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LIMA – MIASTO KRÓLÓW I MIASTO uBOgICh

Streszczenie

Lima, miasto założone przez Francisca Pizarra jako Miasto Królów, było w okresie kolonii hisz-
pańskiej najważniejszym ośrodkiem politycznym i gospodarczym w Ameryce Południowej. Charak-
teryzowała się piękną architekturą, regularnym planem ulic, ale również bardzo głęboką segregacją 
społeczną, w której biali potomkowie hiszpańskich konkwistadorów stanowili warstwę uprzywilejo-
waną. Okres po uzyskaniu niepodległości, który nie przyniósł reform społecznych i utrwalił panujące 
podziały przyczynił się do stagnacji w rozwoju, a wiek XX, szczególnie od lat 60. spowodował na-
pływ do stolicy imigrantów ze wsi, którzy nie znajdując możliwości mieszkania w mieście lokowali 
się na jego peryferiach i dali impuls do tworzenia się rozległych przestrzeni ubogiego budownictwa 
na otaczających Limę pustynnych wzgórzach.

Słowa kluczowe: Lima, rozwój metropolitalny, fragmentacja, Callao, barriadas.

Wstęp

Żeby zrozumieć problematykę metropolii ukształtowanej przez zespół miejski Lima – 
Callao należy prześledzić procesy rozwoju społeczno-gospodarczego Peru w ostatnich deka-
dach oraz uwarunkowania demograficzne tegoż rozwoju, szczególnie cechy rozmieszczenia 
ludności w kraju. W Peru mieszka dziś około 31,5 mln ludzi, a roczny wskaźnik wzrostu lud-
ności wynosi ok. 1,6%. Wskaźnik ten jest niższy niż notowany jeszcze w końcu XX wieku, 
co jest związane ze spadkiem współczynnika urodzeń w ostatnich latach. W miastach miesz-
ka 75% ludności i udział ten stale rośnie. Ponad 55% ludności skupia się na wybrzeżu pa-
cyficznym w regionie Costa, w Sierra żyje 32%, a w regionie Selva – 13,4% ludności kraju. 
Ocenia się, że w regionie miejskim Limy (w obszarze metropolitalnym Lima-Callao) sku-
pia się ponad 32% ludności Peru. Dwie pozostałe największe metropolie Peru to Arequipa  
(2,7% mieszkańców kraju) oraz Trujillo (2,5%). Wzrost liczby ludności największych miast 
peruwiańskich, w tym głównie stolicy kraju (1,6% rocznie) spowodowany jest intensywnym 
napływem imigrantów z pozostałych, głównie wiejskich regionów (www4). 

Historia Limy wiąże się z historią prowincji Callao. Razem tworzą one konurbację 
miejską, której problemy i możliwości stanowią przedmiot analiz badaczy od wielu dekad. 
Kwestie transportu, ekspansji zabudowy miejskiej, infrastruktury technicznej, handlu, bez-
pieczeństwa, usług publicznych itp. dotyczą całej metropolii, a nie jej poszczególnych czę-
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ści. Obszar Metropolitalny Lima – Callao stanowi też najważniejsze centrum gospodarcze 
kraju. Z powodu warunków przyrodniczych tego zespołu miejskiego, głównie braku nowych 
terenów pod zabudowę oraz ogromnych problemów z zaopatrzeniem w wodę, przewiduje 
się spadek tempa przyrostu nowych inwestycji i miejsc pracy w regionie. Rozbudowa portu 
morskiego oraz portu lotniczego wyczerpują możliwości lokalizacyjne na tym obszarze. Od 
czasu intensywnego rozwoju przemysłu w latach 50. XX wieku notowany jest gwałtowny 
wzrost popytu na ziemię, szczególnie na osi łączącej miasto z portem w Callao (www1). 

Nasilenie się potoków migracyjnych do Limy, wynika w dużej mierze z braku pracy 
i biedy w interiorze. Napływ ludności do stolicy spowodował wzrost popytu na ziemię pod 
zabudowę mieszkaniową w mieście. Przyczyniło się to do tworzenia mechanizmów niele-
galnego zajmowania gruntów pod zabudowę przez mieszkańców o najniższych dochodach. 
Zajęli oni tereny, które nie były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przekroczono 
tym samym istniejące przepisy dotyczące lokalizacji nowych osiedli: invasiones i pueblos 
jóvenes. Stanowią one elementy w przestrzeni, które zostały włączone w miejski rynek 
nieruchomości. Ich mieszkańcy zajmują się nieformalnym handlem i drobną wytwórczo-
ścią, dzięki czemu mają zapewnione w miarę stałe dochody. Wąski, formalny rynek pracy, 
szczególnie w przemyśle sprawia, że Lima jest miastem sektora trzeciego, w którym usłu-
gi i spekulacja ziemią stanowią podstawy ekonomiczne dla znacznych grup mieszkańców. 
Intensyfikacja użytkowania ziemi miejskiej jako efekt dynamiki procesów urbanistycznych 
poddaje się warunkom dyktowanym przez rynek (www1). Stały wzrost popytu na działki 
budowlane sprawił, że rozwój strefy zurbanizowanej przebiega znacznie szybciej w kierun-
ku północnym, gdzie tworzą się kolejne osiedla marginalne, niż w kierunku południowym.  
Ich zasięg już dawno przekroczył granice administracyjne miasta i rozprzestrzenił się na 
tereny pustynne prowincji Callao. To sprawia, że analizując procesy rozwoju Limy należy 
brać pod uwagę cały obszar zurbanizowany doliny rzeki Rimac.

Rys historyczny – rozwój miasta od czasów kolonialnych

Dnia 18 stycznia 1535 roku hiszpański konkwistador Francisco Pizarro założył Limę. 
Stanowiło to niewątpliwie najważniejszy akt polityczny dokonany przez konkwistadorów 
na wybrzeżu pacyficznym. Jej nazwa prawdopodobnie pochodzi od rzeki Rimac, którą 
Hiszpanie wybrali na miejsce ośrodka administracyjnego, jednak wcześniej nazwali ją La 
Ciudad de Reyes (Miasto Królów). Powstałe w dolinie miasto miało zapewnione zaopatrze-
nie w wodę na tym pustynnym terenie, na którym średnia ilość rocznych opadów wynosi 
zaledwie od 40 do 50 mm. Jednocześnie wędrując w górę doliną rzeki konkwistadorzy do-
tarli w głąb lądu, do bogatych w srebro terenów Altiplano. Miasto powstało w odległości 
zaledwie 12 km od wybrzeża. Na południe od ujścia rzeki Rimac do oceanu, naprzeciw 
wyspy San Lorenzo powstał z kolei port Callao. Założenie tych dwóch miast było zgodne 
z ogólną zasadą przyjętą przez Hiszpanów, by w pobliżu ośrodka administracyjnego kolonii 
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znajdował się port morski (sama stolica – niezależnie od miejsca w hierarchii miast kolo-
nialnych nie była portem). Teren, na którym powstała Lima leży na wysokości 150 m n.p.m. 
(Wilhelmy, Borsdorf 1985). 

Lokalizacja miast, jak w przypadku wszystkich miast kolonialnych zakładanych przez 
Hiszpanów w Nowym Świecie, rozpoczęła się od nakreślenia planu ulic oraz wyznacze-
nia miejsca na budowę kościoła. Plan miasta miał formę trójkąta, którego najdłuższy bok 
przylegał do rzeki Rimac. W XVII wieku miasto otoczono murami obronnymi i liczyło 
wówczas 117 kwartałów o wymiarach 120x120 m. Cały jeden kwartał w momencie lokali-
zacji Limy zajął Francisco Pizarro, jego brat przyrodni Francisco Martin de Alcántara, pry-
watny sekretarz Pizarra oraz skarbnik. Działki były od siebie oddzielone murkami z adobe 
(zgodnie z rozporządzeniem królewskim z 1553 roku). Prawem majoratu większość działek 
w centrum, należących w pierwszych latach kolonii do Gerónimo de Aliaga, znajdowała 
się jeszcze w końcu XIX wieku w rękach jego rodziny. W środku wytyczonego planu po-
zostawiono kwartał wolny, na którym, po stronie wschodniej została zbudowana katedra 
(Wilhelmy, Borsdorf 1985). Pierwsi mieszkańcy Limy przybyli do miasta z wcześniej zało-

Ilustracja 1
Plan Limy z XVII wieku, z podziałem miasta na równe kwartały (Pedro de nolasco, 1687, 
Plano scenographico, de la ciudad de los Reyes, ó Lima Capital de los Reynos del Perú)

Źródło: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/324
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żonych ośrodków administracyjnych kolonii hiszpańskich – z Cuzco, Jauja i San Gallán. Jak 
podają Wilhelmy i Borsdorf (1985, s. 76), jedenastu osadników przybyło tu z Cuzco wraz 
z Franciskiem Pizarrem, 28 z Jauja i 31 z San Gallán. 

Dolina rzeki Rimac, w której Francisco Pizarro założył stolicę Wicekrólestwa Peru była 
gęsto zaludniona przez ludność indiańską. Z budowli przedhiszpańskich niewiele zostało, na-
tomiast kroniki mówią o gęstym osadnictwie rolniczym na intensywnie wykorzystywanych 
pod uprawę ziemiach. Z czasem ludność tubylcza została włączona w system enkomiendy 
(przymusowej pracy ludności miejscowej na rzecz zdobywców) i utraciła swoje ziemie.

Materiał budowlany dla nowej stolicy pochodził z różnych części kolonii. Granit z po-
bliskich Andów okazał się zbyt twardy do obróbki, więc np. do budowy portali na Plaza 
de Armas przywożono kamień z Ariki (dzisiaj Chile) oraz z Panamy. Drewno do budowy, 
m.in. słynnych balkonów pochodziło z wilgotnych lasów równikowych z okolic Guayaquilu 
(dzisiejszy Ekwador), zaś boazerie i meble produkowane były ze szlachetnych gatunków 

Ilustracja 2
Fragment planu Limy z XVII wieku, na którym widać sposób zagospodarowania 
poszczególnych kwartałów. U dołu Plaza de armas z pałacem wicekróla i katedra

Źródło: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/324
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drewna pochodzącego z południowego Chile, Kolumbii i Ameryki Środkowej (Wilhelmy, 
Borsdorf 1985, s. 76). 

Ilustracja 3
Drewniane balkony stanowią charakterystyczny element architektury Limy  
z czasów kolonialnych

Źródło: A. Czerny.

Od 1570 roku Lima zaczęła rozwijać się na prawym, północnym brzegu rzeki Rimac. 
Powstał tam szpital, od nazwy którego przyjęto nazywać całą dzielnicę San Lázaro. 
W 1635 roku, kiedy obchodzono rocznicę stulecia założenia miasta, Lima rozciągała się 
na długość 24 kwartałów wzdłuż brzegów rzeki Rimac, od kościoła Nuestra Señora de 
Montserrate po dzielnicę Santiago zamieszkaną przez Indian. Szerokość zabudowy wynosiła 
12 kwartałów. Do tego należy dodać dzielnicę San Lázaro na drugim brzegu rzeki. Wilhelmy 
i Borsdorf twierdzą, że w następnych 250 latach (do końca XIX wieku) obszar zajmowany 
przez miasto niewiele się zwiększył natomiast liczba ludności wzrosła ponad dwukrotnie 
(Wilhelmy, Borsdorf 1985, s. 77). Niestety, większość budynków z czasów pierwszego wie-
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ku kolonii została zniszczona podczas silnych trzęsień ziemi, które nawiedzały Limę w XVII 
i XVIII wieku. Dwukrotnie (w latach 1687 i 1746) trzęsienia ziemi były tak silne, że znisz-
czyły prawie całą zabudowę. Liczba ludności początkowo rosła powoli, właśnie ze względu 
na duże straty spowodowane trzęsieniami ziemi. W 1614 roku Lima liczyła 25 tys. miesz-
kańców, w 1745 roku na krótko przed tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi, było już  
60 tys. Jeszcze w 1791 roku miasto liczyło 56,2 tys. mieszkańców, ale nie policzono wów-
czas liczby niewolników i Indian (Wilhelmy, Borsdorf 1985, s. 78). W 1810 roku Lima 
liczyła 87 tys., ale po uzyskaniu niepodległości, na skutek wojen i poważnego kryzysu go-
spodarczego w 1842 roku liczba ta spadła do 52 tys. Wreszcie w 1875 roku osiągnęła po-
ziom 100 tys. mieszkańców. Z danych tych wyłania się obraz bardzo niestabilnego rozwoju, 
wynikającego zarówno z czynników naturalnych, jak też politycznych i ekonomicznych 
(Wilhelmy, Borsdorf 1985). 

Od tego czasu liczba ludności Limy zaczęła szybko rosnąć. Na początku XX wieku osią-
gnęła 130 tys. mieszkańców, w 1921 roku – 200 tys., w 1931 roku – 334 tys. i w 1940 roku 
– 523 tys., a wraz z Callao – ponad 600 tys. W latach 50. XX wieku liczba ludności aglome-
racji Limy przekroczyła 1 mln. Szybki wzrost zawdzięczała zarówno funkcji stołecznej, jak 
i portowej. Podobnie jak w wypadku innych metropolii latynoamerykańskich, niezwykle dy-
namiczny wzrost liczby ludności rozpoczął się od lat 70. XX wieku. Spowodowane to było 
industrializacją kraju wspomaganą w wielu krajach Ameryki Łacińskiej przez przyjmowaną 
przez rządy, a promowaną przez CEPAL strategią substytucji importu (Czerny 1994). Była 
ona skutecznym narzędziem przyciągającym inwestorów międzynarodowych w przemyśle. 
Wzrost inwestycji i miejsc pracy stanowił najważniejszy czynnik przyciągający ludność 
wiejską do stolicy kraju. 

W 1976 roku liczba ludności zespołu miejskiego Lima-Callao wynosiła już 4,2 mln. 
Dzisiaj ta liczba się podwoiła. Nie są jeszcze znane dane spisu ludności z października 2017 
roku, ale ocenia się, że liczba ludności zespołu miejskiego przekroczyła 9 mln. Cała strefa 
zurbanizowana tworzy wielki trójkąt, którego najdłuższy bok rozciąga się wzdłuż wybrzeża 
oceanicznego i mierzy około 25 km od municypium Callao na północy do Chorrillos na po-
łudniu. Rozwój przestrzenny na południe jest utrudniony przez wysoki klif i skaliste okolice, 
natomiast stoki andyjskie na północy są coraz gęściej zaludniane. Można więc stwierdzić, że 
dzisiaj w zespole miejskim Lima-Callao mieszka co trzeci Peruwiańczyk.

Sytuacja obecna

Zgodnie ze spisem Ludności w 1940 roku liczba ludności Limy stanowiła zaledwie 10% 
ludności kraju, zaś w 2015 roku już 28%. Przy powierzchni Peru 1 285 000 km² można mówić 
o bardzo wysokiej koncentracji ludności w stolicy i dużych dysproporcjach w jej rozmiesz-
czeniu w skali kraju. Szacunki z 2015 roku określały liczbę ludności całego obszaru metro-
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politalnego na 8891 tys. Dane te zostaną zapewne zweryfikowane w najbliższych miesiącach 
w wyniku przeprowadzonego w październiku 2017 kolejnego spisu powszechnego. 

Najszybsze tempo wzrostu ludności notowano w latach 1972-1981 – 5,7%. Od 1981 
roku wskaźnik ten zaczął maleć (1981-1993 – 3,9% i 1993-2007 – 2%) na korzyść regionu 
metropolitalnego, głównie municypium Callao. Największy odsetek młodzieży w wieku do 
14 lat (30%) zarejestrowano w części północnej aglomeracji, co wynika z wysokiego udziału 
imigrantów w tej części miasta. W centrum Limy mieszkają głównie ludzie starsi, w wieku 
powyżej 65 lat (33% mieszkańców centrum), podczas gdy w innych częściach miasta ich 
udział jest znacznie niższy (Lima Norte – 26%, Lima Este 24%, Lima Sur 17%) (www1).

Rozwój przestrzenny miasta miał wyraźnie ukierunkowany charakter – następował 
od strony wschodniej, od Cercado de Lima (najstarszej części miasta nad rzeką Rimac) 
w kierunku Callao, gdzie zlokalizowany jest najważniejszy port morski Peru. To na tej linii 
uformowała się konurbacja –  według planistów peruwiańskich nieuporządkowana, rozga-
łęziona, monocentryczna, z dużym udziałem świeżo przybyłych do miasta imigrantów we-
wnętrznych. Ten szybko rozlewający się na okoliczne wzgórza zespół miejski zajął też doli-
ny trzech rzek: Chillón, Rímac y Lurín, które w czasach prekolumbijskich stanowiły ważny, 
z punktu widzenia zaopatrzenia w żywność, obszar rolniczy (de Mattos, Ludeña 2011).

Wzrost liczby ludności Limy w latach 1940-2015 według spisów powszechnych  
i danych INEI  

Wyszczególnienie
Liczba ludności

w tys.

1940 577,4
1961 1 689,5
1972 3 086,2
1981 4 381,5
1993 5 786,7
2007 7 665,8
2015 (szacunek) 8 890,8

Źródło: dane spisów ludności oraz raporty roczne Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Ekspansja zabudowy miejskiej na tereny pustynne, suche wzgórza otaczające Limę 
i w górę żyznych dolin rzecznych pociągała za sobą trudne do natychmiastowego rozwią-
zania kwestie polityczno-geograficzne, polityczno-administracyjne i przyrodnicze. Aspekt 
polityczno-geograficzny dotyczył braku regulacji prawnych umożliwiających tworzenie 
dystryktów, zapobieżenie nieuporządkowanym wzrostom zabudowy miejskiej o niskich 
standardach, nieskuteczności władz lokalnych w zaopatrzeniu nowych osiedli w odpowied-
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nią infrastrukturę miejską, braku wizji i strategii całościowego rozwoju tych terenów. Nowe 
osiedla powstawały spontanicznie, bez odpowiednich zezwoleń i często wbrew analizom 
dotyczącym jakości gruntu i możliwości wystąpienia zagrożeń dla powstających budynków 
(www1).

Gdy analizuje się aspekt polityczno-administracyjny należy podkreślić wysiłki w celu 
uzyskania autonomii prawnej municypiów wchodzących w skład prowincji, dystryktów, 
udział rządu centralnego w decydowaniu o gospodarce ziemią, utworzenie rządu regional-
nego Callao i specjalnego organizmu Lima Metropolitana, co w sumie sprawia, że podej-
mowanie decyzji dotyczących gospodarki przestrzennej jest procesem złożonym, pełnym 
przeszkód w realizacji korzystnych dla mieszkańców rozwiązań (www1). 

Aspekt przyrodniczy, w szczególności ukształtowanie terenu, który zajmuje Lima, a tak-
że koncentracja zabudowy miejskiej oraz relacji społecznych w ramach bardzo różnych grup 
i warstw zdecydowały o organizacji przestrzeni miejskiej, która określana jest jako „mono-
centryczna i rozgałęziona” (www1). Obszar centrum Limy podlegał silnej dywersyfikacji 
funkcjonalnej oraz intensyfikacji form użytkowania ziemi, co przyczyniło się do chaosu 
funkcjonalnego i trudności w zarządzaniu tym fragmentem miasta. Peryferie miasta charak-
teryzują się „modelem nieformalnym” użytkowania ziemi (www1). Pojawiły się tam specy-
ficzne dla tego modelu funkcje (przede wszystkim służące zaspokajaniu potrzeb mieszkań-
ców należących do niższych warstw społecznych), których celem jest również stworzenie 
możliwości zatrudnienia przynajmniej dla części mieszkańców, którzy z powodu niskich 
kwalifikacji zawodowych nie są w stanie uzyskać pracy w innych sektorach gospodarki. Te 
grupy mieszkańców zajmują głównie stoki wzniesień otaczających Limę. Tworzą dzielnice 
marginalne, w których występują braki w infrastrukturze technicznej. Jak podkreślano w pu-
blikacji Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao 1990-2010, rozwój tych dzielnic 
oraz poprawa warunków życia ich mieszkańców zależą od administracji centralnej Limy.

Wymienione procesy ekspansji zabudowy miejskiej sprawiły, że powierzchnia zurbani-
zowana aglomeracji (Lima-Callao) rośnie w szybkim tempie. 

W modelu wzrostu przestrzennego miasta współwystępują zjawiska intensywnego 
i ekstensywnego wykorzystania przestrzeni. O modelu ekstensywnego użytkowania można 
mówić w przypadku rozlewania się miasta na peryferie i powstawania nowych krajobra-
zów w przestrzeni peryferyjne miasta. Ich ekspansja na tereny nie zawsze odpowiednie dla 
zabudowy sprzyja wzrostowi zagrożenia w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych oraz trzęsień ziemi, degradacji środowiska naturalnego, szczególnie gleb i wy-
stępowaniu innych problemów środowiskowych (osuwisk, powodzi w przypadku zabudowy 
w wąskich dolinach andyjskich) (Atlas Ambiental de Lima 2016). Intensywne formy wyko-
rzystania przestrzeni miejskiej są to tereny śródmieścia zabudowywane przez deweloperów, 
na których powstają liczne wieżowce – siedziby banków, apartamentowce, siedziby organi-
zacji międzynarodowych oraz wielopiętrowe osiedla mieszkaniowe.
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Ilustracja 4
Dzielnica Miraflores położona na wysokim klifie nad brzegiem Oceanu Spokojnego

Źródło: A. Czerny.

Ilustracja 5
Centrum  handlowe  Larcomar

Źródło: A. Czerny.
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Układ ulic w starej Limie niewiele się zmienił. Stare uliczki częściowo poszerzono, a dla 
usprawnienia transportu w tej części miasta zbudowano diagonale – ulice przecinające sko-
sem układ szachownicowy. Tradycyjne funkcje centrum przejęła dzielnica Miraflores. To 
tam wyrosły nowoczesne gmachy – siedziby banków, hotele, centra handlowe (najbardziej 
znane to Larcomar nad urwistym brzegiem, skąd roztacza się wspaniały widok na ocean). 
Znaczenie tej dzielnicy podniosła budowa szybkiej linii autobusowej. Na wzór innych 
miast południowoamerykańskich także w Limie zbudowano wydzielone pasy dla autobu-
sów oraz dostosowano przystanki, do których można dojść tylko przejściami podziemnymi. 
Usprawniło to ruch w południowej i centralnej części miasta. Wydłużono i zmodernizowano 
bulwar nadmorski, wzdłuż którego powstaje strefa rekreacyjna Limy. 

Barriadas

Ponad połowa ludności Limy (szacowanej według najnowszych danych INEI na 10 mln 
mieszkańców w 2015 r.) mieszka w północnych i wschodnich dystryktach miasta. W Lima 

Ilustracja 6
Ventanilla – dystrykt w północnej części Callao zamieszkany przez ubogich 
mieszkańców aglomeracji

Źródło: M. Czerny.
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Este skupia się 27,1% ludności w 9 dystryktach), a w Lima Norte 25,6% (w 8 dystryktach) 
(www2). Najwięcej mieszkańców ma rozległy dystrykt San Juan de Lurigancho, który liczy 
1,1 mln, drugi jest dystrykt San Martin de Porres – 700 tys. ludności. 

W Limie zjawisko barriadas pojawiło się stosunkowo niedawno. W drugiej połowie XX 
wieku zaczęły rozwijać się biedne dzielnice imigrantów ze wsi, którzy zajmowali działki 
w strefie stanowiącej granicę między dawnymi, nawadnianymi terenami rolniczymi a pu-
stynią. Pojawienie się tego typu zabudowań oznaczało niedostosowanie tradycyjnego rynku 
mieszkaniowego do masowego popytu ze strony najuboższych mieszkańców miasta (www3).

Zanim zaczęły powstawać barriadas – dzielnice marginalne ludności ubogiej, robotnicy 
i pracownicy okolicznych targowisk oraz hurtowni, warstwy najniżej zarabiające, mieszkali 
w dzielnicach Victoria i Rimac. Zajmowali tam niewielkie mieszkania, podwórza i komór-
ki. Ich domy powstały w pierwszej połowie XX wieku specjalnie dla ubogich mieszkańców 
miasta (tugurios). W wielu z nich jedną izbę zajmowały całe rodziny. Dzielnica Victoria prze-
kształciła się w większą – El Porvenir, która należała do rodziny Prado – jednej z najbogat-
szych rodzin limeńskich. Dla nowych imigrantów, którzy przybywali do Limy w latach 60. 

Ilustracja 7
najtańszy „materiał budowlany” służy do postawienia pierwszego schronienia  
na pozyskanej działce

Źródło: M. Czerny.
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XX wieku brakowało już miejsca w tuguriach i zmuszeni byli szukać miejsca do zamieszka-
nia oddalonych od starego centrum historycznego. Była to pierwsza przyczyna powstawania 
dzielnic ubogich na peryferiach, na terenach pustynnych, poza dawnymi terenami rolniczymi. 

Barriadas zaczęły powstawać na terenie Limy od lat 40. XX wieku. Proces wzrostu tego 
typu osiedli od tamtego okresu jest stały, chociaż nierównomierny. 

Dzisiejsze procesy rozwoju dzielnic ubogich są kontrolowane przez rynek nieruchomo-
ści. Tereny pustynne, niekorzystne dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego wyższych klas 
społecznych, przeznacza się na dzielnice najbiedniejsze. Akty własności przyznawane są po 
wielu latach skomplikowanych procedur. Tereny pod przyszłą zabudowę nie mają odpowied-
niej infrastruktury miejskiej. Najszybciej doprowadzana jest energia elektryczna. Pozostałe 
udogodnienia: bieżąca woda, kanalizacja, wywóz śmieci, usługi socjalne dostarczane są przez 
miasto stopniowo, a proces konsolidacji dzielnicy może trwać nawet 10 i więcej lat. 

Podsumowanie

Głębokie zmiany gospodarcze w Peru, związane z polityką neoliberalną i neo-popu-
listyczną przyjętą przez rząd w latach 90. XX wieku dały początek poważnym transfor-

Ilustracja 8
zamknięta bramą ulica w Limie

Źródło: M. Czerny.
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macjom struktury miejskiej i morfologii miasta. W warunkach globalizacji, realizowania 
postmodernistycznych założeń polityki miejskiej, rosnącej prywatyzacji gruntów i budyn-
ków, fragmentacji wyłączającej z przestrzeni miejskiej część społeczeństwa, ukształtował 
się nowy cykl ekspansji miejskiej charakteryzujący się segregacją społeczno-przestrzenną 
i przewagą form urbanistycznych dających przywileje tylko części mieszkańców (Ludeña 
2006). Pojawiły się nie tylko osiedla grodzone, ale zjawiskiem powszechnym stało się za-
mykanie istniejących ulic płotami i bramami. Przestrzeń Limy podzieliła się na dzielnice 
nowoczesne, zadbane, zielone i zaniedbane, ubogie, pustynne. 
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Lima: the City of the King and the City of the Poor

Summary

Lima, the city founded by Francisco Pizarro as the City of the Kings, was during the Spanish colo-
nies the most important political and economic center in South America. It was characterized by beauti-
ful architecture, a regular street plan but also a very deep social segregation, Where white, descendants 
of Spanish conquistadors were a privileged class. The period after independence, which did not bring 
about social reform and consolidated the prevailing divisions, contributed to the stagnation of develop-
ment. And the 20th century, especially since the 1960s, caused an influx of immigrants from the country-
side to the capital, those who did not find the possibility of living in the city were located on its periphery 
gave impetus to the creation of vast areas of poor districts on the surrounding Lima desert hills.

Key words: Lima, metropolitan development, fragmentation, Callao, barriadas.
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