 
world health trends, the need for exercise and move-
ment in the fresh air, ecological transportation, ac-
cessibility of the vehicle and the desire for adven-
ture. Even the bicycle paths in New York, attributed 
to Bloomberg, arose in the effect of a grassroots ini-
tiative of Aaron Naparstek and his StreetsBlog. 

The plan of the road system bears testimony to 
the state credibility the quality of its urban policy. 
The more regular it is, the stronger the state’s legal 
system and the faster the pace of its development; 
the more irregular its shape, the slower the pace of 
life and the lesser the dependence on the pressures 
of civilization. That is why, the imploding New York 
Manhattan so easily adapted the street grid and the 
numbered street system; that is also why the well-de-
veloping cities of mediaeval Europe so willingly 
adapted the regular grid system as an ordering mod-
el. A city builds streets which divide its territory into 
separate lots, whereas quite independently of this or-
der, the residents mark out places which obliterate 
the boundaries of ownership. In many cases, today’s 
public spaces have arisen as a consequence of their 

12 Charles Montgomery Miasto szczęśliwe. Jak zmienić na-
sze życie, zmieniając nasze miasta (Happy city. Transform-
ing our lives through urban design) transl. Tomasz Tesznar, 
Wyd.Wysoki Zamek, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941434-
2-8, p. 411
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earlier functions as trading places gathering areas 
and meeting points.

JUNKSPACE13

That is how Koolhas refers to the remains of man’s 
presence; he calls them byproducts of civilization. 
Every construction, modernization and every ex-
ample of spatial changes in cities are accompanied 
by a refuse dump of remains which in many cases 
becomes a permanent feature of landscape, side by 
side with the new construction. This “refuse-dump” 
is nothing else but blocks of flats, favelas, squats, 
shacks and extensions which arise from refuse in re-
sponse to individual needs and initiatives. Architec-
ture whose goal is luxury, user’s comfort or even the 
notion of community and egalitarianism – always 
divides people into those who are privileged and 
those who are rejected. It is only once buildings be-
come worn that the boundaries of privilege are shift-
ed. Contrary to the principles of the mass reception 
of architecture, it is the junkspace that constitutes 
the core of the city – it is a place where life rever-
berates with the intensity of use, a place where city 
masses which contribute most to the city revenue 
and its budget, really reside. The new, large-scale ar-
chitectural spaces, joined by a system of air-condi-
tioned interiors, are spacious and empty. This state 
of things continues until as ruined they become ulti-
mately taken over by junkspace. The contemporary 
architecture tries to obliterate the above divisions 
and applies “megastructures” and hybrid solutions, 
in this way creating an opportunity for mutual in-
ter-penetration of different kinds of spaces. In place 
of classical harmony and permanence of architec-
ture, the present-day architects offer an escalation of 
function and entropy of the uniqueness of each and 
every place. Junkspace denotes arbitrariness and an-
archy of the multi-directional trajectories of move-
ment. The designed directions of flow do not work 
out in practice. It is only the ad hoc interventions that 
solve the accumulation of problems. The emergence 
of a problem forces the designer to introduce mod-
ifications there and then. That is why, classical de-
signing has been substituted by the use of diagrams; 
continual changes have become not only a need, but 
an everyday reality. At the same time, public spac-
es which adhere to the notion of absolute universal-

13 Rem Koolhas Junkspace (in: „October” no 100/2002, The 
MIT Press Journals, p. 175-190) in: Materialność Alterna-
tiva. Antologia 3 pl, ed. Krzysztof Gutfrański i kuratorzy 
wystawy: Arne Hendriks, Inês Moreira, Aneta Szylak,Leire 
Vergara, pub. Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2012, ISBN 
978-83-935174-0-4, p.341 

ism and which lure users with utilitarian comfort, 
become bland and anonymous; they contradict the 
notions of communal freedoms creating only a sta-
tistical impulse for the realization of vested interests. 
The society seems to be affected by the syndrome of 
urban loneliness. It is the loneliness of individuals 
within a crowd who similarly to us have been hud-
dled together by the imposed architectural tissue. 

CITY-STATE

„If Barber ruled the world…he would do everything 
to create a world democratic power. He would sum-
mon city mayors and hand over the business of gov-
erning to them.”14 Every city mayor in a western me-
tropolis must be a democrat and a pragmatist and 
must act in an effective way. In his everyday activ-
ity, he must find solutions to local problems which 
in many cases are identical as the ones that occur on 
the global scale; he must also cope with all city cri-
ses, regardless of the priorities associated with the 
global policy. An alliance of cities would no doubt 
be a more numerous and powerful organization than 
the military alliances based on national states. More 
importantly, such city alliances already exist and of-
ten prove to be more effective and efficient than in-
ternational agreements, particularly in the cultural 
and economic sphere. Even the contemporary glob-
al problem of terrorism is in fact being solved on the 
level of cities. Terrorism is targeted on big city com-
munities, and consequently the cities themselves 
deal with the issue of self-defense, while state gov-
ernments embroiled in political dependencies, of-
ten are not able to liquidate the threat. It is a similar 
story with the immigrants whom city environments 
generally accept and assimilate, in spite of the polit-
ical conflicts. 

Cities are living organisms – collections of hu-
man individualities and totally humanistic melt-
ing-pots. The activity of urban communities is not 
always fully rational. It is often the outcome of mo-
tives that are not fully rational (vide Warsaw Upris-
ing), but it is precisely this intuitive creativity and 
flexibility of local authorities that give one hope for 
faster and more rational changes. 

The future and well-being of cities is directly de-
pendent on the creativity of urban activists – people 
of various professions and occupations as well as 
amateurs and visionaries. All of them are in fact “ur-

14 Jacek Żakowski Zapędziliśmy się w ślepą uliczkę (interview 
with Benjamin R. Barber, an American political scientist) 
in: Niezbędnik Inteligenta, special edition 10/2014 „Poli-
tyka” ISSN 1730-0525 index 381-055 entitled Miasta i lu-
dzie, p. 108
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banists”, that is co-authors of contemporary cities. 
It is them who are truly familiar with city needs and 
are able to come up with the best possible solutions 
and remedies.

AND WHERE IN THIS SITUATION IS THE 
PLACE FOR ARCHITECTS? 

In my view, the architects are to act as advisors to 
city activists. For the architects are equipped with 
the necessary technical knowledge and abilities that 
enable them to introduce the utopia into reality. And 
by being at the same time humanists and artists, they 
help transform all the illusive and intangible ideas 
into a material shape. Already now, they have be-
come mediators in the entire design and realiza-
tion process. This may lead to yet another sinuso-
idal wave which weakens the position of an archi-
tect – as his prerogatives widen and become blurred 
– maybe the power of the demiurge is slipping from 
his hands? But does not cooperation with others in 
the common task help consolidate the community? 
Isn’t his contribution to the common good a suffi-
ciently ennobling activity?
.
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