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– PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE

Z PERSPEKTYWY CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO

THE ATROPHY OF URBAN FUNCTIONS IN SOME CENTRES
OF LOWER SILESIA – CAUSES AND CONSEQUENCES
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ABSTRACT: In the article were introduced real causes of singling out the urban centres in the
mankind history in the light of the deterministic chaos. It talked over the legal and institutional
bases of granting (control) of urban laws. It identified factors determining the atrophy of urban
functions in the Lower-Silesian region. The usefulness of the deterministic chaos theory was
estimated for the identification of the causes of the urban functions atrophy on the basis of
empirical and historical investigations for Lower Silesia, moreover. The atrophy of urban functions
stepped out in many (almost thirty) centres of Lower Silesia. Come into being these cities, and later
their fall (or atrophy) it will can study with using on the deterministic chaos conceptions. Authors
conducted such analysis using the model of the urban centre life cycle and the categories of the
chaotic trajectories of the object (phenomenon) evolution. On their basis we can formulate a several
conclusions. 1. Every city possesses its specific life cycle conditioned basic and accidental factors.
2. Utilization of the deterministic chaos theory lets more effectively identify and better understand
accidental factors in the evolution of the urban centres. 3. Approach leaning on the deterministic
chaos theory does not throw aside the hitherto existing property of economic geography, the theory
of urbanization, the economic theory of the location or New Economic Geography, but it
replenishes them. 4. The use of this property to regional investigations (Lower Silesia) allows to
identification both the causes of local urbanization, how and factors determining the atrophy of
urban functions in this space. 5. Realized investigations let additionally confirm the cognitive
usefulness of the deterministic chaos theory to the studying of urban processes.
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1 W opracowaniu rozró¿niamy funkcje miejskie, zwi¹zane z funkcjonowaniem danego oœrodka,
oraz procesy miastotwórcze, które decyduj¹ o powstawaniu miast i podtrzymywaniu ich istnienia.



Wprowadzenie

Miasto jest bardzo charakterystyczn¹ i z³o¿on¹, wielowymiarow¹ form¹
osadnictwa, a tym samym stanowi obiekt badañ geografii, socjologii, historii
czy ekonomii. Jednym z aspektów tych badañ jest identyfikacja funkcji miej-
skich, ich przyczyn i konsekwencji, a w dalszej kolejnoœci analiza ich wp³ywu
na rozwój oœrodków miejskich2. W wielu opracowaniach naukowych badane s¹
czynniki, które kszta³towa³y powstawanie i rozwój poszczególnych miast, a na
ich podstawie przygotowywane s¹ opracowania uogólniaj¹ce wnioski z po-
szczególnych studiów przypadku, co ma na celu stworzenie nowoczesnej teorii
powstawania i rozwoju miast (szerzej: S³odczyk 2001). Bior¹c pod uwagê
rosn¹ce wskaŸniki urbanizacji we wspó³czesnym œwiecie, uzasadnione wydaje
siê zainteresowanie procesami urbanizacji.

Realizowane badania nad procesami urbanizacji oraz zmian¹ roli poszczegól-
nych oœrodków miejskich doœæ rzadko podejmuj¹ problem zaniku funkcji miej-
skich. Dolny Œl¹sk, bez wzglêdu na to, czy jest traktowany jako region history-
czny, czy jako jednostka administracyjna, jest dobrym przyk³adem przebiegu
procesów zaniku miast. W datowanej historii Dolnego Œl¹ska znane jest kilka-
dziesi¹t miejscowoœci, które przesta³y odgrywaæ rolê oœrodków miejskich. Za-
gadkowe pozostaj¹ jednak powody, dla których jedne oœrodki siê rozwijaj¹,
inne natomiast zanikaj¹.

Autorzy podjêli próbê spojrzenia na zjawisko zaniku funkcji miejskich w wy-
branych oœrodkach Dolnego Œl¹ska poprzez dorobek teorii chaosu determini-
stycznego. Skupili swoje badania na oœrodkach miejskich Dolnego Œl¹ska. Zi-
dentyfikowali 29 miejscowoœci, które w ró¿nych okresach swojego istnienia
pe³ni³y funkcje miast, a obecnie s¹ jednostkami osadniczymi o charakterze wsi
lub czêœciami (dzielnicami) innych miast. Zosta³y one zestawione w tabeli 1
w dalszej czêœci opracowania. Celem opracowania jest próba sprawdzenia, czy
oparty na chaosie deterministycznym sposób widzenia ewolucji procesów jest
u¿yteczny do badania zaniku funkcji miejskich w wybranych oœrodkach.

Teoria chaosu deterministycznego pozwala na przezwyciê¿enie specyficznej
„maniery” analizowania tzw. przyczyn losowych jako istotnych dla przebiegu
danego zjawiska. Badacze nie zadaj¹ sobie trudu pogodzenia deterministyczne-
go obrazu realnego œwiata z losowoœci¹. Z teoriopoznawczego i metodologicz-
nego punktu widzenia jest to niemo¿liwe. Zalet¹ teorii chaosu deterministycz-
nego jest uœwiadomienie badaczom, ¿e tzw. czynniki losowe nadal pozostaj¹
w swojej istocie czynnikami deterministycznymi, zwiêkszaj¹c w okreœlonych
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2 W 2004 r. autorzy opracowania przedstawili trzy modele trajektorii rozwoju miast dla regionu
wa³brzyskiego – typu metropolitalnego, prowincjonalnego i pionierskiego (patrz Becla, Ciechelska,
Czaja 2004).



okolicznoœciach swoje znaczenie z czynników drugorzêdnych na pierwszorzêd-
ne, czêsto dominuj¹ce.

Tabela 1

Oœrodki miejskie na obszarze Dolnego Œl¹ska, które utraci³y status miast
w ró¿nych okresach historii regionu

Oœrodek Po³o¿enie Charakterystyka; przyczyna spadku znaczenia

Okres wczesnopiastowski (do roku 1138)

(1) Grodziec tereny Bobrzan Gród kasztelañski na trasie Wroc³aw–Legni-
ca–Zgorzelec, zamek do XVI w., prawa miej-
skie nieokreœlony czas; wojny i lokalizacja

(2) Grodziszcze tereny Œlê¿an Gród kasztelañski w okolicy góry Œlê¿y,
wzmiankowany w 1155 r.; konkurencja ze stro-
ny Œwidnicy

(3) S¹dowel tereny Dziadoszan Gród kasztelañski na pograniczu z Wielko-
polsk¹; lokalizacja

(4) Œwiny tereny Œlê¿an Gród kasztelañski w okolicy Jawora, wzmian-
kowany w 1108 r.; konkurencja ze strony Bolko-
wa

Okres rozbicia dzielnicowego (1138–1335)

(5) Borów Ksiêstwo Ziêbickie Prawa miejskie od 1294 r.; zniszczenia wojenne

(6) Cerekwica Ksiêstwo Oleœnickie Wzmianka z 1138 r., 1146 – prawa targowe,
od 1252 r. prawa miejskie; konkurencja ze stro-
ny Trzebnicy

(7) Che³msko Œl¹skie Ksiêstwo Œwidnickie Miasto w latach 1275–1945; upadek przemys³u
w³ókienniczego

(8) Chobienia Ksiêstwo
Legicko-Brzeskie

Przeprawa na Odrze, pierwsza wzmianka
w 1209 r., od 1303 r. prawa miejskie;
niew³aœciwa lokalizacja

(9) Ciszków Ksiêstwo Oleœnickie Wzmianka z 1242 r., prawa miejskie od XVI w.
do 1841 r., wielki po¿ar 1826 r.; po¿ar

(10) Dobroszyce Ksiêstwo Oleœnickie Prawa miejskie od XIV w. do 1945 r., prze-
mys³ lniarski; upadek ekonomiczny

(11) Kostom³oty Ksiêstwo Wroc³awskie Stara osada handlowo-targowa, prawa miej-
skie od 1254 r.; nadmierna konkurencja Œrody
Œl. i niew³aœciwa lokalizacja

(12) Lubi¹¿ Ksiêstwo Oleœnickie Osada targowa z prawami miejskimi w la-
tach 1249–1844, upadek po po¿arze; po¿ar

(13) Prusice Ksiêstwo Oleœnickie Pierwsza wzmianka 1253 r., zamek z 1254 r.,
prawa miejskie 1297–1951; zniszczenia wojenne

(14) Psie Pole Ksiêstwo Wroc³awskie Prawa miejskie od 1252 r., miejsce bitwy
z 1100 r.; silna konkurencja ze strony Wroc³awia
(obecnie dzielnica miasta)

(15) Srebrna Góra Ksiêstwo Ziêbickie Pocz¹tki osady w XIII w., 1331 r. pierwsze
przywileje górnicze, zniszczenia w 1430 r. –
wojny husyckie, ponowne o¿ywienie po
1527 r.; kres górnictwa w wojnie trzydziestolet-
niej
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Oœrodek Po³o¿enie Charakterystyka; przyczyna spadku znaczenia

(16) Uraz Ksiêstwo Oleœnickie Pierwsza wzmianka 1203 r., prawa miejskie
1312–1945; wojenna zmiana populacji

(17) W¹sosz Ksiêstwo Oleœnickie Prawa miejskie 1290–1945; zniszczenia wojenne

(18) Wiñsko Ksiêstwo Oleœnickie Prawa miejskie 1285–1945; wojenna zmiana po-
pulacji

Okres panowania królów Czech (1335–1526)

(19) Dobromierz Ksiêstwo Œwidnickie Prawa miejskie 1409–1945, od 1277 r. osada
targowa; upadek ekonomiczny

(20) Leœnica Ksiêstwo Wroc³awskie Samodzielne miasto w latach 1226–1928, obec-
nie dzielnica Wroc³awia; silna konkurencja
Wroc³awia

(21) Lewin K³odzki Hrabstwo K³odzkie Prawa miejskie od po³owy XIV w.; zniszczenia
wojenne 1428 r. w czasie wojen husyckich

(22) Miedzianka Ksiêstwo Jaworskie Pierwsza wzmianka 1311 r., stare miasto gór-
nicze, prawa miejskie 1519–1945; wyczerpanie
z³ó¿ metali

(23) Miko³ajowice Ksiêstwo
Legnicko-Brzeskie

Miasto w latach 1345–1404; lokalizacja w pobli-
¿u Legnicy

(24) Rudna Ksiêstwo
Legnicko-Brzeskie

Miasto od pocz¹tku XIV w. do 1945 r.; upa-
dek ekonomiczny

Panowanie Habsburgów (1526–1740)

(25) Boles³awów Hrabstwo K³odzkie Wolne miasto górnicze od 1581 r. do wojny
trzydziestoletniej; upadek po tej wojnie

(26) Sulików Czechy Prawa miejskie od 1572 do 1945 r.; upadek
przemys³u w³ókienniczego

(27) Z³otniki
Lubañskie

Czechy Od 1677 r. wolne miasto górnicze; po¿ar 1834 r.
niszczy miasto

Panowanie pruskie i niemieckie (1740–1945)

(28) Cieplice Œl¹skie
Zdrój

III Rzesza Pierwsza wzmianka o ciep³ych Ÿród³ach po-
chodzi z 1281 r., prawa miejskie 1935–1976;
decyzja administracyjna o w³¹czeniu do Jeleniej
Góry

Przynale¿noœæ do pañstwa polskiego (po 1945 r.)

(29) Sobieszów PRL Pierwsza wzmianka w 1380 r., prawa miej-
skie 1967–1976; decyzja administracyjna o w³¹-
czeniu do Jeleniej Góry

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Dolny Œl¹sk. Œl¹sk Opolski 2005, Popio³ek 1971, Galas,
Galas 2001, Historia Œl¹ska 2002, Miasta Dolnego Œl¹ska 1990.

Koncepcje trajektorii chaotycznych, punktów bifurkacji oraz parametrów
wra¿liwych pos³u¿y³y w poni¿szym opracowaniu do identyfikacji determinant
zaniku funkcji miejskich w tych oœrodkach. Jednoczeœnie autorzy dokonali oceny
u¿ytecznoœci takiego podejœcia do badania œcie¿ek ewolucji oœrodków miejskich
i wyró¿niania jej etapów na bazie cyklu ¿ycia oœrodków miejskich (rysunek 1).
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Podobnie jak w przypadku organizmów ¿ywych, produktów czy podmio-
tów gospodarczych oraz wielu innych wielowymiarowych, czasoprzestrzen-
nych obiektów, równie¿ w przypadku oœrodków miejskich wyró¿niæ mo¿na ich
cykl ¿ycia. Obejmuje on kilka istotnych faz, od powstania miasta poprzez jego
rozwój, apogeum, po spadek czy wrêcz zmierzch znaczenia. Ka¿da faza ma
swoje charakterystyki, etapy i czas trwania. O ich powstaniu i trwaniu decyduj¹
odpowiednie determinanty, charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowanym znaczeniem
czy si³¹ oddzia³ywania. Rozpoznanie tych determinant (zmiennych niezale¿-
nych) i si³y ich wp³ywu ma decyduj¹ce znaczenie dla modelowania cyklu ¿ycia
danego oœrodka miejskiego. Je¿eli modele opieraj¹ siê na chaosie deterministycz-
nym, nie bez znaczenia jest identyfikacja punktów bifurkacji i ich parametrów
wra¿liwoœci. S³aboœci¹ modeli chaotycznych jest ich ograniczona wartoœæ pre-
dykcyjna, zwi¹zana w³aœnie z ograniczon¹ czasoprzestrzenn¹ okreœlonoœci¹
tych elementów. Z drugiej strony zastosowanie modeli chaotycznych tworzy
potencjalne mo¿liwoœci lepszego rozumienia cyklu ¿ycia oœrodków miejskich,
a zw³aszcza zrozumienia roli czynników specyficznych dla danego oœrodka czy
regionu. Pozwoli równie¿ lepiej identyfikowaæ czynniki sterowalne (zale¿ne od
cz³owieka) i niesterowalne (poza kontrol¹ ludzi), a tak¿e opracowaæ precyzyj-
niejsze modele powstawania i ewolucji miast – metropolitalnych, prowincjonal-
nych i pionierskich.

Wybrane przyczyny wyodrêbnienia oœrodków miejskich
w œwietle chaosu deterministycznego

W geografii i teorii urbanizacji znaleŸæ mo¿na wiele koncepcji, które próbuj¹
wyjaœniæ przyczyny oraz sposoby powstawania i rozwoju miast3. Miasto jest
specyficzn¹ i niezwykle wa¿n¹ form¹ osadnicz¹. Charakteryzuje j¹, w porów-
naniu z wiosk¹, bardziej ró¿norodny, rozbudowany charakter. Badania prowa-
dzone w ramach geografii ekonomicznej (por. Domañski 2012) pozwalaj¹ na
identyfikacjê wielu czynników sprzyjaj¹cych osadnictwu i procesom urbaniza-
cyjnym, które odgrywaj¹ zró¿nicowan¹ rolê co do zbioru i znaczenia w przypad-
ku poszczególnych miast Dolnego Œl¹ska.
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Rys. 1. Cykl ¿ycia oœrodków miejskich
�ród³o: Opracowanie w³asne.

3 Przegl¹d tych koncepcji znaleŸæ mo¿na w: Liszewski, Maik 2000, S³odczyk 2001.



Wachlarz czynników sprzyjaj¹cych osadnictwu i procesom urbanizacyjnym
jest bardzo szeroki i zró¿nicowany (rysunek 2). Obejmuje czynniki przyrod-
niczo-geograficzne, historyczno-kulturowe czy spo³eczno-gospodarcze.

Wœród czynników przyrodniczo-gospodarczych szczególnie eksponuje siê
wodê i sieæ hydrograficzn¹, gleby, klimat, bogactwa naturalne oraz ukszta³to-
wanie powierzchni. Wp³yw ukszta³towania powierzchni ziemi na powstawanie
miast mo¿na analizowaæ na trzech p³aszczyznach: 1. wp³ywu wysokoœci nad
poziomem morza na lokalizacjê osad ludzkich, 2. wp³ywu ukszta³towania i rze-
Ÿby terenu na lokalizacjê osadnictwa oraz 3. roli i znaczenia lokalnych warun-
ków topograficznych na lokalizacjê, kszta³t czy rozwój osad ludzkich.

Wœród czynników historyczno-kulturowych eksponuje siê procesy tworzenia
siê religii, jêzyka, ró¿nych form kultury i historyczn¹ ekspansjê kolonialn¹. Nie
bez znaczenia by³y równie¿ stosowane w historii formy wyró¿niania miast –
akty erekcyjne, akty lokacyjne, przywileje handlowe (targi, jarmarki, prawo
mili) czy podatkowo-pieniê¿ne (ulgi podatkowe czy prawo bicia monety), pra-
wo wykupu, a tak¿e wybór centrów administracyjnych i religijnych.

Najczêœciej wymienianymi czynnikami spo³eczno-gospodarczymi s¹ takie
procesy jak: tworzenie siê cywilizacji przemys³owej, rozwój osadnictwa wypo-
czynkowo-turystycznego czy edukacja (miasta uniwersyteckie), a tak¿e rozsze-
rzanie siê funkcji miejskich, kreuj¹cych procesy urbanizacyjne. Du¿¹ rolê od-
grywaj¹ równie¿ rozmiary rynku, gwarantuj¹ce osi¹gniêcie korzyœci skali po
stronie produkcji (poda¿y) i popytu dóbr oraz us³ug, bez generowania zna-
cz¹cych kosztów transportu. Ekonomiczna teoria lokalizacji, pocz¹wszy od stu-
diów J. von Thünena z 1826 r. poprzez analizy W. Launhardta z 1872 r. i A. We-
bera z 1909 r. a¿ po badania W. Christallera z 1933 r. i A. Löscha z 1940 r., stara
siê znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, które z czynników determinuj¹cych procesy
lokalizacji odgrywaj¹ wiod¹c¹ rolê w tworzeniu i ewolucji oœrodków miejskich.
Podobne wyzwania podejmuje nowa geografia ekonomiczna, wykorzystuj¹c
pojêcia i modele ekonomiczne (szerzej: Becla, Czaja 2009). Teoria chaosu deter-
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Rys. 2. G³ówne czynniki osadniczo- i miastotwórcze
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Liszewski, Maik 2000, S³odczyk 2001.



ministycznego dostarcza dla tych studiów wielu bardzo interesuj¹cych wskazó-
wek dotycz¹cych zw³aszcza tzw. czynników przypadkowych (losowych czy ra-
czej drugorzêdnych lub trudno identyfikowalnych) powstawania, rozwoju
i zaniku funkcji miejskich. Ich identyfikacja ma najczêœciej charakter analiz
retrospektywnych (podejœcie ex post), co obni¿a ich walory implementacyjno-de-
cyzyjne czy planistyczne. Teoria chaosu deterministycznego zwraca uwagê na
inny charakter i zmienne znaczenie tych czynników.

Prawno-instytucjonalne podstawy przyznawania (regulacji)
praw miejskich

Historia osadnictwa, z którym ³¹czono atrybuty miejskoœci, jest bardzo od-
leg³a, siêgaj¹ca siódmego tysi¹clecia p.n.e. Pierwsze miasta wyró¿niano przede
wszystkim w oparciu o liczbê mieszkañców, znaczenie ekonomiczno-handlowe
czy walory militarne (na przyk³ad Jerycho w Palestynie, Catal Hüyük w Anato-
lii, Ur czy Uruk w Mezopotamii). W póŸniejszym okresie (staro¿ytnoœæ) roœnie
miastotwórcza rola pañstwa, wyra¿ana przede wszystkim poprzez decyzje
osadnicze w³adców, sterowan¹ lub ¿ywio³ow¹ kolonizacjê czy rozwój funkcji
administracyjnych, handlowych i/lub kulturowo-religijnych.

W póŸnym œredniowieczu rozwinê³a siê regulacja prawno-lokacyjna i po-
wsta³a nowa koncepcja miasta dostosowana do ewolucji funkcji takiego oœrod-
ka, samorz¹du miejskiego i struktury spo³eczno-zawodowej. Lokowane miasta
otrzyma³y prawa miejskie, które okreœla³y organizacjê i kompetencje w³adz
miejskich (burmistrza czy rady miejskiej), gospodarkê miejsk¹ (w tym przywi-
leje targowe, okreœlenie op³at od dzia³alnoœci handlowej i rzemieœlniczej czy
nieruchomoœci) oraz prawa mieszkañców (o statucie mieszczan). Akt lokacji by³
urzêdowym potwierdzeniem faktu, ¿e dane miasto mo¿e istnieæ i funkcjonowaæ
w okreœlonych ramach prawnych, formie przestrzennej oraz organizacyjnej.
Sama lokacja przyczynia³a siê do wiêkszej samodzielnoœci miast („powietrze
miejskie czyni wolnym” – por. Wielowieyski 1968), rozwoju spo³eczno-eko-
nomicznego miast i ich ekspansji demograficznej oraz terytorialnej. Nie pozo-
stawa³ równie¿ bez wp³ywu na rozwój przestrzenny takiego oœrodka. Znakomi-
ty badacz œredniowiecznych struktur spo³ecznych Max Weber wyró¿ni³ cztery
g³ówne cechy ówczesnej miejskoœci, takie jak: 1. czêœciowa autonomia organiz-
mu miejskiego, 2. fortyfikacja obronna, 3. fizyczny i funkcjonalny rynek oraz
4. s¹d.

Œredniowieczna prawna lokacja miast by³a systematycznie rozwijana w kolej-
nych stuleciach, staj¹c siê w czasach nowo¿ytnych podstaw¹ nadawania for-
mom osadniczym praw miejskich. Decyzje prawno-administracyjne s¹ obecnie
zasadniczym wyró¿nikiem miasta, chocia¿ opieraj¹ siê one czêsto na innych
wskaŸnikach i charakterystykach, na przyk³ad demograficznych (liczba miesz-
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kañców), gospodarczych (poziom rozwoju i charakter lokalnej gospodarki),
administracyjnych (lokalizacja instytucji pañstwowych i samorz¹dowych), kul-
turowo-religijnych (istnienie i znaczenie instytucji z tego zakresu) czy historycz-
nych (posiadanie praw miejskich nadanych wczeœniej).

W przypadku Dolnego Œl¹ska wyró¿niæ mo¿na kilka zasadniczych przyczyn
tworzenia siê miast (rysunek 3), takich jak: po³o¿enie na szlaku handlowym lub
w strategicznym, militarnym miejscu, lokalizacja jako oœrodka ekspansji na te-
reny geograficznie trudne (podnó¿a gór, obszary zalesione czy podmok³e),
ksi¹¿êce centrum administracyjne i oœrodek eksploatacji surowców natural-
nych. W nieco póŸniejszym okresie dochodz¹ bardziej z³o¿one czynniki urba-
nizacyjne, zw³aszcza nabieranie przez niektóre osady charakteru thunenowskie-
go centrum obszaru rolniczego czy centrum procesów industrializacji i wzrostu
znaczenia us³ug (serwicyzacji) w ¿yciu publicznym.

Z punktu widzenia chaosu deterministycznego szczególne znaczenie maj¹ te
czynniki, które w decyduj¹cy sposób wp³ywa³y na procesy miastotwórcze lub
ich zanik, bêd¹c jednoczeœnie trudnymi do identyfikacji i/lub predykcji. W his-
torii Dolnego Œl¹ska wyró¿niæ mo¿na kilka istotnych okresów tworzenia siê
oœrodków miejskich, szczególnie zaœ:

1. okres wczesnopiastowski, trwaj¹cy do 1138 r. (Testament Boles³awa Krzy-
woustego), w którym szczególne znaczenie odgrywa³y miastotwórcze czynniki
o charakterze obronnym (warownie, przeprawy) oraz gospodarczym (dostêp
do wody, ¿yzne gleby, szlaki handlowe);

2. okres rozbicia dzielnicowego (1138–1335), w którym obok wczeœniejszych
czynników roœnie znaczenie pozyskiwanych przywilejów (akty lokacyjne, ka-
sztelanie) oraz mo¿liwoœci ekspansji terytorialnej (tereny podgórskie, inne tere-
ny niezagospodarowane, lokacja zakonów);

3. okres panowania czeskiego (1336–1526), w którym roœnie znaczenie czyn-
ników handlowo-ekonomicznych, a tak¿e konsekwencji wojen husyckich oraz
uk³adów politycznych (Wyszehrad, Trenczyn, Wiedeñ);
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4. okres panowania Habsburgów (1526–1740), w którym obserwujemy dalszy
wzrost znaczenia czynników gospodarczych (górnictwo, rolnictwo, rzemios³o
i handel), a tak¿e dramatycznych wydarzeñ spo³ecznych (reformacja) i militar-
no-politycznych (wojna trzydziestoletnia, wojny religijne);

5. okres panowania pruskiego i niemieckiego (1740–1945), w którym nast¹pi³a
stabilizacja polityczna w regionie, przy jednoczesnym gwa³townym rozwoju
gospodarki kapitalistycznej i maszynowego, nowoczesnego przemys³u prze-
twórczego, co pogorszy³o sytuacjê wielu oœrodków miejskich o gospodarce rze-
mieœlniczej;

6. okres przynale¿noœci do pañstwa polskiego (po 1945 roku), w którym
nast¹pi³a wyraŸna polaryzacja rozwoju oœrodków miejskich z dominacj¹ Wroc³a-
wia jako regionalnej metropolii oraz Legnicy, Jeleniej Góry i Wa³brzycha (miast
wojewódzkich do 1999 r.) i lokalnych centrów gospodarczo-administracyjno-
-handlowych (Œwidnica, K³odzko, Lubin, G³ogów, Boles³awiec czy Zgorzelec).

Ju¿ w okresie wczesnopiastowskim Dolny Œl¹sk nale¿a³ do obszarów gêsto
zaludnionych przez plemiona Dziadoszan, Bobrzan, Œlê¿an, a tak¿e Miliczan,
£u¿yczan czy Opolan. O rozk³adzie osadnictwa decydowa³y czynniki takie jak:
ukszta³towanie terenu, rzeki, obszary podmok³e czy gleby, tereny leœne i kli-
mat. Nieco póŸniej wiêkszego znaczenia nabieraj¹ surowce mineralne, wystê-
puj¹ce tu w bogatej gamie w postaci wêgla kamiennego i brunatnego, rud meta-
li (z³ota, srebra, o³owiu, ¿elaza, miedzi), kamieni ozdobnych i jubilerskich czy
u¿ytecznych ska³. Roœnie te¿ znaczenie nowych terenów uprawnych (pod past-
wiska czy uprawy rolne) oraz zasobów drewna, w po³¹czeniu z piaskami szklar-
skimi (huty ¿elaza i szk³a). Du¿e znaczenie dla osadnictwa, a zw³aszcza oœrod-
ków wypoczynkowych, leczniczo-uzdrowiskowych i sportowych odgrywa³y
czynniki klimatyczne oraz zasoby wód mineralnych. Dziêki nim rozwinê³o siê
na Dolnym Œl¹sku kilkanaœcie miast uzdrowiskowych. W XIX oraz XX w.
wzros³o równie¿ znaczenie czynników przyrodniczych, a zw³aszcza ochrona
i dostêpnoœæ atrakcyjnych ekosystemów i obiektów dziedzictwa kulturowego
oraz œrodowiskowego. S¹ to jednak czynniki wzmacniaj¹ce ju¿ istniej¹ce funk-
cje miastotwórcze, a nie kreuj¹ce nowe oœrodki miejskie. Podobnie jest ze zna-
czeniem funkcji administracyjnych (siedziby gmin, powiatów czy diecezji).

Czynniki determinuj¹ce zanik funkcji miejskich
w wybranych miastach Dolnego Œl¹ska

Z punktu widzenia prezentowanego opracowania interesuj¹ce s¹ czynniki
determinuj¹ce zanik funkcji miastotwórczych i postêpuj¹c¹ ruralizacjê okreœlo-
nych miejscowoœci (oœrodków osadniczych). W przypadku Dolnego Œl¹ska mo-
¿emy dostrzec kilka grup takich czynników (rysunek 4).
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Pierwsz¹ grupê stanowi¹ czynniki zwi¹zane z przesuniêciami centrów
spo³eczno-ekonomicznych w regionie. Taka sytuacja na Dolnym Œl¹sku ³¹czy³a
siê miêdzy innymi z wielokrotnymi zmianami granic administracyjnych, poja-
wieniem siê nowych centrów w³adzy (Praga, Wiedeñ, Berlin) czy odkryciami
geologicznymi i rozwojem nowych oœrodków (Wa³brzych, Zag³êbie Miedziowe).

Druga grupa obejmuje czynniki polityczno-administracyjne, ³¹cz¹ce siê z na-
dawaniem, kupowaniem i odbieraniem aktów lokacyjnych czy przywilejów
handlowych, podatkowych lub menniczych.

Trzecia grupa to czynniki pozaekonomiczne. Nale¿¹ do nich przede wszyst-
kim klêski (powodzie, po¿ary) i epidemie. Odgrywa³y one szczególn¹ rolê
w zaniku funkcji miejskich na Dolnym Œl¹sku. W wiêkszoœci przypadków miast
badanego regionu tego typu zdarzenia stanowi³y ogromne zagro¿enie ich egzy-
stencji. Czêœæ oœrodków potrafi³a jednak przezwyciê¿yæ ich negatywne skutki.
Po¿ary i inne klêski losowe doprowadzi³y jednak do ca³kowitego upadku Cisz-
kowa, Lubi¹¿a czy Z³otnik Lubañskich.

Czwarta grupa czynników prowadz¹cych do zaniku funkcji miastotwór-
czych ma charakter socjologiczno-historyczny oraz historyczno-militarny. Wœród
czynników spo³ecznych wa¿ne s¹ zw³aszcza trzy zjawiska – reformacja i jej skut-
ki, ruchy spo³ecznego protestu w XIX stuleciu oraz wysiedlenie ludnoœci nie-
mieckiej po II wojnie œwiatowej, po³¹czone z nap³ywem Polaków. Czynniki
militarno-historyczne dotyczy³y wojen, które mia³y miejsce w regionie. Szcze-
gólne znaczenie mia³y tu: wojny husyckie (1419–1434), wojna trzydziestoletnia
(1618–1648), trzy wojny œl¹skie (1740–1742, 1744–1745 i 1756–1763) oraz II wojna
œwiatowa (1939–1945). Wojny husyckie, dramatyczne dla wiêkszoœci miast Dol-
nego Œl¹ska, zakoñczy³y znaczenie Lewina K³odzkiego jako miasta, wojna trzy-
dziestoletnia Boles³awowa, GrodŸca i Srebrnej Góry, zaœ II wojna œwiatowa –
Borowa, Prusic, Urazu, Wiñska czy W¹sosza.

Kolejne, niezwykle wa¿ne czynniki upadku niektórych oœrodków miejskich
³¹czy siê z przyczynami ekonomicznymi. Dotyczy³o to przede wszystkim upad-
ku rzemios³a i tradycyjnej wytwórczoœci rêkodzielniczej pod wp³ywem rewolu-

88 Agnieszka Becla, Stanis³aw Czaja

Powody utraty statusu miasta

Zmiany
uwarunkowañ
lokalizacyjnych

(czynniki
zewnêtrzne)

Polityczno-administracyjne
(utrata przywilejów)

Pozaekonomiczne
(katastrofy, kataklizmy itp.)

Socjologiczne
i historyczne

oraz polityczne

Ekonomiczne
(zmiany gospodarcze)

Konkurencja
pomiêdzy miastami

Rys. 4. Czynniki determinuj¹ce zanik funkcji miejskich wybranych oœrodków Dolnego Œl¹ska
�ród³o: Jak w rys. 1.



cji przemys³owej i postêpu technicznego. Upadek w³ókiennictwa oznacza³ ko-
niec Che³mska Œl¹skiego i Sulikowa jako miast, upadek lniarstwa Dobroszyc,
wyczerpanie z³ó¿ rud metali Miedzianki, a upadek handlu Dobromierza.

Dla kilku oœrodków miejskich przyczyn¹ upadku by³a lokalizacja w pobli¿u
innego, zbyt silnie konkurencyjnego i dynamicznego oœrodka. Grodziec prze-
gra³ rywalizacjê z Boles³awcem, Grodziszcze ze Œwidnic¹, Œwiny z Bolkowem,
Cerekwica z Trzebnic¹, Psie Pole i Leœnica z Wroc³awiem, Dobromierz ze Œwie-
bodzicami i Jaworem, zaœ Rudna z Lubiniem i Polkowicami.

Analiza informacji dotycz¹cych zaniku funkcji miejskich i miastotwórczych
potwierdza znaczenie czynników przypadkowych w ewolucji wielu oœrodków
na Dolnym Œl¹sku. Czynniki takie dotyka³y w badanym regionie wszystkie
miasta. Dla czêœci z nich jednak nie by³y to zdarzenia pojawiaj¹ce siê w punk-
tach bifurkacji ich trajektorii rozwoju. Pozwoli³o to tym miastom zachowaæ funk-
cje miejskie i miastotwórcze we w³asnej przestrzeni spo³eczno-ekonomicznej
i geograficzno-przyrodniczej. Natomiast w przypadku powy¿szych 29 oœrodków
(por. tabela 1) czynniki te, w po³¹czeniu z determinantami podstawowymi, dopro-
wadzi³y do zupe³nego zaniku tych funkcji i utraty statusu oœrodka miejskiego.

U¿ytecznoœæ teorii chaosu deterministycznego dla identyfikacji
przyczyn zaniku funkcji miejskich

Analiza cyklu ¿ycia oœrodków miejskich z wykorzystaniem teorii chaosu
deterministycznego pozwala nie tylko zwróciæ uwagê na tzw. czynniki przypad-
kowe, bêd¹ce w istocie identyfikacj¹ parametrów wra¿liwoœci, ale równie¿ po-
maga dostrzec zagro¿enie zanikiem funkcji miejskich czy niebezpieczeñstwo
zahamowania rozwoju danego oœrodka.

Podejœcie oparte na teorii chaosu deterministycznego w zakresie cyklu ¿ycia
miasta mo¿na pokrótce przedstawiæ nastêpuj¹co (rysunki 1 i 5). W pewnym
okresie rozwoju cywilizacyjnego wybrana przestrzeñ geograficzna spe³nia wa-
runki lokalizacji osadnictwa, co zapocz¹tkowuje powstanie osady. Je¿eli g³ów-
ne czynniki rozwoju s¹ dostatecznie istotne, pozwalaj¹ na rozwój danego oœrod-
ka i przekszta³cenie go w oœrodek miejski. Determinantami tego procesu mog¹
byæ elementy przewidywalne (obserwowalne), jak na przyk³ad sprzyjaj¹ce œro-
dowisko przyrodnicze, lub przypadkowe, jak na przyk³ad brak negatywnych
zdarzeñ – po¿arów, powodzi, epidemii czy wojen.

Ka¿de miasto bêdzie przechodziæ nastêpnie fazê rozwoju, która jest wyni-
kiem demograficznych i ekonomicznych efektów skali, a tak¿e krugmano-
wskich korzyœci zewnêtrznych, podzia³u pracy i wzrostu wydajnoœci gospo-
darowania, sprawniejszych systemów zarz¹dzania i informacyjnych. Ekspansja
taka ma miejsce a¿ do momentu wyczerpania prostych, czêsto ekstensywnych
czynników rozwoju. Pojawia siê wówczas pierwsze optimum rozwoju.
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Przekroczenie tej bariery jest mo¿liwe w tych przypadkach, gdy pojawi¹ siê
nowe zasoby ekonomiczne lub nowe, efektywniejsze sposoby wykorzystania
dotychczasowych zasobów. W innym przypadku rozpoczn¹ siê procesy spadku
znaczenia danego oœrodka. Zjawisko takie obserwujemy w przypadku wielu
miast Dolnego Œl¹ska, jak na przyk³ad Jeleniej Góry, która próbowa³a zachowaæ
swoje mo¿liwoœci rozwojowe poprzez ekspansjê terytorialn¹ (w³¹czenie s¹sied-
nich miejscowoœci – Cieplic Œl¹skich Zdroju, Sobieszowa, Jagni¹tkowa, Maciejo-
wej itp.), oraz Wa³brzycha, który w przeci¹gu kilku lat przestanie byæ drugim
co do wielkoœci miastem regionu.

Osi¹gniêcie apogeum rozwoju ³¹czy siê z regu³y ze stabilizacj¹ rozmiarów
demograficznych i ekonomicznych. Trwa ona dziesi¹tki lat. Szybszy spadek
znaczenia czy wrêcz zmierzch danego miasta mo¿e nast¹piæ pod wp³ywem
czynników przypadkowych, zw³aszcza negatywnych zdarzeñ losowych.

Ka¿dy oœrodek miejski rozwija siê przede wszystkim pod wp³ywem g³ów-
nych czynników rozwoju (por. rysunki 2 oraz 3). Wówczas czynniki przypad-
kowe wywo³uj¹ jedynie niewielkie modyfikacje tego rozwoju. Jednoczeœnie ka-
¿de miasto rozwija siê wed³ug trajektorii zawieraj¹cej punkty bifurkacji, czyli
takie momenty w rozwoju, w których uruchamiaj¹ siê parametry wra¿liwoœci
i wzrasta znaczenie, a czasami wrêcz dominacja, czynników przypadkowych
(rysunek 5). Wówczas trajektoria rozwoju mo¿e przyj¹æ postaæ: 1. œcie¿ki dal-
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szego rozwoju miasta, 2. œcie¿ki stagnacji oœrodka lub 3. œcie¿ki upadku miasta.
Kolejne punkty bifurkacji bêd¹ prowadziæ rozwijaj¹ce siê miasto do gwa³townej
ekspansji, zmniejszenia tempa dotychczasowej ekspansji czy zahamowania roz-
woju. Je¿eli wczeœniej miasto wesz³o na œcie¿kê stagnacji, parametry wra¿liwe
i czynniki przypadkowe mog¹ je poprowadziæ w kierunku o¿ywienia rozwoju,
zachowania stanu obecnego (status quo) czy powolnego zaniku oœrodka. Dla
miast upadaj¹cych w punktach bifurkacji ich trajektorii rozwoju mo¿e nast¹piæ
pewne odrodzenie miasta, d³ugotrwa³y zastój (stagnacja sekularna) lub szybki
zanik oœrodka.

Modele trajektorii opartej na chaosie deterministycznym pozwalaj¹ równie¿
zrozumieæ ewolucjê czynników ograniczaj¹cych funkcje miastotwórcze i iden-
tyfikowaæ nowe ich grupy. Studia nad funkcjonowaniem nowo¿ytnych miast
zwracaj¹ uwagê na konsekwencje szeroko rozumianych procesów zat³oczenia.
Po pierwsze, pojawia siê tradycyjne zat³oczenie transportowo-komunikacyjne,
co w efekcie prowadzi do permanentnych problemów wszystkich du¿ych miast
w sprawnym przemieszczaniu ogromnej rzeszy ludzi i masy towarów czy
œwiadczenia us³ug. Logistyczno-transportowe problemy aglomeracji miejskich
s¹ jednym z powa¿niejszych ich wyzwañ rozwojowych.

Po drugie, koncentracja populacji oraz dzia³alnoœci gospodarczej i poza-
ekonomicznej na relatywnie niewielkiej powierzchni powoduje wyk³adniczy
wzrost si³y antropopresji na œrodowisko przyrodnicze (szerzej: Czaja, Fiedor
2002). W konsekwencji poszczególne jego komponenty nale¿¹ do najsilniej zde-
gradowanych, a zgromadzone zanieczyszczenia tworz¹ zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia mieszkañców. Dodatkowo miejska polityka ekologiczna staje siê niezwy-
kle kosztowna.

Po trzecie, ju¿ doœæ wczeœnie dostrze¿ono negatywne skutki spo³eczne
zat³oczenia w miastach. Czo³owy polski agrarysta S. Mi³kowski ju¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ twierdzi³, ¿e miasto jest „soczewk¹” patologii spo³ecznych
(por. Czaja, Rumianowska 1994, Rozwój polskiej myœli ekonomicznej... 2004).
Tworz¹ce siê relacje miêdzyludzkie oraz narastaj¹ca anonimowoœæ wp³ywaj¹
na wzrost przestêpczoœci i patologii spo³ecznych (alkoholizmu, narkomanii,
prostytucji itp.). Obni¿aj¹ siê zasoby kapita³u spo³ecznego i gwa³townie rosn¹
koszty transakcyjne funkcjonowania spo³ecznoœci miejskich.

Zakoñczenie

Zanik funkcji miejskich wyst¹pi³ w wielu (prawie 30) oœrodkach Dolnego
Œl¹ska. Powstanie tych miast, a póŸniej ich upadek (czy zanik) mo¿na w cieka-
wy sposób badaæ, wykorzystuj¹c koncepcje oparte na chaosie deterministycz-
nym. Autorzy przeprowadzili tak¹ analizê, wykorzystuj¹c model cyklu ¿ycia
oœrodka miejskiego i kategorie chaotycznych trajektorii ewolucji obiektu (zjawis-
ka). Na ich podstawie mo¿na sformu³owaæ kilka spostrze¿eñ i wniosków:
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1. Ka¿de miasto posiada swój specyficzny cykl ¿ycia, warunkowany czynni-
kami podstawowymi i przypadkowymi.

2. Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego pozwala skuteczniej zi-
dentyfikowaæ i lepiej rozumieæ czynniki przypadkowe w ewolucji oœrodków
miejskich.

3. Podejœcie oparte na teorii chaosu deterministycznego nie odrzuca dotych-
czasowego dorobku geografii ekonomicznej, teorii urbanizacji, ekonomicznej
teorii lokalizacji czy nowej geografii ekonomicznej, lecz go uzupe³nia.

4. Zastosowanie tego dorobku do badañ regionalnych pozwala na identyfika-
cjê g³ównych przyczyn urbanizacji i czynników determinuj¹cych zanik miast na
Dolnym Œl¹sku.

5. Zrealizowane badania pozwoli³y dodatkowo potwierdziæ u¿ytecznoœæ po-
znawcz¹ teorii chaosu deterministycznego do badania procesów urbanizacyj-
nych (miastotwórczych).
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ZANIK FUNKCJI MIEJSKICH W NIEKTÓRYCH OŒRODKACH DOLNEGO ŒL¥SKA
– PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE Z PERSPEKTYWY CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono realne przyczyny wyodrêbnienia oœrodków miejskich w his-
torii ludzkoœci w œwietle chaosu deterministycznego. Omówiono prawne i instytucjonalne podsta-
wy przyznawania (regulacji) praw miejskich. Zidentyfikowano czynniki determinuj¹ce zanik funk-
cji miejskich w regionie dolnoœl¹skim. Ponadto oceniono u¿ytecznoœæ teorii chaosu deterministycz-
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nego dla identyfikacji przyczyn zaniku funkcji miejskich na podstawie badañ empiryczno-
-historycznych dla Dolnego Œl¹ska. Zanik funkcji miejskich wyst¹pi³ w wielu (prawie 30) oœrodkach
Dolnego Œl¹ska. Powstanie tych miast, a póŸniej ich upadek (czy zanik) mo¿na w ciekawy sposób
badaæ, wykorzystuj¹c koncepcje oparte na chaosie deterministycznym. Autorzy przeprowadzili
tak¹ analizê, wykorzystuj¹c model cyklu ¿ycia oœrodka miejskiego i kategorie chaotycznych traje-
ktorii ewolucji obiektu (zjawiska). Na ich podstawie mo¿emy sformu³owaæ kilka wniosków: 1. Ka¿-
de miasto ma swój specyficzny cykl ¿ycia, warunkowany czynnikami podstawowymi i przypadko-
wymi. 2. Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego pozwala skuteczniej zidentyfikowaæ
i lepiej rozumieæ czynniki przypadkowe w ewolucji oœrodków miejskich. 3. Podejœcie oparte na teo-
rii chaosu deterministycznego nie odrzuca dotychczasowego dorobku geografii ekonomicznej, teo-
rii urbanizacji, ekonomicznej teorii lokalizacji czy nowej geografii ekonomicznej, lecz go uzupe³nia.
4. Zastosowanie tego dorobku do badañ regionalnych (Dolny Œl¹sk) pozwala na identyfikacjê za-
równo przyczyn tutejszej urbanizacji, jak i czynników determinuj¹cych zanik funkcji miastotwór-
czych w tej przestrzeni. 5. Zrealizowane badania pozwoli³y dodatkowo potwierdziæ u¿ytecznoœæ
poznawcz¹ teorii chaosu deterministycznego do badania procesów urbanizacyjnych (miastotwór-
czych).

S£OWA KLUCZOWE: zanik funkcji miejskich, chaos deterministyczny, cykl ¿ycia miasta, Dolny
Œl¹sk
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