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Ucieczka z McRezydencji

Ameryka zaczyna zaciskać pasa 
i oszczędzać energię. 

okazuje się, że wymaga to 
przemyślenia sposobu osiedlania 
się.  zmierzch słynnych suburbiów 

wieszczy tzw. nowy urbanizm,  
który jest tak naprawdę...  

powrotem do źródeł.

MAgdAlenA Rittenhouse

Zaczęło się od krótkiej notat-
ki, ktόrą na początku lat 70. 
Douglas Kelbaugh przeczytał 
w porannej gazecie: francuski 
inżynier Felix Trombe wybu-

dował w  Pirenejach chatę zasilaną energią 
słoneczną. W Ameryce istniały już tu i ów-
dzie domy z panelami słonecznymi, techno-
logia ta była jednak bardzo droga. Trombe 
po raz pierwszy zastąpił kosztowne wen-
tylatory tanią, wykonaną ze szkła i betonu 
ścianą retencyjną. – Miałem właśnie zacząć 
budować dom dla mojej rodziny – wspo-
mina Kelbaugh, który kilka lat wcześniej 
zakończył studia na Wydziale Architektury 
Uniwersytetu Princeton. – Byłem zaintry-
gowany. Trochę na wariackich papierach, bo 
planów Trombe’a nikt przedtem nie wyko-
rzystywał, postanowiłem spróbować.

Załatwienie niezbędnych pozwoleń i uzy-
skanie kredytu hipotecznego kosztowało 
sporo zachodu. W końcu jednak budowa 
ruszyła. – Okazało się to najlepszą inwe-
stycją, jaką kiedykolwiek zrobiłem – mówi 
Kelbaugh, który dziś jest rektorem szkoły 
architektury i urbanistyki przy Uniwersy-
tecie Michigan w Ann Arbor.

Ekologiczny dom opisywano w presti-
żowych magazynach, na oględziny przy-
chodzili inżynierowie i architekci. Sam Kel-
baugh otworzył pracownię specjalizującą 
się w budynkach zasilanych energią sło-
neczną. Wydawało się, że tuż po kryzysie 
paliwowym lat 70. w Stanach Zjednoczo-
nych budzi się ekologiczno-energetyczna 
świadomość. – Ale w którymś momencie 
zaczęliśmy się z moimi współpracownika-
mi zastanawiać: wolno stojące domy, które 
budowaliśmy, były energetycznie wydajne. 
Co z tego, skoro właściciele nadal parkowa-
li przed nimi po dwa lub trzy samochody, 
którymi wykonywali kilkanaście przejaż-
dżek dziennie?

Z badań, które przeprowadził wówczas 
Kelbaugh, jasno wynikało, że to przede 
wszystkim urbanistyczne rozwiązania, nie 
zaś stosowane w indywidualnych domach 
technologie decydują o zużyciu energii. 
Konwencjonalny dom w mieście był ener-
getycznie wydajniejszy niż ekologiczne domy 
na przedmieściach. – Może po prostu  próbo-

W poprzednim numerze pisaliśmy o rozwoju 
polskich przedmieść – procesie wzorowanym 
na doświadczeniach stanów Zjednoczonych. 

dziś o tym, jak usA próbują ruszyć  
w drogę powrotną.

waliśmy nieudolnie reperować to, co zepsuli 
urbaniści? – wspomina architekt swoje ów-
czesne rozterki. – Być może potrzebne były 
radykalniejsze rozwiązania? 

Jak rosły  
suburbia
Kiedyś uprawiano tu kartofle. Latem 1947 r. 
na świeżo wybudowaną drogę nieopo-
dal farmy w Hicksville pod Nowym Jor-
kiem wjechały ciężarówki. Jedna po dru-
giej zatrzymywały się co 30 metrów, zrzu-
cając wszędzie identyczny ładunek: deski, 
rury, cegły, dachówki, przewody. Wkrótce 
obok schludnych paczek pojawiały się bul-
dożery i koparki. Wykopanie fundamentu  
trwało 13 minut. Wtedy do akcji wkraczały 
betoniarki. Gdy wysechł cement, za układa-
nie cegieł, mocowanie izolacji i malowanie 
ścian zabierały się po kolei dwu- i trzyoso-
bowe załogi. Wszystko jak w szwajcarskim 
zegarku. Pod klucz oddawano 30 domów 
dziennie. W ciągu trzech lat na kartofla-
nych polach firma Levitt wybudowała bli-
sko 11 tys. domów. 

Powstało 40-tysięczne miasteczko – Le-
vittown. Wbrew temu, co sugerowała nazwa 
(town – ang. miasto), ta osada niewiele miała 
wspólnego z tradycyjną miejską zabudową.  
Pojawiły się szkoły, osobna centrala tele-
foniczna, prywatna poczta. W labiryncie 
ślepych uliczek brakowało jednak skwerów 
czy parków, próżno było szukać sklepu spo-
żywczego, kina czy jakiejkolwiek instytucji 
użyteczności publicznej (wyjątkiem były 
pływalnie). Nie istniały nawet chodniki.

Levittown było sypialnią, po której po-
ruszać się można było wyłącznie samocho-
dem.  

Początkowo nie mąciło to jednak radości 
nowych lokatorów. Były żołnierz Wilbur 
Schaetzl i jego żona do Levittown przepro-
wadzili się z jednopokojowego, dzielonego 
z krewnym mieszkania. „Ten dom to emancy-
pacja” – mówił rozentuzjazmowany Schaetzl 
dziennikarzom. 

W lipcu 1950 r. William Levitt trafił na 
okładkę magazynu „Time”.  „Nikt w takim 
stopniu nie przyczynił się do modernizacji 
przestarzałego sektora budowlanego w Sta-

nach” – zawyrokował tygodnik. Levitta po-
równywano z Henrym Fordem, który pół 
wieku wcześniej zrewolucjonizował przemysł, 
wprowadzając w swoich fabrykach taśmową 
produkcję.  Rzeczywiście, dzieląc konstrukcję 
domów na 26 wyspecjalizowanych procesów, 
coś podobnego uczynił dla budownictwa 
Levitt.

Z jego wynalazków szybko zaczęli korzy-
stać inni. Całe niemal Stany Zjednoczone 
zamieniły się w ogromny plac budowy. 
W 1949 r. wzniesiono blisko 1,5 mln nowych 
domów, rok później prawie 2 mln. Z czasem 
Levitt zaczął udzielać korzystnych kredytów. 
Wystarczył minimalny wkład własny – 90 
dolarów. Podpisywanie umów trwało ponoć 
kilkanaście minut. Dom z ogródkiem zna-
lazł się w zasięgu możliwości przeciętnego 
robotnika. 

Szeregi klasy średniej szybko się powięk-
szały. Coraz większe były też budowane 
w suburbiach domy. Z biegiem lat w stan-
dardowym wyposażeniu od Levitta znalazła 
się ogromna pralka i lodówka. Na początku 
lat 50. w salonie pojawił się 12,5-calowy 
telewizor. W 1956 r. nieopodal Levittown 
otwarto Roosevelt Field – pierwszy mall, 
czyli wielkie centrum handlowe. W zaj-
mującym półtora kilometra kwadratowego 
kompleksie pod jednym dachem znalazło 
się kilkaset sklepów i domów towarowych. 
Wokół – 17 tys. miejsc parkingowych. 

Handlowe malle, które w całej Ameryce 
zaczęły wyrastać niczym grzyby po desz-
czu, stopniowo przejęły funkcję skweru czy 
rynku – nieobecnej w suburbiach przestrzeni 
publicznej.

Marzenia  
w nowym opakowaniu 
Levittown, które niebawem urosło do rangi 
symbolu, nie było bynajmniej pierwsze. Sub-
urbia istniały tak długo, jak długo istnieją 
miasta, bo ludzka tęsknota za idyllicznym 
życiem podmiejskim jest tak stara jak same 
miasta. Amerykańskie metropolie powsta-
wały jednak później i znacznie szybciej niż 
miasta Europy czy Azji – ich spektakularny 
często wzrost sprzęgał się z rewolucją prze-
mysłową. Wspaniałe wieżowce Chicago, De-
troit czy Nowego Jorku wyrastały w pobliżu 
smrodliwych, hałaśliwych fabryk, nieopodal 
robotniczych slumsów. Na przełomie XIX 
i XX wieku, kto tylko mógł, chciał się z ta-
kiego otoczenia wydostać. Najzamożniejsi: 
Hearst, Ford czy Rockefeller – budowali 
okazałe posiadłości za miastem. Położone 
w pięknych parkach, otoczone przestron-
nymi ogrodami, pozwalały wąskiej grupie 
świeżo upieczonych kapitalistów korzystać 
z dobrodziejstw ery przemysłowej z dala od 
wszystkich jej mankamentów.

Z czasem przedmieścia zaczęły się de-
mokratyzować. W latach 20. i 30., wraz 
z pojawieniem się pociągów i tramwajów, 
a potem masowo kupowanych samocho-
dów, o przenosinach za miasto mogli zacząć 
myśleć przedstawiciele klasy średniej. Przy-
szła jednak Wielka Depresja, a zaraz potem 
II wojna światowa. Przez kolejne dwie de-
kady – niemal całe pokolenie – w Stanach 
Zjednoczonych nie budowano prawie nic. 
Kiedy w 1945 r. zaczęli z frontu powracać 
weterani – zdemobilizowano 14 mln żoł-
nierzy – ruszyła lawina. Brakowało miesz-
kań  i miejsc zatrudnienia. Rząd federalny 
uruchamiał najrozmaitsze programy, tanie 
kredyty, ulgi podatkowe. – Spłacano w ten 
sposób dług wobec powracających z frontu. 
Nie musieli już mieszkać w miastach. Mogli 
zamieszkać w nowiutkich domach na przed-
mieściach, wieść przyjemne życie, zakładać 

To przede wszystkim rozwiązania 
urbanistyczne, nie zaś stosowane w 
indywidualnych domach technologie 
decydują o zużyciu energii. 
konwencjonalny dom  
w mieście okazuje się wydajniejszy 
energetycznie niż ekologiczne, 
wyposażone w baterie słoneczne 
domy na źle zorganizowanych 
przedmieściach.
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rodziny – tłumaczy architekt i urbanista Peter 
Calthrope. 

Dla wielu przedstawicieli klasy średniej to 
właśnie dom z ogródkiem, garaż i ogromna 
lodówka stają się w tym okresie wyznacz-
nikiem ich statusu. – To powojenna wersja 
amerykańskiego marzenia. Amerykańskie 
marzenie w nowym opakowaniu – mówi 
Calthrope.

Ale w latach 50. swoje marzenia próbują re-
alizować nie tylko przedstawiciele białej klasy 
średniej. Z czarnego i rolniczego tradycyjnie 
Południa do przemysłowych miast Północy 
masowo migrują czarnoskórzy. Oni, jak do-
tąd, o spokojnych domach na przedmieściach 
jeszcze marzyć nie mogą – zajmują jednak 
opuszczane przez białych centra miast. To 
dodatkowo przyśpiesza ucieczkę białej klasy 
średniej na przedmieścia. Amerykańskie me-
tropolie  przechodzą dramatyczną metamor-

Projektowanie zrównoważone, 
czyli urbanistyka od nowa

W rezultacie miliony Amerykanów 
zamieszkały z dala od miejsc pracy czy 
miejsc, w których zaspokajają podstawowe 
potrzeby. – Było to możliwe, bo w każdej 
chwili mogli wsiąść w samochód i pojechać, 
dokądkolwiek zechcą – podkreśla Hein-
berg. Dodaje jednak, że globalne zasoby 
ropy są na wyczerpaniu, a ceny energii będą 
rosły. Trwający od pół wieku okres beztro-
skiej, rozpasanej konsumpcji także dobie-
ga końca. 

Nowy urbanizm
Przy spokojnej zielonej ulicy w Princeton 
zaprojektowany przez Kelbaugha dom stoi 
do dziś. Proste geometryczne formy i asce-
tyczny styl odróżniają go od reszty sąsiedz-
twa, ale słoneczna technologia nie jest już 
dziś ewenementem. W zasobnym miastecz-
ku uniwersyteckim przyjazne środowisku, 
zasilane energią słoneczną czy geotermal-
ną domy spotyka się coraz częściej. Galon 
benzyny kosztuje ponad dwukrotnie więcej 
niż dziesięć lat temu, nic więc dziwnego, że 
alternatywne źródła energii i „zielona archi-
tektura” stały się bardzo modne. 

Jednak zdaniem Thoma Mayne’a, właści-
ciela pracowni architektonicznej Morpho-
sis w Los Angeles, amerykańska ekoarchi-
tektura na razie raczkuje. – Skupiamy się 
na pojedynczych elementach. Odhaczamy 
po kolei: stojak na rowery, energooszczęd-
na klimatyzacja... Wszystko postrzega się 
bardzo wąsko – mόwi. – Tymczasem kon-
sumpcja energii, organizacja miejsc pra-
cy, rozwiązania urbanistyczne – wszystkie 
te elementy są ze sobą ściśle powiązane. 
W Europie od kilkudziesięciu lat kładzie 
się większy nacisk na planowanie i organi-
zację miast. 

O lepszym planowaniu i organizacji 
miast od kilkudziesięciu lat rozmyślało tak-
że małżeństwo amerykańskich architektόw 
– Andres Duany i Elizabeth Plater-Zyberk. 
Na początku lat 80. dzięki ich staraniom 
na wybrzeżu Florydy powstało modelowe 
miasteczko Seaside. Zwarta, wielofunkcyj-
na zabudowa: niewielkie, usytuowane bli-
sko krawężników domy, wąskie, zadrzewio-
ne, przyjazne pieszym i rowerzystom ulice, 
miały stanowić alternatywę dla suburbiów. 
W 1993 r. Duany i Plater-Zyberk wraz z gru-
pą kilkudziesięciu wpływowych architektów 
i urbanistów (znaleźli się wśród nich m.in. 
Kelbaugh i Calthrope) powołali do życia 
Kongres Nowego Urbanizmu. Zrzeszający 
dziś ponad 2 tys. członków ruch proponu-
je tak naprawdę powrót do źródeł. – To nic 
nowego. Wręcz przeciwnie – przyznaje prof. 
Kelbaugh. – W Europie nikt nie nazwałby 
tego nowym urbanizmem, bo jest to urba-
nizm całkiem stary. W Ameryce to nowość, 
bo przez ostatnie pół wieku królowały tu 
samochód i suburbia.   

Dzięki wysiłkom nowych urbanistów 
w całych Stanach powstało już kilkaset 
podobnych do Seaside miast i dzielnic: 
przyjaznych obywatelom, a nie tylko kon-
sumentom. Ale nowy urbanizm stał się też 
inspiracją dla wielu drobnych działań lokal-
nych, podejmowanych często przez niefor-
malne grupy czy niewielkie społeczności. 
Przykładem może być malownicze Boul-
der w stanie Kolorado. Jego mieszkańcy, 
dobrowolnie podniósłszy sobie podatki, 
od początku lat 80. systematycznie wyku-
pują położone tuż przy granicy miasteczka 
tereny. Stworzony w ten sposób pas zieleni 
stanowi barierę dla panoszących się wokół 
suburbiów. 

Czy jest to początek urbanistycznej rewo-
lucji? – Tworzenie miast jest jednym z naj-
bardziej skomplikowanych ludzkich przed-
sięwzięć. Miast nie tworzy jedno pokolenie 
– mόwi Kelbaugh. – Są sumą wielu działań 
– zarówno małych, jak i dużych. I jak każdy 
samoregulujący się organizm, muszą się nie-
ustannie naprawiać i korygować. 

Podobnie jak ludzkie marzenia.   h

Kelbaugh. – Wręcz przeciwnie, istniały waż-
ne przesłanki społeczne i polityczne, by się 
z takich ograniczeń wyzwolić. 

Jak zauważa, Amerykanie są najbar-
dziej mobilnym społeczeństwem świata.  
– Z pewnością możemy być dumni z naszej 
mobilności społecznej, która tak bardzo 
odróżnia nas od Europy. Tam znacznie trud-
niej o przekraczanie barier klasowych, trwa 
to najczęściej kilka pokoleń. Jednak, zda-
niem Kelbaugha, ta społeczna mobilność 
idzie w parze ze skłonnością do ciągłego 
przemieszczania się, za którą Ameryka pła-
ci wysoką cenę: – Marnotrawstwo, tande-
ta, nietrwałość nigdy nie były w tym kraju 
powodem do zmartwienia – mówi.

Suburbia są tego namacalnym dowodem. 
Budowane w nich szybko i byle jak domy, 
określane czasem mianem McRezydencji, 
rzeczywiście przywodzą na myśl sztandaro-
wy produkt sieci McDonald: są duże, tanie, 
do bólu przewidywalne i przeznaczone do 
szybkiej konsumpcji.  

Nic tak trafnie nie symbolizuje amery-
kańskiej psyche jak umożliwiający ciągłe 
przemieszczanie się samochód. Dorosły 
Amerykanin potrafi wymienić od 12 do 
20 różnych kolorów, około 15 odmian owo-
ców i od 60 do 70 nazw samochodów.  To 
nie przypadek, że tak spektakularny roz-
kwit suburbiów nastąpił w latach 50. Wów-
czas właśnie okrzepła w Stanach kultura 
samochodowa: pojawiły się wielopasmo-
we autostrady i cała motoryzacyjna infra-
struktura: stacje paliw, motele, fast foody, 
a nawet banki, w których niemal wszystko 
można załatwić bez wysiadania z samocho-
du. – Rozwój przedmieść nie byłby możli-
wy bez samochodów – mówi Peter Calthro-
pe. Potwierdzają to statystyki: przeciętna 
zamieszkująca suburbia rodzina przejeż-
dża samochodem blisko 50 tys. kilome-
trów rocznie, niemal czterokrotnie więcej 
niż podobna rodzina mieszkająca w dużym 
mieście (13 tys. kilometrów). 

– Koszty podróżowania samochodem 
są w USA sztucznie zaniżone, podobnie 
jak koszty energii – uważa prof. Kelbaugh. 
Richard Heinberg, autor alarmistycznej 
książki „The Party is Over” (w swobodnym 
przekładzie: „Już po balu”), pisze w niej 
o kurczących się zasobach światowej ropy. 
– Na początku XX w. Stany Zjednoczone 
tonęły w taniej ropie; w Teksasie była tańsza 
niż woda. Przemysł samochodowy, który 
bardzo szybko stał się kołem zamachowym 
amerykańskiej gospodarki, narodził się dla-
tego, że dla owej taniej ropy szukaliśmy 
jakiegoś zastosowania – mówi Heinberg. 

fozę: w ich centrach pozostają  biurowce, 
wokół których wyrastają czarne najczęściej 
slumsy. – To zupełnie wyjątkowe zjawisko 
– mówi pochodząca z Meksyku Patricia 
Fernandez-Kelly, socjolog z Uniwersytetu 
Princeton. – W żadnym latynoamerykań-
skim czy europejskim mieście nikomu nie 
przyszłoby do głowy, by z centrum miasta 
uczynić biurowiec czy bank, który o piątej, 
szóstej po południu wyludnia się i zamiera. 

Z czasem jednak nawet biurowce i banki 
zaczynają z centrów amerykańskich miast 
uciekać. Wraz z zasobnymi klientami na 
przedmieścia przeniosą się domy towaro-
we, szpitale, kina, parki rozrywki. 

Ich miejsca w wielu przypadkach zajmie 
miejska preria. 

Architektoniczny fast food
W 1900 r. w mieście żył co dziesiąty miesz-
kaniec globu. Dziś co drugi. – Na całym 
świecie mamy do czynienia z tendencją do 
urbanizacji – mówi prof. Kelbaugh. – W Sta-
nach Zjednoczonych dzieje się tymczasem 
coś odwrotnego. Mieszkańcy metropolii 
migrują do suburbiów. 

Na przedmieściach mieszka dziś połowa 
Amerykanόw. Gęstość zaludnienia w prze-
ciętnym amerykańskim mieście jest trzy-
krotnie niższa niż w Paryżu i trzynastokrot-
nie niższa niż w Hongkongu. Gdzie leży 
przyczyna? 

– Przede wszystkim w głęboko zakorze-
nionej skłonności amerykańskiego społe-
czeństwa do ekspansji, wzrostu i zaczyna-
nia od nowa, ilekroć pojawiają się trudności 
– tłumaczy prof. Kelbaugh. – W tym kraju 
przestrzeni i surowców zawsze było pod 
dostatkiem. Brakowało powodów, by się 
tłoczyć czy cokolwiek oszczędzać – mόwi 

Rozwój zorientowany na tranzyt (transit-oriented 
development) – projektowanie, które stymuluje korzystanie 
z komunikacji zbiorowej – w centrum ma się znaleźć stacja metra, 
dworzec, przystanek tramwajowy, a wokół gęsta zabudowa na 
przestrzeni 0,4-0,8 km. kw (korzystnie dla pieszych).

Zrównoważona infrastruktura miejska 
– projektowanie promujące tereny chronione, 
energooszczędność, pasy zieleni, decentralizację produkcji 
energii i oczyszczania ścieków, obniżanie 
tzw. ekologicznego odcisku stopy 
(por. „Tp” nr 51-52/07).  

Inteligentny wzrost (Smart Growth) 
– koncepcja zakładająca takie projektowanie, by wzrastające 
ośrodki utrzymywały się w skupieniu, tworząc różnorodne 
architektonicznie, sprzyjające tranzytowi, ruchowi pieszych 
i rowerów centra z niezbędną infrastrukturą.

Urban sprawl 
– rozlewanie się miast w duże przestrzenie o rozproszonej 
zabudowie. Taka zabudowa emituje więcej zanieczyszczeń na 
jednego mieszkańca i skutkuje problemami komunikacyjnymi, 
obniżać też wartość gruntu i osłabiać więzi międzyludzkie.

oprac. MK

na poprzedniej stronie: 
Levittown pod nowym Jorkiem  
w kwietniu 1949 r.  
stoi tu 10 000 jednakowych domków,  
każdy w cenie ok. 8 000 dolarów.

obok: Joe shugart z rodziną, pracownik Us 
steel plant. właśnie wprowadza się  
do nowego domku w Levittown, tym razem 
w pensylwanii. Tu stanie 16 000 domków.  
czerwiec, 1952  

Nowy urbanizm 
– powrót do tradycyjnej kompozycji miast, z centralnym placem, 
zabudową kwartałową, rugujący samochody. zakłada istnienie 
wyraźnego, „dospołecznego” centrum z przystankiem, różnorodność 
zabudowy w spacerowej odległości od centrum i infrastruktury 
(zwłaszcza szkół), sprawnej sieci niezbyt szerokich i zacienionych ulic 
(co spowalnia ruch) przyjaznych pieszym i rowerzystom, i samorządność 
zamieszkujących takie miejsca wspólnot.

delray Beach, Floryda, Usa
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