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Adam GendŸwi³³

Miasto i planowanie przestrzenne w spo³ecznej refleksji
staro¿ytnych Greków

Wstêp
Historia Europy i Europejczyków jest
przede wszystkim histori¹ miast i ich mieszkañców. Miasta s¹ centrami naszej cywilizacji,
ka¿de z nich jest przestrzeni¹ koncentracji ludzi
i ich dzia³añ, a wiêc w najwiêkszej mierze –
przestrzeni¹ spo³eczn¹. Spo³eczn¹ niejako
z natury. Trudno wyobraziæ sobie miasto bez
zorganizowanej miejskiej spo³ecznoœci. Œcie¿ki,
którymi pod¹¿a w tym rozumowaniu nasza
intuicja, wydeptali zapewne – jak wiele innych
œcie¿ek – staro¿ytni Grecy. W tym tekœcie
chcia³bym przyjrzeæ siê im bli¿ej, analizuj¹c
konteksty, w jakich pojawia siê miasto w myœli
spo³ecznej Greków, g³ównie u Arystotelesa.
Spróbujê te¿ w³¹czyæ do socjologicznych rozwa¿añ o staro¿ytnym greckim mieœcie – przede
wszystkim okresu klasycznego – terminy
stosowane wspó³czeœnie do analizowania przestrzeni miejskiej.
Grecy u¿ywali trzech terminów na opisanie fenomenu miasta. Najbli¿szy naszemu pojêciu “osada” czy “miasto” – jak zauwa¿a
A. W¹sowicz1 – jest termin "asty”. U Homera
oznacza on doln¹ osadê, przedstawion¹ niejako
w opozycji do polis (a jeszcze wczeœniej akropolis), osady usytuowanej na wzgórzu. W¹sowicz
zauwa¿a, ¿e póŸniej opozycja ta uleg³a zatarciu,
a termin “asty” s³u¿y³ do okreœlania miasta jako
zjawiska materialnego, odró¿niaj¹cego siê od
innych osad pod wzglêdem urbanistycznym.
Drugim terminem zbli¿onym do wspó³czesnego rozumienia “miasta” jest “emporion”.
Jego znaczenie zmienia³o siê, oznacza³ on – jak
wylicza W¹sowicz2: port, centrum handlowe
osady lub ca³¹ osadê w sensie materialnym
i ekonomicznym, czêsto w przeciwstawieniu do
miasta, które mia³o status polityczny (polis).
1

Grecka "polis", pojawiaj¹ca siê w Ÿród³ach najczêœciej, bywa przez wielu definiowana
jako miasto-pañstwo. Sprzeciwia siê s³usznie
takiemu “hanzeatyckiemu” uproszczeniu Ewa
Wipszycka, wytykaj¹c dwa podstawowe uchybienia takiej definicji:
sugeruje ono [okreœlenie “miasto-pañstwo”], ¿e najwa¿niejsz¹ w³aœciwoœci¹
polis jest niewielkie terytorium i, co gorsza,
¿e mamy do czynienia z pañstwem pojmowanym, jak to nam podpowiadaj¹ nasze
nowoczesne doœwiadczenia, jako aparat
w³adzy istniej¹cy niezale¿nie od spo³eczeñstwa. […] Polis jest suwerenn¹
wspólnot¹ obywateli, którzy sami sob¹
rz¹dz¹, nie tworz¹c struktur pañstwowych
odrêbnych od obywatelskiego grona i pretenduj¹cych do reprezentowania jego
interesów3.

Pocz¹wszy od okresu klasycznego
termin "polis " s³u¿y równie¿ do okreœlania
miasta w sensie materialnym, dla odró¿nienia
od wsi ( kome) czy terytorium wiejskiego
(chora ) albo do okreœlenia terytorium
podleg³ego wspólnocie obywateli. Mimo ¿e
istnia³y poleis pozbawione centralnego oœrodka
miejskiego, warta podtrzymania jest teza, ¿e
nie by³oby fenomenu greckiej polis, gdyby nie
miasto i proces urbanizacji. Urbanizacjê nale¿y
rozumieæ tu nie tylko w aspekcie
demograficznym (jako wzrost liczby ludnoœci
miejskiej) czy przestrzennym (jako rozwój
miast), ale równie¿ spo³ecznym (jak u Louisa
Wirtha – jako szczególny sposób ¿ycia4). Nie
ma wiêkszego problemu z traktowaniem
urbanizacji jako procesu, inaczej jest z cywilizacj¹ – ta potocznie jest pojmowana jako

A. W¹sowicz, Zagospodarowanie przestrzenne antycznych miast greckich, Wroc³aw 1982, s. 12.
Tam¿e, s. 13.
3
E. Wipszycka, O staro¿ytnoœci polemicznie, Warszawa 1994, s. 18-19.
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swoisty “produkt finalny”, a nie proces. Warto
w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e proces
urbanizacji jest nieod³¹cznym elementem
procesu cywilizacji (a najpewniej jego elementem konstytutywnym), zupe³nie niezale¿nie od
pozytywnej (jak u Condorceta) czy negatywnej
(jak u Rousseau) oceny cywilizacji.
Jak odnosili siê do procesu urbanizacji
staro¿ytni Grecy? Doœæ jednoznacznej podpowiedzi dostarcza nam jêzyk – s³owo “asteios”
oznacza zarówno “miejski”, jak i “b³yskotliwy”,
a id¹ce z nim w parze “agrikos ” oznacza tak
“wiejski”, jak i “prostacki”5 . Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e rodz¹ca siê dziêki fenomenowi
polis “miejskoœæ” nie pozwala jeszcze na pos³ugiwanie siê eksploatowan¹ wspó³czeœnie
opozycj¹ “miasto-wieœ”. Obszar wiejski (chora)
by³ swoistym uzupe³nieniem tego, co miejskie.
Warto uj¹æ rozwa¿ania nad miejscem
miasta i planowania przestrzennego w myœli
spo³ecznej Greków w ramy chronologiczne okresu klasycznego (V-IV w. przed Chr.). Dlaczego?
Po pierwsze – by³ to okres rozkwitu miast,
intensywnej urbanizacji i kulminacji ich spo³eczno-politycznego znaczenia. Po drugie –
odbudowa miast po wojennych zniszczeniach
wi¹za³a siê z wprowadzeniem zupe³nie nowych,
wielkoskalowych programów urbanistycznych.
Po trzecie – dopiero w Ÿród³ach okresu klasycznego lub traktuj¹cych o okresie klasycznym
mamy do czynienia z dojrza³¹ refleksj¹ dotycz¹c¹ zagospodarowania przestrzennego.
Pojawia siê ona jako czêœæ refleksji dotycz¹cej
idealnych ustrojów politycznych. Porz¹dek
przestrzeni polis, czyli jej w³aœciwe rozplanowanie, jest postrzegany jako element porz¹dku
spo³ecznego i porz¹dku œwiata w ogóle.
Przy rekonstrukcji tych elementów
myœli spo³ecznej Greków, które dotycz¹ miast
i ich planowania, chcia³bym skupiæ siê na
trzech
podstawowych
zagadnieniach:
1) lokalizacji miast, 2) urbanistyki Hippodamejskiej i strefowania funkcjonalnego, 3) szczególnego znaczenia przestrzeni publicznej agory.

Lokalizacja miast: wszystko dla
zdrowia
Niektórzy badacze twierdz¹ ¿artobliwie, ¿e Grecy stworzyli niepowtarzalny system
centralnego planowania sieci osadniczej – du¿a
czêœæ decyzji o lokalizacji nowych miast by³a
bowiem poprzedzona stosown¹ przepowiedni¹
wyroczni w Delfach. Postrzeganie delfickiej
wyroczni jako g³ównego planisty przestrzennego greckiej oikumene, choæ atrakcyjne, ma
niewiele wspólnego z rzeczywistoœci¹.
Owszem, proszono bogów o ostateczne
potwierdzenie wyboru s³usznej lokalizacji
i b³agano ich o przychylnoœæ (zob. np. Paus.
IV 27). Grecy jednak doœæ szybko swoj¹ akcjê
kolonizacyjn¹ (zak³adanie nowych miast) oraz
odbudowê miast ze zniszczeñ wojennych
zaczêli opieraæ o pewne dyrektywy lokalizacyjne. Ich kodyfikacjê znaleŸæ mo¿na choæby
u Hipokratesa w dziele O powietrzu, wodach
i okolicach6 czy w Polityce Arystotelesa. Za
Grekami zasady lokalizowania miast systematyzuje w swoim wielkim dziele De architectura
libri decem rzymski architekt Witruwiusz.
Jakie zatem elementy decyduj¹
o optymalnej lokalizacji miasta?
Miasto musi mieæ dobre po³¹czenia
zarówno z l¹dem sta³ym, jak i z morzem –
odpowiada Arystoteles – i podobnie wedle
mo¿noœci z ca³ym swoim obszarem.
Nale¿a³oby sobie ¿yczyæ, aby posiada³o ono
po³o¿enie wynios³e, bior¹c pod uwagê
cztery wzglêdy. A wiêc przede wszystkim
wzgl¹d na zdrowie. [...] Prócz tego miasto
musi byæ tak po³o¿one, ¿eby zadoœæ
czyni³o zadaniom zwi¹zanym zarówno
z pokojow¹ dzia³alnoœci¹ obywateli, jak
i z wojn¹. [...] Zród³a i strumienie powinny
by byæ w odpowiedniej iloœci w obrêbie
miasta7.

4
Sformu³owania “szczególny sposób ¿ycia” u¿ywa siê tu za esejem Louisa Wirtha, Urbanism as a way of life (1996,
I wyd. 1938), nie tyle dla nazwania typowo miejskich, nierolniczych zajêæ (w staro¿ytnej Grecji by³oby to bezsensowne
– wg wyliczeñ historyków na jednego nie-rolnika musia³o przypadaæ ok. 10-15 rolników), co raczej dla nazwania
spowodo-wanego koncentracj¹ ludzkiej aktywnoœci wysokiego poziomu stymulacji jaki wp³ywa na ¿ycie mieszkañców
miasta.
5
R. Sennet, Cia³o i kamieñ. Cz³owiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Gdañsk 1996, s. 29.
6 T³umaczeniem tytu³u Peri aeron hydaton topon jest czêsto równie¿ O powietrzu, wodach i miejscach.
7
Polityka, 1330 a,b.
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Miasto musi staæ siê wiêc centrum podleg³ego
mu obszaru, ma koncentrowaæ mieszkañców
(dok³adniej: optymaln¹ liczbê obywateli –
rozwa¿ania na ten temat jako “aprzestrzenne”
œwiadomie w niniejszej pracy pomijam) i stwarzaæ warunki dla ich aktywnoœci. Lokalizacja
sprzyjaj¹ca zdrowiu ma umo¿liwiæ doskona³e
¿ycie wspólnocie równych. Podstaw¹ takiego
sposobu myœlenia by³ determinizm geograficzny (z pewnymi zastrze¿eniami, o których póŸniej), barwnie przedstawiany przez Hipokratesa:
Tam, gdzie ziemia jest ¿yzna, delikatna
i dobrze nawodniona, a woda jest bardzo
blisko powierzchni, tak by byæ gor¹c¹ latem
i ch³odn¹ zim¹, i jeœli po³o¿enie jest korzystne wzglêdem pór roku, tam mieszkañcy s¹
cieliœci, niezbyt wyraziœci, zawilgli, gnuœni
i zasadniczo o tchórzliwym charakterze. [...]
Lecz tam, gdzie ziemia jest naga, pozbawiona wody, górzysta, sponiewierana przez
zimowe wichury i spalona przez s³oñce,
tam zobaczysz ludzi, którzy s¹ surowi,
szczupli, wyraziœci, silni i ow³osieni. S¹
z natury energiczni, czujni, uparci i niezale¿ni w charakterze i usposobieniu, prêdzej
dzicy ni¿ okie³znani, z ponadprzeciêtn¹
ostroœci¹ i pojêtnoœci¹ w sztukach i ponadprzeciêtn¹ odwag¹ w wojnie8.

Taka antropologia w oczywisty sposób
potêgowa³a znaczenie lokalizacji miasta dla
losów jego spo³ecznoœci. Zbyt wiele cech
charakteru mieszkañców zale¿nych by³o od
wynios³oœci terenu, ekspozycji stoku czy klimatu. Z drugiej jednak strony, determinizm geograficzny, który jako teoria naukowa upad³ dopiero
w XIX wieku, w greckim wydaniu nie by³ wcale –
jak mog³oby siê wydawaæ – prymitywny. Klasyczna myœl polityczna Greków sformu³owa³a
wszak pierwsze typologie ustrojów politycznych. Ustrój w Platoñskim czy Arystotelesowym
wydaniu abstrahowa³ od lokalizacji polis.
Ta sama (co do lokalizacji) polis mog³a byæ
zorganizowana wed³ug ró¿nych porz¹dków
ustrojowych, a porz¹dki te – zapewniaæ obywatelom ró¿ne drogi kszta³towania charakteru.
I tak bojaŸliwoœæ obywateli mog³a iœæ w parze
nie tylko z p³ytko zalegaj¹cymi pod powierzchni¹ ziemi wodami (!), ale równie¿ – z tyrani¹.
8
9
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W wypadku nowych miast wyznaczenie
lokalizacji by³o pocz¹tkiem zbiorowego wysi³ku
spo³ecznoœci, który mia³ zaowocowaæ wzniesieniem miasta. Opisy zak³adania lub odbudowy miast dostarczaj¹ barwnych wizji pracy
rzeszy osób intencjonalnie przekszta³caj¹cych
przestrzeñ. Pojawiaj¹ siê w nich czêsto postaci
urbanistów (architektów?), jak choæby w opisie
“wskrzeszania” Meseny: “[Epaminondas]
wyda³ rozkaz zwózki kamienia, rozes³a³
zapotrzebowanie na ludzi bieg³ych w sztuce
wytyczania uliczek, budowy domów mieszkalnych i œwiêtych” (Paus. IV 27). Ich rola mog³a
sprowadzaæ siê do kierowania budow¹, ale
nieraz planowanie przestrzeni miejskiej stawa³o siê sztuk¹ wiêkszej rangi, wymagaj¹c¹
spo³ecznej refleksji.

Urbanistyka Hippodamejska:
funkcjonalizacja przestrzeni
Postaci¹ symbolizuj¹c¹ nowoczesnoœæ rozwi¹zañ urbanistycznych w greckich
miastach okresu klasycznego jest Hippodamos
z Miletu, który – jak pisze w Polityce Arystoteles – “wynalaz³ sztukê planowania miast
i Pireus równymi ulicami poprzecina³ […]
Cz³owiek ten, który chcia³ ponadto uchodziæ za
znawcê wszelkich tajemnic natury, by³ te¿
pierwszym, który nie bêd¹c czynnym mê¿em
stanu, pokusi³ siê o to, by coœ powiedzieæ
o najlepszym ustroju” (1267 b). Ów nieco
“technokratyczny” obraz Hippodamosa podtrzymuj¹ pozostali wspominaj¹cy o nim
autorzy: Strabon (Strab. XIV 654) przypisuj¹cy
mu przebudowê Rodos i Diodor Sycylijski
(Diod. Sic. XII 10), wspominaj¹cy o jego
dzia³alnoœci w Thurioj. Jest jednak bardzo ma³o
prawdopodobne, ¿eby jeden cz³owiek móg³
zaj¹æ siê wielk¹ odbudow¹ Miletu ok. 479 r.
przed Chr., a 60 lat póŸniej dzia³aæ w Rodos
i Thurioj. Nawet przy za³o¿eniu d³ugowiecznoœci Hippodamosa, dwa ostatnie miasta nie
mog³y byæ miejscami jego pracy. Równie¿
przypisywanie Hippodamosowi przez Arystotelesa koncepcji urbanistycznej równych kwarta³ów (insulae ) nie ma podstaw w œwietle
wykopalisk archeologicznych9. Greckie kolonie w Italii ju¿ w VI w. przed Chr. otrzymywa³y

Hipokr., X. 61-68, t³um. autora na podst. opr. W. H. Jonesa.
Zob.: R. Martin, L’urbanisme dans la Grèce antique , Paris 1974, s. 101.
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siatkê równoleg³ych i prostopad³ych ulic (gridion) tworz¹c¹ prostok¹tne, podobnej wielkoœci
kwarta³y zabudowy.
Hippodamejskim novum wzglêdem tzw.
italskiej szko³y urbanistycznej by³o zaplanowanie uk³adu przestrzennego ca³ego miasta z góry
(pierwotnie puste kwarta³y odbudowanego przez
Hippodamosa Miletu zape³nia³y siê zabudow¹
kilkadziesi¹t lat po wytyczeniu ulic) oraz œwiadome i konsekwentne zastosowanie idei strefowania funkcjonalnego (wyznaczenie dzielnic
publicznych, mieszkalnych ró¿nego standardu,
handlowych, portowych).
Koncepcja “planu generalnego” koresponduje z prób¹ stworzenia wielkiej teorii polis,
z ujmowaniem przestrzeni miasta w kategoriach porz¹dku wszechrzeczy i z potrzeb¹
planowania jako wysublimowanej formy refleksji
skierowanej ku przysz³oœci. Grecka teoria polis
– jak stwierdza Sabine10 – “by³a jednoczeœnie
etyk¹, socjologi¹ i ekonomi¹ polityczn¹, tak
samo jak polityk¹ w wê¿szym znaczeniu
nowoczesnym”, nie dziwi wiêc dodanie urbanistyki do tego katalogu dyscyplin. Optowa³by za
tym pewnie empiryk Arystoteles, dla którego
sztuka budowy i planowania miast by³a elementem sztuki rz¹dzenia.
Koncepcjê strefowania funkcjonalnego
wywieœæ mo¿na z ró¿nych koncepcji planowania
politycznego. Hippodamos, antyczny planista,
wszak “pokusi³ siê o to, by coœ powiedzieæ
o najlepszym ustroju”. W swojej koncepcji
pañstwa, któr¹ znamy z relacji Arystotelesa
(Polityka, 1267 b) proponuje podzia³ spo³eczeñstwa na trzy grupy: rzemieœlników, rolników
i wojowników. I dalej:
Na trzy czêœci równie¿ podzieli³ kraj, tak ¿e
czêœæ jedna przeznaczona zosta³a na cele
kultu, druga na cele pañstwowe, trzecia zaœ
na w³asnoœæ prywatn¹, przy czym z dochodów pierwszej, zwanej œwiêt¹, pokrywaæ
nale¿a³oby zwyk³e wydatki zwi¹zane z kultem bogów, z drugiej – stanowi¹cej wspóln¹
w³asnoœæ – utrzymanie wojowników, trzecia
zaœ – na w³asnoœæ prywatn¹ przeznaczona
– przypada³aby rolnikom.

10
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O ile g³ówn¹ osi¹ sporu miêdzy Hippodamesem
a ¿yj¹cym prawie wiek póŸniej Arystotelesem
jest problem w³asnoœci ziemi (dok³adniej –
przyznania jej rolnikom bez obowi¹zku dostarczania ¿ywnoœci wojownikom), o tyle obaj
dokonuj¹c w swoich ustrojowych projektach
“podzia³u ziemi”, ka¿demu wydzielonemu fragmentowi przypisuj¹ okreœlone zadanie.
W Polityce Arystotelesa, tu¿ przed fragmentami opisuj¹cymi optymalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, napotykamy na
ekspozycjê organicystycznej, quasi-funkcjonalistycznej teorii pañstwa i stratyfikacji spo³ecznej. Arystoteles w bardzo zdyscyplinowanym
wywodzie przedstawia najpierw definicjê
pañstwa (“wspólnota równych, maj¹ca na celu
mo¿liwie doskona³e ¿ycie”), nastêpnie okreœla
zadania stoj¹ce przed pañstwem, sprowadzaj¹ce siê do potrzeb jego obywateli:
Ustaliæ trzeba zatem liczbê zadañ, stoj¹cych przed pañstwem, bo to rzecz wyjaœni.
A wiêc pierwsz¹ potrzeb¹ jest ¿ywnoœæ,
nastêpnie umiejêtnoœci techniczne (bo
wiele narzêdzi potrzeba do ¿ycia), po
trzecie broñ (bo cz³onkowie wspólnoty
powinni mieæ broñ zarówno dla utrzymania
swej w³adzy wewn¹trz, na wypadek niepos³uszeñstwa, jak i ze wzglêdu na próby
napaœci z zewn¹trz); dalej, pewne zasoby
pieniê¿ne tak dla pokrycia potrzeb wewnêtrznych, jak i wydatków wojennych, po
pi¹te – co bardzo wa¿ne – s³u¿ba bo¿a,
któr¹ zwie siê kultem, i po szóste – rzecz
nade wszystko potrzebna – organy do
orzekania o tym, co dla ogó³u po¿yteczne,
i do rozstrzygania spraw spornych miêdzy
obywatelami11.

Nak³ada nastêpnie na pañstwo (myœl¹c
w istocie systemowo, stwierdzilibyœmy dzisiaj)
warunek samowystarczalnoœci (autarchii):
Bo pañstwo to nie przypadkowa zbieranina ludzi, ale wspólnota zdolna do samowystarczalnoœci – jak to siê mówi – ¿ycia,
jeœli zaœ przypadkiem brak któregoœ z tych
sk³adników, to wspólnota taka po prostu nie

G. H. Sabine, A history of political theory, London 1963, s. 13.
Polityka, 1328 b.
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mo¿e byæ samowystarczalna. Do swojego
istnienia pañstwo potrzebuje zatem koniecznie wspó³dzia³ania wszystkich tych
cz³onków, czyli musi posiadaæ rzeszê
rolników, którzy zaopatrz¹ je w ¿ywnoœæ,
i rzemieœlników, i si³ê zbrojn¹, zasobnych
obywateli, kap³anów i ludzi orzekaj¹cych,
co sprawiedliwe i po¿yteczne12.

Na zakoñczenie Arystoteles ró¿nicuje
powo³ania do pe³nienia funkcji w pañstwie,
uwzglêdniaj¹c niezbêdne predyspozycje jednostek lub warstw spo³ecznych. Stagiryta nie
doprowadza swojej koncepcji do stwierdzenia
explicite, ¿e funkcje pañstwa przypisane odpowiednim warstwom musz¹ znaleŸæ swoje
oddzielne miejsce w przestrzeni polis. Uprawnia
jednak do wyci¹gniêcia takiego wniosku
implicite kilka fragmentów Polityki : choæby
o koniecznoœci “podzia³u ziemi na czêœci”
(1330 a), o lokalizacji “najprzedniejszych budynków” razem w eksponowanym miejscu
(1331 a), o koniecznoœci rozdzia³u agory politycznej – placu rynkowego i agory handlowej –
placu targowego (1331 a, b).
Ten ostatni element rozumowania Arystotelesa zas³uguje na bli¿sz¹ uwagê.

Publiczna przestrzeñ agory:
polityczny gwar czy plotkowisko?
Jest to taki plac – pisze o placu rynkowym
Arystoteles – na którym nie wystawia siê
¿adnych towarów i na którym bez zawezwania przez w³adze nie wolno siê zjawiaæ
ani robotnikowi, ani ch³opu, ani te¿ ¿adnemu innemu cz³owiekowi tego rodzaju.
Miejsce to mo¿e zyskaæ na powabie, jeœli
siê tam bêd¹ odbywaæ æwiczenia cielesne
starszych, bo w³aœciw¹ jest rzecz¹, by i te
urz¹dzenia by³y wed³ug wieku podzielone,
aby na æwiczeniach m³odszych zjawili siê
jacyœ urzêdnicy, a plac æwiczeñ starszych
le¿a³ w pobli¿u budynku w³adz urzêdowych. Poczucie bowiem, ¿e obywatel znajduje siê na oczach w³adz, przyczynia siê
12
13
14
15
16
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wybitnie do wzbudzenia u niego prawdziwego szacunku i tego lêku, jaki wolnemu
przystoi13.

Arystokratyczne sympatie, które nieraz
ujawnia w swoim dziele Arystoteles, przek³adaj¹
siê równie¿ na sposób myœlenia o przestrzeni
publicznej, jak¹ niew¹tpliwie by³a agora.
Arystoteles postuluje rozdzia³ funkcji handlowej
i politycznej oraz rezygnacjê z egalitarnej
przestrzeni w³adzy. Daje do zrozumienia,
¿e gospodarcza funkcja agory poni¿a politykê,
zw³aszcza wymiar sprawiedliwoœci. Sk³êbiony
t³um kilku tysiêcy mieszkañców miasta trudno
by³o pogodziæ z majestatem w³adzy: “Sêdziów
nale¿a³o ogl¹daæ w ca³ym ich dostojeñstwie,
dostojeñstwo ma siê rzucaæ w oczy, a nie gin¹æ
w œcisku”14.
Postulat Arystotelesa w zasadzie nie
zosta³ spe³niony, nawet w poleis arystokratycznych. Rzeczywiœcie, w nowych miastach
wytyczano kilka placów (np. w Pireusie czy
Milecie), ale agory nie przesta³y byæ przestrzeniami egalitarnymi. W zamian za to na potrzeby
organów w³adzy wznoszono na agorze lub w jej
najbli¿szym otoczeniu specjalne, okaza³e
budynki (tolos, bouleuterion).
Przytoczony wy¿ej fragment nie oddaje
w pe³ni – jak mi siê wydaje – sposobu myœlenia
Greków o publicznej przestrzeni miasta. Nie jest
istot¹ tej przestrzeni to, ¿e przebywaj¹c w niej
“jest siê na oczach w³adz”, ale raczej to, ¿e jest
siê na oczach innych ludzi, zw³aszcza innych
obywateli. Nie jest jej istot¹ “lêk, jaki wolnemu
przystoi”, ale raczej mo¿liwoœæ dialogu, budowania s³owem wspólnej rzeczywistoœci spo³ecznej15. Takie rozumienie przestrzeni publicznej odpowiada koncepcji “sfery publicznej”
Hannah Arendt, która podkreœla, ¿e “wszystko,
co pojawia siê w sferze publicznej mo¿e byæ
zobaczone i us³yszane przez ka¿dego”16 .
A mog³o byæ zobaczone i us³yszane wiele.
Pogl¹dy polityczne czy wierzenia znajdowa³y
siê poza sfer¹ osobist¹ mieszkañców polis.
Trudno by³o o religijn¹ czy polityczn¹ intymnoœæ, skoro religia i polityka by³y doœwiad-

Polityka, 1328 b.
Polityka, 1331 a.
Ober J., Mass and elite in democratic Athens: rhetoric, ideology, and the power of the people, Princeton 1989.
P. Vidal-Naquet, Czarny ³owca: formy myœli i formy ¿ycia spo³ecznego w œwiecie greckim , Warszawa 2003.
H. Arendt, The human condition , Chicago 1998, s. 41.
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czeniem w zasadzie wy³¹cznie zbiorowym.
“Przekonania Greków by³y ca³kowicie publiczne” – zauwa¿a Werner Jaeger17.
Sfera publiczna, a raczej – publicznych
przekonañ, nieustannie szuka³a swojego miejsca pomiêdzy agor¹ a teatrem. O ile teatr
grecki by³ architektonicznie skoncentrowany na
mówcy, a w nim “pojedynczy g³os dziêki retoryce
przeobra¿a³ siê w dzie³o sztuki”18 , agora by³a
przestrzeni¹ nastawion¹ na wybór, równoczesnoœæ i równorzêdnoœæ zachodz¹cych na niej
zdarzeñ. W teatrze mo¿na by³o paœæ ofiar¹
retoryki, na agorze – ofiar¹ rozproszenia,
wrzawy, urwanych znaczeñ. Teatr ze scen¹,
siedziskami w rzêdach, doskona³¹ widocznoœci¹
i akustyk¹ du¿o lepiej porz¹dkowa³ polityczn¹
debatê. Trudno jednak postrzegaæ go jako
przestrzeñ w pe³ni publiczn¹ – zbyt wiele w nim
barier, zbyt ma³o przestrzennej dynamiki.
Agora, choæ istnia³a i funkcjonowa³a
z du¿¹ intensywnoœci¹ niemal¿e w ka¿dej
greckiej polis okresu klasycznego, sta³a siê
symbolem demokracji. Jednym z najwa¿niejszych elementów demokratycznej reformy
Klejstenesa w Atenach by³a isegoria , czyli
przywilej “równoœci na agorze”. Wi¹za³a siê ona
œciœle z wolnoœci¹ s³owa (parrhesia ), której
jednak nieod³¹cznie mia³a towarzyszyæ zbiorowa
odpowiedzialnoœæ za podejmowane przez
zgromadzenie decyzje19 . Warto wspomnieæ,
¿e agora nie tylko w tym zakresie by³a przestrzeni¹ regulowan¹ (œwiadczy o tym choæby funkcja
agoranomoi – stra¿ników agory, ale równie¿
uporz¹dkowane konwencj¹ wydzielenie stref
handlowych sprzedawców ró¿nych bran¿),
a tak¿e niejednorodn¹ pod wzglêdem dostêpnoœci. Dobrym przyk³adem przestrzeni pó³publicznej, przeznaczonej do spo¿ywania posi³ków
i zawierania umów w w¹skim gronie niech
bêdzie stoa – d³ugi zacieniony portyk z wnêkami lub pomieszczeniami, dostêpny bezpoœrednio z agory.
Greccy autorzy s¹ generalnie dumni
z agory i jej roli w organizacji ¿ycia spo³ecznego
mieszkañców polis. Mo¿na jednak znaleŸæ
uwagi krytyczne. Znamienne s¹ opinie o greckiej
agorze, które Herodot wk³ada w usta Cyrusa,

17

W. Jaeger, Paideia, Warszawa 2001, s. 10.
R. Sennet, dz. cyt.
19
Tam¿e, s. 53-54.
18

króla Persów: “Nigdy nie obawia³em siê takich
ludzi, którzy w œrodku miasta maj¹ wyznaczone
miejsce gdzie siê schodz¹, aby oszukiwaæ siê
wœród przysi¹g. [...] S³owa te wymierzy³ Cyrus
przeciw wszystkim Hellenom, gdy¿ oni urz¹dzili
sobie rynki, gdzie siê kupuje i sprzedaje” (Hdt I
153). Do k¹œliwej uwagi Cyrusa nawi¹zuje
fragment Chmur Arystofanesa (999-1002), gdzie
Prawy mówi:
Paplanin¹ wykrêtn¹ na rynku, jak dziœ
to jest w modzie, nie bêdziesz siê para³
ani za ³by siê wodzi³ o g³upstwo, o Nic
œliskospornokolczastozawi³e;
jeno z miasta wyruszysz za mury – i tam
w Akademii zielonej, przy boku
towarzysza m³odego, skromnego, jak ty,
bêdziesz bieg³ w cieniu œwiêtych oliwek.

Plac rynkowy staro¿ytnego greckiego miasta
mia³ jednak ogromn¹ si³ê przyci¹gania – bo
nawet po³o¿ony poza murami miejskimi gimnazjon kszta³ci³ przede wszystkim “ludzi agory”.

Zakoñczenie
Wydaje siê, ¿e bogactwo refleksji staro¿ytnych Greków o mieœcie jest wprost proporcjonalne do procesu urbanizacji. Nieliczne, doœæ
proste idee w tym zakresie stanowi³y jednak
now¹ jakoœæ. Pocz¹tki planowania przestrzennego nieod³¹cznie zwi¹zane s¹ z planowaniem
politycznym, które – realizuj¹c swoje
holistyczne ambicje – poszerza³o zakres
refleksji o coraz to nowe elementy ¿ycia
spo³eczeñstwa. Do greckich pocz¹tków siêga³o
wiele urbanistycznych utopii ró¿nych epok –
i zawsze by³y one utopiami spo³ecznymi. Pewne
elementy refleksji Greków nad spo³ecznym
wymiarem miejskiej przestrzeni na dobre wros³y
w kanon postulatów wobec planowania
przestrzennego – strefowanie funkcjonalne,
uniwersalna potrzeba przestrzeni publicznych
(antidotum na anonimowoœæ i alienacjê), w tym
potrzeba “wspó³czesnej” agory... A mo¿e po
prostu – znajduj¹ca swój przestrzenny wyraz
têsknota za porz¹dkiem œwiata.

