Wprowadzenie do lektury

„Obrazu Miasta”
autorstwa Kevina Lyncha
Czytelnik polskoj´zyczny ma szans´ otrzymaç jedno z najznakomitszych
dzie∏ w historii wydawnictw dotyczàcych urbanistyki. Jesienià tego roku
Archivolta wyda „The Image of the City” („Obraz Miasta”) autorstwa
Kevina Lyncha (1918–1984). Ksià˝ka ta doczeka∏a si´ w ciàgu
pierwszych 12 lat a˝ 10 wznowieƒ, a istniejàce od zarania komputerowe
ogólnodost´pne wersje pdf wcià˝ cieszà si´ imponujàcà iloÊcià
czytelników. Równie˝ innoj´zyczne t∏umaczenia znacznie przekraczajà
liczb´ spotykanà wÊród pozycji o tej tematyce. Najwy˝szy wi´c czas
odrobiç na polskim gruncie czytelniczym to niezr´czne opóênienie
kulturowe.

Praca jest przede wszystkim adresowana
do osób zajmujàcych si´ profesjonalnie
kszta∏towaniem urbanistycznym: badaczy,
planistów, projektantów, studentów, a tak˝e
inwestorów i administratorów przestrzeni
miejskich. Jest tak˝e cennà lekturà dla szerokiego spektrum wykszta∏conych osób zainteresowanych miastem jako bytem kulturowym oraz zwyczajnie miejscem aktywnego
prze˝ywania i eksploracji. Szczególnie istotnà
cechà studiów i wyk∏adu Lyncha jest ponadczasowoÊç – pe∏na aktualnoÊç przedstawionych problemów oraz ich znakomite, niezmiennie atrakcyjne zaprezentowanie.
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technokratycznego barbarzyƒstwa przyj´to
eufeministyczny termin „City Renewal”,
czyli „Odnowa miasta”. Wyburzeniom nie
opar∏y si´ nawet pi´kne budowle Wrighta,
arcydzie∏a wczesnego modernizmu amerykaƒskiego, które uleg∏y demolacji w celu
wzniesienia bardziej dochodowych gmachów korporacyjnych.

Kevin Andrew Lynch jest postacià na wskroÊ
amerykaƒskà. Studiowa∏ w najznakomitszych uniwersytetach USA prowadzàcych fakultety architektury i urbanistyki, a tak˝e
w kultowym studio Franka Lloyda Wrighta
Taliesin. Wybór ten by∏ celowo i starannie
dokonany, poniewa˝ wÊród modernistów tej
epoki lat 40. i 50. XX w. tak naprawd´ tylko
Wright wÊród architektów amerykaƒskich
kwestionowa∏ brutalnoÊç i totalitaryzm architektoniczno-urbanistyczny ogarniajàcy coraz
silniej miasta po obu stronach Atlantyku.

W takiej atmosferze rodzi∏ si´ – g∏ównie
w Stanach, ale tak˝e w Europie Zachodniej
– opór najbardziej wra˝liwych i wizjonerskich
znawców, badaczy i projektantów przeciw
destrukcji wartoÊci miejskich. Nurt ten jednoczeÊnie wiód∏ w kierunku twórczego powrotu do miasta o wartoÊciach ponadczasowych
– ludzkich, ekologicznych i estetycznych. By∏a
w tym analogia do inteligenckiej, antybur˝uazyjnej kontestacji odcz∏owieczenia miasta
przemys∏owego pod koniec XIX w. Jej najwybitniejszym przedstawicielem by∏ protoplasta
Lyncha i jego ksià˝ki, Camillo Sitte, autor niezrównanej rozprawy o tradycyjnych wartoÊciach urbanistycznych i ich roli wspó∏czesnej
– „Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen” („Budowa miast na podstawach artystycznych”, 1889).

Entuzjazm powojennych lat 1945–1960 oraz
dobrobyt i boom inwestycyjny spowodowa∏y bowiem istnà eksplozj´ inwestycji o coraz
wi´kszej skali. Politycy, administracja, inwestorzy coraz mniej liczyli si´ ze skalà cz∏owieka. Miasta by∏y przecinane drastycznymi rozwiàzaniami transportowymi, z dominacjà samochodów nad ludêmi. Nast´powa∏a coraz
groêniejsza destrukcja substancji historycznej na rzecz nowych przedsi´wzi´ç. Dla tego

Lynch i jego dzie∏o – z 1960 r. – stanowià
w historii tej batalii absolutnà awangard´.
Rok póêniej na gruncie brytyjskim objawi∏ si´
Gordon Cullen, pokrewny wizjoner pomodernistycznej wizji urbanistyki – ludzkiej
i pi´knej. Stworzy∏ odkrywcze poj´cie „townscape” (krajobraz miasta, miejski), które
przyjà∏ jako tytu∏ kultowej ksià˝ki „The Concise Townscape” („Spójny krajobraz miasta”, 1961). W tym samym roku Jane Jacobs
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wyda∏a rewolucyjnà ksià˝k´ „The Death and
Life of Great American Cities” („Âmierç i ˝ycie wielkich amerykaƒskich miast”, 1961).
Cztery lata póêniej Christopher Alexander
opublikowa∏ swojà fundamentalnà rozpraw´
w tej dziedzinie: „A City is not a Tree”
(„Miasto nie jest drzewem”, 1965).
Lynch pomimo opowiedzenia si´ przeciw powszechnym trendom by∏ ceniony za swój wybitny pionierski oraz kulturowy wk∏ad w badania nad miastem. Z pewnymi oporami
zosta∏ zaakceptowany jako docent, a nast´pnie profesor zwyczajny w Massachusetts Institute of Technology, uznawanym za najwa˝niejszà amerykaƒskà uczelni´ technicznà. Równolegle by∏ konsultantem wa˝nych
przedsi´wzi´ç planistycznych w kraju
i za granicà, a tak˝e prowadzi∏ z powodzeniem partnerskà firm´ studialno-planistyczno-projektowà. Wyda∏ 9 ksià˝ek, wszystkie
o najwy˝szej Êwiatowej renomie w dziedzinie
analizy i kreacji przestrzeni miejskiej. Ujmowa∏ jà od szerokiej skali planistycznej („Managing the Sense of a Region”) a˝ po rzeêbiarski detal („Site Planning”).
Najwi´cej wysi∏ku i czasu, pe∏ne 7 lat, poÊwi´ci∏ pierwszej z nich – „The Image of the City”,
która sta∏a si´ podstawà dla wszystkich póêniejszych. Jest równie˝ po˝ywkà dla kolejnych pokoleƒ badaczy, nauczycieli akademickich i projektantów miast. Autor wprowadzi∏
do urbanistyki szereg autorskich sformu∏owaƒ i uj´ç, stanowiàcych dziÊ powszechnà
terminologi´ przedmiotu. Mo˝na tu wskazaç
poj´cie „czytelnoÊç” miasta („legibility”) i jego „obrazowoÊç” („imagebility”), która by∏a

pomocna w formu∏owaniu tytu∏u ksià˝ki. Poj´cie to jest przeciwstawne podobnie brzmiàcemu „imaginebility” („wyobra˝eniowoÊç”).
Dwa pierwsze odnoszà si´ do konkretnej wizualnej percepcji, trzecie zaÊ do myÊlowego
wczuwania si´ w histori´ miasta, jego ciekawostki, w atrakcyjnoÊç treÊci, nie formy.
Lynch by∏ zdecydowanym realistà, pozytywistà; uznawa∏ i bada∏ miasto jako byt materialny, który cz∏owiek widzi, postrzega i prze˝ywa
jako empirycznà niewyimaginowanà przestrzeƒ, bez podtekstów idealistycznych. Badajàc ludzkà skal´ i miejsce cz∏owieka jako jednostki, najbardziej widzia∏ jej zagubienie
i wykluczenie w wielkim mieÊcie – the City.
Dlatego jako mieszkaniec, krytyk i rzecznik
naprawy amerykaƒskich metropolii zajmowa∏
si´ w∏aÊnie krajobrazem wielkomiejskim – the
Cityscape. W przeciwieƒstwie do niego Cullen podjà∏ i rozwinà∏ problematyk´ – the
Townscape, gdy˝ preferowa∏ badanie i projektowanie wizji kameralnych oÊrodków brytyjskich. Lynch objà∏ wi´c swymi badaniami
trzy charakterystyczne, silnie zró˝nicowane
metropolie USA: Boston, Los Angeles i Jersey
City. Wyniki badaƒ nad nimi porównywa∏
wzajemnie, a tak˝e zwraca∏ uwag´ na ich
ekstremalne ró˝nice wobec „kulturowych
antypodów” – Florencji i Wenecji, które uznawa∏ za idea∏y w kategorii „obraz miasta”.
Badania obserwatorów dotyczy∏y najpierw
bezpoÊredniego postrzegania i percepcji fizycznych realiów. Nast´pnie badacz wymaga∏ od nich refleksyjnych uogólnieƒ i ocen
w dwóch kategoriach: 1 – klarownoÊci struk-

tury (clear structure), czyli harmonijnoÊci
w sensie fizycznym, 2 – to˝samoÊci przestrzennej (spatial identity), czyli tego, co jest
w obrazie danego miasta szczególne i odró˝niajàce je od innych. Syntetyczne opracowanie poszczególnych odpowiedzi przenios∏o
dziedzin´ badaƒ z psychologii na pole socjologii, owocujàc w postaci przewa˝ajàcego
„obrazu zbiorowego” (public Image). Grupa
badaƒ „1” dotyczàca klarownoÊci struktury
da∏a w efekcie uogólnienie w formie stwierdzenia, ˝e uk∏ady urbanistyczne o wyraênej
i wyrazistej strukturze pozwalajà w mieÊcie
„wygodniej ˝yç i pi´kniej bytowaç”.
Przeciwieƒstwem jest miasto „rozmyte”, nijakie, pozbawione wyrazistej geometrii oraz
wyznaczników, akcentów i dominant. Badania „2” ukaza∏y, ˝e identyfikacja i oryginalnoÊç przestrzenna przenosi si´ w poj´ciu
u˝ytkowników na poczucie identyfikacji
z tym miastem, jego akceptacj´, zadowolenie
i dum´. Czynniki wynikajàce z obydwu pól
badawczych zosta∏y zestawione razem w synergiczne struktury o ró˝nym stopniu synergii
pozytywnej (plus-plus), oboj´tnej (plus-minus, minus-plus) i negatywnej (minus-minus).
Sà to wielkie osiàgni´cia naukowe przek∏adalne na praktyk´ konserwatorskà i projektowà. W renesansie nauczono si´ patrzeç
na miasto jako dzie∏o sztuki, a plan Imoli narysowany przez Leonarda zosta∏ pierwszà realistycznà wizualizacjà miasta. Lynch doda∏
do wiedzy historycznej czynnik psychologii
i socjologii percepcji; sta∏ si´ prekursorem
psychologii Êrodowiska i wspó∏czesnej estety-

ki urbanistycznej. Raz jeszcze nale˝y w tym
miejscu podkreÊliç, ˝e Lynch jest realistà
i reistà (reizm, czyli rzeczowoÊç, wg Tadeusza
Kotarbiƒskiego); ujmuje obraz miasta dos∏ownie i konkretnie, tu i teraz. Psychika obserwatora jest w tym przypadku narz´dziem
doskonalenia konkretyzacji, a nie polem dla
wyobraêni treÊciowej, fabularnej, anegdotycznej, historycznej itp.
Lynch posiada znakomity – naukowy i logiczny oraz czytelny dar porzàdkowania, systematyzacji, tworzenia typologii i systemów
dzia∏ania. Wy˝ej przedstawione ogólne cechy przestrzeni miejskiej ujà∏ w pi´ç wybranych elementów kompozycji urbanistycznej,
z których nale˝y budowaç dobrà ca∏oÊç
(wzorowa∏ si´ na tej idei Kazimierz Wejchert).
Sà to: 1. drogi ró˝nego rodzaju: Êcie˝ki,
chodniki, ulice, szosy i magistrale; 2. punkty
atrakcyjnoÊci g∏ównie o charakterze w´z∏owym: przeci´cia, skrzy˝owania, rozwidlenia,
place, „spoty”; 3. obiekty wyró˝niajàce si´
i sygnalizujàce przestrzeƒ: dominanty, akcenty, inne budowle i byty wyró˝niajàce si´
(landmark); 4. rejony: miejsca i obszary
o mo˝liwie jednorodnym charakterze, odró˝niajàce si´ od sàsiednich i innych, integralne
jednostki terytorialne (wzorowa∏ si´ na tej
idei Janusz Bogdanowski); 5. obrze˝a: strefy
brzegowe – stykowe, „progi” i granice krajobrazowe, np. wielkie Êciany, nabrze˝a, skraje
lasu (wzorowa∏ si´ na tej idei Edward Bartman). Lynch zwraca∏ bacznà uwag´ na wieloÊç miejskich funkcji oraz pluralizm i ró˝norodnoÊç elementów przestrzennych jako warunek powodzenia struktur urbanistycznych.
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Twierdzi∏, ˝e jeÊli planiÊci zbytnio preferujà
jednà z funkcji i cech przestrzennych i do niej
si´ ograniczajà – koncepcja przynosi monokultur´ i monotoni´.
Na podstawie pi´ciu wspomnianych elementów struktury przestrzennej Lynch zaleca∏
i pokazywa∏ wzorce tworzenia „map myÊlowych” (mental map). Sà to uproszczone
szkice miasta wed∏ug przyj´tego schematycznego kodu. Dajà one przydatny zapis
przestrzeni oraz pozwalajà na odnajdywanie
i wybieranie drogi przez miasto (urban wayfinding, por. GPS). Ten atrakcyjny, uogólniony obraz graficzny o charakterze „abstrakcji
znaczàcej” stwarza po pierwsze zach´t´
do spacerowania (flâneur, por. Walter Benjamin), a zarazem stanowi inspiracj´ dla projektowania miasta jako Miejsc (placemaking)
i wyszukiwania Miejsc Magicznych (la Place
Magique).
Metoda Lyncha zatem, b´dàc z jednej strony
Êcis∏à naukà o uniwersyteckiej precyzji i powadze, z drugiej podwa˝a sztywne i skostnia∏e bezduszne projektowanie urbanistyczne – mechanistyczne i wynikowe, oparte
na normach i parametrach. W to miejsce
proponuje kreowanie przestrzeni prawdziwie ludzkich, bogatych w atrakcje i niespodzianki, oryginalne, ofiarujàce wieloÊç i wybór. Lynch lubi∏ i ceni∏ dynamiczne prze˝ywanie miasta. Nie bez powodu wyda∏
ksià˝k´ „Widok z drogi” („The View from
the Road”). Opisujàc kwesti´ widoków perspektywicznych, opowiada si´ przeciw statycznemu ocenianiu uj´ç obserwacyjnych,
zwraca uwag´ na dynamicznà zmiennoÊç
wra˝eƒ wzrokowych i zwiàzanych z nimi
prze˝yç mentalnych. Miasto, od renesansu
prze˝ywane jako dzie∏o sztuki, od czasów
Lyncha zosta∏o zrozumiane jako dynamiczne
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dzie∏o sztuki. Obecne osiàgni´cia techniczne
w krajach wiodàcych cywilizacji coraz bardziej pot´gujà ten walor.
Uznanie dla wieloÊci, zmiennoÊci i silnej
atrakcyjnoÊci miasta oraz wyczucie nieuchronnych trendów Êwiatowych kierowa∏o
zainteresowania Lyncha w stron´ metropolii.
By∏ jednym z najwa˝niejszych myÊlicieli, którzy mieli wk∏ad w opracowanie poj´cia metropolitalnoÊci oraz w analiz´ krytycznà wad
i zalet wielkich policentrycznych miast. Etos
badawczy Lyncha jest wprawdzie silnie osadzony w realiach amerykaƒskich, ale jego
humanizm i zmys∏ estetyczny oraz precyzja
metodyczna czynià jego nauk´ i metod´ uniwersalnà. Zdaje on sobie spraw´, ˝e miasto
amerykaƒskie wyros∏o z tradycji europejskiej
i po zawieruchach rewolucji przemys∏owej
oraz brutalnego modernizmu winno powróciç do rudymentarnych, fundamentalnych
wartoÊci, oczywiÊcie we wspó∏czesnym
décor, bez naiwnego naÊladownictwa i historyzmu, za to z uwzgl´dnieniem kontekstu
i zawsze ludzkiej skali. Prace Lyncha, Cullena,
Alexandra i podobnie myÊlàcych ich kolegów
przyczyni∏y si´ do nast´pnego etapu przemian w podejÊciu do miasta i budynku miejskiego. Druga po∏owa lat 60. XX w. przynosi
wyczerpanie powodzenia idiomu powojennego „ci´˝kiego” modernizmu. Interwencje
Jane Jacobs wobec drastycznych zamiarów
inwestycyjnych na Manhattanie i w Toronto
powodujà odstàpienie od wielkich Êródmiejskich tras magistralnych.
Protesty miejskie, nak∏adajàce si´ na niezadowolenie inteligencji zachodniej, które
wybuch∏o w formie rewolt uniwersyteckich
w 1968 r., powodujà m.in. spektakularne
wysadzenie w powietrze sztandarowego
osiedla blokowiskowego Pruitt Igoe w St.

Louis. Nast´pujà próby z∏agodzenia skali zabudowy mieszkaniowej oraz zwi´kszenie
walorów estetycznych budowli publicznych.
Jednak ten „Póêny Modernizm” (Late Modern Architecture), os∏abiony modernizm
otrzymuje w 1966 r. dwa silne uderzenia intelektualne. JednoczeÊnie zostajà wydane
dwie kultowe publikacje, które mo˝na przyjàç za poczàtek postmodernizmu w architekturze. Sà nimi „Complexity and Contradiction in Architecture” („WieloÊç i sprzecznoÊç
w architekturze”) autorstwa Roberta Venturiego oraz „L’architettura della Città” („Architektura miasta”) autorstwa Aldo Rossiego.
Odtàd podczas trwania i przemian postmodernizmu nauka Lyncha staje si´ wr´cz
oczywista i powszechnie przez elity uznana
i wdra˝ana. W okresie najnowszym jego
idee i koncepcje post´powania idealnie
przystajà do otwarcia w przysz∏oÊç. Mogà
przyczyniaç si´ do uzdrawiania i gentryfikacji
(uszlachetniania) „Starej Europy” w atmosferze ponowoczesnoÊci XXI w., z jej zrównowa˝onym rozwojem i wzrostem rangi pi´kna. Zw∏aszcza dotyczy to Europy Wschodniej, gdzie historyczne miasta dopiero
podnoszone sà z degradacji wyrzàdzonej
przez kilkadziesiàt lat socmodernizmu. Blokowiska nadal oczekujà na roztropne decyzje przekszta∏ceƒ, zaÊ zespo∏y apartamentowców z regu∏y powstajà bez kontekstu
miejskiego i bez walorów charakterystycznych dla obrazu miasta. MàdroÊç wielkiego
mistrza Kevina Lyncha jest przy rozwa˝aniach nad tymi problemami i zadaniami
wielce na czasie. Dlatego polskie wydanie
„Obrazu Miasta” jest idealnym przedsi´wzi´ciem jako uczta intelektualna i jako
podr´cznik dobrego dzia∏ania.
Wojciech Kosiƒski

