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NA OKŁADCE:

Początek wieku XX zdominowała secesja: jeden z najpiękniej
szych witraży świeckich w sztuce Młodej Polski powstał w pra
cowni Józefa Mehoffera w 1904 r. Nosi tytuł „Vita somnium 
breve” - „Życie jest snem krótkim” i znajduje się w tzw. Pała
cu pod Szyszkami - domu Józefa Mehoffera w Krakowie (od
dział Muzeum Narodowego w Krakowie).
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oB°JEKA narodowa 
czytelnia czasopism

Zegnamy wiek XX. Dla jednych niezbyt sympatyczny, wypełniony krwa
wymi wojnami, okupacjami, nieludzkimi systemami władzy, dla innych 
fascynujący, bo pełen dynamizmu, rozwoju nauki, wynalazczości. Jak 
w wielu wypadkach, także minione stulecie można rozpatrywać z różnych 
punktów widzenia. Jedno jest pewne - żyliśmy właśnie w XX w. i wszyst
kie wydarzenia, jakie miały miejsce - negatywne i pozytywne - składały się 
na nasze, i tylko nasze życie.

Witamy wiek XXI. Cezura roku 2000 nie jest granicą nieprzekraczalną 
i większość tendencji lub zjawisk, które rozpoczęły się kilka lub kilkanaście 
lat temu - będzie rozwijało się w nowym stuleciu. Ba, będą także nawroty 
do okresów minionych, np. w modzie. Możemy przewidzieć coraz silniej
szy nacisk społeczeństw na ochronę naturalnego krajobrazu, w nim także 
obiektów zabytkowych. W Polsce przetrwało wiele niczym nieskażonych 
enklaw takiego krajobrazu i mamy pod tym względem przewagę nad inny
mi krajami; fakt ten należy jak najlepiej wykorzystać. Jedno jest pewne - 
wszystkie wydarzenia, jakie będą zachodziły w nowym wieku - negatywne 
i pozytywne - złożą się na nasze, i tylko nasze życie.

W dodatkowym numerze „Spotkań z Zabytkami” prezentujemy wybrane 
z olbrzymiego „archiwum XX w.” tematy, które powinny utworzyć w mia
rę reprezentatywny przegląd architektury i sztuki. Oczywiście - stylów, kie
runków, nurtów i zjawisk było znacznie więcej, słynie z tego tak wiek XX, 
jak i XIX. Siłą rzeczy musieliśmy wiele wydarzeń pominąć lub tylko je za
sygnalizować. Życzymy jednak Czytelnikom przyjemnej lektury i zrozu
mienia dla skomplikowanych spraw, jakie rozgrywały się w poprzednim 
stuleciu.



Pożegnanie
niesympatycznego wieku

TADEUSZ CHRZANOWSKI

Chyba Czytelnik zechce mi 
przyznać rację, że to 

- minione już, dzięki Bogu - 
stulecie nie było 

sympatyczne i jedyne co 
można mu na plus 

zapisać, to fakt, że żyliśmy 
w nim: i ty Czytelniku, i ja, 

niżej podpisany. A poza tym 
same plamy, wszelako wcale 

nie oznacza to, 
że rozpoczęte co dopiero 

stulecie będzie lepsze. 
No może millenium, ale tego 

ani ty, Czytelniku, ani ja, 
nie sprawdzimy docześnie. 

Niemniej jednak dobre 
wychowanie, czyli właściwa 

kindersztuba uczy, 
aby zachowywać się 

wytwornie i kogoś, kto nas 
opuszcza, żegnać godnie, 
niezależnie od tego, co się 

o nim myśli. Zamierzam 
więc wygłosić laudację 

pożegnalną (bo nie jestem 
w stanie określić, czy aby 

nie pogrzebową!?), stosując 
właśnie tę zasadę. 

tyl jako zjawisko uniwer
salne, tzn. egzystujące 
długo i na znacznym ob
szarze, zaczął się załamy

wać już w okresie 
oświecenia, kiedy 
klasycyzmowi (takiej 
trochę starej pannie 
w sztuce) zaczęły się 

przeciwstawiać nowe 
tendencje, przede wszyst

kim romantyzm. Oczywiście, na pograni
czach epok pojawiała się już dawniej dwo
istość czy nawet wieloistość stylowa: nowe 
jawiło się obok starego i czas jakiś trwała 
wzniosła przepychanka, ale w końcu nowe 
brało górę nad starym i zdobywało władzę 
na jakiś, stosunkowo długi okres. Ale to, co 
się zdarzyło na przełomie XVIII i XIX w., było 
czymś jedynym w swoim rodzaju: nikt z ra
zu nie wziął góry w zmaganiach, a finał miał 
mieć charakter przemieszania początkowo 
przeciwstawnych tendencji i wypracowywa
nia coraz to nowych wariantów syntetyzują
cych doświadczenia, jednak i stare (klasy
cyzm odwołujący się do antyku), jako też 
nowe (romantyzm sięgający przede wszyst
kim do gotyku) nie proponowały w zasadzie 
czegoś całkowicie odmiennego od tego, co 
było dotychczas, ale proponowały jedynie 
nawroty do odmiennych źródeł. Stąd na tym 
polu bitewnym rodziło się nowe zjawisko: 
eklektyzm - sztuka dobierania wzorców. 
Miał on swoje źródło w równoczesnym nie
mal pojawieniu się wybitnych osobowości, 
wywodzących swą wiedzę i wizję z ulubionej 
epoki: Winckelmann od antyku, Viollet-le- 
-Duc od francuskiego średniowiecza, 
szczególnie gotyku. W rezultacie cały wiek 
XIX - to okres rozmaitych odmian i prze
obrażeń historyzmu, który w efekcie miał 
doprowadzić do eklektyzmu - przemiesza
nia rozmaitych wzorców i stworzenia cze
goś w rodzaju stylu wirtualnego. Przypomi
na się dobrze znana, ale jakże wybornie uj
mująca zagadnienie anegdota o tym, jak 
prezes Poznański, najbogatszy fabrykant 
w Lodzi z okresu Ziemi Obiecanej, zamawiał 

projekt swego pałacu u najlepszego ówcze
snego architekta w mieście. Architekt zapy
tał zleceniodawcę uniżenie, w jakim stylu 
ma wybudować dlań rezydencję, a ten od
parł: „Poznańskiego stać na wszystkie sty
le!", i architekt (bodaj Hilary Majewski) za
stosował się do tego stwierdzenia.

Eklektyzm byt ostatnią formacją „wieku 
pary i elektryczności”, wskazywał bowiem 
sytuację bez wyjścia, wskazywał na potrze
bę szukania czegoś naprawdę nowego. 
I wówczas na grządce eklektyzmu zrodziła 
się secesja. Tu glosa: z niechęcią posługuję 
się tym terminem, który wiąże się z ugrupo
waniem wiedeńskich artystów, ma więc wy
raźne geohistoryczne konotacje wiedeńsko- 
-habsburskie, a ponieważ Kakanii (przezwi
sko monarchii austro-węgierskiej od nie
ustannie używanego skrótu: „K.u.K.”, czyli 
„Kaiserlich und Kóniglich”) nie lubię, wołał
bym jakieś inne: „Nowa Sztuka" (od art nou
veau), a dlaczego by nie Mtoda Polska (co 
już pół wieku temu proponował Tadeusz Do
browolski)? Swojskie, rodzime, ujutne i cał
kowicie zgodne z epoką. Ale „secesja” we
szła w język codzienny Lechitów i ja tego nie 
zdołam już przewalczyć; niech więc będzie 
secesja.

Chodziło przede wszystkim o stworzenie 
nowego stylu uniwersalnego. Taki nie po
wstał, chociaż zaistniały pewne cechy cha
rakterystyczne: miękkość, predylekcja do 
motywów roślinnych, jak te, które stosowali 
Wyspiański i Mehoffer, przy czym ten pierw
szy wyraźnie w ironicznym wierszu odcinał się 
od prób określania go artystą secesyjnym.

Secesja zrodziła się na samym progu XX 
w. i jej główne dzieła powstały mniej więcej 
równocześnie w kilku krajach, najwcześniej 
w Anglii. Byli też prekursorzy tego nowego 
stylu, jak Aubrey Beardsley w Anglii, Antonio 
Gaudi w Hiszpanii, a w Krakowie Teodor Ta- 
lowski. Secesja otworzyła drogę do innych 
niż impresjonizm celów, do tworzenia dziel 
integralnych, łączących harmonijnie rozma
ite dziedziny sztuki. Dominowały w niej linie 
giętkie, płynne, najpełniej wypowiadał się ży
wioł wody, świat obłoków i bujnej roślinności.
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Była nasycona erotyzmem, kobiety - boha
terki malarstwa i rzeźby byty jakby swą ko
biecością zmęczone, melancholijne, ale 
obiecujące. Mistrzami w tym zakresie byli 
austriacki artysta Gustaw Klimt i grafik oraz 
twórca wspaniałych plakatów, Czech za
mieszkały w Paryżu - Alfons Mucha. U nas 
więcej było autentycznej witalności, na przy
kład Wyspiański nieustannie powracał do te
matyki macierzyństwa i dzieci. Demonizował 
kobietę Stanisław Przybyszewski w swych 
niezbyt udanych dziełach literackich, ale 
przede wszystkim w swym życiu pełnym dra
matycznych wydarzeń (tragiczny romans je
go żony Norweżki Dagny, z domu Juell).

W naszym kraju secesja pojawiła się 
w kilku ośrodkach i w każdym przybierała 
nieco inny charakter: w Krakowie i Lwowie 
może najbardziej wyrastała z kręgu inspira
cji wiedeńskich, w Lodzi krzyżowały się 
wpływy austriackie i niemieckie, w Warsza
wie - niemieckie i rosyjskie. Secesja dotarła 
nawet do niewielkich miast, jak o tym świad

się z wpływami szeroko rozprzestrzenione
go w Europie „stylu tyrolskiego”. Te wzory 
rozciągnęły się szczególnie w pasie podkar
packim i wypracowały „styl kurortowy”, czy
li styl pensjonatów uzdrowiskowych.

Niewiele później rozwinął się „styl dwor
kowy”, bazujący na materiałach wielkiej wy
stawy pt. „Wieś i miasteczko", którą otwarto 
w czasie pierwszej wojny światowej oraz na 
przygotowaniach do podjęcia zaraz po niej 
wielkiej odbudowy najbardziej zniszczonych 
regionów kraju. Wzorem ogólnym stał się 
tzw. polski dworek, z łamanym dachem 
i z gankiem na kolumienkach, a nierzadko 
jeszcze z narożnymi alkierzami. Było to 
w pewnym sensie zmitologizowanie wiedzy 
o dawnej ziemiańskiej siedzibie w naszym 
kraju, ten bowiem kolumienkowy dworek, 
malowany w niezliczonych obrazkach przez 
Bronisławę Rychter-Janowską, powstał do
piero u schyłku panowania Stanisława Au
gusta Poniatowskiego, ale rozkrzewit się 
szybko i na całym obszarze kraju. Ciekawe, 

czą niektóre realizacje w Nowym Sączu, Ja
rosławiu, Płocku.

W całej Europie, a niekiedy także poza 
nią, rodziły się w tym samym czasie tenden
cje do tworzenia „stylu narodowego", przy 
czym najchętniej sięgano do budownictwa 
i rzeźby ludowej. Te „style narodowe" nie by
ty tożsame z secesją, ale stały w jej pobliżu, 
czasem nawet dochodziło do dziwacznych 
mariażów. U nas szczególnie dwa nurty 
odegrały ważką rolę w niektórych regionach 
i niektórych środowiskach. Przede wszyst
kim wymienić należy „styl zakopiański”, do 
którego ostatecznego ukształtowania przy
czynił się malarz i przybysz z odległej Żmu
dzi - Stanisław Witkiewicz. To on wzniósł 
w Zakopanem kilka wzorcowych budowli, 
jak willa „Pod Jedlami" na Kozińcu, „Witkie- 
wiczówka" na Antałówce oraz kaplica na 
Jaszczurówce, gdzie styl rodzimy spotkał 

że styl ten nie ograniczał się wyłącznie do 
dworów, ale zaczęto go stosować także do 
innych budowli, także municypalnych, jak 
ratusze, dworce, gmachy pocztowe itd. Za
korzeniony w tym stylu element klasycy- 
styczny wywodził się w znacznej mierze 
z klasycyzmu, a pośród architektów działa
jących w naszym kraju wielu było wycho
wanków Akademii Sztuk Pięknych w Peters
burgu, gdzie ze szczególną trwałością pie
lęgnowano odniesienia do antyku. Przed
stawicielem tej orientacji był w Krakowie 
Adolf Szyszko-Bohusz, znakomity znawca 
dawnej architektury polskiej, ale i klasycy
zmu, co wykazał budując we wczesnych la
tach dwudziestych gmach Pocztowej Kasy 
Oszczędności (obecnie Bank Powszechnej 
Kasy Oszczędności), zamykający pompa
tycznym wielkim porządkiem kolumnowym 
perspektywę ul. Wielopole. Echa klasycy

zmu odzywają się w całym kraju i przecho
dząc znaczne uproszczenie trwać miały 
przez międzywojenne dwudziestolecie, by 
częściowo znaleźć przedłużenie w architek
turze socrealizmu. Niewątpliwy wpływ na to 
zjawisko miał właśnie „styl dworkowy”, który 
zaczął zanikać około 1930 r., ustępując 
miejsca „stylowi Drugiej Rzeczypospolitej”, 
w którym pobrzmiewały wciąż echa klasycy
zmu petersbursko-berlińskiego, ale mode
rowanego przez własną tradycję epoki „Kró
la Stasia" i jej przedłużenia w epokę Coraz- 
ziego (pl. Bankowy w Warszawie).

Nawroty do tradycji nie byty jedynym zja
wiskiem w architekturze polskiej okresu mię
dzywojennego, bowiem silnie rozkwitało 
wówczas nawiązywanie do innych tendencji, 
m.in. do stylu „Art Deco” (skrót utworzony od 
francuskiego terminu „Arts Decoratifs" - 
sztuki dekoracyjne, wiążący się z wielką wy
stawą paryską w 1925 r.). Kierunek ten też 
wyrastał z tradycji klasycystycznych, ale dą
żył do uproszczenia i syntetyzacji formy. Na 
wspomnianej wystawie wielki sukces od
niósł pawilon polski, którego komisarzem 
i jakby reżyserem byt Jerzy Warchałowski, 
a współpracowali z nim wybitni artyści, m.in. 
Zofia Stryjeńska, Karol Stryjeński, Józef 
Czajkowski, Wojciech Jastrzębowski, Jan 
Szczepkowski. Dzieło tego ostatniego - so
snowy ołtarz dla kaplicy - frapowało widzów 
świetną syntezą doświadczeń wywodzących 
się ze „stylu zakopiańskiego” z kubizacją 
formy (artysta należał do wychowanków za
kopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego).

Należy pamiętać, że w tym zwrotnym 
momencie w dziejach sztuki polskiej, w któ
rej dominować zaczęły tendencje awangar
dowe, zrywające z historyzującą estetyką, 
to nie architektura, ale sztuki plastyczne 
stały się głównymi nosicielami tendencji 
nowatorskich. Stało się tak, jak stało się we 
Francji w momencie wystąpienia impresjo
nistów, gdzie wciąż jeszcze budowano 
w kanonie eklektycznym, gdy tymczasem 
malarze ukazali nowe widzenie świata. Już 
wcześniej, w okresie Młodej Polski, prymat 
w tworzeniu nowych tendencji zajęły sztuki 
plastyczne oraz tzw. rzemiosło artystyczne. 
Do tych zapoznanych dotychczas działań 
nawiązywały Warsztaty Krakowskie oraz To
warzystwo Polska Sztuka Stosowana (po
wstałe w 1901 r. z Wyspiańskim pośród za
łożycieli), które rozwinęły swą działalność 
w okresie poprzedzającym wybuch pierw
szej wojny światowej i ze wzmożoną ener
gią ją kontynuowały po odzyskaniu niepod
ległości. Warto też przypomnieć, że w 1904 
r. powołana została Szkota Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w której od czasu represyjne
go, popowstaniowego zamknięcia wyż
szych uczelni od 1864 r. nie było takowej.
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Rozwój awangardy wiązał się jednak 
przede wszystkim z Krakowem, gdzie po
wstały na początku XX w. pierwsze ugrupo
wania przeciwstawiające się pewnego ro
dzaju marazmowi, którego ożywić nie potra
fiła secesja, bardzo szybko wykazująca re- 
gresywne nawiązania do dotychczasowych 
kierunków. Było ich kilka, ale najważniejszą 
rolę odegrała grupa Ekspresjoniści Polscy, 
w której głównymi aktywistami byli bracia 
Pronaszkowie i Tytus Czyżewski. Pierwsza 
ich wystawa otwarta została w 1917 r., ale 
już w roku następnym grupa przemianowa
ła się na Formistów Polskich. Dołączyli do 
niej: Eugeniusz Zak, Jacek Mierzejewski, 
Leon Chwistek, Konrad Winkler, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz (Witkacy), August Zamoy
ski, Władysław Skoczylas, Jan Hryńkowski, 
Tymon Niesiołowski.

dencje awangardowe, powstawały coraz to 
nowe ugrupowania, po czym wkrótce prze
stawały istnieć, a ich miejsce zajmowały in
ne. Po Formistach, którzy w tej perspektywie 
jawią się jako jedno z najważniejszych zja
wisk, pojawiają się grupy: Blok, Praesens, 
a.r., Artes, ale wszystkie one - oprócz grupy 
Praesens - mają bardzo ograniczony wpływ 
na architekturę, ta bowiem idzie torami 
wskazanymi przez kubizm, Art Deco, kon
struktywizm. Występują również lokalne ten
dencje, jak np. unizm. Ale co najciekawsze, 
owe ugrupowania pojawiają się w wielu no
wych ośrodkach kraju, zaczynają wprowa
dzać artystyczne zainteresowania do środo
wisk dotychczas raczej jałowych i poza Kra
kowem (Formiści) czy Warszawą (Blok) wi
doczne są w Łodzi (grupa a.r. - Władysław 
Strzemiński wraz z żoną Katarzyną Kobro, 

Nie należy jednak popadać w awangar- 
domanię i wszystkie ówczesne zdobycze 
wiązać z tymi nowymi kierunkami, których 
działania byty przeważnie efemeryczne, 
a efekty artystyczne rozmaite. Istniała nadal 
scheda po Młodej Polsce i w pewnym sen
sie z tego „melanżu” miała się rozwinąć 
polska mutacja stylu Art Deco, rozmiłowa
nego w geometryzujących uproszczeniach, 
w nawiązaniach do sztuki ludowej i w racjo
nalizowaniu formy. W Krakowie dobrym te
go przykładem jest dom mieszkalny przy pl. 
Inwalidów 6, zbudowany w latach 1927- 
-1928 według projektu Wacława Nowakow
skiego. Wyjątkowo monumentalnym dzie
łem jest kościół św. Rocha w Białymstoku, 
rozpoczęty w 1927 r. według projektu Oska
ra Sosnowskiego, powstało też wiele repre
zentacyjnych wnętrz w Warszawie, projek
towanych m.in. przez Wojciecha Jastrzę
bowskiego.

W pierwszym dziesięcioleciu okresu mię
dzywojennego dominowały w sztuce ten

potem Henryk Stażewski), Wilnie, Lwowie 
(grupa Artes), Poznaniu.

Wraz z końcem wielkiego kryzysu, który 
w Polsce trwał dłużej niż w bogatych kra
jach Zachodu, zaczęta się erozja awangar
dy, jej powolne wyciszanie i na pierwsze 
miejsce wysuwają się koloryści, przede 
wszystkim krakowscy kapiści; nazwa od 
skrótu K.R - Komitet Paryski, organizacji 
utworzonej przez Józefa Pankiewicza, wy
syłającej zdolniejszych młodych artystów 
na dopełnienie studiów w Paryżu. Byt to 
znamienny i doskonały wybór miejsca, bo
wiem Francja stała się w tym czasie stolicą 
sztuki europejskiej, a Polacy mieli tam swo
je tradycje (od bardzo dawnych - Piotra 
Michałowskiego i Teofila Kwiatkowskiego, 
aż po całkiem niedawne - Władysława Śle- 

wińskiego i Olgę Boznańską). I rzeczywi
ście - elita młodych talentów skrzyknęła 
się pod sztandarami koloru, a w kraju wtó
rowały im inne ugrupowania, jak Jednoróg 
czy Pryzmat.

Istniały jeszcze inne tendencje, przede 
wszystkim tematyczne i bardziej nowocze
sne, jak Szkota Warszawska czy Bractwo św. 
Łukasza, całkowicie tradycyjne, jak Zachęta, 
no i wciąż działali artyści poprzednich poko
leń, niejednokrotnie bardzo wybitni. Tak więc 
malarstwo drugiej potowy okresu międzywo
jennego prezentowało „wielkie materii po
mieszanie" i można raczej mówić o znakomi
tych jednostkach niż o jakichś dominujących 
tendencjach. A wszystko to, wraz z rzeźbą, 
gdzie nie brak było znanych nazwisk, jak 
w Krakowie Xawerego Dunikowskiego czy 
w Warszawie Edwarda Wittiga, pozostawało 
w nikłych relacjach z architekturą, która 
z owej dziwnej mieszaniny stylów „świato
wych” i „lokalnych” wybijała się ku architektu
rze, którą można określić jako „styl Drugiej 
Rzeczypospolitej" - pełen prostoty, ale i mo
numentalności, często także patosu. Pojawi
ło się tu kilkanaście znakomitych nazwisk: 
Adolf Szyszko-Bohusz, Oskar Sosnowski, 
Bohdan Pniewski, Zdzisław Mączeński, Jan 
Koszczyc-Witkiewicz. Ten ostatni zaprojekto
wał imponujący kompleks Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki w Warszawie (1923- 
-1925), Rudolf Świerczyński jest autorem 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warsza
wie (przed 1930 r.), Adolf Szyszko-Bohusz 
pałacu prezydenta w Wiśle, a J. Bagieński 
i Z. Wardzała sanatorium „Wiktor” w Żegie
stowie (1937). To zaledwie kilka, ale za to jak
że doskonałych przykładów tych możliwości, 
które otwierały się przed architekturą nasze
go kraju w przeddzień ponownego podziału 
państwa polskiego dokonanego przez Hitle
ra i Stalina.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
natychmiast podjęto szeroko zakrojoną od
budowę absolutnie wszystkiego: zniszczo
nych miast i wsi, a także działalności arty
stycznej. Początkowo nowi władcy pozosta
wili pewien margines swobody i artyści na
wiązywali przede wszystkim do tego, co pa
sjonowało ich przed wojną, starali się utrzy
mać kontakt z przeszłością. Lecz już wkrót
ce zaczęto się wprowadzanie socrealizmu - 
nie jako zalecenia, ale polecenia, co zade
kretował w 1949 r. ówczesny minister kultu
ry i sztuki Włodzimierz Sokorski. Natych
miast zaczęty się też represje: opornych po
zbawiano możliwości pracy, na wystawy do
puszczano te obrazy i rzeźby, które były 
zgodne z idiotyczną zasadą, że dzieło „po
winno być narodowe w formie, a socjali
styczne w treści". Sztuką polską zawładnęli 
trzeciorzędni artyści, którzy dostrzegli w soc
realizmie okazję do robienia wielkich karier. 
Dziś już mato o tamtych czasach pamięta
my, bo żeby się o nich czegoś dowiedzieć, 
trzeba jechać aż pod Lublin, do pałacu Za
moyskich w Kozłówce, gdzie utworzona zo
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stała z tamtejszego magazynu ekspozycja 
ówczesnych paskudztw ludziom ku prze
strodze. Na szczęście kierunek ten, nakaza
ny przez „genialnego językoznawcę” Stali
na, trwał stosunkowo krótko i wraz z jego 
śmiercią w 1953 r. zacząt powoli zanikać, 
chociaż niesławny ustrój trwał jeszcze do lat 
osiemdziesiątych XX w., nieodwołalnie jed
nak próchniał, a wszystkie protesty społecz
ne, poczynając od „polskiego października” 
1956 r., nieuchronnie proces ten umacniały 
i poszerzały. O sztukach plastycznych nie 
ma potrzeby wspominać, należy tylko pod
kreślić, że wybitni artyści nigdy się całkowi
cie nie poddali „ukazom”, wielu było takich, 
którzy dobrowolnie schodzili do „podzie
mia” i ujawnili się ze swą twórczością dopie
ro po kolejnym wstrząsie i kolejnej liberaliza
cji. To samo dotyczy architektury, która za 
wzorem sowieckiego daru dla Polski Ludo
wej - Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
natychmiast przezwanego przez warszawia
ków „wieżą ciśnień narodu polskiego”, sta
rała się łączyć motywy niby to narodowe (at- 
tyki) z nieodzownymi wtrętami klasycystycz- 
nymi w rodzaju kolumn i belkować.

Powrócono więc jeszcze raz do przed
wojennych zmagań między awangardą i ko
lorystami, z tym że obecnie przewaga ujaw
niła się po stronie tych drugich. Nie sposób 
streścić minione półwiecze na kilku stro
nach, ale chciatbym wypunktować to, co za
sługuje na szczególną uwagę i jest dla mi
nionych lat znamienne. Po pierwsze więc 
ogromny wysiłek konserwatorski przy odbu
dowie zniszczonych miast z Warszawą na 
pierwszym miejscu. Dzisiaj pisze się z nutką 
dumy o „polskiej szkole konserwacji”, ale 
pamiętać należy, że to określenie stworzone 
w innych krajach miało początkowo ironicz
ny charakter, bowiem to, co zrealizowano 
w Polsce, w dużej mierze za sprawą ówcze
snego generalnego konserwatora zabytków 
Jana Zachwatowicza, z pełną rekonstrukcją 
zniszczonej zabudowy (w Warszawie Stare
go Miasta i Zamku Królewskiego), było nie
zgodne z przedwojenną doktryną konser
watorską, która przeciwstawiała się takiej 
odbudowie i żądała szacunku dla auten
tycznej substancji zabytkowej. Ale w Polsce 
zbyt wiele było zniszczeń dokonanych 
z premedytacją, dla zatarcia historycznych 
śladów polskości, by nie uciec się do total
nej rekonstrukcji zespołów zabytkowych 
i dopiero od stosunkowo niedawna odbu
dowy realizuje się odmiennie, szanując je
dynie układy przestrzenne i wysokościowe, 
wprowadzając nową i swobodną formę wy
pełniającej ją architektury (Elbląg). Jednym 
słowem - „polska szkoła konserwacji" utra
ciła wiele ze swej dawnej ironii, bo się po 
prostu społecznie sprawdziła.

W nowej sztuce ważne miejsce zajął te
atr, przede wszystkim za sprawą Tadeusza 
Kantora i Jerzego Grotowskiego, ale w ślad 
za nimi poszły inne, mniej lub bardziej pro
fesjonalne zespoły, jak Scena Plastyczna 
KUL w Lublinie, teatr w Gardzienicach, 
w Zakopanem i wielu innych miejscowo
ściach. To właśnie teatr inspirował twór
czość malarską. Wpływ ten widoczny byt 
szczególnie w jednym z aktywniejszych 
środowisk tamtych lat - w twórczości Gru
py Krakowskiej, w której uczestniczyli, 
oprócz artystów związanych jeszcze 
z przedwojenną Grupą, jak Maria Jarema, 
Jonasz Stern i oczywiście sam Kantor, tak
że przedstawiciele powojennych generacji: 
Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Ja
nina Kraupe-Świderska, Tadeusz Mikulski. 
Oczywiście wielką rolę odgrywali też artyści 

zrzędą, ale wyznam - całkowicie poufnie - 
że do wielu zjawisk mam stosunek nieufny, 
często wręcz niechętny, chociaż - jako hi
storyk sztuki - wiem doskonale, że i daw
niej bywało w sztuce wiele „hucpy”. Nieste
ty, każda epoka przynosi mniej geniuszy 
niż to sobie kandydaci na nich wyobrażają, 
więc owi kandydaci starali się zawsze i bę
dą się nadal starać zwrócić na siebie uwa
gę, jeśli nie można talentem, no to cóż in
nego pozostaje, jak tylko dziwaczenie 
i szokowanie. I tak jest na całym świecie... 
Natomiast pozytywnie wyrażałbym się 
o współczesnej architekturze, chociaż nie
jednokrotnie zasmuca mnie brak wyczucia 
miejsca i miary, w szczególności w takim 
mieście, jak Kraków, gdzie istnieje najwięk
sze w kraju zagęszczenie zabytków i abso
lutnie niepotrzebne jest eksponowanie wta- 

warszawscy i ci, którzy po odbudowie mia
sta ściągali tu z innych środowisk, oraz ar
tyści z Wybrzeża, tzw. szkoły sopockiej.

Poza wybitnymi talentami, które pojawiły 
się w minionym półwieczu, byty też zjawiska 
niezwykłe. Mógłbym ich wyliczyć sporo, ale 
wskażę na jedno - na wspaniały rozkwit pol
skiego plakatu, który zrobił międzynarodową 
karierę. I może dziwić jedynie, tudzież mar
twić fakt, że w kraju o tak pięknej tradycji gra
fiki i plastyki użytkowej ostatnio tak straszliwie 
rozpleniło się artystyczne bezguście rekla
mowe, przetykane marną angielszczyzną.

Obecnie w dziedzinie sztuk plastycz
nych panuje pewnego rodzaju zawirowa
nie, co wynika z wielości rozmaitych, prze
ważnie importowanych i adaptowanych dla 
środowisk lokalnych tendencji. Takimi były: 
malarstwo abstrakcyjne, happening, em- 
balage, instalacje itd. Nie jestem starym 

snej wizji przez przerosty skali i niezwy
kłość formy.

Stoimy na progu nowego wieku i nowe
go millenium. Ja się do grona proroków ani 
wieszczów nie zaliczam i niech się po mnie 
nikt nie spodziewa, że cokolwiek niezwykłe
go przepowiem. Nie przepowiem ani końca 
świata, ani gwałtownego zmądrzenia mych 
rodaków (szczególnie w klasie politycznej), 
ani jakiegoś rewolucyjnego przełomu 
w sztuce i architekturze. Będzie nadal tak, 
jak było i dopiero za następnych sto lat, 
choć może wcześniej - no, powiedzmy, za 
lat pięćdziesiąt - dowiemy się, jak było i co 
po wykruszeniu dziwaczeń oraz wątpliwej 
oryginalności twórczej z tego, co robimy 
dziś, przetrwa dla tych, którzy przyjdą po 
nas jutro, pojutrze, popojutrze itd.

Tadeusz Chrzanowski
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T
o moja szczególnie ulubio
na kamienica krakowska, 
jako że muszę - jeśli tylko 
jestem w podwawelskim grodzie 

- zawsze się z nią zderzyć i to 
czołowo, stoi bowiem w naroż
niku ulic Batorego i Karmelic
kiej, na osi ul. Michałowskiego, 
przy której mieszkam. Wzniósł 
ją dla siebie w 1889 r. architekt 
Teodor Talowski, a miejsce wy
brał specyficzne, parcela jest bo
wiem nieregularna, a on lubił 
rzuty skomplikowane, podobnie 
jak asymetryczne fasady projek
towanych przez siebie kamienic.

Teodor Talowski urodził się 
w 1857 r. w Zassowie koło Tar
nowa, a swe zbyt krótkie życie 
dzielił między Kraków i Lwów. 
W Krakowie skończył szkołę 
średnią, dwa lata spędził w Wied
niu, studiując na tamtejszej poli
technice, ale studia te zakończył 
we Lwowie pod kierunkiem 
wziętego architekta - prof. Julia
na Zacharjewicza. W 1881 r. po
wróci! do Krakowa, przyjmując 
posadę asystenta w Wyższej 
Szkole Techniczno-Przemyslowej, 
w 1900 r. objął katedrę w Poli
technice Lwowskiej, gdzie wykła
dał do 1906 r., kiedy to uległ 
ciężkiej chorobie, która spowo
dowała jego śmierć w 1910 r. Na
leżał do grupy artystów przełomu 
stuleci, która była niezwykle 
twórcza i płodna. W ciągu owych 
53 lat życia, którymi los go obda
rzył, zbudował bardzo wiele: do
mów, dworów, pałaców, kościo
łów, budynków publicznych, na
wet przemysłowych na obszarze 
Galicji, Podola i Wołynia; wydał 
też wzornik neogotyckich projek
tów kościołów. Należał do naj
bardziej frapujących twórców 
i zaliczyć go należy do nurtu 
eklektyzmu malowniczego, ale 
warto rozważyć problem, czy nie 
uznać go za prekursora secesji.

Miał pewne predylekcje w za
kresie architektury i wyraźnie ry
suje się w jego twórczości ten
dencja do korzystania z moty
wów manieryzmu niderlandzkie
go. Był miłośnikiem urozmaico
nych faktur ceglanych i ceglano- 
-kamiennych oraz miał słabość 
do umieszczania na wielu swych 
realizacjach łacińskich sentencji, 
jak na budynku przy ul. Retory
ka 7, który był w Krakowie jego 
pierwszym własnym domem. 
Sentencja ta brzmi: „Festina len-

1.2. Dom „Pod Pająkiem”: 
malowniczość i asymetria 
(zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski)Dom „Pod Pająkiem"

te”, czyli „spiesz się powoli”. 
Dom „Pod Pająkiem” nazwę swą 
bierze od metalowego pająka, 
który w kolistym przezroczu 
w szczycie snuje pajęczynę. Ta 
kamienica doskonale prezentuje 
właściwości architektury Talow- 
skiego. Kompozycja dwu fasad 
(obie bowiem - ta od ul. Karme
lickiej i ta od ul. Batorego są od
rębnymi kompozycjami) opiera 
się na asymetrii, co najlepiej wi

doczne jest w szczycie wieńczą
cym fasadę od ul. Karmelickiej, 
który po jednej stronie urywa się 
na wysokości gzymsu koronują
cego i wspiera na płaskorzeźbio
nym smoku, po drugiej zaś prze
dłużony zostaje kamiennymi 
esownicami do pierwszego pię
tra. Następna cecha szczególna - 
to faktura utworzona z cegieł 
w kilku odmianach, m.in. klin
kierowych i zendrówek, dopeł

nianych silnie cieniującymi się 
bryłami żużlu hutniczego. Po
nadto występują wspomniane 
elementy rzeźbiarskie z kamie
nia, a także elementy metalowe - 
przeniesione również z Nider
landów ozdobne zakończenia 
ankrów oraz uchwyty na zawie
szanie latarni. Elementem całko
wicie niezwykłym jest zaplano
wanie przez projektanta roślin
ności, która miała nałożyć się fa
lującą warstwą na architekturę; 
wykonano tu specjalne kanały 
w murach, którymi miała się ona 
dopiero na wysokości około pół
tora do dwóch metrów nad zie
mią wyłaniać ze ścian. Jeszcze ją 
pamiętam, ale cóż - kiedy 
krnąbrne wino zapragnęło odbyć 
wędrówkę przez przewody elek
tryczne tramwaju na drugą stro
nę ulicy i trzeba je było zatrzy
mać.

Kamienica została w minio
nych latach pięknie odnowiona 
przez firmę, która - być może 
pod wrażeniem zamiłowań Ta- 
lowskiego - przyjęła nazwę 
(o dziwo nie angielską, ale łaciń
ską) „Ars Longa”. I wszystko by
łoby dobrze, gdyby nie to, że na
tychmiast po zakończeniu kon
serwacji jakieś firmiki oblepiły 
dolną część fasady dość szkarad
nymi reklamami, nie dając folgi 
nawet malowniczemu wykuszo
wi, oczywiście asymetrycznie 
wkomponowanemu w fasadę.

Tadeusz Chrzanowski
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Jutrosin - neoromanizm 
i Młoda Polska

wymi hełmami i podzielone na 
kondygnacje za pomocą prosto
kątnych płycin zdobionych fry
zami arkadkowymi.

Dla historii sztuki polskiej 
niezwykle cenny jest wystrój 
wnętrza. Zdzisław Czartoryski 
zamierzał „zgromadzić w ko
ściele jutrosińskim cały Parnas 
artystyczny Polski”, donosił 
w 1902 r. „Kurjer Warszaw
ski”. Planował zatrudnić przy 
dekoracji m.in. Stanisława Wy
spiańskiego, Leona Wyczół
kowskiego, Teodora Axentowi- 
cza, Konstantego Laszczkę, Ju
liana Fałata. Zamiary te nie po
wiodły się, jedynie siedem wi
traży wykonał Józef Mehoffer, 
natomiast polichromię ścian 
także krakowski artysta, Anto

stwa bizantyjskiego, ale przede 
wszystkim reprezentują sztukę 
Młodej Polski.

W nawie głównej znajduje 
się fryz z postaciami polskich 
świętych i błogosławionych, na 
sklepieniu jaśnieją złote gwiaz
dy. W transepcie widoczne są 
dwie sceny: „Zwiastowanie” 
i „Ukazanie się św. Franciszko
wi Matki Boskiej Częstochow
skiej”, gdzie umieszczona zo
stała sygnatura artysty i data 
„1907”. Z kolei nawy boczne 
pokrywają motywy roślinne, 
a na sklepieniach namalowana 
jest różnokolorowa rozeta. 
W absydzie zwraca uwagę fryz 
z aniołami, a na sklepieniu 
przedstawienie Chrystusa Tro
nującego. Między motywami

1. Neoromański 
kościół w Jutrosinie 
od północnego 
zachoduN

a południowo-wschod
nim krańcu Wielkopol
ski, 22 km od Rawicza, 
w widłach rzek Orli i Borawicy, 

leży Jutrosin. To niewielkie, li
czące około 2 tysięcy mieszkań
ców miasteczko, prawa miej
skie otrzymało w 1472 r., choć 
w źródłach pisanych znane jest 
od 1281 r. W XVII w. osiedlali 
się tu protestanccy uchodźcy ze 
Śląska i w 1642 r. nastąpiła lo
kacja tzw. Nowego Miasta, roz
łożonego wzdłuż drogi śląskiej 
(obecna ul. Wrocławska). Cen
nym zabytkiem Jutrosina jest 
kościół cmentarny św. Krzyża, 
zbudowany w 1777 r. w kon
strukcji szkieletowej z wyposa
żeniem barokowo-rokokowym. 
W centrum miasta wznosi się 
neoklasycystyczny ratusz z oko
ło 1840 r., a budynki otaczają
ce rynek i usytuowane przy 
bocznych ulicach pochodzą 
z XIX w.

Najwspanialszą budowlą Ju
trosina jest kościół św. Elżbiety, 

postawiony w latach 1900- 
-1902 na miejscu kolejnych 
świątyń niszczonych pożarami. 
Fundatorem kościoła był książę 
Zdzisław Czartoryski (1859- 
-1909) ze Starego Sielca, syn 
Adama Konstantego, który na
był jutrosińskie dobra w poło
wie XIX w. Kościół projekto
wał architekt Tomasz Pajzderski 
z Poznania. Jest to doskonały 
przykład architektury neoro- 
mańskiej, dla której autor - ab
solwent politechniki w Charlot- 
tenburgu, twórca wielu budow
li w Berlinie - czerpał wzory 
z romańskich kościołów nad- 
reńskich, przede wszystkim 
z katedry w Spirze (XI w.). 
Świątynia postawiona została 
jako orientowana bazylika trój- 
nawowa na planie krzyża łaciń
skiego, a zbudowano ją z czer
wonej, wypalanej cegły. W bry
le budowli dominują wieże - 
dwie nad absydą i jedna, wyższa 
w elewacji zachodniej. Wszyst
kie nakryte zostały ostrosłupo

2.3.4. Główne herby 
w kaplicy 
Czartoryskich: 
Polski (2), 
Czartoryskich
i Litwy (3) 
oraz województwa 
kijowskiego (4)

ni Procajłowicz. Utrzymana jest 
ona w kolorach ultramaryny, 
zieleni, fioletu, złota i znakomi
cie harmonizuje z surowym, ol
brzymim wnętrzem świątyni. 
Motywy i wzory zaczerpnięte 
zostały niewątpliwie z malar

figuralnymi płaszczyzny ścian 
i sklepień wypełnione są ściśle 
ornamentem geometrycznym 
i roślinnym, secesyjnie stylizo
wanym. Jest tu też wiele sym
boli związanych z chrześcijań
stwem. Z kościelnych obrazów 
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zwraca uwagę zawieszony na 
ścianie transeptu obraz ze św. 
Izydorem-oraczem, przedsta
wionym na tle panoramy Ju
trosina. Jest to dzieło Michała 
Wywiórskiego z około 1902 r., 
którego obrazy kolekcjonował 
książę Czartoryski i który był 
częstym gościem księcia, malu
jąc sceny myśliwskie.

Interesująca jest kaplica fun
datora, uprzednio loża książąt 
Czartoryskich, zdobiona rozetą 
i licznymi herbami rodów spo
krewnionych z Czartoryskimi, 
m.in. Prawdzie, Ogończyk, 
Leszczyc, Trąby; namalowane

5.6. Herby rodowe: Pilawa, 
Jelita, Grzymała (5) i Trąby (6)

(zdjęcia: 2-6 - Jerzy J. Doliński)

są one na tle barwnego motywu 
liściastego. Poczesne miejsca 
zajmują: herb Polski - Orzeł 
Biały w koronie, Pogoń Litew
ska - herb Czartoryskich i Li
twy oraz herb województwa ki
jowskiego - Archanioł, patron 
Rusi z mieczem w ręku.

Przy wejściu do prezbite
rium ustawione zostało mar
murowe epitafium Zdzisława 
Czartoryskiego - dzieło Anto
niego Madeyskiego z 1912 r. - 
z napisem: „Wiarę w Boga, na
dzieję w przyszłość, miłość zie
mi i narodu nam przekazał”. 
Słowa te uderzają swoją wymo
wą i aktualnością mimo upły
wu stu lat...

Jerzy J. Doliński
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Historyzm przemysłowy

P
oczątek XX w. w polskiej 
architekturze przemysło
wej to - podobnie jak 
w budownictwie reprezenta

cyjnym czy mieszkaniowym - 
głównie kontynuacja królują
cego w XIX w. historyzmu. 
Podczas gdy w Europie od
chodzono już od bezpośred
nich nawiązań do stylów hi
storycznych, w Polsce wciąż 
tendencje te były kontynu
owane, co po części wynikało 
z okoliczności dziejowych - 
pozostawania pod rządami 
trzech zaborców. W takiej sy
tuacji sztuka (w tym architek
tura), nawiązująca do daw
nych czasów wolności i świet
ności, stanowiła narzędzie do 
prezentowania polskości. Obok 
podtrzymywania tej tendencji 
u progu XX w. były też, oczy
wiście, rozwiązania bardziej 
„na czasie” - utrzymane w du
chu modernizmu.

Przykładem historyzujące
go nurtu w polskiej architektu
rze przemysłowej z początku 
XX w. może być przędzalnia 
bawełny Adama Ossera w Ło
dzi z 1903 r. Stanowi ją budy
nek założony na planie prosto
kąta, pięciokondygnacyjny, 
o elewacjach dłuższych 20- 
-osiowych, krótszych - 5-osio
wych. Poszczególne kondy
gnacje i osie wyznacza zrytmi- 
zowany, wertykalno-horyzon- 

talny układ dużych, prostokąt
nych, zamkniętych łukiem od
cinkowym okien. Wyraźniej 
zaznaczona jest kondygnacja 
najniższa - cokołowo wyod
rębniona, oraz ostatnia - wy
dzielona gzymsem i potrakto
wana bardziej dekoracyjnie. 
Elementem, który z pewnością 
nadaje charakteru budowli, 
choć spełnia głównie funkcje 
utylitarne, jest górująca nad 
dachem fabryki monumental
na wieża, organicznie powią
zana z obiektem - po części 
weń wtopiona, po części ryza
litowe wystająca. W przyzie
miu wieży znajduje się główne 
wejście do przędzalni.

Do historyzujących ele
mentów należą biforyjne, za
mknięte pełnym łukiem okna 
ostatniej kondygnacji elewa
cji, fryz arkadkowy koronują
cy budowlę i dekoracja wieży, 
którą stanowią wąskie i wyso
kie triforia na ścianach wysta
jących ponad dach, a także 
wydzielony wyraźnie szczyt 
(od frontu zamknięty trójkąt
nym naczółkiem) z rzędami 
małych, zamkniętych pełnym 
łukiem okien, udekorowany 
na każdym narożniku niewiel
ką sterczyną. Warto też zwró
cić uwagę na zaznaczenie pio
nowych krawędzi wieży: do 
punktu przejścia ścian elewa
cji w ściany szczytu krawędzie 

są dekoracyjnie, wgłębnie 
wcięte, a na pewnej wysoko
ści ozdobione przetworzo
nymi wspornikami, które 
w kondygnacji szczytu prze
chodzą we wspomniane ster- 
czyny. Zamknięcia krótszych 
elewacji budowli stanowią 
płaskie trójkątne szczyty, z na
rożnikami zaznaczonymi przez 
niewielkie sterczyny. Jak wi
dać, większość elementów 
zdobiących obiekt nawiązuje 
do romanizmu, ale wsporni
ki wieży, jej ścięte krawędzie, 
podłużne płyciny, w których 
umieszczono triforyjne okna, 
sterczyny na narożach - 
wszystko to są elementy na
wiązujące do gotyku. Ponad
to, patrząc na bryłę obiektu, 
a przede wszystkim interpre
tując ideę wieży, nasuwa się 
skojarzenie z dawną archi
tekturą obronną i nawiąza
nia do zamku lub twierdzy.

Niezwykle dekoracyjna 
przędzalnia bawełny Adama 
Ossera, mieszcząca dziś 
w swych wnętrzach Fabrykę 
Osprzętu Samochodowego 
„Polmo”, choć pozostała wier
na przede wszystkim stylom 
ukształtowanym w dawnych 
wiekach, dwoma elementami 
wchodzi już w zupełnie nową 
fazę architektury - główne 
wejście do fabryki oraz płycina 
nad jednym z okien wieży ma
ją falujące, nowoczesne zarysy 
modernistyczne.

Katarzyna Komar



1. Ratusz w Stupsku z 1901 r.
2. Jedna z żelaznych bram 
ratuszowych

Słupski ratusz 
i... secesja

I
nteresowanie się w XIX w. 
przeszłością spowodowało 
rozwój i udoskonalenie się 
metod historycznych, a zarazem 

ukształtowanie się powszechne
go światopoglądu, u którego 
podstawy leżało zrozumienie 
procesów historycznych i szacu
nek do przeszłości. Architektura 
nie wykształciła odrębnego stylu 
i inspiracji szukała przede wszyst
kim w czasach minionych. Za
owocowało to naśladownictwem 
stylów historycznych lub ich 
przetwarzaniem. Stąd też neogo- 
tyk, neorenesans czy neobarok 
kojarzą się nam przede wszyst
kim z architekturą XIX w. Jedno
cześnie jednak trzeba być świa
domym, że tzw. neostyle nie koń
czą się z chwilą wybicia kuran
tów obwieszczających nastanie 
nowego wieku, ale stopniowo 
ustępują miejsca nowym pomy
słom, też zresztą narodzonym 
w poprzednim stuleciu, zajmując 
miejsce na obrzeżu nowych nur
tów w architekturze europejskiej.

Powstały na przełomie XIX 
i XX w. ratusz w Słupsku stanowi 
przykład budowli reprezentującej 
jeszcze dziewiętnastowieczny spo
sób patrzenia, w którym jedno
cześnie dostrzegamy nowe, zna
mienne cechy dla dzieł początku 
XX w. Inicjatorem wybudowania 
nowego ratusza był burmistrz 
Hans Matthes, za którego rządów 
Słupsk intensywnie rozwijał się. 
Rada Miasta zdecydowała o przy
szłej lokalizacji i rozpisała kon
kurs na projekt nowej siedziby. 
Ratusz miał stanąć na zachód od 
starego, średniowiecznego miasta, 
po zachodniej stronie powstałego 
w wyniku zasypania bagien 
w drugiej połowie XIX w. placu, 
zwanego Targiem Wełnianym 
(obecny pl. Zwycięstwa). Zwy
cięzcami konkursu (1898 r.) zosta
li dwaj architekci z Berlina: Karol 
Zaar i Rudolf Wahl; pierwsza na
groda była jednoznaczna z przyję
ciem projektu do realizacji.

Zdecydowano się na budowlę 
zwartą, z dwoma skrzydłami, ma
sywną wieżą o wyraźnej dominacji 
detalu neogotyckiego. W uzasad
nieniu wyboru jury podkreśliło, że 
projekt ten udanie nawiązuje do 
architektury pólnocnoniemiec-

- neogotyk

kiej; w państwach niemieckich 
neogotyk był najważniejszym ka
nonem dla budowli publicznych 
przez cały XIX i początek XX w.

Ratusz w Słupsku stanowi 
kontynuację obowiązującej jesz
cze w wieku poprzednim kon
wencji, ale jednocześnie, będąc 
tworem „fin de siecle’u”, neogo
tyk zostaje tu przyozdobiony de
koracją secesyjną. Mury z czerwo
nej cegły, dość wysokie, dwuspa
dowe dachy kryte ceramiczną da
chówką oraz dwa szczyty od stro
ny fasady są świadomym nawiąza
niem do pomorskiej, ceglanej ar
chitektury gotyckiej, zwłaszcza sa
kralnej. Jak powszechne było ko
rzystanie z tych samych wzorców, 
niech świadczy porównanie pra
wego szczytu słupskiego ratusza 
z południowym szczytem ratusza 
w Chojnie koło Szczecina po jego 
regotyzacji w 1883 r. Wieża wyra
stająca z bryły budynku przypo
mina wieże gotyckich ratuszy, a te 
z kolei nawiązywały do średnio
wiecznych zamków. Stąd też roz
szerzenie w górnej partii wieży 
jest swobodną transpozycją ma-

chikuł. Nie pełniąc funkcji obron
nej, stanowiła przeniesiony ze śre
dniowiecza symbol władzy panu
jącej nad miastem.

Pewne urozmaicenie ciężkiej 
i masywnej bryły wnosi asymetria 
fasady, zróżnicowanie wysokości 
i szerokości szczytów bocznych 
oraz dość bogaty detal architek
toniczny. Jedynym wyraźnym ele
mentem ukształtowanym zgodnie 
z nowym stylem, czyli secesją, są 
kraty bocznych bram oraz ogro

dzenia. Pojawia się tu modny 
w tym czasie motyw i użyty mate
riał - kuta w żelazie wić roślinna.

Wnętrze ratusza zdominowane 
jest przez neogotyk, niemniej jed
nak widoczne jest większe zróżni
cowanie stylistyczne niż na ze
wnątrz. Z jednej strony dostrzega
my ciężkie kamienne filary przy
pominające architekturę romań
ską, a z drugiej - czystą stylistycz
nie, wyrafinowaną dekorację sece
syjną. Wyrazem nowoczesności 
jest dekoracja dwóch pomieszczeń 
reprezentacyjnych. Ściany gabine
tu burmistrza (obecnie prezydenta 
miasta) wyklejone zostały wytła
czaną tapetą, której powierzchnia 
pokryta jest ornamentyką roślinną 
na żółtozielonym tle, ciasno wy
pełniając płynnymi liniami całą 
powierzchnię. Jako ciekawostkę 
można wspomnieć, że w trakcie 
konserwacji tapet stwierdzono, iż 
były one podklejone gazetami 
z marca 1901 r. Bardziej zharmo
nizowany jest wystrój i dekoracja 
sali narad (nr 110) na pierwszym 
piętrze. Jej środek zajmuje owalny 
stół, nad którym zwisa eliptyczna 
obręcz żyrandola. Malowana de
koracja koncentruje się na obrze
żach sufitu, pokrywając po
wierzchnię drewnianych kaseto
nów i narożniki przylegające do 
zarysowanego również eliptycznie 
białego pola sufitu. Malowidło 
w poszczególnych kwaterach 
przedstawia kompozycje zbudo
wane z symetrycznie ułożonych
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ter i klimat wnętrza zamierzony 
przez projektantów, daje możli
wość poznania metod kształtowa
nia wnętrz budynku publicznego, 
mody, poczucia estetyki i wrażli
wości ludzi z początku XX w.

Należy podkreślić wyjątkową 
dbałość o utrzymanie we właści
wym stanie tak budynku, jak i hi
storycznego wystroju ze strony 
obecnych użytkowników. Już od 
wielu lat sukcesywnie poddawa
ne są konserwacji wszystkie au
tentyczne elementy. Nowo pro
jektowane, np. witraże, współ
grają stylistycznie z dawnymi. 
Zadbano również o najbliższe 
otoczenie - zainstalowano stylo
we lampy, chodniki z granitowej 
kostki, nawet nowy szalet miejski 
(jedyny zresztą w mieście) udanie 
wpisał się w sąsiedztwo ratusza.

4 lipca 2001 r. mija setna 
rocznica przejęcia ratusza po je
go wybudowaniu przez władze

3.4. Fragmenty sieni (3) i holu (4)
5. Gabinet prezydenta miasta 
z widokiem na współcześnie 
zaprojektowany witraż; ściany 
po prawej i lewej stronie 
pokryte oryginalną tapetą
6. Sala narad
7. Duża sala posiedzeń 
(zdjęcia: 1,2 - Stanisław Szpilewski,
3-7 - Barbara Światowska-Uniejewska)

kwiatów, liści i łodyg. Potraktowa
ne są one linearnie i płynnie, cha
rakterystycznie dla secesji. Istot
nym uzupełnieniem dekoracji sali 

są witraże przedstawiające posta
cie symbolizujące poszczególne 
funkcje miasta; również tu poja
wia się ornamentyka roślinna.

Wyjątkowo bogato, z tenden
cją do przesady, prezentuje się naj
większa sala ratusza na drugim 
piętrze. Na ścianach, częściowo 
przysłoniętych boazerią, umiesz
czone zostały dwa monumentalne 
obrazy o tematyce historycznej, 
pędzla Józefa Schaurenberga. We 
wszystkich oknach umieszczono 
witraże o zróżnicowanej tematyce 
(przedstawienia figuralne, herby 
i emblematy oraz całkowite wy
pełnienie ornamentacją roślinną), 
dwoje drzwi otrzymało kamienne, 
ozdobne obramowanie. Nad cało
ścią dominuje wielopiętrowy, na 
planie koła, metalowy żyrandol.

Obecnie głównym walorem 
wnętrz słupskiego ratusza jest to,

że prawie w całości zachował się 
jego podstawowy wystrój: stolar
ka (boazerie, drzwi z dekoracją 
snycerską), liczne witraże, malo
widła, żyrandole i kinkiety, a na
wet niektóre meble (np. biurko 
burmistrza). Utrzymuje to charak- 

miasta. Oprócz obchodów tego 
jubileuszu mógłby to być dobry 
pretekst do zgłoszenia ratusza na 
konkurs na najlepiej zadbany 
i użytkowany obiekt zabytkowy...

Stanisław Szpilewski
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Jak każdy styl, prąd czy 
kierunek, także i secesja

zrodziła się z protestu.
Pokolenie dojrzewające 

około 1890 r. uważało, że 
dotychczasowy sposób bycia 
zamożnego, ustabilizowanego 

mieszczaństwa jest 
nieznośny. Pseudobarokowe 

domy, mieszkania zatłoczone 
eklektycznymi sprzętami, 

o ścianach i sufitach suto 
zdobionych sztukateriami, 

o ciemnych tapetach 
naśladujących tkaniny, 

o „pompierskich”, 
naturalistycznych obrazach 

w wielkich złoconych ramach 
- wszystko to jest staroświeckie, 

sztuczne,fałszywe. Zmienić 
trzeba literalnie całą tę 

zatęchłą przestrzeń życiową, 
całe otoczenie człowieka 

- i jego samego też. 
Wymagała tego młodość, 

nowość, nadchodzące stulecie 
z nowoczesnymi sposobami 

poruszania się, ubierania, 
oświetlenia (elektrycznego). 

Trzeba było odrzucić 
pseudostylowość, 

nienaturalność, skodyfikowane 
formy życia.

Secesja
- sztuka szalona

ak uważali ci, których 
nazwą dekadentami, 
którzy zachwycali się 
teatrem Maeterlincka 
czy Strindberga, którzy 
olśnieni byli japońskim 
drzeworytem, niesy
metryczną bryłą archi
tektoniczną, giętkością 
metalowego prętu, pla
stycznością kamienia, 

połyskliwą barwnością mozaiki, szaleńczym 
rytmem kankana. Musieli mieć własną twór
czość materialną-sztukę młodości (Jugend-
stil), nową sztukę (Art Nouveau), Młodą Pol
skę; własne, estetyzmem przesiąknięte cza
sopisma: „Ver Sacrum", „Pan", „Chimera”, 
„Zototoje Runo”. Domagali się, by każdy 
przedmiot codziennego użytku, wszystko, 
z czym się człowiek styka, miało piętno arty
zmu, bo nie ma sztuki wielkiej i małej; olbrzy
mi posąg bohatera może być szpetny, a fla
konik na perfumy lub nóż do papieru - pięk
ny. A jeszcze do tego szukano wyrazu cało
ści - np. wnętrza mieszkalnego lub sali pu
blicznej - gdzie trzeba było zaprojektować 
wszystko, od poręczy klatki schodowej 
i płaszczyzny ściany po oprawę książki i po
pielniczkę, stworzyć zwarte dzieło, jednolite 
i wszechogarniające - Gesamtkunstwerk.

Być pięknym znaczyło mieć indywidualny 
charakter, odzwierciedlać dotknięcie ręki arty
sty i na dodatek być wykonanym ze szlachet
nego materiału. Więc ten nowy, secesyjny styl 
z natury swojej byt elitarny, kosztowny, mato li
czący się z utylitaryzmem. Dzieło miało po
wstawać wyłącznie z pobudek estetycznych, 
a nie np. dydaktycznych, patriotycznych, spo
łecznych, nawet często użytkowych - typowa 
sztuka dla sztuki. Te hasła i te formy z niezwy
kłą szybkością ogarnęły cały świat, secesja 
powołała do życia ośrodki dotychczas w nie
wielkim stopniu uczestniczące w „wielkiej” 
sztuce - Nancy i Brukselę, Darmstadt, Glas
gow, nawet Long Island, wciągała na ten no
wy Parnas narody i kraje, które do niedawna 
rzadko ze sztuką kojarzono: Skandynawię, 
Stany Zjednoczone, Czechy.

Jak wiele innych stylów, secesja najlepiej 
wyraziła się w formie i dekoracji architektury, 

w ornamencie, ale i w rzemiośle artystycz
nym. A przy tym nie kodyfikowała niczego. 
Zupełnie inaczej stylizowano przedmioty, np. 
w Lotaryngii, gdzie byty najczęściej roślinne, 
zdobione kwiatami, owadami, główkami „ko
biet fatalnych" o niezwykle długich włosach, 
grzywami fal i językami płomieni, inaczej 
w Śzkocji czy Austrii, gdzie ceniono szcze-

1. Wzornik secesyjnych inicjałów i liter 
opracowany przez Alfonsa Muchę w 1902 r.

golnie harmonię intensywnych barw i proste 
geometryczne figury, a jeszcze inaczej np. 
w Krakowie zakochanym w „bajecznie kolo
rowej” wsi. W Ameryce i w Czechach naczy
nia szklane otrzymywały mieniące się, iryzu- 
jące powierzchnie, a we Francji miały wielo
warstwowe, jakby w sgrafficie wykonywane 
dekoracje pejzażowe lub botaniczne. Więc 
secesja była różna, miała być różna, miała 
przecież rozsadzać tradycyjne zasady.

Była zatem sztuką szaloną, piękną, no
wą. Jak kruche przyrodnicze stwory, jak tak 
bardzo przez nią łubiane ważki. I tak, jak
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2. Tryptyk „Święto wiosny” 
Henryka Uzięmbfy z 1900 r.
3. Wazon z trawionego szkła (pejzaż 
z jeziorem) z początku XX w., 
sygnowany „Galie”
4-8. Secesyjne ozdoby łódzkich 
kamienic: ul. Sienkiewicza 6 
(proj. August Furhjelm, 1912)
- fasada z pionowymi pasami 
zielonych płytek ceramicznych 
zmieniających barwę w zależności 
od oświetlenia, ryzalit zwieńczony 
kartuszem z głową maszkarona na 
muszli i liśćmi akantu (4) oraz portal 
z parą kolumn o kapitelach 
utworzonych przez stylizowane 
meandry i z półkolistym tympanonem 
zwieńczonym wazą (5);
al. Kościuszki 93 (proj. Gustaw 
Landau-Gutenteger - 1902 i Romuald 
Miller - 1912) - fryz splecionych, 
spiralnych wstęg, płynna linia balkonu 
wspartego na żelaznych wspornikach 
w formie gałązki kasztanowca (6) 
oraz okno o nerkowym kształcie, nad 
nim dekoracja z szyszek jodły (7);
ul. Piotrkowska 43 (proj. Gustaw 
Landau-Gutenteger, 1901)
- obramienie okna kolumnami 
z bazami w formie korzeni
i głowicami w formie liści (8)

12
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9. Dekoracja 
wykusza pniami 
kasztanowca
z korzeniami, 
gałęziami
i liśćmi 
w pałacu
R. Bennicha, 
(proj. Dawid Lande, 
1904) w Lodzi 
przy ul. Gdańskiej 89
10. Skromna 
dekoracja 
secesyjna 
na prowincji
- falisty ornament 
roślinny 
pod łukowatym 
zwieńczeniem 
fasady kamienicy 
z początku XX w.
w Rymanowie

(zdjęcia: 4-9 - Jerzy 
Augustyniak, 

10- Zygmunt 
Malinowski)

one miała żywot bardzo krótki: zaledwie kil
kanaście lat. Była hedonistyczna, a czas 
byt twardy - nabrzmiewające ruchy robot
nicze, narastające uczucia niepodległo
ściowe, zbliżające się wielkie konflikty

zbrojne - położyły jej kres. Wybuch pierw
szej wojny światowej w 1914 r. zmiótł ją 
z powierzchni. Po wojnie inaczej już odbu
dowywano Europę. Pokolenie roku 1910 
uznało secesję za synonim chorobliwego 

gustu, odrzuciło ją zupełnie. Dopiero około 
1955-1960 r. odkryto ją na nowo, by znów 
się w niej rozkochać. Zaczęto szukać 
przedmiotów secesyjnych, gromadzić je, 
tworzyć specjalne działy muzeów. Wielka 
moda przyszła na secesję i trwa - już dłu
żej niż ona sama w latach swej młodości 
i rozkwitu.

Ostatnio sytuacja zaczęta się jednak 
gmatwać, a to za sprawą Art Deco - stylu, 
którego nazwę utworzono z paryskiej wysta
wy tzw. sztuk dekoracyjnych i przemysło
wych w 1925 r. Ten styl byt geometryczny, 
twardy, przeciwstawiający się „miękkiej”, 
kwiatowo-owadowej secesji. Uznano, że 
miał swych poprzedników - właśnie w tym, 
co dotychczas uważaliśmy za specyficzny 
szkocko-wiedeński nurt secesji. Architektu
rę Josefa Hoffmanna, np. pałac Stoclet 
w Brukseli, nawet Pawilon Secesji w Wied
niu (J. M. Olbrich, 1899) zabrano na rzecz 
Art Deco. Za architekturę secesyjną uznano 
więc tylko budowle o obłych formach, z de
koracją typową dla secesji, o liniach, jak 
płomienie czy fale w formach schodów i po
ręczy albo kutych krat. Takie, jakie spotka
my, np. w Muzeum Horty czy pałacu Solway 
w Brukseli lub np. w pałacyku Riabuszyń- 
skiego w Moskwie.

Andrzej Ryszkiewicz
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Arcydzieło

N
ie będzie przesady, jeśli 
willę przy ul. Wólczań
skiej 31/33 w Łodzi na- 
zwiemy „pomnikiem secesji”, wy

stawionym temu stylowi w 1903 
r. (data na frontonie) dzięki stara
niom autora projektu, Gustawa 
Landau-Gutentegera, oraz inwe
stora, łódzkiego przemysłowca, 
Leopolda Rudolfa Kindermana.

Na przełomie XIX i XX w. se
cesja zadomowiła się nie tylko 
w architekturze, ale również 
w rozmaitych dziedzinach plasty
ki i rzemiosła artystycznego. Za 
właściwe dla secesji, a zarazem 
dające powód do wielu oskarżeń, 
jakie pod jej adresem kierowano, 
uznajemy - o czym była mowa 
wcześniej - falistość linii, niespo
kojny rytm, asymetrię oraz częste 
odniesienia do świata organiczne
go - do tego, co żywe, bujne, na
turalne i „kulturowo nieokiełzna
ne”. Czasem uważa się, że sama 
obfitość form, typowa dla secesji, 
nie przesądza jeszcze o przynależ
ności danego obiektu do archi
tektury secesyjnej - o ile niewąt
pliwym wyznacznikiem tej ostat
niej będzie eksponowanie ele
mentów konstrukcyjnych (szcze
gólnie żelaznych) i uczynienie 
z nich motywu dekoracyjnego fa
sady. I jakkolwiek powyższego 
warunku willa łódzka nie spełnia, 
to jednak wszelkie inne jej cechy 
w pełni uprawniają do tego, by 
dostrzec w niej modelowy przy
kład architektury secesyjnej.

Tym, co od razu zaskakuje, 
jest nieregularna bryła willi, 
uwzględniająca dodatkowo topo
grafię działki, która biegnie uko
sem względem ulicy. Projekto
dawca, opracowując elewacje, 
szczególnie intensywnie wyko
rzystał kontrast, jako środek ar
tystycznej ekspresji - wyraża się 
on zróżnicowaniem faktur lica 
elewacji, gdzie obok gładkiego 
kamienia napotykamy nieregu
larne żłobkowania, elementy ru- 
styki, a także liczne motywy ro
ślinne i zwierzęce. Podziw budzić 
może realizm, z jakim odtworzo
no w stiuku splątane korzenie, 
pnie i konary drzew, a nawet li
ście, owoce i drobne kwiaty - 
komponujące się z obramieniami 
okien bądź wtopione w ganek 
głównego wejścia. Na gałęzi jed
nego z drzew spostrzegamy pta
ka, a pośród jego korzeni kry
jówkę znalazł lis. Również 
w zwieńczenie dachu, o złożonej 
nieregularnej linii, wbudowano 
motyw roślinnych girland.

1. Nieregularna, niespokojna 
bryła willi podkreślona 
łamanym dachem
2. Kolumna przed głównym 
wejściem w formie pnia jabłoni 
z korzeniami, liśćmi i owocami
3. Okienne obramienie 
z motywami roślinnymi, 
w oknie barwny witraż 
m.in. z pejzażem miasteczka 
na tle drzew i gór
4. Klatka schodowa - okienny 
witraż przedstawia
m.in. tańczącą dziewczynę, 
pejzaż z łódką i kwiaty 
w wazonach

(zdjęcia:
1,2,3- Witold P Glinkowski, 

4 - Łukasz Woźniak, Rafał Żelazo)

Duch secesji obecny jest rów
nież we wnętrzach. Nie tylko sztu
katerie rozet, fryzów czy faset, 
uformowane na podobieństwo ło
dyg róż, wieńców liści i kwiatów, 
ale też witraże, ciekawa boazeria 
i stolarka drzwi oraz klatki scho
dowej - stanowią o wyjątkowym 
klimacie tego domu, zagubionego 
pośród stłoczonej śródmiejskiej

zabudowy. O nastroju wnętrz nie
wątpliwie decyduje również ich 
kolorystyka, podkreślana świa
tłem płynącym od stylowych wi
traży oraz wspaniałego kulistego 
żyrandola w głównej klatce scho
dowej. Od strony zachodniej do 
willi przylega okrągła wieża miesz
cząca drugą klatkę schodową, 
a dalej rozciągał się niewielki 
ogród z oranżerią.

Obecnie w willi mieści się 
Biuro Wystaw Artystycznych 
z galerią i kawiarnią w piwnicy 
budynku, a swą doskonałą kon
dycję zawdzięcza zabytek trosce, 
jaką otacza go pani dyrektor, Elż
bieta Fuks.

Witold R Glinkowski
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Architektura polskiego
Art Deco

ANNA SIERADZKA

W panoramie polskiej 
sztuki pierwszej połowy 

XX w. dzieła architektury 
w stylu Art Deco nie są 

zbyt licznie 
reprezentowane. 

Przechodząc ulicami 
naszych miast rzadko je 

dostrzegamy i często nie 
zauważamy ich 

przynależności do stylu, 
który, zwłaszcza w czasach 
Drugiej Rzeczypospolitej, 
utożsamiany był nie tylko 

ze stylem narodowym, ale 
wręcz z oficjalnym stylem 

państwowym. Art Deco 
dominowało głównie 

w polskiej sztuce użytkowej 
(o czym pisałam w 

„Spotkaniach z Zabytkami” 
w 1993 r.), odznaczyło się 

też w malarstwie, grafice 
i rzeźbie, ale tym bardziej 

jego nieliczne 
egzemplifikacje, 

funkcjonujące w sferze 
miejskiej zabudowy, 

także zasługują 
na przypomnienie.

olska architektura 
w stylu Art Deco, 
podobnie jak inne 
przykłady rodzime
go nurtu dekoracyj
nego, odznaczała 
się dwoistością in
spiracji. Z jednej 
strony asymiiowata 

charakterystyczne 
dla europejskich realizacji tego stylu 
połączenie tradycji klasycznej z funk- 
cjonalizmem awangardy, z drugiej zaś 
dążyła do uzyskania narodowego obli
cza. Toteż większość budowli realizo
wano z zastosowaniem nowoczesnych, 
żelbetowych konstrukcji, a funkcjonal
na struktura podkreślana była w ukła
dzie bryt oraz artykulacji fasad i aranża
cji wnętrz. Dekoracyjny charakter nada
wano zaś budowlom przez różnorodne 
środki wyrazu: kubizujące, rytmiczne 
rozczłonkowanie zwartych, symetrycz
nych fasad, wyraziste akcenty o gotyc- 
ko-folklorystycznym rodowodzie (krysz
tały, romby, trójkąty, „kozikowe” zacio- 
sy, wycinankowe i dywanowe, zgeome- 
tryzowane motywy roślinne lub figural
ne), a także motywy klasycyzujące (po
tężne gzymsy, półkoliste luki, antykizu- 
jące fryzy).

Początki polskiej architektury Art 
Deco o wiedeńsko-niemieckiej prowe
niencji można widzieć w budowlach 
powstałych jeszcze przed pierwszą 
wojną światową. W Krakowie jedną 
z pierwszych realizacji tego typu jest 
wzniesiony w latach 1908-1914 budy
nek Muzeum Techniczno-Przemyslowe- 
go (obecnie Akademia Sztuk Pięk
nych), dzieło Tadeusza Stryjeńskiego 
i Józefa Czajkowskiego. Racjonalizm 
konstrukcji znakomicie współgra w nim 
z powściągliwą dekoracją fasady, osią
gniętą symetrycznymi, płaskimi podzia
łami lizen, otworów okiennych i skrom
nych, geometrycznie stylizowanych 
motywów roślinnych. Inny krakowski 
obiekt, zdradzający wpływy wczesnego 
Art Deco - to dom Ireny Tichy przy pi. 
Na Groblach z lat 1911-1912, autorstwa 

Karola Tichego. W jego symetrycznej 
fasadzie zastosowano formy zmoderni
zowanego klasycyzmu (płaskie, kane- 
lowane lizeny, trójkątny przyczółek), po
łączone z mozaikowymi ptycinami o se- 
cesyjno-klasycyzującym ornamencie, 
natomiast we wnętrzu sieni i klatki 
schodowej zdecydowanie przeważają 
geometryczne układy dekoracji ścian, 
stropów i balustrady.

Z kolei w Warszawie wyraźne nawią
zanie do bliskiego twórcom francuskie
go Art Deco stylu Ludwika XVI widzimy 
w zbudowanym w latach 1911-1913 
przez Czesława Przybylskiego gmachu 
Teatru Polskiego przy ul. Karasia, w któ
rym dosłowność form wczesnego kla
sycyzmu uległa dyskretnej moderniza
cji bryty i dekoracyjnych detali. Nato
miast bliższy architekturze funkcjonal- 
no-dekoracyjnej (np. realizacjom Augu
sta Perreta czy Petera Behrensa) jest 
Bank Towarzystw Spółdzielczych, czyli

„Dom pod Ortami” przy ul. Jasnej, 
wzniesiony w latach 1912-1917 według 
projektu Jana Heuricha-syna. Udany 
mariaż przeszklonej konstrukcji szkiele
towej z ciężką kamienną oprawą, moc
ne, zsyntetyzowane figury zdobiących 
naroża gmachu ortów, płaskorzeźbione 
kompozycje figuralne na potężnym 
gzymsie wieńczącym fasadę oraz deli
katne, zgeometryzowane ornamenty 
roślinne, wypełniające ; ptyciny pod- 
okienne sprawiają, że dzieło Heuricha 
jest zarówno przykładem nowatorskich 
koncepcji architektury europejskiej, jak
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1. Dom przy pl. Na Groblach w Krakowie 
z lat 1911-1912 (stan przed 1939 r.)
2. „Dom pod Ortami” przy ul. Jasnej 
w Warszawie z lat 1912-1917
3. Pawilon Polski na Wystawie Paryskiej
z 1925 r. (nie istnieje)
4. Budynek Zakładów Doświadczalnych 
Wyższej Szkoły Handlowej
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
z lat 1924-1927 (stan przed 1939 r.)
5. Sala posiedzeń w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
przy al. Szucha w Warszawie z lat 1927-1930 
(stan przed 1939 r.)

i zwiastunem typowego dla polskiej ar
chitektury Art Deco dualizmu form.

Po odzyskaniu niepodległości archi
tektura polskiego Art Deco najczęściej 
łączy zmodernizowany klasycyzm bądź 
nawet funkcjonalizm bryty z dekoracyj
nym detalem o gotyckiej lub ludowej 
(przeważnie podhalańskiej) prowenien
cji, poddanym kubizującej syntezie 

i ekspresyjnemu ożywieniu. Stylistyczna 
jedność rzadko obejmuje całość obiek
tu, jak to miało miejsce w zaprojektowa
nym przez Józefa Czajkowskiego Pawi
lonie Polskim na paryskiej L’Exposition 
des Arts Decoratifs et Industriels Mo- 
dernes w 1925 r. Budowla ta regular
nym planem, kryształkowymi elementa
mi schodkowego tympanonu, a przede 
wszystkim szklaną, wielouskokową wie
żą wieńczącą kopułę sali centralnej od
dawała najważniejsze cechy polskiej 
architektury Art Deco. Niestety, zarów
no sam Pawilon Polski, jak i naśladują
ce go pawilony z Powszechnej Wysta
wy Krajowej w Poznaniu z 1929 r. 
(zwłaszcza pawilon Hut Szklanych pro
jektu Jana Golińskiego i Henryka Ła
gowskiego) już nie istnieją. Częściej 
w polskiej architekturze czasów Drugiej 
Rzeczypospolitej dekoracyjność obej
mowała bądź fasadę budowli, bądź też 
wkraczała do jej wnętrza.

Wyjątkiem potwierdzającym tę regu
łę stał się zespół budynków warszaw
skiej Wyższej Szkoły Handlowej przy 
zbiegu al. Niepodległości i ul. Rako
wieckiej, zaprojektowany przez Jana 
Koszczyca-Witkiewicza, a realizowany 
przez ponad ćwierć wieku. W latach 
1924-1927 wzniesiono Zakłady Do
świadczalne (od ul. Rakowieckiej), mię
dzy 1929 i 1930 r. stojący frontem do al. 
Niepodległości budynek Biblioteki i do
piero w latach 1951-1956 zrealizowano 
usytuowany tamże Gmach Główny 
(planowany przy współpracy Stefana 
Putowskiego). Wspólną cechą wszyst
kich budynków było operowanie regu
larnymi, kubicznymi brytami z funkcjo
nalnym układem wnętrz oraz użycie ak
centów dekoracyjnych, typowych dla 
stylu polskiego Art Deco. Należą do 
nich: zaciosowo ukształtowane szczyty, 
wieńczące naroża gmachów, szerokie 
pasy mozaikowych ptycin na gzymsach
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elewacji (autorstwa Wojciecha Jastrzę
bowskiego), syntetyczne, sgraffitowe 
dekoracje w arkadowych podcieniach 
Zakładów Doświadczalnych, ostro pro
filowane, strzeliste stupy z romboidal- 
no-krysztalkowymi kapitelami, podtrzy
mujące stropy z kopulastymi, szklanymi 
przekryciami w czytelni Biblioteki oraz 
szklana, schodkowa piramida, kryjąca 
wewnętrzny hol Gmachu Głównego. Do 
podniesienia jedności stylowej całego 
zespołu przyczyniały się także (do dziś 
częściowo zachowane) elementy wy
posażenia wnętrz: zgeometryzowane 
kraty, ostro płaskorzeźbione supraporty 

6. Hol teatru „Ateneum” przy ul. Jaracza
w Warszawie z lat 1927-1928
7. Rotunda gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej 
w Warszawie z lat 1925-1928
8. Płaskorzeźby na ryzalicie Banku 
Gospodarstwa Krajowego
w Al. Jerozolimskich w Warszawie 
z lat 1929-1931
9. Dom profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przy zbiegu
ul. Łobzowskiej i al. Słowackiego 
w Krakowie z ok. 1929 r.

i drzwi oraz kubiczne lampy. Poza tą, 
najwybitniejszą w dorobku Koszczyca- 
-Witkiewicza realizacją, architekt zasto
sował skromne elementy Art Deco (ob- 
licowania naroży glazurowaną cegłą 
i z niej wykonane jodełkowe ornamenty 
na fasadzie) w dworkowo-moderni- 
stycznej bryle przedszkola (obecnie 
Szkota Podstawowa 129) przy ul. Czar
nieckiego 49 w Warszawie.

W warszawskiej architekturze drugiej 
potowy lat dwudziestych XX w. najczę
ściej stosowano wspomniane rozwiąza
nie wizualnego uatrakcyjnienia i ide
owego unarodowienia gmachów pu
blicznych i państwowych przez wpro
wadzanie elementów Art Deco albo do 
dekoracji fasad, albo opracowania 
wnętrz budowli, należących do nurtu 
zmodernizowanego klasycyzmu lub 
złagodzonego tradycją klasyczną funk- 
cjonalizmu. Największa zasługa w nada
waniu stylistyki Art Deco wnętrzom bu
dowli przypada Wojciechowi Jastrzę
bowskiemu. Oprócz wspomnianej już 
współpracy przy dekoracji gmachów 
Wyższej Szkoły Handlowej, artysta ten 
stworzył jeszcze dwie reprezentatywne 
dla polskiej sztuki dekoracyjnej realiza
cje. Byt głównym projektantem wnętrz 
w powstałej w latach 1927-1930 siedzi
bie Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego (obecnie Mi
nisterstwo Edukacji Narodowej) w al. 
Szucha, opracowanej przez Zdzisława 
Mączeńskiego w stylu zmodernizowa
nego klasycyzmu. Jastrzębowski wy
eksponował w nim ostro cięte romby, 
kryształy i jodełki, zdobiące ściany, bo
azerie, drzwi i meble. We wnętrzach 
wzniesionego w latach 1927-1928 Do

mu Związku Zawodowego Kolejarzy 
i Teatru „Ateneum”, autorstwa Romual
da Millera, znów zastosował artysta 
(przy współudziale Edwarda Trojanow
skiego) ulubione przez twórców pol
skiego Art Deco motywy: uskokowe 
i romboidalno-krysztatkowe kapitele fi
larów, gwiaździste sklepienia, rytmicz
nie zestawione motywy trójkątów i jode
łek na boazeriach i sztukateriach, ku
biczne żyrandole. Wystrój ten zachował 
się częściowo do dziś w pomieszcze
niach teatru: holu, foyer i gabinecie dy
rektora.

Styl Art Deco odnajdziemy także 
w gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej, 
przebudowanym w latach 1925-1928 
przez Kazimierza Skórewicza. Charak
ter obiektu przeznaczonego dla najwyż
szej polskiej władzy ustawodawczej za
akcentowano przez włączenie do jego 
dekoracji elementów symbolizujących 
tradycje parlamentarne. Zmodernizowa
nemu klasycyzmowi gmachu (zwłasz
cza rotundy mieszczącej salę obrad) 
odpowiadała klasycyzująca artykulacja 
wnętrz, a na zewnątrz rzeźbiarski fryz 
autorstwa Jana Szczepkowskiego, któ
rego metopy gęsto wypełniają rytmicz
nie skomponowane i ostro cięte, inspi
rowane góralską snycerką płaskorzeź
by figuralne. We wnętrzach Sejmu prze
waża zgeometryzowany ornament ro
ślinny metalowych krat i ptycin, a w sali 
obrad jodelkowo-trójkątne motywy na 
meblach łączą się z uproszczoną klasy- 
cyzacją płaskorzeźb figuralnych (autor
stwa Antoniego Żurakowskiego) na 
obudowie stołu prezydialnego. W po
wojennej odbudowie Sejmu, kierowanej 
w latach 1949-1954 przez Bohdana 
Pniewskiego, motywy te w większości 
przywrócono.

Czołowy rzeźbiarz polskiego Art 
Deco, Jan Szczepkowski, był także 
twórcą dekoracji, urozmaicającej suro
wą bryłę Banku Gospodarstwa Krajo
wego, wzniesionego na rogu Nowego 
Światu i Al. Jerozolimskich w latach 

1928-1931 według projektu Rudolfa 
Świerczyńskiego. W tym wypadku rzeź

biarz, podporządkowując się złagodzo
nej klasyczną tradycją funkcjonalistycz- 
nej architekturze, umieścił na fronto
wym ryzalicie silnie skubizowane, zryt- 
mizowane zygzakowatymi podziałami, 
niemal abstrakcyjne kompozycje. Z wy
glądem zewnętrznym współgrało, dziś 
już nieistniejące, wyposażenie wnętrz 
budowli, utrzymane w geometryczno- 
-klasycyzujących formach polskiego Art 
Deco.
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W latach trzydziestych XX w. w archi
tekturze warszawskich budowli publicz
nych, próbującej pogodzić tradycję kla
syczną z zasadami funkcjonalizmu 
i dlatego określanej mianem akademic
kiego konstruktywizmu, pewne formy 
Art Deco występowały niemal wyłącznie 
w wyposażeniu wnętrz. Tak stało się 
w wypadku monumentalnego gmachu 
Sądów przy ul. Leszno (obecnie al. So
lidarności), zrealizowanego przez Boh
dana Pniewskiego w latach 1935-1939, 
do którego metalowe kraty, kinkiety 
i lampy, zdradzające inspiracje rodzi
mym folklorem, zaprojektował Henryk 
Grunwald.

Fasadowy charakter - dosłownie 
i w przenośni - miał styl Art Deco w ar
chitekturze krakowskiej końca lat dwu
dziestych XX w. Przykładem tego są 
budynki mieszkalne dla profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z około 
1929 r. autorstwa Ludwika Wojtyczki. 
W domu przy pl. Wolności (projektowa
nym wspólnie ze Stefanem Żeleńskim 

i Piotrem Jurkiewiczem) dywanowe de
koracje sgraffitowe dodają swojskości 

fasadzie, której graniastosłupowe ryza
lity zdradzają oddziaływanie paryskie
go pawilonu Józefa Czajkowskiego. 
Jeszcze bliższy założeniom światowej 
architektury Art Deco w „czystej” po
staci, gdy dekoracyjność wypływa 
z samego ukształtowania bryty, jest bu
dynek przy zbiegu ul. Łobzowskiej i al. 
Słowackiego. Wielopłaszczyznowy, 
zdwojony, przeszklony wykusz narożni
ka, geometryczna struktura podziału 
ścian płaskimi lizenami, kubicznie 
ukształtowane zwieńczenie z multipli- 
kowanym motywem ciemno obramio- 
nych kwadratów składają się na pro
stą, ale wyrafinowaną elegancję cało
ści. Inny krakowski architekt, Wacław 
Nowakowski, zastosował stylistykę Art 
Deco w budynkach mieszkalnych dla 
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych z końca lat dwudziestych 
XX w. W domu przy al. Słowackiego 
spokojną i masywną bryłę, utrzymaną 
w konwencji zmodernizowanego klasy
cyzmu, ożywił dyskretnymi trójkątami 
gzymsów i lizen. Narożne usytuowanie 
budynku u zbiegu ulic Sienkiewicza 

i Wybickiego wykorzystał do rytmicz
nych, graniastych, ostro ciętych form, 
świattocieniowo ożywiających fasadę, 
a dodatkowym (choć zbyt ostentacyj
nym) walorem dekoracyjnym stały się 
trójkątnie zwieńczone nisze i wejścia 
na parterze oraz monumentalny gzyms 
wieńczący, ozdobiony dużymi romba
mi i trójkątami.

Wymienieni krakowscy architekci - 
Wojtyczko, Jurkiewicz i Żeleński - oraz 
Kazimierz Wyczyński byli też autorami 
jednej z najbardziej prestiżowych reali
zacji czasów Drugiej Rzeczypospolitej 
- gmachu Urzędu Wojewódzkiego 
i Sejmu Śląskiego w Katowicach z lat 

1924-1929. W utrzymanej w formach 
monumentalnego klasycyzmu, pałaco
wej bryle budynku narodowo-państwo- 
wą funkcję pełnił fryz z rózgami liktor- 
skimi i stylizowanymi rzymskimi ortami 
legionowymi, zaś umieszczone na kapi
telach orty polskie podkreślały powrót 
Górnego Śląska do Macierzy. Repre

zentacyjne wnętrza gmachu opracowa
no w charakterystycznych dla polskie
go Art Deco dwu przenikających się
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10. Dom Zakładu
Ubezpieczeń 
Pracowników
Umysłowych
przy ul. Sienkiewicza 
w Krakowie
z lat 1927-1928
11. Kapitel
na fasadzie gmachu 
Urzędu 
Wojewódzkiego
i Sejmu Śląskiego 
w Katowicach
z lat 1924-1929
12. Kościół 
św. Rocha
w Białymstoku 
z lat 1927-1946

(ilustracje z archiwum
IHS UW)

konwencjach: klasycyzującej (antemio- 
nowy fryz, „wycinankowe” supraporty 
i biato-zlocista kolorystyka sali posie
dzeń) oraz regionalnej (graniaste kapi
tele filarów westybulu, kryształkowe 
ukształtowanie kopuły tamże, herby 
miast śląskich i płaskorzeźbione posta
cie alegoryczne w strojach ludowych - 
autorstwa Jana Raszki, dziś już nieist
niejące).

Połączenie klasycyzującej architek
tury z elementami Art Deco kształtowa
nymi pod wpływem gotyku - co przeja
wiło się głównie w różnorodności skle
pień o kryształkowych bądź siatkowych 
strukturach - zauważamy w katowickiej 
katedrze, wznoszonej od 1927 aż do 
1956 r. według projektu Franciszka Mą- 
czyńskiego i Zygmunta Gawlika. Nie
stety, różne perturbacje, przeciągające

w czasie ukończenie budowli i zmienia
jące jej wygląd, nie wpłynęły korzystnie 
na końcowy efekt całości, pozbawionej 
stylistycznej spójności i nieodpowiada- 
jącej wysokiej randze tego obiektu sa
kralnego.

Późnogotyckie formy kryształkowe 
stały się też punktem odniesienia dla 
Oskara Sosnowskiego, twórcy najwy
bitniejszego w polskiej architekturze 
obiektu w stylu Art Deco - kościoła św. 
Rocha w Białymstoku, budowanego 
w latach 1927-1946. Kościół ten, będą
cy podsumowaniem ekspresjonistycz- 
nych i mistyczno-symbolicznych po
szukiwań Sosnowskiego (zawartych 
w wielu jego szkicach i projektach), łą
czony z wpływami ekspresjonistycz- 
nych, fantastycznych projektów archi
tektów niemieckich (Bruno Tauta, Han
sa Scharouna, Vassily Luckhardta) oraz 
dekoracyjnym konstruktywizmem Au
gusta Perreta, jest przede wszystkim 
dziełem polskiego Art Deco. Ośmio- 
boczny, gwiaździsty plan, kubiczna 
struktura, strzelista wieża, kryształy 
i trójkąty dominujące w elewacjach 
i wnętrzu budowli - to typowy repertuar 
rodzimych środków wyrazu tego stylu. 
Jak pisze Andrzej K. Olszewski w opra
cowaniu Nowa forma w architekturze 
polskiej 1900-1925: „przenikają się 
w nim i zespalają dwie główne inspira
cje polskiej sztuki dekoracyjnej: ludo
wość i tradycja, przy czym «mniej w nim 
jest radosnej ludowości, a więcej sku
pienia gotyku»".

Poszerzając ową konstatację doty
czącą przedstawionej polskiej architek
tury w stylu Art Deco można stwierdzić, 
że wykorzystywała ona rodzimą tradycję 
(gotycką, klasycystyczną i ludową) dys
kretnie i z umiarem, dostosowując ją do 
racjonalnie pojmowanej funkcji i ideowej 
wymowy budowli, będących w większo
ści wizytówką odrodzonego Państwa 
Polskiego i świadczącyćh o jego wkro
czeniu na drogę równoległą do osią
gnięć ówczesnej kultury europejskiej.

Anna Sieradzka
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Egiptomania

R
ankiem 6 listopada 1922 r. 
brytyjski egiptolog Howard 
Carter depeszował do swe
go protektora lorda Carnavona: 

„W końcu dokonałem cudownego 
odkrycia w Dolinie... Wspaniały 
grób z nienaruszonymi pieczęcia
mi.” Informacja o sensacyjnym od
kryciu błyskawicznie przedostała 
się do prasy. Wystawa, prezentują
ca odnalezione w grobowcu Tu- 
tanchamona „skarby”, przyciągała 

czorowe ozdobione haftowanymi 
hieroglifami, piramidami i skarabe
uszami, „egipskie” klamry do pa
sków i okucia torebek, oczy obry
sowane czarną, przedłużoną kre
ską. Kobiety przekonywane przez 
producentów perfum, że to wła
śnie niezwykły zapach pomógł Kle
opatrze skusić Marka Antoniusza, 
kupowały coraz to nowe kosmety
ki i marzyły o luksusowej biżuterii, 
inspirowanej sztuką starożytnego 
Egiptu - platynowych, wysadza
nych brylantami, rubinami, szafira
mi i szmaragdami bransoletkach, 
broszkach i kolczykach produko-

tłumy i świat po raz kolejny ogar
nęła egipska gorączka. Egiptoma
nia lat dwudziestych XX w. różni
ła się jednak od tej, którą ponad 
120 lat wcześniej zapoczątkowała 
kampania Napoleona.

W XIX w. widziano w staro
żytnym Egipcie przede wszystkim 
początek wszystkich innych cywili
zacji - źródło wiedzy (także tajem
nej), nauki, prawa. W stylu egip
skim - właściwym, jak sądzono, dla 
budowli monumentalnych - wzno
szono uniwersytety, biblioteki, 
szkoły, gmachy sądowe, więzienia, 
dworce kolejowe, całe założenia 
cmentarne i pojedyncze nagrobki; 
motywy egipskie często pojawiały 
się również we wnętrzach masoń
skich świątyń. Lata dwudzieste XX 
w. monumentalną architekturę 
egipską pozostawiły scenografom 
filmowym - świat chcial się bawić, 
a wykopaliska i odkrycia w Egipcie 
dostarczyły kolejnego do tej zaba
wy pretekstu: „egipskie tancerki” 
i mężczyźni przebrani za faraonów 
występowali w kabaretach. Modne 
stały się grzywki, złote suknie wie

1. Wnętrze kinoteatru „Splendid” 
w Warszawie w 1925 r.
2. Ptaskorzeźba na fasadzie 
domu „Pod Skarabeuszami” 
w Warszawie

wanych przez braci LaCloche, 
broszce w kształcie uskrzydlonego 
skarabeusza firmy Cartier z 1924 r. 
lub bardziej osiągalnej, złoto-fajan- 
sowej broszy z tym samym moty
wem, wyrabianej przez czeskiego 
złotnika Karla Ebnera. Do archi
tektury i sztuki starożytnego Egip
tu nawiązywali projektanci domów 
towarowych, hoteli, sal dancingo
wych, kawiarni, a przede wszyst
kim budynków i sal kinowych. 
Herbert Sherer uznał nawet „styl 
egipsko-arabski” za obowiązujący 
wystrój kinoteatrów lat dwudzie
stych, wyparty w następnym dzie
sięcioleciu przez wynikające z fa
scynacji prędkością, techniką i ma
szyną kształty aerodynamiczne.

W Polsce egiptomania trafiła 
na mało podatny grunt. Artystom 
dążącym do stworzenia stylu naro
dowego bliższy był rodzimy folklor 

i mitologia słowiańska niż kultury 
egzotyczne. Poza tym styl egipski 
nie miał u nas wcześniejszej trady
cji. W 1920 r. w pasażu handlo
wym Galeria Luxemburga przy ul. 
Senatorskiej 29 rozpoczęto budo
wę zaprojektowanego przez Wie
sława Kononowicza pierwszego 
w Warszawie kinoteatru dźwięko
wego „Splendid”. Gmach o żelbe
towej konstrukcji był gotowy już 
w 1922 r., natomiast prace przy 
wystroju wnętrza, prowadzone 
m.in. przez rzeźbiarzy Mieczysława 
Lubelskiego, Józefa Jasińskiego 
i Władysława Marcinkowskiego 
oraz nieznanego z imienia artystę- 
-malarza Robaka, trwały do końca 
1924 r. Goście zaproszeni przez 
dyrektora Jerzego Starczewskiego 
na uroczyste otwarcie kina w stycz
niu 1925 r. przenieśli się z zasypa
nej śniegiem stolicy wprost do sta
rożytnego Egiptu. Tych, którym 
nie udało się dostać zaproszeń, 
o wystroju „jednego z najwykwint
niejszych teatrów świetlnych w Pol
sce” informowała prasa: „Scena te
atru przedstawia wielką bramę 
świątyni egipskiej, strzeżonej przez 
oddanych w płaskorzeźbie Hatora, 
boga nieba i Herachtę, boginię 
słońca. Również i wszystkie inne 
dekoracje ścienne są utrzymane

epoka Egiptu). Na jednej ze ścian 
podobne freski przedstawiają tegoż 
Ti, polującego wraz z żoną na ptac
two wodne na Nilu. Reszta dekora- 
cyj utrzymana jest w tymże stylu”. 
W późniejszych latach kinoteatr 
zyskał bardziej pasującą do jego 
wystroju nazwę „Nil”, którą po ja
kimś czasie zastąpiono przejętą po 
poprzednim kinoteatrze przy ul. 
Marszałkowskiej 116 nazwą 
„Sfinks”.

Rzadkim przykładem nawiąza
nia do sztuki egipskiej w architek
turze mieszkaniowej jest płasko
rzeźba przedstawiająca skarabe
usza flankowanego przez dwa so
koły, zdobiąca fasadę domu Wła
dysława i Jadwigi Malinowskich 
przy ul. Puławskiej 101 w Warsza
wie, wzniesionego w latach 1932- 
-1934 (proj. Adolf Inatowicz Lu
blański). Właściciela i architekta 
domu „Pod Skarabeuszami” (przed 
wojną dwie identyczne płaskorzeź
by zdobiły również południową 
elewację - stąd używana liczba 
mnoga) łączyła przynależność do 
zawiązanej w maju 1879 r. w śro
dowisku polskich studentów ry
skiej politechniki korporacji „Ar- 
konia”, nazwanej tak na cześć 
„północnego przedgórza wyspy 
Rugii, gdzie stała świątynia Swia- 

w stylu neoegipskim. Nad sceną 
rzeźba Izydy egipskiej. Na balko
nach odtworzone ze ścisłością kopie 
rzeźb egipskich z roku 2700 przed 
Narodzeniem Chrystusa (chłopcy, 
tuczący gęsi). Wzdłuż (rozczłonko
wanych parami pilastrów palmo
wych) ścian wyczytać można, arcy- 
stylowo wykonaną według słynne
go egiptologa Mariette’a historię 
budowniczego Ti, nadwornego ar
chitekta V dynastii faraonów (złota 

towida, zbudowana przez Wene- 
dów - zburzona w roku 1186 przez 
Germanów, miała ona wskazywać 
korporacji jej posłannictwo: obro
nę zagrożonej polskości na dale
kich krańcach dawniejszych ziem 
polskich, dziś obcych” (Księga pa
miątkowa Arkonii, 1879-1929, 
Warszawa 1929). Z ideologią 
i działalnością tej właśnie organi
zacji program ikonograficzny do
mu przy ul. Puławskiej wiąże jego
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3. Grobowiec Teodora Dunina 
na warszawskich Powązkach
4. Grobowa kaplica
Gustawa Kamieńskiego 
na warszawskich Powązkach
5. Mauzoleum Pereca, Anskiego 
i Dinezona na warszawskim 
Cmentarzu Żydowskim
6. Żeliwny pomnik nagrobny 
Jakuba Epsteina na warszawskim 
Cmentarzu Żydowskim

(zdjęcia: 1 - Mariusz Dąbrowski,
2-6 - Matylda Prus)

monografistka, dr Hanna Faryna- 
-Paszkiewicz. Płaskorzeźby ze ska
rabeuszami można więc łączyć 
z pierwotnymi symbolami korpo
racji - piramidą i słońcem, jak 
również widzieć w nich symbole 
wiedzy i pracowitości - haseł przy
świecających arkonom od począt
ku istnienia.

Egipt, ściślej jego mieszkanki, 
fascynowały również polskich 
rzeźbiarzy, czego owocem są m.in. 
przechowywane w Muzeum Naro
dowym w Warszawie gipsowa 
i marmurowa „Głowa Egipcjanki” 
z 1922 r. Jana Antoniego Biernac
kiego oraz drewniana i granitowa 
wersja „Egipcjanki” Antoniego 
Marcelego Gajewskiego z 1935 r. 
Z myślą o wielbicielach egzotycz
nych wnętrz, którzy nie mogli so
bie pozwolić na zakup tego typu 
dzieł sztuki, projektowano niedro
gie „egipskie” bibeloty, jak chociaż
by reprodukowane w 150. nume
rze „Spotkań z Zabytkami” popier
sie faraona z patynowanego brązu, 
pełniące funkcję podpórki (tzw. 
trzymacza) do książek, z pewnością 

chętnie kupowane przez posiada
czy luksusowego wydania Faraona 
Bolesława Prusa z 1924 r.

Egipt kojarzył się jednak 
przede wszystkim z rytuałem po
grzebowym - Księgą Umarłych, pi
ramidami, sarkofagami, mumifika- 
cją i figurkami uszebti, stąd częste 
wykorzystanie elementów archi
tektury egipskiej w polskiej sztuce 
sepulkralnej. Na tle niezwykle po
pularnych w XIX i XX w. nagrob
ków w formie obelisków i piramid 

4

sów) i symbolem ponownych na
rodzin - uskrzydlonym skarabe
uszem, a także kaplica grobowa in
żyniera, prozaika i dramaturga 
Gustawa Kamieńskiego (zm. 
1930), której architekt, Bolesław 
Łęgiewicz nadał formę pylonu 
świątyni egipskiej z wrotami zdo
bionymi rytymi rysunkami i uskrzy
dlonym dyskiem.

Osobne zagadnienie stanowią 
pomniki nagrobne w stylu egip
skim stawiane na cmentarzach ży-

zdecydowanie wyróżnia się sfinks 
strzegący nagrobka rodzin Pasz
kowskich i Talowskich na Cmenta
rzu Rakowickim w Krakowie, 
dzieło znanego architekta Teodora 
Talowskiego. Na warszawskich Po
wązkach znajduje się grobowiec 
Teodora Dunina (zm. 1909) 
w kształcie egipskiej mastaby, de
korowanej przedstawieniami fara
onów (być może w zamyśle sfink

dowskich, np. gro
bowce Stillerów 
(sygn. Otto Richter, 
Berlin) i rodziny Cza- 
mańskich na Cmenta
rzu Żydowskim w Ło
dzi, mauzoleum ro
dziny Schottlander 
i nagrobek Cohnów 
na nekropolii wro
cławskiej czy ozdo
bione motywem słoń
ca lub uskrzydlonego 
dysku nagrobki Abra
hama Ostrzegi na 
cmentarzu warszaw
skim. W literaturze 
fachowej występują 
one zwykle jako typo
we przykłady eklekty
zmu łub powrotu do 
stylu empire.

Wydaje się jednak, że przynaj
mniej w niektórych wypadkach 
wykorzystanie motywów egipskich 
miało głębsze uzasadnienie. W 1925 
r. w artykule poświęconym mauzo
leum Pereca, Anskiego i Dinezona 
na Cmentarzu Żydowskim w War
szawie, Henryk Berlewi pisał: „Eu
ropeizacja (cmentarzy żydowskich) 
wyrażała się w tem, że na miejsce 
dawnych ornamentów nakładano 

fabrykowane twory różnych kon
wencjonalnych upiększeń architek
tonicznych, najrozmaitsze sztuka
terie w stylu renesansowym lub ro
kokowym bez najmniejszego odcie
nia oryginalności. Zabijając styl ży
dowski, fabrykanci nowych pomni
ków nie dali nic nowego oprócz 
zwykłego naśladownictwa utartych 
już form pomnikarstwa chrześci
jańskiego. Zwykły snobizm odgry
wał tu wybitną rolę. Pan Abraham 
Ostrzega swoim pomnikiem Pereca 
podjął pierwszy krok w kierunku 
odrodzenia sztuki pomnikarskiej 
u Żydów (...)

Z czasów biblijnych nie pozo
stały prawie żadne dokumenty na
szego stylu, które by mogły służyć 
Ostrzedze za wzór. Lecz - że jakiś' 
styl wówczas istnieć musiał - to 
fakt. Styl pochodzący zapewne 
z konglomeratu różnych elemen
tów sztuki narodów starożytnych. 
Egipt, Assyrja, Babilon, Fenicja 
a nawet Grecja dostarczały odpo
wiedni material. Abraham Ostrze
ga swoją artystyczną intuicją prze
niknął w tamte zamierzchłe czasy 
naszego splendoru, w ówczesną 
naszą sztukę, łącząc jej elementy 
Z treścią biblijną w jeden harmonij
ny akord. ”

Niekiedy, być może egipską 
formę nagrobka - szczególnie jeśli 
pojawia się w nim motyw pirami
dy - należy łączyć z wolnomular- 
ską działalnością zleceniodawcy, 
np. wiadomo, że zmarły w 1843 r. 
Jakub Epstein, którego okazały że
liwny pomnik zdobi Cmentarz Ży
dowski w Warszawie, związany był 
z lożami „Rycerze Gwiazdy” oraz 
„Bracia Zjednoczeni”.

Przykładem wykorzystania ele
mentów egipskich w polskiej sztu
ce sepulkralnej po drugiej wojnie 
światowej jest obelisk zamykający 
centralną oś Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich w Warszawie. Socre
alizm zresztą akcentował swoje 
związki ze starożytną cywilizacją 
egipską bardzo często.

Matylda Prus
Pisząc o kinoteatrze „Splendid” korzy

stałam m.in. z niepublikowanej pracy magi
sterskiej Tomasza Lewickiego Pasaż - feno
men architektury XIX wieku i jego recepcja 
w Polsce, napisanej w 1991 r. w Instytucie 
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 
(promotor: prof. T. S. Jaroszewski). Autoro
wi dziękuję za jej udostępnienie, a Marcie 
Lewickiej jestem wdzięczna za informacje 
o nagrobkach żydowskich.
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Konserwacja zabytków]

Początki ratowania kamienic planów i elewacji dawnych kamienic, które 
wcześniej zostały pomierzone, przeanalizowa
ne, a niekiedy rozwarstwione. Na tradycyjne 
wzorce zabudowy mieszczańskiej zwracano

W
iek XX byt czasem ożywionego zain
teresowania mieszczańską zabudo
wą. Podejmowano wówczas pierw
sze nowoczesne studia na ten temat. Obej

mowały one badania urbanistyki zabytkowych 
ośrodków miejskich oraz analizę pojedyn

czych kamienic i ich zespołów rozpatrywanych 
z punktu widzenia historii architektury. Badania 
naukowe prowadziły do podejmowania kon
serwacji dawnych kamienic. Obejmowała ona 
ich odbudowę po zniszczeniach pierwszej 
wojny światowej, odtworzenie i rekonstrukcję 
przekształconych części budowli oraz konser
wację zabytkowych zespołów kamienic wraz 
z sanacją zabudowy dziatek. Przeprowadzone 
wówczas prace niejednokrotnie wyprzedzały 

obowiązującą teorię z historii i konserwacji ar
chitektury, a stosowane rozwiązania zostały 
powtórzone po drugiej wojnie światowej i mia
ły duży wpływ na przyjętą kpncepcję odbudo
wy polskich miast.

Badania. Przegląd badań nad zabytkowy
mi kamienicami należy rozpocząć od publika
cji Stanisława Tomkowicza. W wielu swoich 
pracach zwracał on uwagę na piękno zabudo
wy dawnych miast, potrzebę ich ochrony i ko
nieczność szczegółowych badań nad nimi. 
Dużą rolę odegrały też docierające na nasze 
tereny zagraniczne opracowania urbanistycz
ne oraz powstające pierwsze polskie podręcz
niki urbanistyki omawiające problematykę 
dawnych miast: Ignacego Drexlera z 1916 
(wyd. II - 1921), Romana Felińskiego z 1916 
i Adama Kuhnela z 1918 r. Zwrócono w nich 
uwagę nie tylko na problematykę urbanistycz
ną miast, ale także na ich dawną zabudowę, 
postulując jej ochronę. Należy też wspomnieć 
o wielu wzornikach architektonicznych, wyda
wanych w celu upowszechnienia wzorców dla 
nowej architektury, opartej na tradycyjnych 

także uwagę podczas dyskusji nad odbudową 
Kalisza i w powstających wówczas polskich 
syntezach z historii architektury, które również 
wzmiankowały o kamienicach mieszczańskich.

Pierwsze polskie międzywojenne opraco
wania kamienic powstały w kręgu Wydziałów 
Architektury Politechnik Lwowskiej i Warszaw
skiej. Pomiary kamienic uznanych za zabytko
we prowadzono we Lwowie jeszcze u schyłku 
XIX w. W okresie międzywojennym działania te 
zostały znacznie zintensyfikowane. Prace in
wentaryzacyjne objęty nie tylko sporządzanie 
pomiarów poszczególnych budowli, ale także 
fragmentów miast, grup budowli i całych pano
ram. Przeprowadzono kompleksowe pomiary 
zabudowy Lwowa, Żółkwi, Krzemieńca i innych 
miast. Akcja systematycznej inwentaryzacji ka
mienic została jeszcze bardziej zintensyfikowa
na podczas prac pomiarowych prowadzonych 
przez poszczególne urzędy konserwatorskie. 
Wykonane wówczas pomiary i fotografie byty 
prezentowane podczas ekspozycji Działu Pań
stwowej Opieki Nad Zabytkami na Powszech
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.

1. Przykładowy pomiar elewacji 
kamienicy Starego Miasta
w Warszawie wykonany pod 
kierunkiem Oskara Sosnowskiego 
w Zakładzie Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej 
(Rynek Starego Miasta 12, 1932, 
zbiory ZAP PW)
2. Fragment modelu „Panoramy 
Plastycznej Dawnego Lwowa”
na fotografii Janusza Witwickiego 
przed 1945 r.
3.4. Kazimierz nad Wisłą,
ul. Senatorska: po zniszczeniach 
pierwszej wojny światowej (3) 
i obecnie, po odbudowie 
w okresie międzywojennym (4)

rozwiązaniach. Te nowe budowle miały po
wstawać na miejscu zabudowy zniszczonej 
podczas wojny. Dotyczyły one głównie tere
nów Galicji i obejmowały także inne rejony. 
Najbardziej znaną inicjatywą w tej dziedzinie 
była zorganizowana w 1915 r. Wystawa Archi
tektury Polskiej (rozszerzone materiały opubli
kowano w tomie I Wieś i miasteczko w 1916 r.). 
Wydawane wzorniki wprawdzie nie inspirowały 
badań, ale upowszechniały tradycyjne formy

Wykonane wtedy prace byty jednak 
tylko gromadzeniem materiału źródło
wego dla przyszłych badań.

Za najważniejsze przedsięwzięcia 
w dziedzinie badań zabytkowych ka
mienic wypada uznać dwie inicjatywy: 
lwowską, jaką było sporządzenie pla
stycznej panoramy miasta Lwowa pod

kierunkiem inż. Janusza Witwickiego i kom
pleksowy pomiar zabudowy Starego Miasta 
w Warszawie przeprowadzony z inicjatywy 
Oskara Sosnowskiego. Sporządzenie modelu 
„Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” we
dług stanu z końca XVIII w. wymagało wykona
nia po raz pierwszy w tak szerokim zakresie 
studiów i badań kartograficznych obejmują
cych dawne plany i widoki Lwowa oraz archi
walne pomiary pojedynczych budowli. Uzupel-
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katastroficznym snem o totalnym 
zniszczeniu Warszawy i otaczają
cego świata, zmieni) dotychcza
sowy program inwentaryzacji za
bytkowej architektury wykonywany 
w Zakładzie Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej. Profe
sor Sosnowski nakazał wówczas 
wykonanie pomiarów poszcze
gólnych kamienic dawnej War
szawy. W tym celu corocznie gru
py studenckie, podzielone na 2- 
3-osobowe zespoły, systematycz
nie sporządzały plany wszystkich 
kondygnacji, przekroje oraz wi
doki elewacji poszczególnych

5.6. Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej (Rynek 6): 
przed pracami konserwatorskimi (5) i obecnie, po odtworzeniu 
krużganków w okresie międzywojennym (6)
7. Przykłady realizacji w otoczeniu zabytkowym - kamienice 
przy lwowskim Rynku: nr 31 (kamienica Baczewskich,
proj. Bronisław Wiktor, 1923), nr 32 (narożna z dawną ul. Trybunalską), 
kamienica Zipperów (proj. Michał Łużecki, 1923)
8. Kamienica zwana „Czarną” lub Anczowskich (XVI-XVII w.) przy 
lwowskim Rynku (nr 4); w okresie międzywojennym m.in. odnowiono 
i przywrócono do pierwotnego stanu przyziemie budynku
9. Przykład międzywojennej realizacji w otoczeniu zabytkowym
- budynek „Feniksa” w Krakowie przy Rynku Głównym 
(arch. Adolf Szyszko-Bohusz); postawienie dominującej 
nad otoczeniem budowli na miejscu rozebranej zabytkowej 
kamienicy spowodowało protesty środowiska konserwatorskiego
10. Szkic projektu Jana Zachwatowicza sanacji bloku 
Starego Miasta przy ul. Szeroki i Wąski Dunaj
w Warszawie (1937, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu)

(zdjęcia: Jakub Lewicki)

nieniem była kwerenda archiwalna, podczas 
której zgromadzono kilka tysięcy wypisów. Ba
dania historyczne uzupełnione zostały bada
niami terenowymi. Makieta ukazywała ówcze
sny stan zabudowy mieszczańskiej z podzia
łem na poszczególne dziatki i dokonane w XVIII 
w. przekształcenia elewacji ważniejszych ka
mienic. Współcześni doceniali znaczenie ba
dań prowadzonych przez inż. Janusza Witwic- 
kiego i rolę zgromadzonych przez niego mate
riałów (J. Witwicki został skrytobójczo zamor
dowany przez NKWD w 1944 r. w celu przeję
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cia zgromadzonych przez niego materiałów 
i wyników studiów nad architekturą Lwowa; 
makietę wywiozła do Polski jego żona i jest ona 
pokazywana we wrocławskim Muzeum Sztuki 
Medalierskiej).

Drugim niezmiernie ważnym przedsię
wzięciem dla poznania dawnej kamienicy 
mieszczańskiej było sporządzenie pod kie
runkiem Oskara Sosnowskiego pomiaru za
budowy dawnej Warszawy. Jak głosi ustna 
tradycja, do pomiaru tego przystąpiono na 
wyraźne życzenie profesora, który przerażony 

warszawskich kamienic. Wykonano wówczas 
kompletne pomiary całej zabudowy dawnej 
Warszawy. Była to najszersza akcja tego typu 
w Drugiej Rzeczypospolitej, różniąca się 
skalą podejmowanych prac od podobnych 
przedsięwzięć prowadzonych we Lwowie, 
Żółkwi czy Krzemieńcu. Wykonano wtedy 
systematyczną dokumentację całej zabudo
wy jednego miasta. Omawiane działania mia
ły charakter wstępnych prac badawczych. 
Polegaty na wykonaniu materiału roboczego, 
który dopiero później mógł być przedmiotem 



dalszych studiów i analiz. Nieco bardziej za
awansowane byty prace prowadzone we 
Lwowie, gdzie odtworzono stan zabudowy 
miasta u schytku XVIII w., a zgromadzone 
materiały mogły stanowić podstawę do do
datkowych badań.

Konserwacja. Obok wymienionych prac 
inwentaryzacyjnych i studialnych przez cały 
okres międzywojenny prowadzono prace kon
serwatorskie, które przebiegały w kilku kierun
kach. Po pierwsze odbudowywano kamienice 
ze zniszczeń wojennych i przywracano bu
dowlom stan sprzed zniszczenia. Największą 
wagę przywiązywano do fasad i do uczytelnie
nia ogólnego układu przestrzennego kamie
nic, usuwając niektóre wtórne podziały wnętrz.

Z reguły nie zwracano uwagi na zabudowę 
dziatki. Odbudowę zniszczonych miast zapo
czątkowała dyskusja nad kierunkami odbudo
wy spalonego centrum Kalisza. Później akcja 
ta objęta zabudowę wielu miast, z których naj
więcej znajdowało się na terenie Małopolski 
i Galicji. Najsłynniejszym przykładem odbudo
wy było odtworzenie zniszczonego centrum 
Kazimierza nad Wisłą.

Prowadzono wówczas także restauracje 
pojedynczych kamienic. Prace obejmowały 
naprawę i konserwację elewacji budowli, 
a niekiedy pojedynczych detali (kamieniarka, 
stropy). Konserwowano też niektóre wnętrza, 
usuwając ich wtórne podziały i uczytelniając 
zabytkowy wystrój. Najciekawszym przykła
dem jest kompleksowa konserwacja Kamie
nicy Królewskiej we Lwowie (Rynek 6, nadzór 
merytoryczny Józef Piotrowski, inwentaryza
cja Wawrzyniec Dajczak, projekt Ludomit 
Gurkovich), przy której prace objęty m.in. od
tworzenie arkadowego dziedzińca. W okresie 

tym przeprowadzono także konserwację kil
ku innych kamienic przy Rynku lwowskim, 
np. kamienicy nr 4 zwanej „Czarną" lub An- 
czowskich.

Dążono też do współczesnych aranżacji 
dawnych kamienic. Byty to przebudowy w du
chu historycznym, kiedy dowolnie kompono
wano elementy neorenesaqsowe, neobaroko- 
we, neoklasycystyczne i współczesne. Z wielu 
takich prac należy wspomnieć o przebudowie 
jednej z czynszowych kamienic przy pl. Kate
dralnym w Wilnie na rezydencję arcybiskupa 
wileńskiego (arch. Stefan Narębski), której 
nadano historyzujący wystrój. Niekiedy kamie
nice otrzymywały współczesny wystrój moder
nistyczny lub nawiązujący do formy historycz
nej, np. kamienice przy Rynku lwowskim, m.in. 
nr 31 (konserwowana w 1923 r., arch. Broni
sław Wiktor). Najszerszą realizacją tego typu 
było wykonanie polichromii na fasadach ka
mienic Rynku Starego Miasta w Warszawie. 
Prace te przeprowadzono w 1928 r., a pretek
stem byto upiększanie miasta z okazji dziesię
ciolecia odzyskania niepodległości. Polichro
mie wykonało 16 twórców należących głównie 
do ugrupowania „Rytm”. Pokryty one fasady 
35 kamienic przyrynkowych (pomijając dwie 
kamienice, które wcześniej poddano konser
wacji, uzupełniając na nich historyczną sgraf- 
fitową dekorację). W pierzejach Barssa i Za
krzewskiego zastosowano jaskrawe ostre ko
lory. Fasady w pozostałych pierzejach otrzy
mały barwy bardziej stonowane. Malowidła 
przedstawiały motywy ornamentalne i archi
tektoniczne, zdarzały się też dekoracje roślin
ne i figuralne. Ta współczesna aranżacja fasad 
uznanych powszechnie za zabytkowe przy
czyniła się do zwrócenia uwagi na zaniedbaną 
wówczas zabudowę staromiejską, podniosła 
w oczach społeczeństwa wartość fasad ka
mienic rynkowych i jednocześnie stanowiła 
szeroką prezentację współczesnej twórczości 
plastycznej.

Pod koniec lat trzydziestych prowadzono 
również prace zmierzające do uporządkowa
nia zabudowy staromiejskiej. Miały one na 
celu odsłonięcie murów obronnych. Prace te 
prowadził Jan Zachwatowicz, który sporzą
dził m.in. projekt sanacji kilku bloków staro
miejskiej zabudowy, np. Szerokiego i Wąskie
go Dunaju. Oprócz porządkowania zabudo
wy prace te objęty remonty poszczególnych 
kamienic. Najważniejszym postulatem była 
sanacja zabudowy wewnątrzblokowej, którą 
wówczas uważano za bezwartościową. Likwi
dacji miały ulec oficyny kamienic oraz murki 
oddzielające poszczególne dziatki, a w miej
scach usuniętej zabudowy projektowano jed
nolicie zakomponowaną przestrzeń wypeł
nioną zielenią. Projekty te zostały na papie
rze. Zdołano zrealizować jedynie sanację za
budowy dziatek kilku kamienic przylegają
cych do murów obronnych Starego Miasta. 
Projekt ten ma szczególne znaczenie, gdyż 
zapoczątkował nowy sposób myślenia o za

budowie mieszczańskiej. Analogiczna metoda 
została powtórzona w szerokim zakresie pod
czas powojennej odbudowy ośrodków miej
skich, w której ogromny udział miał Jan Za
chwatowicz.

Wymienione kierunki działań konserwator
skich miały nie tylko znaczenie pionierskie, ale 
zapoczątkowały odmienne sposoby postępo
wania z zabytkowymi kamienicami, które na 
większą skalę zastosowano po drugiej wojnie 
światowej.

Nowa architektura a kamienice zabytko
we. Pozostaje do rozważenia jeszcze jeden 
problem: nowej architektury wznoszonej 
w sąsiedztwie zabytkowej zabudowy miejskiej 
i dawnych kamienic. W okresie międzywojen
nym w opracowaniach z dziedziny ochrony za
bytków oraz w dokumentach kształtujących 
doktrynę konserwatorską dopuszczano wzno
szenie nowych budowli w sąsiedztwie zabudo
wy zabytkowej; tak też byto na terenie zespo
łów staromiejskich. Na podstawie wypowiedzi 
i dyskusji konserwatorskich prowadzonych 
podczas dorocznych zjazdów konserwator
skich zauważyć można dwie tendencje. W la
tach dwudziestych proponowano rozwiązania 
teoretyczne, aby nowa architektura była do
stosowana skalą i formą do budowli zabytko
wych. Odmiennie postępowano w latach trzy
dziestych, kiedy praktyka wyprzedziła rozwią
zania teoretyczne. Starano się wpływać na 
kształt nowej architektury i na jej relacje do za
bytkowej zabudowy oraz próbowano inicjo
wać działania w tej dziedzinie. Jednak w prak
tyce nie zawsze było to możliwe, a urzędnik-ar- 
chitekt i urzędnik-konserwator często pozosta
wali bezradni wobec formy wielu żywiołowo 
wznoszonych budynków, których lokalizacja 
i coraz większa skala spotykała się ze sprzeci
wem miłośników zabytków.

Jednocześnie wiele nowych budowli po
wstawało na terenie historycznych centrów, co 
byto przejawem świadomej akcji porządkowa
nia zabytkowych miast, jak np. wzniesienie kil
ku kamienic i monumentalnych budowli na te
renie historycznego centrum Stanisławowa. In
ne nowe inwestycje były wyraźnym dysonan
sem w stosunku do przeszłości, np. wzniesie
nie zbyt wysokiej i długiej narożnej kamienicy 
przy pl. Szczepańskim w Krakowie (arch. Mie
czysław Turski) czy nowy budynek „Feniksa” 
(arch. Adolf Szyszko-Bohusz), który powstał 
w Krakowie w narożniku Rynku Głównego i ul. 
św. Jana na miejscu wcześniejszej zabytkowej 
kamienicy. Realizacje te wzbudzały ożywioną 
dyskusję prasową, wpływając na kształtowa
nie się nowych gustów zwolenników i przeciw
ników powstającej architektury. Także w tej 
dziedzinie formowały się postawy konserwato
rów do nowej architektury i młodych architek
tów do spuścizny przeszłości, co również za
owocowało w okresie powojennym.

Jakub Lewicki
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ANDRZEJ K. OLSZEWSKI

Lata dwudzieste - to 
w Polsce, podobnie jak 

w innych krajach 
europejskich, okres 

największego rozwoju 
awangardy. Różne 

ugrupowania artystyczne, 
w tym Blok (1924), 

Praesens (1926), 
a.r. (1929), propagowały 

sztukę abstrakcyjną, 
konstruktywistyczną, 

która - jako sztuka 
„czystej formy” - miała 

tworzyć nowy język 
plastyczny, o formach 

prostych i racjonalnych, 
będących podstawą do 

projektowania architektury, 
wnętrz i przedmiotów 
codziennego użytku.
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Funkcjonalizm
- styl awangardy

tych latach po
wstała architektura 
awangardowa, w któ
rej odrzucono de

korację, powiązania 
? silną jeszcze wów

czas tradycją klasycy
zmu i „stylu dworkowe
go", wysuwając na pierw- 
zy plan funkcję, która 

miała decydować o swo
bodnym układzie rzutów i bryt. Z podstawo
wego założenia, że funkcja określa formę, 
architekturę tę nazwano funkcjonalizmem. 
Ze względu na kosmopolityzm pozbawio
nych dekoracji i symboli form, używano 
również określenia - „styl międzynarodo
wy”. Z kolei proste, geometryczne układy 
bryt nazywano stylem kubistycznym lub, 
nieco ironicznie, stylem pudełkowym. Sto
sowane byty też inne nazwy, związane 
z ważnymi ośrodkami rozwoju tej architek
tury, jak Niemcy (styl Bauhaus) i ZSRR
(konstruktywizm).

Niezależnie od odmian i nazw, głównym 
celem architektów awangardy była budowa 
osiedli o mieszkaniach dostępnych dla war
stwy robotniczej i niżej uposażonej inteligen
cji. Osiedla te, projektowane wedle wymo
gów higieny (naświetlenie i nasłonecznie
nie), miały być wraz z budynkami socjalnymi 
nie tylko miejscem samego mieszkania, lecz 
także ośrodkami wychowywania społeczeń
stwa w stosunkach dobrosąsiedzkich, dzia
łalności na polu samokształcenia i kultury. 
Idee te w Holandii propagowali Jacobus 
i Johannes Pieter Oud, w Niemczech Walter 
Gropius, także wielu innych architektów 
w całej Europie. Sztandarowym przywódcą 
awangardy byt naturalizowany we Francji 
szwajcarski architekt, malarz i pisarz-publi- 
cysta, Charles Edouard Jeanneret, znany ja
ko Le Corbusier. Ustalił on kanon kompozy
cji współczesnej budowli, zasady realizacji 
programu masowego budownictwa, nowe 
koncepcje budowy miasta na zasadach po
działu jego funkcji i wymogów higieny. Ka
non kompozycji - to słynne „5 punktów": 1) 
stupy - usadowienie bryły budynku na stu
pach nadaje mu lekkość, umożliwia prze
pływ ruchu, izoluje od wilgoci; 2) płaski dach 
- służyć ma jako miejsce rekreacji; 3) wolny 
plan - konstrukcja szkieletu żelbetowego lub 

stalowego umożliwia rozplanowanie rozkła
du wnętrz według potrzeb funkcji; 4) długie 
poziome okna - dają maksymalny dostęp 
światła i powietrza do zmniejszonej po
wierzchni mieszkalnej; 5) wolna fasada - 
kompozycja budynku jest swobodnym ukła
dem określonych przez funkcję bryt, bez tra
dycyjnego podziału na „front” i „tył”. Bloki 
małych mieszkań, projektowanych według 
racjonalizmu funkcji („dom - to maszyna do 
mieszkania”), miały być wznoszone z ele
mentów prefabrykowanych, które winny być 
podstawą kompozycji budynku, osiedla, 
dzielnicy i miasta. W estetyce stylu funkcjo
nalnego wybitną rolę odegrały projekty pro
ponowane m.in. przez Kazimierza Malewi- 
cza w Rosji, Theo van Doesburgha w Holan
dii i wielu innych propagatorów różnych po
staci czystej, antydekoracyjnej i antyhisto- 
rycznej formy.

Nowe idee szybko dotarty do Polski, 
znajdując na początku lat dwudziestych XX 
w. gorących zwolenników. Pierwsze, niezre
alizowane obiekty mieszkaniowe projekto
wali członkowie grupy Blok: Mieczysław 
Szczuka i Teresa Żarnowerówna. Ośrod
kiem nowego ruchu stał się Wydział Archi
tektury Politechniki Warszawskiej. Jego stu
denci, także niektórzy wykładowcy, szybko 
włączyli się w europejską awangardę, 
uczestnicząc we wspólnym rozwiązywaniu 
problemów urbanistyki i architektury podej
mowanych przez międzynarodową organi
zację CIAM (Międzynarodowe Kongresy 
Architektury Nowoczesnej). Pracowano 
nad „mieszkaniem minimum” i urbanistyką 
w wielkiej skali. Projekt Warszawy Funkcjo
nalnej Szymona Syrkusa i Jana Chmielew
skiego (1934) został uznany za wzorcowy. 
Do czołówki polskiej awangardy należeli: 
Barbara i Stanisław Brukalscy, Helena 
i Szymon Syrkusowie, Bohdan Lachert, Jó
zef Szanajca i wielu innych. Podejmowany 
przez CIAM program „mieszkania mini
mum” rozwiązywali w ramach działalności 
takich instytucji, jak Warszawska Spółdziel
nia Mieszkaniowa, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i Towarzystwo Osiedli Robot
niczych. Program założonej w 1921 r. przez 
ludzi lewicy Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zakładał budowę tanich 
mieszkań, będących integralną częścią 
powstałej na Żoliborzu „republiki spótdziel-



czej". Jeśli pierwsza, nieistniejąca dziś ko
lonia przy pl. Wilsona nosiła jeszcze ślady 
tradycjonalizmu (arch. Bruno Zborowski, 
1925), to pozostałe, wybudowane do 1939 
r. w trójkącie pl. Wilsona i ulic: Krasińskie
go, Słowackiego, Stołecznej (ob. ks. Popie
łuszki), weszły do historii polskiego i mię
dzynarodowego funkcjonalizmu. Projekto
wane również przez Zborowskiego Kolonia 
II przy pl. Wilsona (1927-1929), a szczegól
nie III przy ul. Krasińskiego 16 i V przy ul. 
Słowackiego 5/13 (1928-1931) - to „kubi- 
styczne” bloki o kompozycji podyktowanej 
funkcją małych jedno-, półtora-, dwóch-, 
trzech- i czteroizbowych mieszkań. Wybit
nymi osiągnięciami pod względem funkcji 
i estetyki byty pozostałe kolonie powstające 
w ciągu lat trzydziestych XX w. według pro

jektu Brukalskich: IV przy ul. Krasińskiego 
18 a, b, c, VII przy ul. Suzina 3 i ul. Sierpec- 
kiej 3, IX przy ul. Sierpeckiej 5 i ul. Próchni
ka 8 i 8a. Autorami kolonii VIII przy ul. Sło
wackiego 15/19 byli Jan Chmielewski i Ju
liusz Żakowski.

Każda kolonia jest inna w formie, kształ
towanej w ramach eksperymentów szuka
nia najlepszych rozwiązań małych miesz
kań jedno-, półtora- i dwuizbowych (np. 
galeriowce). Mimo rygorów ekonomicz
nych i dyscypliny racjonalizmu form, archi
tekci stworzyli wybitne dzieła pod wzglę
dem plastycznym, wkomponowując bloki 
w niewielkie nachylenie terenu ul. Krasiń
skiego, wprowadzając wewnętrzne pełne 
zieleni dziedzińce, akcenty plastyczne 
w postaci np. wklęsłych klatek schodo
wych i licówki z czerwonej cegły. Zborowski

wybudował pralnię z kąpieliskiem i kotłow
nią (pierwsze centralne ogrzewanie dla 
osiedla). Mieszcząca się przy kotłowni sal
ka teatralno-kinowa (kino „Tęcza”) oraz 
przedszkole projektu Niny Jankowskiej do
pełniały, nie w pełni niestety zrealizowany 
program socjalny, który przewidywał m.in. 
budowę całego zespołu wychowawczo-in- 
tegracyjnego.

W latach 1930-1936 WSM wybudowała 
osiedle przy zbiegu ulic Pruszkowskiej i Wi
ślickiej na Rakowcu. Projektowali je Syrkuso- 
wie wraz z innymi członkami Praesensu. 
Możliwości finansowe były tu ograniczone, 
więc powstały bardzo skromne bloki, będące 
nowością w zakresie koncepcji awangardo
wej urbanistyki; usytuowane są w tzw. ukła
dzie liniowym, tj. poprzecznie do głównej uli
cy. Pomimo dużych ograniczeń finansowych 
nie zrezygnowano z domu społecznego.

Począwszy od 1930 r. architektura 
mieszkaniowa Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych powstawała w całym kraju. War
szawskie realizacje należały do wzorco
wych tak pod względem funkcji, jak i formy. 
Żoliborskie budynki przy ul. Mickiewicza 25 
i 27 (S. Brukalski i J. Szanajca, 1932-1933) 
wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami 
funkcjonalnymi i plastycznymi. Budynek 
przy ul. Mickiewicza 25, który zamyka ła
godnym tukiem część pl. Inwalidów, jest od 
strony dziedzińca galeriowcem. Rzeźbiar
skie kształty klatek schodowych ożywiają 
ciąg galerii od strony dziedzińca budynku

1. Warszawa - VII kolonia WSM przy ul. Suzina 3 (Sierpecka 1) z 1932 r.
2. Warszawa - kolonia domów jednorodzinnych ZUS na Żoliborzu Dolnym, ul. Dziennikarska 
12-26 z lat 1934-1935
3. Warszawa - osiedle TOR, ul. Obozowa po 1934 r.
4. Warszawa - willa własna Lacherta przy ul. Katowickiej 9/11 z lat 1928-1929
5. Warszawa - willa własna B. i S. Brukalskich przy ul. Niegolewskiego 8 z lat 1927-1929
6. Konstancin - willa przy ul. Uzdrowiskowej 5 z 1932 r.
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nr 27. Bardzo wysoką klasę architektury re
prezentuje żoliborska kolonia domów jed
norodzinnych ZUS przy ulicach: Promyka, 
Dygasińskiego, Dziennikarskiej, Bohomol- 
ca i Gomótki. Są to domy bliźniacze projek
tu Jana Redy oraz szeregowce projektu Jó
zefa Szanajcy, Bohdana Lacherta i Romana 
Piotrowskiego. Szeregowce zakompono
wane zostały uskokami wzdłuż opadającej 
ul. Dziennikarskiej i tworzą harmonijny rytm 

7. Gdynia - budynek mieszkalno-biurowy
ZUS przy ul. 10 lutego i 3 Maja 22/24 
z lat 1935-1936
8. Warszawa - dom mieszkalny pracowników 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych przy ui. Mickiewicza 34/36
z lat 1937-1939
9. Ciechocinek - poczta z lat 1935-1936
10. Katowice - dom mieszkalny 
przy ul. Dąbrowskiego 24 z 1936 r.
11. Gdynia - hala targowa
przy ul. Wójta Jana Radtkego z 1935 r.

kompozycji, akcentowanej ponadto okien
kami strychowymi i rzędami kamionkowych 
kominów, zwanych „fujarkami”. Ulokowanie 
pomieszczeń gospodarczych od strony uli
cy było przełamaniem obowiązujących ste
reotypów.

Architektura mieszkaniowa ZUS była ar
chitekturą nieco wyższego standardu, 
przeznaczoną dla sfery urzędniczej. Niż
szym standardem charakteryzowała się ar
chitektura finansowana przez powstałe 
w 1934 r. Towarzystwo Osiedli Robotni
czych. Do głównego zespołu projektują
cych ją architektów należeli: Roman Pio
trowski, Aleksander Brzozowski, Zofia 
Krzewińska, Lucyna Nowak i Zdzisław 
Szulc; wzorem do projektowania byty dla 
nich doświadczenia WSM. Powstało wów
czas skromne, lecz zrealizowane z dużym 
poczuciem estetyki osiedle im. S. Żerom
skiego przy ul. Obozowej na Kole. Dzie
więtnaście trzykondygnacyjnych bloków 
w układzie liniowym zawierało półtora- 
i dwuizbowe mieszkania. Do tanich miesz
kań proponowano również najprostsze 
meble; powstał też dom społeczny.

Przykłady architektury zespołów osie
dlowych spotykamy w całej Polsce. Były to 
realizacje ZUS i różnych spółdzielni, często 
wzorowanych na WSM lub TOR. Wymień
my przykładowo realizacje ZUS: w Lodzi 
przy ul. Żółkiewskiego i Dygasińskiego 
(Brukalski, Szanajca, Jan Kukulski, 1930- 
-1934), w Gdyni przy ul. Partyzantów 39 
(warszawska pracownia ZUS, 1938), ul. 
Świętojańskiej 139 i ul. Piłsudskiego 50 
(Lachert, 1931), w Krakowie przy ul. Fałata
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9, 11-14 (Roman Piotrowski, 1930-1933), 
w Katowicach przy ul. Marii Skłodowskiej- 
-Curie, projektu prawdopodobnie Stanisła
wa Tabeńskiego z lat 1938-1939. Wiele 
osiedli było projektowanych w układzie li
niowym. Na czołowe miejsce wysuwa się 
osiedle Polesie Konstantynowskie w Lodzi 
przy al. Unii (Jan Łukasik, Jerzy Berliner, 
Miruta Słońska, Witold Szereszewski, 
1928-1931). Dodajmy też dla przykładu 
osiedle „Paged” przy ul. Pułkownika Dąbka 
w Gdyni (zespół „U”: Bolesław Kulesza, 
Helena Morsztynkiewiczowa, Leonard To
maszewski, 1936-1937), tamże domy 
Spółdzielni Budowy Mieszkań Ekonomicz

nych przy ul. Focha 26 (Władysław Procha
ska, Tadeusz Jędrzejewski, Stanisław Gar- 
liński), kolonię urzędniczą przy ul. Racibor
skiej w Katowicach (Lucjan Sikorski, 1928). 
Ten typ architektury mieszkaniowej, inwe
stowanej przez różne spółdzielnie i instytu
cje (poza wymienionymi np. Fundusz Kwa
terunku Wojskowego) - to rozmaite formy 
bloków, zawsze o prostych geometrycz
nych formach, zróżnicowanych funkcją 
określoną przez możliwości finansowe. By
ty to więc galeriowce, budynki z balkonami 
lub bez itp. Wymieńmy bloki na Zawadach 
w Poznaniu (Jerzy Tuszowski, 1934), domy 
mieszkalne Zakładu Pensyjnego Funkcjo- 
nariuszów we Lwowie przy ul. Stryjskiej 
(Witold Minkiewicz, 1927), dom Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 
2/4 (Adam Paprocki, Juliusz Żakowski, 
1930), również w Gdyni budynek kolonii ro
botniczej przy ul. Morskiej 108/112 (Jan 
Bochniak, Zbigniew Rzepecki, 1928-1929).

W historii polskiego funkcjonalizmu wie
le realizacji mieszkaniowych lub obiektów 
łączących różne funkcje było wznoszo
nych, oprócz spółdzielni, przez różne insty
tucje i zleceniodawców prywatnych. Nie
które należały do wybitnych osiągnięć tak 
pod względem formy, jak i konstrukcji. Es
tetyka funkcjonalizmu w pełni objawiła się 
w architekturze willowej. Tutaj można było 
ukazać swobodę przestrzennego wyważe
nia bryt (wolna fasada), efektów płaskiego 
dachu jako kontrpropozycji tradycyjnych 
dachów spadzistych, dowolnego kształto
wania wnętrza (wolny plan). Klasyczne już 
dziś pozycje tej architektury - to wille wła
sne architektów Lacherta i Brukalskich. 
Projektowany w 1928 r., wspólnie z Szanaj
cą dom własny Lacherta przy ul. Katowic
kiej 9/11 w Warszawie - to pełna realizacja 
„5 punktów” Le Corbusiera: żelbetowy 
szkielet wypełniony lekkim betonem (celo- 
lit), dwupiętrowa bryła na stupach, płaski 
dach, długie poziome okna, „okrętowe” 
metalowe schody na taras i schody we
wnętrzne. Budynek zawierał trzy segmenty 
o mieszkaniach trzypoziomowych rozwią
zanych indywidualnie. Centralną częścią 
wnętrza, gdzie mieściła się pracownia ar
chitekta, byt hol i jednocześnie pokój ogól
ny, biegnący przez dwie kondygnacje. Wil
la własna Brukalskich przy ul. Niegolew
skiego 8 (1927-1929), również w Warsza
wie, uderza rytmem kompozycji wyważo
nych układów prostokątów i kwadratów, 
świadczących o wpływach awangardowej 
architektury holenderskiej. Różnorodne od
miany „pudełka” w stylu funkcjonalnym 
upowszechniły się w całej Polsce. Dla przy
kładu wymieńmy wille przy ul. Korzeniow
skiego 7 i 25/25a w Gdyni (Zbigniew Ku
piec, Tadeusz Kossak, 1935 i 1936), przy 
ul. Bratków 4 w Katowicach (Tadeusz Mi
chejda, 1930), wille przy ul. Jasiowej 6 

28



(1931) i Uzdrowiskowej 5 (1932) w Kon
stancinie projektu Syrkusów.

Jest sprawą oczywistą, że funkcjona- 
lizm byt też stylem licznych budowli pu
blicznych. I tu obowiązywała zasada okre
ślenia formy przez funkcję, osiągania efek
tów plastycznych wyważeniem proporcji 
bryt, wnętrz zakomponowanych z użyciem 
chromowanej stali. Jednym z najlepszych 
przykładów jest Urząd Pocztowo-Teleko- 
munikacyjny przy ul. Nowogrodzkiej 45 
w Warszawie, autorstwa Juliana Puterma-
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na-Sadtowskiego z lat 1928-1933. W wielu 
wypadkach funkcje biurowe łączono 
z mieszkalnymi. Jednym z najgłośniej
szych byt czternastopiętrowy budynek biu- 
rowo-mieszkalny przy ul. Żwirki i Wigury 15 
w Katowicach projektu Tadeusza Kozłow
skiego; konstrukcję stalową projektował tu 
Stefan Bryla, jeden z najwybitniejszych 
(obok Stanisława Hempla i innych) kon
struktorów polskich.

Jak nadmieniliśmy, twórcy polskiej 
awangardy należeli do młodego wówczas 
pokolenia. Nie oznacza to, że architekci 
starsi, wychowani na stylach historycz
nych, poszukujący od początku stulecia 

stylu narodowego czy też form bardziej 
kompromisowych między tradycją i awan
gardą, nie byli tej ostatniej bliscy. Forma 
ich architektury, również podporządkowa
na prawom funkcji, z nader starannie opra
cowanym detalem była mniej architekturą 
„5 punktów” Le Corbusiera, bardziej zaś 
monumentalnym wyważeniem bryt, nie
rzadko powiązanych dyskretnie z tradycją 
klasyczną. Wymieńmy Edgara Norwertha 
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego 
przy ul. Marymonckiej w Warszawie (1929), 
Rudolfa Świerczyńskiego gmach Minister
stwa Komunikacji (1927) przy ul. Chałubiń
skiego tamże czy Czesława Przybylskiego 
budynek Technologii Chemicznej i Elektro
techniki Politechniki Warszawskiej (1929- 
-1934) przy ul. Nowowiejskiej 24; ten ostat
ni porównywano do współczesnej architek
tury holenderskiej. Wybitne osiągnięcia 
miał Romuald Gutt, autor licznych budyn
ków mieszkalnych i użyteczności publicz
nej, w tym poczty w Kazimierzu Dolnym 
(1935-1936) oraz wspólnie z inż. Aleksan
drem Szniolisem pływalni (1930-1932) 
i z arch. Józefem Jankowskim poczty 
w Ciechocinku (1935-1936).

W latach trzydziestych rozwój polskiego 
funkcjonalizmu wszedł w kolejną fazę 
i przybrał nieco inną postać, uwarunkowa
ną korzystniejszą sytuacją ekonomiczną 
oraz nieco innym widzeniem nowej archi
tektury. Przełamanie kryzysu ekonomiczne
go i stosowne, sprzyjające inwestowaniu 
w budownictwo przepisy podatkowe, spo
wodowały bardzo silne ożywienie ruchu bu
dowlanego. Rozbudowują się intensywnie 
Warszawa, Katowice, Łódź czy największa 
duma tych lat - Gdynia, powstała w 1926 r. 
jako miasto. Rozbudowują się nowe ośrod
ki związane z Centralnym Okręgiem Prze
mysłowym, jak np. Stalowa Wola. Z drugiej 
strony w całej Europie na bojowe hasta 
awangardy zaczęto patrzeć nieco krytycz
niej. Zwracano uwagę na kosmopolityzm 
pudełkowych form, oderwanie od regional
nych tradycji, brak dekoracji i wyrażanej 
przez nią symboliki, zagrożenie dehumani
zacją. Płaskie dachy nie zawsze się spraw
dzały w warunkach klimatycznych. Gdy ar
chitekt Adolf Szyszko-Bohusz wzniósł w Wi
śle w latach 1930-1931 pałacyk dla prezy
denta Ignacego Mościckiego (byty tam 
znakomite wnętrza typu Bauhaus z mebla
mi z rur stalowych autorstwa Andrzeja Pro
naszki i Włodzimierza Padlewskiego), już 
po kilku latach budynek trzeba było pokryć 
tradycyjnym dachem czterospadowym. 
Domagano się powrotu rzeźby i malarstwa 
do architektury. W państwach totalitarnych, 
gdzie (z wyjątkiem Włoch) funkcjonalizm 
potępiono, powrót do tradycji i plastyki mo
numentalnej stał się obowiązujący.

W efekcie tych procesów funkcjonalizm 
czołowych nurtów lat trzydziestych stal się 

mniej ortodoksyjny w kulcie „nagiej ściany” 
i „maszyny do mieszkania”. Przy zachowa
niu prostych form, wzbogacano je zróżni
cowanymi wykładzinami, dyskretnymi ak
centami rzeźby i malarstwa. Można tu mó
wić o „luksusowej edycji” tej architektury, 
oddalającej się jednak od idei społecz
nych. Powstały wówczas budynki będące 
w pewnym sensie syntezą nowego stylu. 
Najwybitniejszym jego wyrazem są war
szawskie domy projektowane przez Juliu
sza Żórawskiego, szczególnie przy ul. Mic
kiewicza 34/36 (1937-1939) i al. Przyjaciół 
3 (ok. 1938). Ich lekkie, wsparte na stupach 
bryty, długie poziome okna, płaskie z myślą 
o rekreacji dachy - są konsekwentną reali
zacją „5 punktów" Le Corbusiera. Innym 
wybitnym dziełem architekta jest (niestety 
przebudowany) Dom Wedla przy ul. Puław
skiej 28, o pięknych proporcjach, zróżnico
wanej fakturze elewacji z akcentami rzeźby 
Stanisława Komaszewskiego i malarstwem 
Zofii Stryjeńskiej w holu. Piękna faktura 
i detale wzbogacające racjonalizm formy 
są więc jakby syntezą nowego stylu.

W formach budynków mieszkalnych tych 
lat pojawiły się zaokrąglone „opływowe" bal
kony i narożniki (te ostatnie niekiedy, głównie 
w Gdyni i Katowicach, przeszklone), bogate, 
jak mówiliśmy, wykładziny. Dla przykładu wy
mieńmy: budynek mieszkalno-biurowy ZUS 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (Roman Pio
trowski, 1934-1936), tamże domy przy ul. 
Świętojańskiej 122 (Stefan Koziński i Leon 
Mazalon, 1936) i 23 (Jerzy Muller, 1935- 
-1937), przy ul. Dąbrowskiego 24 i al. Korfan
tego 60 (Karol Schayer, 1936,1937) oraz ul. 
Rymera 7 (Henryk Schmidtke, 1937) w Kato
wicach; bardzo liczne domy we Lwowie 
(w tym cala ul. Sykstuska), budynek admini
stracyjny Zakładów Zieleniewskiego przy ul. 
Grzegórzeckiej 61 w Krakowie (Józef Szusz
kiewicz, 1938) i wiele innych.

Lata trzydzieste - to czas powstania 
licznych budynków publicznych o rozma
itym przeznaczeniu, których forma i kon
strukcja świadczą o swobodnym interpre
towaniu idei funkcjonalizmu. Wymieńmy: 
Tor Wyścigów Konnych na Służewcu 
w Warszawie (Zygmunt Zyberk-Plater, 
1939), Dom Żeglarza Polskiego (ob. Wy
dział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Mor
skiej; Bohdan Damięcki, Tadeusz Siecz
kowski, 1937) i Halę Targową przy ul. Wój
ta Jana Radtkego (Jerzy Muller, Stefan 
Reychman, 1935) w Gdyni, gmach admini
stracyjny Kasy Chorych (ob. Klinika Ślą
skiej Akademii Medycznej przy ul. Rey
monta 8/10; Stanisław Gruszka, 1938) 
w Katowicach, sanatorium dla dzieci 
w Istebnej (Jadwiga Dobrzyńska, Zygmunt 
Loboda, 1929-1936), PKO w Wilnie (Zbi
gniew Puget, Juliusz Żórawski, 1936); 
gmach Polskiej YMCA przy ul. Moniuszki 4 
w Łodzi (Wiesław Lisowski, 1931-1939).
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Dziedzictwo funkcjonalizmu trwato jesz
cze po 1945 r. W trudnych warunkach wo
jennych twórcy polskiej awangardy nadal 
pracowali nad osiedlem spo
łecznym. W drugiej połowie 
lat czterdziestych, w ramach 
zasłużonej WSM, Brukalscy 
skończyli osiedle żoliborskie, 
Syrkusowie na podstawie 
projektu studialnego Michała 
Przerwy-Tetmajera wybudo
wali osiedle w warszawskiej 
dzielnicy Koto (ul. Deotymy 
i Ringelbauma). Było ono 
dalszym postępem w dzie
dzinie budownictwa społecz
nego i nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych w postaci 
prefabrykowanych bloków, 
przy produkcji których wyko
rzystywano ceglany gruz 
z ruin Warszawy. Ci sami ar
chitekci zrealizowali również 
osiedla Pragi I (między ul. Cyryla i Metode
go, Targową i Jagiellońską), a Stefan Twor
kowski i Zastaw Malicki Osiedle WSM Mo
kotów. Zahamowanie nowatorskich poszu
kiwań w latach pięćdziesiątych zamknęło 
w pewnym sensie okres rozwoju awangar

dy polskiej. W późniejszych latach, po 
1956 r. powrócono do jej tradycji (osiedle 
WSM Sady Żoliborskie projektu Haliny

12. Łódź - gmach Polskiej YMCA
przy ul. Moniuszki 4 z lat 1931-1939

(zdjęcia: Andrzej K. Olszewski) 

Skibniewskiej, 1958-1962). Byty to już jed
nak realizacje w innej sytuacji społecznej 
i ekonomicznej.

Polski funkcjonalizm, re
alizowany przez twórców 
okresu „klasycznej” awan
gardy lat dwudziestych i trzy
dziestych XX w., byt niewąt
pliwie prawdziwym, nowo
czesnym stylem architektury, 
naszym rodzimym wkładem 
w kolejny rozdział architektu
ry europejskiej. Mimo tylu re
alizacji byt on jednak skrom
ny ilościowo w stosunku do 
architektury projektowanej 
w innych formach lub bardzo 
przeciętnej. Biorąc to pod 
uwagę, należy go docenić 
i otoczyć ochroną, bowiem 
zagrożenia są tu bardzo du
że. Przebudowy, „adapta
cje”, wymiana oryginalnych, 

decydujących o module kompozycji detali 
(np. okien), stanowią duże niebezpieczeń
stwo wymazania wielu obiektów, nawet wy
sokiej klasy, z historii architektury polskiej.

Andrzej K. Olszewski

Funkcjonalizm przemysłowy

R
ozwijająca się w pol
skiej architekturze dwu
dziestolecia między
wojennego awangarda miała 

również wpływ - i to znacz
ny - na architekturę przemy
słową. W tej dziedzinie mo
gła bowiem wyjątkowo 
otwarcie zaistnieć zasada 
głosząca, że styl budowli wy
nika z jej funkcji, z zastoso
wania nowych technik i ma
teriałów. Warto zauważyć, że 
już w XIX w. za najistotniej
szą cechę obiektu Jean-Nico- 
las-Louis Durand w swym 
dziele Precis des leęons d’ar
chitecture... (1802-1805) 
uznawał użyteczność, doce
niając jednocześnie znacze
nie i równorzędność wszyst
kich stylów historycznych. 
Koegzystencję funkcji i for
my głosił też w XIX w. 
Eugene Viollet-le-Duc. Funk
cjonalizm XX w. doprowa
dził do powstania architektu
ry racjonalnej, przede wszyst

kim praktycznej. Jej forma 
poddana została postępowi 
technicznemu. Przykładem 
takiej architektury mogą być 
niektóre budynki Zakładów 
Metalurgicznych „Ursus” 
w Warszawie. Budowę fabry
ki rozpoczęto w 1924 r., 
pierwszy etap trwał do 1928 
r. W latach 1923-1938 dy
rektorem zakładów był inż. 
Kazimierz Gierdziejewski, 
który w 1937 r. kierował bu
dową i uruchomił odlewnie 
żeliwa, będące wówczas jed
nymi z najnowocześniejszych 
w Europie. W tym samym 
roku powstały też inne, nie
zwykle ciekawe budynki 
„Ursusa” - hala kół zębatych 
i odlewnia aluminium. Bu
dynki te spełniają wymogi 
racjonalnej architektury - 
ich formy są proste, zgeome- 
tryzowane, podstawowe ele
menty konstrukcyjne są 
zmultiplikowane. Znajduje
my tu proporcjonalne po

działy: elewacja odlewni alu
minium przepruta jest regu
larnymi rzędami dużych 
okien, co tworzy siatkę - 
system pionów i poziomów 
na elewacji (warto w tym 
miejscu podkreślić znaczenie 
przeszkleń w architekturze 
nowoczesnej), wszystkie 
obiekty mają proste i czyste 
plany oraz zarysy bryły, 
większość przekryta została 
płaskimi dachami. Ponieważ 
powstawały już w latach 
trzydziestych XX w., oprócz 
funkcji utylitarnych budynki 
te cechuje też pewien este- 
tyzm. W tym czasie złago
dzono nieco wymogi zasady 
„stylu wynikającego z funk
cji”, czego przykładem jest 
szczyt hali kół zębatych lub 
dekoracja z pasów białego 
tynku na ceglanej elewacji 
odlewni żeliwa. Poza tym 
jednak budynki pozbawione 
są innych, zbędnych ozdob
ników - ich piękno zawiera 
się w prostocie i geometrii, 
i szkoda, że niektóre frag
menty tak świetnego przy
kładu architektury przemy
słowej z tamtych lat, np. hal

1.2. Budynki fabryczne: 
odlewnia żeliwa (1) 
i odlewnia aluminium (2)

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)

odlewni żeliwa, niezabezpie
czone żadnym zamknięciem 
straszą dziś posępną pustką 
i atmosferą zapomnienia.

Katarzyna Komar
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Socrealizm
- kształtowanie narodu

JANUSZ OPASKA

Realizm socjalistyczny, 
dominujący w sztuce 

polskiej w latach 1949-1955
- to zaledwie epizod 

w powojennych dziejach
sztuki. Odcisnął się jednak 

silnym piętnem, odczuwalnym 
zwłaszcza w urbanistyce 
i architekturze do dzisiaj. 

Specyficznym świadectwem 
emocji, jakie nadal budzi, są 

odżywające co jakiś czas 
spory o Pałac Kultury i Nauki 

w Warszawie i zarazem 
popularność, jaką cieszy się 

wśród turystów. Okres 
stalinizmu w Polsce ciągle 
jeszcze nie został w pełni 

poznany, także w sferze kultury.
Dopiero od niedawna 

zyskujemy pełniejszą wiedzę 
o politycznych mechanizmach 

sterowania kulturą 
i twórczością artystyczną 

w pierwszych dziesięcioleciach 
Polski Ludowej. 

Niedopowiedzenia, aura 
„mrocznej tajemniczości”

- to przyczyny, które 
- paradoksalnie - czynią ten

archaiczny, pompierski 
w formie i w wyrazie nurt 
sztuki interesującym czy 

wręcz fascynującym 
(utworzoną w 1994 r. Galerię 

Socrealizmu w Kozłówce 
odwiedzają co roku 

tysiące zwiedzających).

woistą zapowiedzią soc
realizmu wydają się dzi
siaj spory o kształt i dro
gę polskiej sztuki w no

wej rzeczywistości, 
toczone przez arty
stów i krytyków 
w pierwszych latach 
powojennych. Póź

niej coraz częściej 
w starciach „nowocze

snych" z „tradycjonalistami” (zwłasz
cza zwolennikami koloryzmu i realizmu) 
oraz partyjnymi teoretykami pojawiały 
się postulaty dostosowania twórczości 
artystycznej do „nowych czasów", za
angażowania się artystów w proces 
przemian, ich opisywanie i obrazowa
nie. W dysputy wkrótce włączyły się 
władze komunistyczne, przejmujące 
stopniowo kontrolę nad wszystkimi sfe
rami ludzkiej aktywności i działalności 
publicznej czy społecznej. Wzorem do 
naśladowania stała się architektura 
i sztuka ZSRR, od lat trzydziestych obo
wiązkowo socrealistyczna i sprawdzo
na jako środek propagandowy, podpo
rządkowany potrzebom rządzących. 
Zgodnie z wypracowaną na Wschodzie 
doktryną „nowa sztuka” miała być soc
jalistyczna w treści i narodowa (odwołu
jąca się do tradycji artystycznych wy
branych nurtów i epok) w formie. Zapo
wiedzią partyjnego nadzoru twórczości 
artystycznej stały się wystąpienia 
w 1947 r.: Bolesława Bieruta, podczas 
otwarcia wrocławskiej radiostacji gło
szącego, że: „naród ma prawo stawiać 
swoje wymagania twórcom (...), musi 
kształtować twórców swej kultury", 
a „twórczość artystyczna i kulturalna 
winna być odzwierciedleniem wielkiego 
przełomu (...), dzieła powinny kształto
wać, porywać i wychowywać naród" 
oraz Włodzimierza Sokorskiego (wice
ministra, później ministra kultury), na 
ogólnopolskiej konferencji związków ar
tystycznych, z zapowiedzią promowa
nia realizmu socjalistycznego jako kie
runku oficjalnego.

Kolejne lata nie przyniosły radykal
nych rozstrzygnięć. Ódbywaty się kolej

ne „ogólnopolskie salony", liczne wy
stawy środowiskowe, dominowali na 
nich „nowocześni” - przedstawiciele

awangardy i koloryści. Kolejne, istotne 
wydarzenia: wrocławska Wystawa Ziem 
Odzyskanych w 1948 r. czy zorganizo
wana na przełomie 1948 i 1949 r. w Kra
kowie Wystawa Sztuki Nowoczesnej, 
obrazują zdecydowaną przewagę nur
tów awangardy i marginalny udział 
w życiu artystycznym twórców skłania
jących się ku realizmowi. W takiej sytu
acji komunistyczne władze przeszły do 
energicznych, administracyjnych dzia
łań. Ich zapowiedzią byty ingerencje 
dokonane na Wystawie Ziem Odzyska
nych: kilka dni przed uroczystym otwar
ciem partyjno-rządowa komisja poleci
ła zmianę dekoracji kilku działów (m.in. 
projektowanego przez Tadeusza Gro
nowskiego wystroju problemowej pre
zentacji pt. „Człowiek" oraz Hali Ludo
wej - miejsca wielu masowych imprez), 
a także usunięcie kilku „nieczytelnych 
i niezrozumiałych” rzeźb i obrazów. Nie 
zmieniło to nowoczesnego charakteru 
architektoniczno-plastycznej oprawy 
WZO, ale było wyraźnym sygnałem 
nadchodzących czasów.

Do „Planu pracy Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki na rok 1949 i 1950” wpisano 
zapowiedź prowadzenia „na polu twór
czości artystycznej (...) systematycznej
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nauczania i wykładowców, 
prowadzonej przez urzędni
ków MKiS i służebnych publi
cystów. W drugiej połowie 
1950 r. przeprowadzono reor
ganizację uczelni artystycz
nych. Niektóre połączono 
(ASP i PWSSP w Warszawie), 
części wyznaczono zadanie 
kształcenia kadr dla potrzeb 
wzornictwa przemysłowego 
(np. Wrocław - ceramika, Po
znań - meblarstwo, Łódź - 
tkanina). Usunięto także wy
kładowców, których zwrot ku

w nich postulat heroizacji działań, two
rzenia „dzieł wielkich” oraz stworzenia 
„stylu narodowego” nowej, polskiej ar
chitektury; architekt miał stać się „bu
downiczym nowej rzeczywistości”. 
Zgłaszane przez niektórych architek
tów, znających wzory radzieckie i dok
trynę realizmu socjalistycznego, propo
zycje zaangażowania się partii w nad
zór nad zagadnieniami planowania, 
w tym szczególnie kształtowania archi
tektonicznego odbudowywanej War
szawy, oraz uczynienia z architektury 
narzędzia politycznego i propagando
wego, zostały przyjęte przez władze. 
Żywo interesował się tymi zagadnienia
mi Bolesław Bierut. Realizm socjali
styczny jako obowiązującą doktrynę 
przyjęta większość architektów po 
wspomnianej konferencji warszawskiej, 
a zwłaszcza po zjeżdzie SARP w listo
padzie 1949 r., deklarującym, że „prace 
architektoniczne i urbanistyczne są wy
powiedziami politycznymi”, a architek
tura jest „odcinkiem olbrzymiego frontu 
walki z imperializmem”. Wymóg wzno
szenia budowli „socjalistycznych w tre
ści i narodowych w formie" stał się fak
tem. Brakowało wszakże recepty na ta-

pracy nad zmianą jej treści w duchu 
potrzeb społecznych, w duchu reali
zmu socjalistycznego". Przyjęto meto
dę organizacji w 1949 r. wielu zjazdów 
i konferencji reprezentantów kulturalnej 
polityki władz (zazwyczaj W. Sokorski) 
z przedstawicielami poszczególnych 
środowisk twórczych (zjazd literatów 
w Szczecinie - styczeń, plastyków 
w Nieborowie i Katowicach - luty i kwie
cień, ludzi teatru w Oborach - czer
wiec, architektów w Warszawie - czer
wiec, kompozytorów w Łagowie - sier
pień, filmowców w Wiśle - listopad). 
Wystąpienia „urzędników od kultury” 
oraz partyjnych artystów, literatów, ar
chitektów - zwolenników socrealizmu - 
miały przekonać poszczególne środo
wiska do przyjęcia tego nurtu jako war
tościowego, potrzebnego, obowiązują
cego. Kolejnym etapem byty - organi
zowane kilka tygodni po wspomnia
nych spotkaniach - zjazdy władz związ
ków i stowarzyszeń twórczych, na któ
rych realizm socjalistyczny jako nurt 
obowiązujący wpisywano do statutów 
oraz wymieniano członków władz na 
zwolenników „nowej sztuki”.

Kolejnym posunięciem była reforma 
szkolnictwa artystycznego, w szczegól
ności uczelni plastycznych. Zainaugu
rował ją poznański Festiwal Szkól Arty
stycznych w październiku 1949 r. Prze
gląd dorobku uczelni stał się pretek
stem do agresywnej krytyki programów

realizmowi socjalistycznemu władze 
uznały za niemożliwy (m.in. Tadeusz 
Kantor - ASP Kraków, Jan Cybis - ASP 
Warszawa, Władysław Strzemiński - 
PWSSP Łódź). Tym działaniom towarzy
szyło tworzenie sieci mecenatu pań
stwowego, obsługiwanego przez komi
sje zakupów, zamówień i stypendiów 
przy MKiS - głównym odbiorcy sztuki 
w owym czasie.

W kręgach architektów dyskusje nad 
kształtem i rolą architektury w nowej 
rzeczywistości rozpoczęty się wraz 
z odbudową kraju, zwłaszcza Warsza
wy, w latach 1946-1948. Stawiano 

ką architekturę, w rozważaniach domi
nowała raczej krytyka nurtów wcze
śniejszych (konstruktywizmu, funkcjo- 
nalizmu), niż wskazywanie cech „wła
ściwej architektury”. W tej sytuacji ten
dencją główną byt powrót do motywów 
i przestrzennych rozwiązań architektury 
dawnej - renesansowej, barokowej, 
klasycystycznej.

Spuścizną socrealizmu jest urbani
styczne ukształtowanie wielu miast, 
zwłaszcza większych - stolic woje
wództw czy centrów przemysłowych. 
Wzorem była odbudowa i przebudowa 
centrum Warszawy. Promieniste lub 
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szachownicowe układy szerokich alei 
i ulic obudowane zostały monumental
nymi (w stosunku do skali miast), długi
mi budynkami. W osiedlach mieszka
niowych wolno stojące bloki zastąpiła 
obrzeżna zabudowa dziatek. Zgodnie 
z zasadą „zwartości miasta", nowe 
dzielnice lokowano w bezpośredniej bli
skości centrów staromiejskich. Kontrast 
miał swoistą wymowę propagandową - 
oto ludowa władza wprowadza robotni-

wiec” obok pl. Zbawiciela i pseudoba- 
rokowa zabudowa tyłów ul. Nowy 
Świat, a także zabudowa pl. Hallera, 
MDM-u i ul. Marszałkowskiej, gmach 
Ministerstwa Rolnictwa oraz południo
wa elewacja Teatru Wielkiego; w Lodzi - 
Teatr Wielki i okolice Starego Rynku; 
w Rzeszowie, Katowicach, Kielcach, 
Gdańsku (Nowy Port), Ostrowcu, Ko
warach i w Świętochłowicach - domy 
kultury i komitety wojewódzkie PZPR;

3.4. Plac Konstytucji 
w Warszawie w 1954 r. (3)
i jedna z rzeźb (4)
5. Dziedziniec zewnętrzny 
w osiedlu Chrobrego
w Zielonej Górze
6. Plac Zebrań Ludowych 
w Lublinie z lat 1953-1954
7. Rzeźba „Matka”
Magdaleny Wiącek
z 1955 r.
8. Plakat W. Zakrzewskiego 
z 1950 r.

(zdjęcia:
1,2,5-8 - Janusz Opaska,
3 - Franciszek Opaska)

ków, dotychczasowych mieszkańców 
przedmieść, do śródmieścia, dotych
czas strefy burżuazyjnych pałaców i ka
mienic, z suteren i oficyn do nowych, 
reprezentacyjnych osiedli. Regułą było 
wytyczanie nowych centrów - osi miast 
o charakterze administracyjno-politycz- 
nym bądź w przebudowywanych śród
mieściach (np. Warszawa - ul. Marszał
kowska, pl. Konstytucji i Defilad, Wro
cław - ul. Świdnicka i pl. Kościuszki), 
bądź na ich obrzeżach (np. Rzeszów, 
Zielona Góra, Częstochowa). Szerokie 
aleje miały służyć pochodom i manife
stacjom, a place z masywnymi, domi
nującymi w zabudowie centrum gma
chami komitetów partii, administracji, 
domami kultury, siedzibami central go
spodarczych i organizacji społecznych, 
byty miejscami wieców, imprez kultural
nych i społecznych. Wyjątkowym przy
kładem „miasta socjalistycznego" jest 
Nowa Huta, budowana na podstawie 
barokowych zasad planistycznych, 
z centralnym placem o monumentalnej, 
pseudoklasycystycznej obudowie, na 
którym zbiegają się wszystkie aleje i uli
ce miasta. Inne duże założenia - to No
we Tychy i Mielec.

Charakterystyczną architekturę soc
realizmu o historyzujących dekoracjach 
fasad najlepiej prezentują: w Warsza
wie - pseudoklasycystyczny pl. Konsty
tucji i osiedle Muranów, nawiązujące do 
francuskiego renesansu osiedle „Lata

w Warszawie (Sadyba), Ostrowi Mazo
wieckiej i Zielonej Górze - szkoły; we 
Wrocławiu - Kościuszkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa, w Poznaniu - osiedle 
Dębiec; w Częstochowie - osiedla 
Śródmieście i Raków; we Władysławo
wie - Dom Rybaka. Podane przykłady 
można by mnożyć, ale i tak te najbar
dziej charakterystyczne w większości 
pozostały na deskach planistów, w ka
talogach i albumach z tamtych lat. Kon
centracja środków finansowych na roz
budowie przemysłu sprawiła, że od 
1951 r. coraz częściej nowe dzielnice 
i budowle wznoszono oszczędnościo
wo według projektów typowych, powta
rzalnych, rezygnując z dekoracyjnych 
fasad i bogatszego kształtowania pla
styki budynków. Wyjątkiem byty poje
dyncze realizacje wykonywane na pod
stawie indywidualnych projektów. Archi
tektoniczny pejzaż socrealizmu zdomi
nowały osiedla składane z pudełkowa
tych, nudnych, masywnych bloków. Ta 
postępująca unifikacja, wraz z coraz 
żywszą od 1954 r. krytyką socrealistycz
nego pseudohistoryzmu i archaicznej 
urbanistyki, doprowadziły do porzuce
nia doktryny, a w 1956 r. - potępienia jej 
jako szkodliwej i błędnej.

Osobnym zagadnieniem jest realizo
wana ówcześnie odbudowa staromiej
skich dzielnic Warszawy, Gdańska, 
Wrocławia i Poznania. Charakterystycz
ną tendencją było „poprawianie” zabyt

ków, uzupełnianie ich elementami nie
autentycznymi lub odtwarzanie wcze
śniejszych stanów zabudowy (np. war
szawską ul. Nowy Świat odbudowano 
w kształcie z przełomu XVIII i XIX w., 
a neogotycką katedrę św. Jana jako ko
ściół gotycki). Czasami tworzono pseu- 
dohistoryczną zabudowę w miejscach, 
gdzie wcześniej nie występowała (np. 
Plac Zebrań Ludowych na lubelskim 
podzamczu, pałac w Woli Rasztow- 
skiej). Szczególnym przykładem reali
zacji socrealistycznego wymogu „naro
dowej formy” jest uzupełnienie Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie (Lew Rud- 
niew i zespół architektów radzieckich) 
polskimi, renesansowymi attykami, wień
czącymi pawilony i skrzydła budowli.

Próbę określenia norm socreali
stycznego dzieła sztuki podjęto na 
wspomnianym katowickim zjeżdzie 
ZPAP Obraz lub rzeźba winny być „re
alistyczne i czytelne - dające typowy 
obraz rzeczywistości przedstawionej 
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i pra
wami fizyki, twórcze - oddające temat 
jako rezultat pracy artysty bazującego 
na wysiłku społeczeństwa, a nie jako 
martwą fotografię rzeczywistości, spo
łeczne - służebne wobec społecznych 
potrzeb, mobilizujące do walki i pracy". 
Źródłem i wzorcem dla kształtowania 
formy owych „realistycznych i czytel
nych” przedstawień miała być sztuka 
polskiego realizmu, malarstwo A. Bro
dowskiego i A. Gierymskiego oraz 
warsztat J. Matejki. Sprawdzianem re
zultatów partyjnej polityki kulturalnej by
ły organizowane corocznie od 1950 r. 
Ogólnopolskie Wystawy Plastyki, z roz
budowanym systemem nagród dla wy
branych artystów i dzieł, oraz krytyką 
tych, którzy w jakiś sposób odbiegali 
twórczością od założeń doktryny. 
W krytyce dominowały zarzuty o forma
lizm (rozumiany jako uleganie w proce
sie kształtowania formy dzieł wpływom 
wcześniejszych nurtów sztuki, np. kolo- 
ryzmu czy abstrakcji) oraz naturalizm 
(ograniczanie się do wiernego, lecz 
„bezideowego" przedstawienia tematu, 
bez jego „przeżycia” oraz twórczego 
i społecznego doń podejścia).

Zakres tematów przedstawianych 
w sztuce tego okresu nie jest zbyt ob
szerny. Dominują portrety przywódców 
(Stalin, Bierut, Rokossowski, Cyrankie
wicz) i przodowników pracy w ujęciach 
alegorycznych, przy pracy lub z jej atry
butami, istotne wydarzenia z historii 
partii i jej wodzów, wojska, walk wyzwo
leńczych, ludowej partyzantki, przemy
słowe i budowlane krajobrazy. Sztuka 
ilustruje liczne zjazdy, kongresy, mani
festacje, obrazuje istotne wydarzenia 
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z życia działaczy i aktywistów, problemy 
kolektywizacji wsi, uprzemysłowienia 
kraju. Zawsze zdecydowani, świadomi 
celów bohaterowie rzeźb czy obrazów 
przekraczają normy, bronią uciskanych, 
walczą o pokój, demaskują knowania 
imperialistów i wrogów ustroju. Mądrzy, 
aktywni, wszechstronni i pełni woli czy
nu przywódcy czuwają nad pomyślno
ścią kraju i obywateli, prowadząc ku 
„świetlanej przyszłości”. Obywatele - 
robotnicy i pracująca inteligencja - 
z pełnym poświęceniem pracują dla 
dobra ogółu, zażywając po pracy za
służonego (i zorganizowanego) wypo
czynku oraz świętując kolejne rocznice 
i święta. Obowiązuje patos, zdecydo
wanie, niezfomność i wola walki w po
kazywanych postawach, czynach czy 
portretach. Na słabości i refleksje w ofi
cjalnej socrealistycznej ikonografii nie 
było miejsca.

Różnorodne byty postawy artystów 
w tym trudnym okresie. Wielu, za przy
kładem Heleny i Juliusza Krajewskich, 
zaangażowało się całkowicie w upra
wianie tego rodzaju twórczości, wielu 
wystawiało obrazy mniej lub bardziej 
przystające do doktryny na oficjalnych 
wystawach, tworząc „do szuflady” dzie
ła o zupełnie odmiennym charakterze. 

Duża część artystów, zwłaszcza tych 
bardziej znanych, próbowała pogodzić 
doktrynę z próbą zachowania malar
skich wartości dzieł, tendencjami twór
czymi, z jakimi związani byli przed 1949 r. 
(m.in. A. Wróblewski, E. Eibisch, S. Teis- 
seyre, B. Urbanowicz, W. Fangor, 
A. Kobzdej czy M. Berman). Czasami 
ich twórczość zyskiwała uznanie, czasa
mi była ostro krytykowana, w pojedyn
czych wypadkach zdecydowanie odrzu
cana (np. A. Wróblewskiego). Niewielka 
część artystów - w tym także tych 
o zdecydowanej, lewicowej orientacji 
(np. M. Jarema) - wybrała w latach 
1949-1955 „wewnętrzną emigrację”, 
tworząc dzieła dalekie od oficjalnych ka
nonów i nie uczestnicząc w życiu kultu
ralnym, wystawach i konkursach. 
W przeciwieństwie do ZSRR, polski soc
realizm nie zaowocował całkowitą unifi
kacją sztuki, można w nim odnaleźć 
wiele nurtów i wątków (np. koloryzująca 
tzw. szkoła sopocka). Władzom i partii 
nie udało się w pełni zamknąć twór
czości i twórców w ramach doktryny. Na 
wyodrębnienie ze względu na rolę, jaką 
odgrywał w omawianym okresie, zasłu
guje plakat. Był on wówczas podstawo
wym, obok literatury i teatru, artystycz
nym medium propagandy i informacji, 

znacznie od wymienionych powszech
niejszym, zapewniającym masowy od
biór. Te zalety byty przez władze doce
niane - sztuce plakatu poświęcano 
osobne wystawy, organizowano ideolo
giczne instruktaże dla grafików, podda
wano plakat odrębnej „obróbce” krytyki. 
Powielany w setkach tysięcy egzempla
rzy, w miastach i wioskach informował, 
wzywał, ostrzegał, zachęcał, przypomi
nał, w znacznie większym stopniu niż in
ne dziedziny twórczości, towarzysząc 
każdej inicjatywie partii.

Po śmierci Stalina socrealizm powoli 
traci swój rozmach. Coraz częściej - ja
ko nurt archaiczny w środkach wyrazu 
i niespetniający swojej roli - jest kryty
kowany, pojawiają się żądania reformy, 
nawet rezygnacji z obowiązku jego 
uprawiania. Przełom przynosi zorgani
zowana w warszawskim Arsenale 
w 1955 r. wystawa „Przeciwko wojnie, 
przeciwko faszyzmowi”, z dominują
cym udziałem artystów młodszego po
kolenia, absolwentów uczelni artystycz
nych oraz dzieł dalekich od założeń re
alizmu socjalistycznego. W latach 
1955-1956 nurt socrealizmu został 
ostatecznie odrzucony zarówno przez 
artystów, jak i partyjnych ideologów.

Janusz Opaska

Polska szkoła plakatu

P
olska szkoła plakatu” - po
jęcie od lat zakorzenione 
w języku piszących o grafice 
użytkowej historyków sztuki 

i dziennikarzy recenzujących ko
lejne wystawy. Pojęcie, które 
przeszło do języka potocznego, 
stało się stereotypowym określe
niem plakatu polskiego lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych. Po
wstało ono spontanicznie, jako 
próba określenia i wyróżnienia 
zjawiska artystycznego, które do
ceniono także za granicami na
szego kraju. To właśnie między
narodowe uznanie, jakim cieszyła 
się twórczość grafików-projek- 
tantów znad Wisły, sprawiło, że - 
tworząc pojęcie odrębnej, naro
dowej szkoły - starano się wyróż
nić polski plakat spośród twór
czości plakatowej innych krajów 
Europy.

Stosunkowo łatwo uchwytny 
jest początek zjawiska. Upadek 
socrealizmu i coraz większa od 
1955 r. artystyczna swoboda 

w doborze środków i form spra
wiła, że plakat, dotychczas wci
śnięty w archaiczne ramy reali
zmu socjalistycznego, w kolej
nych latach rozkwita. Ulice miast 
po „październikowej odwilży” 
zmieniły się w istny festiwal 
barw i artystycznych konceptów 
przelanych na papier. Druga po
łowa lat pięćdziesiątych i lata na
stępne - to przede wszystkim 
okres entuzjazmu towarzyszące
go odzyskanej swobodzie arty
stycznej wypowiedzi i silnie mo
tywującego twórców. To także 
żywy, autentyczny ruch kultural
ny, budujący zapotrzebowanie na 
coraz liczniejsze afisze do spro
wadzanych z Zachodu nowości 
filmowych, powstających spekta
kli teatralnych, rozlicznych kon
certów i wystaw. Monopolistycz
ne koncerny wydawnicze PRL, 
jak Wydawnictwa Artystyczno- 
-Graficzne (WAG) czy Centrala 
Wynajmu Filmów (CWF) oraz 
pomniejsze instytucje zlecające

druk afiszy na własny użytek 
(m.in. Opera Warszawska, Teatr 
Wielki, Teatr Dramatyczny), 
zwolnione z konieczności wyda
wania dzieł socrealistycznych, 
umożliwiły realizację wielu cie
kawych pomysłów. Prezentowa
ne na licznych wystawach w wie
lu krajach świata plakaty stały się 
wręcz wizytówką polskiej sztuki. 
Były także cennym towarem eks
portowym - kolejne wznowienia 
popularnych tytułów niemal do 
końca lat osiemdziesiątych roz

prowadzała wśród zagranicz
nych i rodzimych kolekcjone
rów DESA, zajmująca się han
dlem dziełami sztuki.

Początki świetności tego ga
tunku grafiki polskiej są jednak 
wcześniejsze. Plakaty Tadeusza 
Trepkowskiego czy Henryka To
maszewskiego znajdowały uzna
nie na międzynarodowych wy
stawach już w latach czterdzie
stych oraz w okresie dominacji 
socrealizmu (1949-1955). Wy
bitniejsi twórcy zarówno starsze
go pokolenia (m.in. Tadeusz 
Gronowski, Konstanty M. So
poćko, Henryk Tomaszewski, 
Eryk Lipiński, Józef Mroszczak, 
Jan Mucharski, Tadeusz Trep- 
kowski), jak i debiutanci (Roman 
Cieślewicz, Wojciech Fangor, 
Wiktor Górka, Jan Lenica, Jan 
Młodożeniec, Julian Pałka, Fran
ciszek Starowieyski, Waldemar 
Świerży czy Wojciech Zamecz- 
nik) często wychodzili poza na
rzucone ramy doktryny, tworząc 
- zwłaszcza w dziedzinie plakatu 
filmowego i teatralnego - praw
dziwe arcydzieła. Schyłek lat 
sześćdziesiątych przyniósł kres 
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omawianego zjawiska. W pi
śmiennictwie o plakacie następ
nych dziesięcioleci dominują ra
czej tendencje do podkreślania 
odrębności, poszukiwania indy
widualnych cech twórczości po
szczególnych artystów niż zamy
kania ich w jakiejś wspólnej, cha
rakteryzującej się podobieństwa
mi szkole.

o

1. „V Międzynarodowy
Konkurs im. F. Chopina"
Tadeusza Trepkowskiego, 1954 r.
2. „Pamiętamy” Zbigniewa Kaji, 
1955 r.
3. „Otello” Waldemara 
Świerzego, 1956 r.
4. „Aida” Józefa Mroszczaka, 
1958 r.
5. „III Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Współczesnej” 
Tadeusza Gronowskiego, 1959 r.
6. „Lenin. Wystawa plakatu” 
Franciszka Starowiejskiego,
1960 r.
7. „Indyk” Jana Młodożeńca,
1961 r.

(zdjęcia: Janusz Opaska)

„Polska szkoła plakatu” - to 
zjawisko będące sumą talentu 
i dorobku wielu artystów i róż
nych twórczych indywidualno
ści. Szukając cech wspólnych, 
należy przede wszystkim zwró
cić uwagę na kilka charaktery
stycznych elementów, których 
dominacja odróżnia plakaty po
wstające w Polsce od tworzo

nych ówcześnie za granicą i któ
re określają pojęcie „polskiej 
szkoły”. Należy do nich specy
ficzny, intelektualny język pla
katów. Afisze przestały być ilu
stracją dołączoną do reklamują
cego czy propagandowego hasła 
lub obrazującą przekazywaną 
informację. Stały się zbiorem 
znaków wynikłych z analizy, 
przemyśleń, refleksji nad poda
waną przez plakat informacją, 
zapowiadanym filmem czy sce
nicznym dziełem. Operują alu
zją, metaforą, skrótem, charak
terystycznymi i czytelnymi dla 
przechodnia zatrzymującego 
przez krótką chwilę wzrok na 
przydrożnym słupie czy witry

nie. Sugerują rodzaj i treść fil
mu (J. Mroszczak „Cichy Don”, 
W Świerży „Ulica hańby”, M. 
Stachurski „Porucznik Mary
niu”) lub oddają sceniczny cha
rakter i historyczno-literacki 
kontekst dzieła (W. Świerży 
„Otello”, J. Srokowski „Lis i wi
nogrona”). Często zadaniem 
plakatu jest stworzenie emocjo
nalnej otoczki wokół sloganu, 
zbudowanie nastroju wokół za
powiadanego dzieła (R. Cieśle- 
wicz „Pożegnania”). Czasami 
ilustrację informacji lub zapo
wiedzi utworu sprowadzano do 
formy współczesnego emblema
tu - znaku towarzyszącego tek
stowi, niekiedy uzupełniającego 
jego pojęciowy sens lub rozsze

rzającego zakres przekazywane
go komunikatu (H. Tomaszew
ski „Wzornictwo Przemysłowe 
Wielkiej Brytanii”, Z. Kaja „Pa
miętamy”). Wyjątkowym przy
kładem jest tu twórczość zmar
łego w 1954 r. Tadeusza Trep
kowskiego, operującego niemal 
wyłącznie zestawieniami pro
stych, sugestywnych, jedno
znacznych symboli o dużej sile 
oddziaływania („Nie”, „V Mię
dzynarodowy Konkurs im. F. 
Chopina. Warszawa 1955”); by
ła to twórczość inspirująca wie
le pokoleń jego następców.

Innym elementem jest kształ
towanie formy papierowych ob
razów. Lata po socrealizmie - to 
dynamiczny okres nadrabiania 
zaległości, powrotu do wcześniej
szych nurtów (zwłaszcza kolory- 
zmu) oraz przyswajania nowości: 
języka surrealizmu, sztuki infor
melu. Szczególnym zainteresowa
niem cieszy się abstrakcja i nurty 

geometryzujące. Popularne były 
„obrazy” budowane z zestawień 
lub kontrastów dużych, płaskich 
plam barwnych, uzupełnionych 
grubym konturem (H. Bodnar 
„Marianna moich marzeń”, J. Le- 
nica „Wozzeck”, J. Mroszczak 
„Aida”). Często formę dziel two
rzono z abstrakcyjnych układów 
linii i plam (W Jodłowski „Śniegi 
w żałobie”, W Zamecznik „Wy
stawa plakatu polskiego”) lub 
geometrycznych brył i figur wy
pełnionych kolorami (T. Gro
nowski „III Międzynarodowy Fe
stiwal Muzyki Współczesnej”). 
Czasami uzyskiwano historyzują
cy kontekst, nawiązując do daw
nych technik druku czy grafiki 
(F. Starowieyski „Lenin. Wystawa

plakatu.”). Eksperymenty z typo- 
grafią, liternictwem coraz częściej 
czyniły z tekstu środek ilustracyj
ny i obrazujący (B. Zelek „Ptaki”, 
R. Cieślewicz „Persefona”). Ko
rzystano z fotografii „uzupełnia
nych” grafiką (W Fangor „Czarna 
Carmen”, W Zamecznik „Mondo 
Cane”), kolażem (R. Cieślewicz 
„Don Juan”). Wiele ówczesnych 
plakatów przypomina dziecięce, 
pozornie niezdarne malowanki (R. 
Szaybo „1 Maja”, E. Lipiński „Bia
łowłosa”); ten sposób kształtowa
nia formy dzieła stał się specjalno
ścią obdarzonego niemalże dzie
cięcą wrażliwością Jana Młodo
żeńca („Czerwony płaszcz”, „In
dyk”).

Plakat polski od drugiej po
łowy lat pięćdziesiątych - to 
przede wszystkim kolor i radość 
emanujące z papierowych arku
szy, ożywiających ponurą rze
czywistość PRL.

Janusz Opaska
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od wielkiej płyty
do szklanych domów

JULIA SOWIŃSKA

Refleksje o ostatnich 
trzydziestu latach 

architektury polskiej 
muszą zacząć się, jak 

prawie wszystko 
w naszym kraju, od 

polityki, bowiem 
„architektura jest jednym 

z najdoskonalszych 
świadectw swoich czasów” 
(Jacek Krenc). W 1970 r. 
na I sekretarza Komitetu 

Centralnego PZPR 
wybrano Edwarda Gierka, 

który zasłynął 
w początkach swojego 
urzędowania pytaniem 

„pomożecie?”, 
a stoczniowcy 

odpowiedzieli „pomożemy”.
I dlatego, chcąc 

utrzymać miraż dobrych 
relacji władza-obywatel, 

rządzący musieli 
postawić na 

przyspieszony rozwój 
tych gałęzi gospodarki, 
które umożliwiały szybki 

i spektakularny wzrost 
stopy życiowej 

przeciętnego Polaka.

A rchitektura lat siedemdziesiątych,
M ze względu na wspomniane uwa- 
/ W runkowania polityczne, to przede 

wszystkim budownictwo miesz- 
/W kaniowe. Tylko w latach 1971- / b powstało 1125 tys. no- 
/ » m'eszkań. Materiału,
/ » czV'i ciężkiej, żelbetowej

/ W wielkiej płyty, dostarczały
tzw. fabryki domów - 
w 1980 r. było ich już 

160. Początkowo wydawało się, że ustalenia 
i decyzje polityczne, a także rozluźnienie norma
tywów umożliwią większą swobodę działania i że 
„ wejdzie wżycie koncepcja zmierzająca do przy
wrócenia projektantom pełni autorskich praw, do 
nadania architektom rangi decydującej w kształ
towaniu przestrzeni, w jakiej mają żyć ludzie"

Pomimo wszystko architekci podejmowali 
próby przełamania schematu i stworzenia ar
chitektury „bardziej ludzkiej”. Pewną szansę 
stwarzało kompleksowe opracowywanie prze
strzeni osiedli, gdzie poza budynkami miesz
kalnymi projektowano także punkty handlowo- 
-ustugowe, szkoły, przedszkola, żłobki, leczni
ce, kina, ośrodki młodzieżowe czy ośrodki re
kreacyjno-sportowe i tereny zielone. Także 
przez różnicowanie wysokości poszczegól
nych budynków próbowano przełamać jedno- 
stajność układu bezosobowych blokowisk, 
sprowadzanych często do roli wielkich „sypial
ni”. Taką próbą byt projekt przeznaczonej dla 
150 tysięcy mieszkańców nowej dzielnicy Ur
synów Północny w Warszawie (Ludwik Boraw- 
ski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Andrzej 
Szkop, 1971; projekt realizacyjny Marek Bu

(Stanislaw Kukuryka, ówczesny prezes Central
nego Związku Spółdzielczego Budownictwa 
Mieszkaniowego, Powrót do autorskich prac, 
„Architektura", nr 5,1972). Byty to jednak słowa 
bez pokrycia: odgórne normatywy pozostały, 
a prefabrykowane, ubogie tworzywo budowlane 
i brak możliwości technicznych, któremu towa
rzyszył niski poziom wykonawstwa, a także dą
żenia wykonawcy do „powtarzania najprost
szych układów w skomasowanych, możliwie du
żych zespołach i operowania jednakowymi pro
jektami 5- i 11-kondygnacyjnymi” (A. Franta, Ja
kie warunki powinno spełniać osiedle mieszka
niowe, „Komunikat SARP", nr 6-7,1979) sprawi
ły, że krajobraz lat siedemdziesiątych XX w. - to 
przede wszystkim szarobure blokowiska, w sza
roburych monotonnych osiedlach.

dzyński), nagrodzony pierwszym miejscem 
w Konkursie SARP za: „... kształtowanie prze
strzeni zróżnicowanymi w rzutach i gabarytach 
budynkami, precyzyjnie zaprojektowany układ 
zieleni wysokiej i niskiej w sposób korzystny 
towarzyszący zabudowie, stwarzający formy 
bliskie skale człowieka”. Podobne idee znala
zły się także m.in. w projektach Białołęki Dwor
skiej Haliny Skibniewskiej czy łódzkiego Teofi- 
lowa „C” Jakuba Wujka, Krystyny Greger, Zdzi
sława Lipskiego i Jerzego Sadowskiego. Roz
sądną prefabrykację i swobodny plan uzyska
no m.in. na warszawskim osiedlu Służew nad 
Dolinką, gdzie zastosowano konstrukcyjny 
system tzw. ramy „H” (Janusz Nowak, Piotr 
Sembrat, Jerzy Kuźmienko). Autorzy wyszli 
z założenia, że „monotonia mieszkaniówki po-
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chodzącej z przemysłu nie jest cechą znamien
ną dla przemysłowego sposobu wytwarzania. 
Przeciwnie - doskonalenie tego sposobu po
winno stanowić antidotum na to zjawisko."

W mniejszych realizacjach możliwości 
przełamania monotonii wielkiej płyty, nadania 
jej cech bardziej indywidualnych byty większe. 
Żelbetowe elementy osłonowe i balkonowe 
o zaokrąglonych narożnikach zespołu miesz

kalno-ustugowego przy pl. Grunwaldzkim we 
Wrocławiu (Jadwiga Grabowska-Hawrylak, 
1970-1975), nietypowa, odbiegająca od sche
matu „pudełka” forma punktowców przy ul. 
Ftożdzieńskiego w Katowicach (Henryk Busz
ko, Aleksander Franta) czy ożywiona uskoka
mi fasada i zróżnicowana wysokością bryła 
domu przy ul. Koziej w Warszawie (Jerzy Kuź- 
mienko, Piotr Sembrat, 1975) - mogą być tutaj 
dobrymi przykładami.

W lepszej sytuacji było powstające w tym 
samym czasie budownictwo użyteczności pu
blicznej. Finansowane ze środków funduszy 
centralnych dawało możliwości zastosowania 
bardziej zróżnicowanego materiału, lepszego 
wykonawstwa i przez to stwarzało większą 
swobodę działania dla architektów. Budownic

two to stanowiło jednak tylko niewielki procent 
realizowanej kubatury. Do bardziej znaczą
cych realizacji można zaliczyć Szpital-Pomnik 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pro
jektu Jacka Bolechowskiego, Andrzeja Bottu- 
cia, Andrzeja Zielińskiego (1970-1980). 
W 1975 r. przystąpiono do realizacji projektu 
Zachodniego Centrum Warszawy, którego 
głównym akcentem stają się wieżowce (m.in. 
budynek biurowy Centrali Handlu Zagranicz
nego projektu Jerzego Skrzypczaka, Haliny 
Świergockiej, Jana Zdanowicza, Wojciecha 
Grzybowicza). W tym samym roku ukończona 
została budowa Dworca Centralnego w War
szawie, a dwa lata wcześniej dworca w Kato
wicach (Wacław Ktyszewski, Jerzy Mokrzyński 
i Eugeniusz Wierzbicki). Lata 1971-1974 - to 
z kolei czas powstania Trasy Łazienkowskiej 
(Lech Gruszczyński, Jan Knothe).

Z interesujących realizacji, wybiegających 
poza schemat wielkiej płyty, wyróżnić można 
ukończone w 1973 r. centrum dydaktyczno- 
-naukowe dla Uniwersytetu Adama Mickiewi
cza w Poznaniu projektu zespołu Ryszarda 
Karłowicza czy Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych w Lodzi (obecnie ASP) Bo
lesława Kardaszewskiego i Włodzimierza No
wakowskiego. Bardzo oryginalne formy przy
brała wieża teleskopu Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu Warszawskiego 
w Ostrowiku koto Otwocka (Piotr Zajlich), a tak
że obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce 
autorstwa Witolda Lipińskiego. Jednak nawet 
większość z tych sztandarowych politycznie re
alizacji w znacznym stopniu różniła się od pier-

1.2. Smutek wielkiej płyty wielu polskich 
miast
3. Służew nad Dolinką w Warszawie, 
czyli tzw. rama „H”
4. Osiedlowa aleja łódzkiego Teofilowa „C”
5. Fragment elewacji budynku ASP w Łodzi 
6. „Akwarium”, czyli współczesne 
oswajanie wielkiej płyty

wotnych koncepcji architektów: „dokumenta
cja projektowa (...) przybiera kształt ostateczny 
tylko na papierze, ponieważ stanowi dla bu
dowlanych swoistą partyturę (...) jest to partytu
ra, którą można dowolnie Interpretować, nie 
mając odpowiedniej wiedzy architektonicznej" 
- ubolewał w 1978 r. prezes Stowarzyszenia Ar
chitektów Polskich Tadeusz Mrówczyński.

Największą niezależność i swobodną moż
liwość działania stwarzało w latach siedem
dziesiątych budownictwo sakralne. Władze 
w zasadzie bez większych problemów zaczęty 
wydawać pozwolenia na budowę nowych 
obiektów. Powstające świątynie byty najczę
ściej bardzo duże (dla 3000 - 5000 wiernych), 
jakby budowane „na zapas", ponieważ po
czątkowo nikt nie wierzył, że swoboda budo
wania może utrzymać się długo. Ich forma 
i rozwiązania funkcjonalne są bardzo zróżnico
wane. Przykład oryginalnego kształtowania 
bryty architektonicznej stanowić może kościół 
w miejscowości Rudy Rysie projektu Tadeusza 
Gawłowskiego i konstruktora Jana Grabackie- 
go. Swoistym symbolem nowej architektury 
sakralnej stał się także kościół w Nowej Hucie- 
-Bieńczycach Wojciecha Pietrzyka i Jana Gra- 
backiego (1967-1977).

Podejmowano również prace konserwator
skie i remontowo-modernizacyjne obiektów 
i całych zespołów zabytkowych. Według Jaku
ba Wujka (Podejście do przeszłości w architek
turze polskiej 1945-1995 [w:] Architektura 
współczesna w środowisku historycznym, 
Lódż 1995) owe pomniki przeszłości ofiarowy
wane były „narodowi” przy każdym kolejnym 
kryzysie politycznym, „tak odbudowano Zamek 
Warszawski, rehabilitację Krakowa, rekonstruk
cje wyjątkowych obiektów sakralnych".

Lata osiemdziesiąte wraz z dramatycznymi 
wydarzeniami stanu wojennego przyniosły kolej
ny kryzys polityczny i ekonomiczny. Apatia spo
łeczeństwa i zapaść gospodarcza nie sprzyjały 
powstawaniu nowych obiektów architektonicz
nych. Jednocześnie jednak dochodziło do 
zmniejszenia odgórnej kontroli państwa, powol
nego rozpadu sprawujących nadzór struktur 
biurokratycznych i zwiększenia swobody. Za
częty nawet powstawać prywatne pracownie 
projektowe. W tym czasie „przemysł masowego 
budownictwa mieszkaniowego znajduje się 
wprawdzie blisko dna, ale ukończono (...) nie
które dawne zadania, a także rozpoczęto nowe" 
(Wojciech Kosiński, Nowinki spoza Plant, „Archi
tektura”, nr 2, 1986). Ograniczenia byty jednak 
bardzo duże, np. w początkowej fazie realizacji 
łódzkiego osiedla Radogoszcz-Wschód autorzy 
(Zdzisław Lipiński, Jakub Wujek) mieli do dys
pozycji dwie „typowe” sekcje i jeden „typowy 
budynek” w systemie Szczecin. Nie pozostawia
ło to dużej możliwości działania. Wypowiedzi ar
chitektów dotyczące ogólnej oceny „wielkiej pły
ty” stawały się coraz ostrzejsze i już wyraźnie 
pozbawione wiary w możliwość jej ulepszenia, 
wiary obecnej jeszcze w drugiej połowie lat sie
demdziesiątych. Mówiono wiele o wyizolowaniu
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7. Warszawa- 
-Ursynów
- fragment 
fasady kościoła
8. BRE Bank SA 
w Bydgoszczy 
przy ul. Grodzkiej
9. Gmach Sądu 
Najwyższego 
w Warszawie
10. Biblioteka 
Uniwersytetu 
Warszawskiego

(zdjęcia: 1,4-10 
- Julia Sowińska)

człowieka, rozbiciu więzi z innymi, wyalienowa
niu: „ignorowanie potrzeb duchowych stało się 
zasadą normatywną naszego budownictwa 
mieszkaniowego. Prostackie projekty, tandetny 
material i niechlujne wykonanie są już tylko wtór
nymi przyczynami zubożenia architektury. Przy
czyną pierwotną jest pogarda dla człowieka. Jej 
wyrazem jest konsekwentnie urzeczywistniana 
ideologia umasowienia społeczeństwa poprzez 
zacieranie wszelkich śladów indywidualności - 
wśród ludzi i w ich środowisku." (Stefan Papp, 
Architektura zubożona i nędza urbanistyki, [w:] 
Architektura powszechna architektura uboga, 
materiały z VII Ogólnopolskiego Konserwato
rium Polskiej Architektury Współczesnej, Mogi
lany 1986). Charakterystyczna jest również wy
powiedź architekta Zbigniewa Palmy na tym 
samym konserwatorium: „Zastanawiając się 
nad architekturą powszednią próbowałem zro
zumieć pozorny paradoks zawarty w pytaniu: 
jak to możliwe, że najprostsza zagroda wiejska 
niesie w sobie więcej wartości, niż pierwszy 
z brzegu blok dowolnego osiedla (nawet tego 
prestiżowego), choć zagrodę stawiało dwóch 
niepiśmiennych cieśli sto lat temu, a nad blo
kiem i osiedlem myślal cały zespól architektów, 
urbanistów, konstruktorów, inżynierów, techno
logów”. Nieprzypadkowo, mówiąc o tym okre
sie, używa się określenia budownictwo, a nie ar
chitektura mieszkaniowa.

Jednocześnie coraz silniej przenikają do Pol
ski nowe nurty i tendencje stylistyczne, i choć 
nie powstaje zbyt wiele nowych realizacji, poja

wiać się zaczyna postmodernistyczna różnorod
ność form i swoboda czerpanych cytatów. Wi
doczna staje się chęć podkreślenia ciągłości 
kulturowej z jednoczesnym wykorzystaniem no
woczesnych tendencji (neotradycjonalizm, neo- 
sentymentalizm). „My budowniczowie wielkich 
żelbetowych kamieni milowych swej cywilizacji 
szukamy schronienia w ubogim domostwie na
szych dziadów, ciągle jednak pełni przekonania, 
że własne to jakby bliskie. (...) Nie ma jednak 
powrotu w taką architekturę, chociaż konieczne 
jest poznanie tego, co jest jej silą” (Stanisław 
Lose, Architektura prawdy..., [w:] Architektura 
powszechna architektura uboga, materiały z VII 
Ogólnopolskiego Konserwatorium Polskiej Ar
chitektury Współczesnej, Mogilany 1986). 
W dalszym ciągu dobre możliwości nowych po
szukiwań formalnych i twórczego działania 
stwarzają projekty architektury sakralnej. Na kra
kowskim Zakrzówku powstaje pełne symbolicz
nych treści i zaskakujących elementów (pęknię
ta ściana, prowadzące donikąd schody, niczego 
niepodtrzymujące kolumny) Wyższe Semina
rium Księży Zmartwychwstańców, projektu ze
społu Dariusza Kozłowskiego i Wacława Stefań
skiego (1985-1993), które podobnie jak nawią
zująca do rodzimej tradycji sakralna architektu
ra Tomasza Turczynowicza (m.in. „Kaplica Rek
torska” Matki Bożej Jasnogórskiej w Warszawie, 
punkt katechetyczny w Radomiu) tworzy cieka

we efekty iluzjonistyczne. Ogólny nastrój dawnej 
architektury, uzyskany nowoczesnymi środkami, 
pozbawionymi bezpośrednich cytatów histo
rycznych, widoczny jest m.in. w projekcie ko
ścioła na Ursynowie Północnym w Warszawie 
Marka Budzyńskiego i Piotra Wicha.

Powstają również wyraźnie różniące się od 
dotychczasowych projekty budynków miesz
kalnych. Można w nich odnaleźć zarówno od
wołania do polskiej architektury dworkowej 
(m.in. dom mieszkalny Małgorzaty i Wacława 
Serugów w Niepołomicach pod Krakowem), 
jak również do obcych tradycji, często w róż
norodny sposób łączonych w ramach jednej 
realizacji (Olgierd Jagiełło i Jerzy Szczepanik- 
-Dzikowski, Konrad Chmielewski). Ciekawe 
rozwiązania proponują również Zbigniew Gąd- 
ka (dom w Jerzmanowicach, 1980) oraz Ro
muald Loegler (domy mieszkalne przy ul. Ba
łuckiego w Krakowie, 1985), którzy swobodnie 
łączą różnorodne formy geometryczne z ele
mentami zaczerpniętymi z przeszłości.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych - to przede wszystkim wielkie 

zmiany związane z transformacją systemu po
lityczno-gospodarczego. Dla architektury tego 
okresu - to z kolei czas ostatecznego uwolnie
nia się od sztywnego gorsetu odgórnych na
kazów, normatywów i „upiornej” wielkiej płyty. 
Możliwe staje się swobodne kreowanie projek
tów, przy jednoczesnym dostępie do nowo
czesnych technik i materiałów budowlanych. 
Nie ma już problemów z dotarciem do zagra
nicznej prasy czy najlepszych programów 
komputerowych ułatwiających i przyspieszają
cych projektowanie. Buduje się coraz więcej

i coraz szybciej. W dużych miastach niemalże 
z dnia na dzień widać zachodzące zmiany. 
Warszawa staje się, obok Berlina i Budapesz
tu, jednym z największych placów budowy 
w Europie. Przybywa szczególnie dużo no
wych biur i banków, a jedynym ograniczeniem 
są możliwości finansowe inwestorów. Patrząc 
na błyszczące, mieniące się barwami reflek
syjne szkło elewacji, na chromowaną stal i ma
towe aluminium, aż trudno uwierzyć, że jesz
cze tak niedawno „obowiązującym" i jedynie 
dostępnym materiałem była szara, nieefek
towna wielka płyta. Powstają projekty bardzo 
zróżnicowane: prostota i powściągliwość form 
nawiązujących do polskiego modernizmu lat 
międzywojennych domu jednorodzinnego na 
warszawskim Żoliborzu (Janusz Kaczorek, 
Piotr Szaroszyk, 1989-1999), obok nawiązują
cego do miękkich linii Jugendstilu domu przy 
ul. Wojtkiewicza we Wrocławiu (Hanna i Maciej 
Łopuszańscy, 1992-1995), a gdzieś na margi
nesie (jakościowym, nie ilościowym) powsta
jące na obrzeżach miast ogromne rezydencje 
z kolumienkami, tukami i wypiętrzonymi da
chami, kryjącymi silnie rozczłonkowane bryty.

Zróżnicowany jest również materiał: od no
woczesnych szklanych ścian kurtynowych, 
aluminiowych profili i paneli (Centrum Diagno- 
styczno-Rehabilitacyjne Chorób Serca i Płuc, 
Romuald Loegler), surowego betonu (Bibliote
ka Uniwersytecka w Warszawie, Marek Bu
dzyński, Andrzej Badowski), do tradycyjnej ce
gły klinkierowej i drewna (dom jednorodzinny 
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Konserwacja zabytków
w Woli Justowskiej, Wojciech Obtulowicz, An
drzej Pięta, Barbara Patraszewska, Grzegorz 
Lechowicz, Anna Hudzik). Coraz większą wa
gę zyskuje detal. Imponująco wygląda lista 
materiałów użytych w Centrum Giełdowym 
w Warszawie (Andrzej M. Chotdzyński, Stani
sław Fiszer, 1998-2000): „kamień różnych ga
tunków i w różnych wykończeniach (piasko
wiec i granit rodzimy, plomieniowany, grosz
kowany, polerowany, alabaster); stal w róż
nych postaciach, łącznie z przerdzewianą; 
siatki stalowe o gęstych splotach; mosiądz; 
najwyższej jakości szkło (hartowane, klejone 
gięte); drewno masywne i płyty okleinowane; 
żelbet fakturowy groszkowany, konkurujący 
z ptomieniowanym granitem i gładki - z sza
lunku, woskowany" (Andrzej M. Chotdzyński). 
Bardzo cenioną wartością staje się również 
umiejętne wkomponowanie nowych obiektów 
architektonicznych w zastane środowisko. 
Szczególne uznanie zyskał zdobywca tytułu 
na „Najlepszy budynek użyteczności publicz
nej 1989-1999" - BRE Bank SA, oddział 
w Bydgoszczy (Andrzej Bulanda, Włodzimierz 
Mucha, 1998-1999), który, będąc rozwiąza
niem bardzo nowoczesnym, harmonijnie na
wiązuje do istniejącej zabytkowej zabudowy.

Jednocześnie pojawiają się opinie, że „coś 
szwankuje w pilnowaniu ładu przestrzennego 
miasta" (Konrad Kucza-Kuczyński w „Europie", 
nr 2,1998) i brakuje spójnych koncepcji urbani
stycznych. „To prawda, że w Warszawie wybu
dowano ostatnio dużo tzw. wysokich obiektów, 
ale wiele z nich to budynki brzydkie i żle wkom
ponowane w otoczenie - twierdzi Krzysztof 
Chwalibóg” (Jarosław Knap, Rok szklanych do
mów, „Wprost”, 16X11997). Zmienia się również 
sytuacja architektury mieszkaniowej - zamożni 
wyprowadzają się z centrum miasta do budowa
nych na obrzeżach willi i rezydencji, powstają 
nowoczesne, kameralne, wielorodzinne zespoły 
mieszkalne, z wewnętrznym dziedzińcem lub 
pasażem i strzegącą całości ochroną (zespół 
budynków mieszkalnych przy ul. Hozjusza 
w Warszawie; Olgierd Jagiełło, Maciej Mitobędz- 
ki, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Violetta Popiel- 
-Machnicka; zespól mieszkaniowy „C" przy al. 
Sikorskiego w Lublinie; Jacek Bieńkowski, An
drzej Lis, Paweł Mierzwa, 1997), a w centrach 
miast przybywają nowe, często kolorowe plom
by (żótto-biata w Poznaniu przy ul. Jeżyckiej czy 
intensywnie różowa w Lodzi przy ul. Żwirki).

Nie ma zdecydowanego, dominującego 
stylu. Pluralizm, rozmaite kierunki - neomo- 
dernizm, postmodernizm, neohistoryzm, neo- 
regionalizm, high-tech, symbolizm razem 
z formalizmem - tworzą krajobraz zróżnicowa
ny, rodzaj nowoczesnego eklektyzmu, gdzie 
wszystko wolno i wszystko jest możliwe. „Mo
im zdaniem, wszystko, co robimy, jest post
modernizmem, bo takie są czasy. Architektu
ra obecnie dba nie tylko o formę, ale musi tak
że coś opowiadać i wyrażać" (arch. Dariusz 
Kozłowski w „Rzeczypospolitej” z 12 II 2001).

Julia Sowińska

Niepowtarzalna szansa

K
iedy na terenie zabytkowych 
ośrodków miejskich następuje re
alizacja współczesnego budow
nictwa, to głównymi zainteresowanymi - 

oprócz architektów - są historycy sztuki 
i konserwatorzy zabytków. Różnica mię
dzy nimi jest bardzo istotna - historycy 
sztuki analizują dzieła sztuki, lecz nie mu
szą tworzyć programów działania, nato
miast celem i efektem pracy konserwato
rów muszą być właśnie takie programy.

Od 1945 r. podejmowano różne pro
gramy odbudowy i zabudowy zniszczo
nych w czasie wojny zabytkowych obsza
rów staromiejskich. Bezpośrednio po woj

Dziatania takie odbywają się w: Szcze
cinie, Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu, Gło
gowie, Kostrzynie, Legnicy, Olsztynie, Lubi
nie, Polkowicach, Stargardzie Szczeciń
skim, Barlinku, Żaganiu. A znane są dzięki 
temu, że prowadzone są w miastach du
żych, jak Szczecin i Gdańsk, oraz w takich, 
jak Elbląg czy Głogów, gdzie program ma 
charakter kompleksowy. We wszystkich 
tych wypadkach odtwarzana jest tradycyj
na forma miast, powstają ulice i kamienice, 
co sprawia, że na tle działań wcześniej
szych etap ten jest uznawany za historycz
ny i konserwatorski. Trzeba jednak podkre
ślić, że chociaż zbudowano już setki obiek

nie rozpoczął się pierwszy etap, który 
można nazwać etapem odbudowy, koja
rzonym z programem prof. Jana Zachwa
towicza. Miał on charakter tak konserwa
torski, jak i historyczny, objął jednak tylko 
kilka najważniejszych ośrodków miej
skich. Drugi etap - nazwijmy go moderni
stycznym - rozpoczął się pod koniec lat 
pięćdziesiątych XX w. Byt to etap niekon- 
serwatorski i ahistoryczny, trwał do po
czątku lat osiemdziesiątych i objął znacz
ną część zniszczonych zespołów staro
miejskich. Etap trzeci trwa obecnie, a je
go realizacja jest możliwa, gdyż poprzed
nie zabudowy nie wypełniły całkowicie 
wielu obszarów staromiejskich. W kilku
dziesięciu miastach są one nadal puste 
i zabudowa ich stała się zagadnieniem 
o wymiarze architektonicznym oraz urba
nistycznym. Powinno to być również za
gadnieniem konserwatorskim. Należy 
w tym miejscu postawić kluczowe pyta
nie; jaki konserwatorski program realizo
wany jest podczas dzisiejszej zabudowy 
terenów staromiejskich?

1. Szczecin - pierzeja Małego Rynku
2. Elbląg - ul. Rybacka

tów, u podstaw tych realizacji nie leży ża
den wspólny program konserwatorski.

W każdym wypadku inicjatorzy i reali
zatorzy odbudowy tworzą program indywi
dualny, przyjmując mniej lub bardziej sfor
malizowane założenia konserwatorskie, 
organizacyjne czy finansowe. Trzeba więc 
zapytać o przyczyny tego stanu rzeczy, 
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przedtem jednak warto przypomnieć oko
liczności zewnętrzne, które sprawiły, że etap 
ten jest realizowany właśnie teraz. Po pierw
sze, zaistniała obiektywna możliwość „od
krywania" w środku miast wolnych, atrakcyj
nych i uzbrojonych terenów. Po drugie, 
w zmienionych warunkach społecznych i go

się rozpoczął. Zainteresowanie to osłabią 
również uciążliwości związane z mieszka
niem na Starym Mieście - ograniczenia ko
munikacyjne, brak garaży, ruch turystów, 
brak zieleni. Można więc prognozować, że 
obecna sytuacja jest niepowtarzalna i wkrót
ce zakończy się, co oznacza, że jeżeli nie zo- 

kuje podstaw do stworzenia programu kon
serwatorskiego, który byłby płaszczyzną od
niesienia dla programów odbudowy realizo
wanych w poszczególnych miastach.

Pomimo braku jednolitego programu, 
w podejmowanych w miastach działaniach 
można dostrzec wspólne elementy, które

spodarczych centralnie położone obszary 
staromiejskie stały się dogodnym dla inwe
storów miejscem na lokalizację usług, biur 
i mieszkań. Trzecią okolicznością jest sprzy
jająca sytuacja w architekturze - postmoder
nizm dopuścił różnorodność form i eklek
tyzm, a przede wszystkim zrehabilitował tra
dycyjną formę miasta i zjawisko to zostało 
wzmocnione społecznym zapotrzebowa
niem na tradycyjną przestrzeń miejską. Ist
nieje też - w obecnym etapie procesu trans
formacji gospodarczej - zapotrzebowanie 
na wielofunkcyjną przestrzeń miejską. Kolej
na okoliczność - to fakt, że w miastach wy
rosło pokolenie ludzi, które jest z nimi zwią
zane bez obaw i wątpliwości, bez poczucia 
tymczasowości, jakie obciążało poprzednie 
pokolenia. To pokolenie chce mieć „starów
ki” i myśli o nich w kategoriach atrakcyjnych 
form historycznych, a nie narodowej przyna
leżności. Wymienione okoliczności umożli
wiły realizację obecnego etapu zabudowy, 
trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, 
że nie mają one trwałego charakteru.

Obszary staromiejskie zostaną zabudo
wane, nastąpi odejście od wielofunkcyjnych 
przestrzeni miejskich, co osłabi zaintereso
wanie nimi części inwestorów; proces ten już 

40

stanie obecnie wykorzystana przez konser
watorów - będzie możliwością straconą. 
Można nawet zaryzykować tezę, że czynniki 
sprzyjające obecnej formie zabudowy będą 
wygasać i podtrzymanie tych działań będzie 
zależało od stworzenia swego rodzaju pod
budowy przez odpowiednie programy kon
serwatorskie. Nie ma wątpliwości, że konser
watorzy mają dziś niepowtarzalną szansę re
alizacji programu w skali ogólnopolskiej.

Bez wątpienia podstawową przyczyną 
braku tego programu jest obecny stan teorii 
konserwatorskiej - brak jest zasad, które by
łyby podstawą formułowania programów 
uniwersalnych, następuje też rezygnowanie 
z formułowania zasad konserwatorskich na 
rzecz określania celów ochrony dziedzictwa 
przeszłości. Coraz częściej przedmiotem 
ochrony staje się nie tylko fizycznie istnieją
ce dziedzictwo, ale wartości dziedzictwa, 
a to może obywać się nawet bez zabytkowej 
substancji i formy. Dlatego dopuszczalnymi 
sposobami działania stają się odbudowy, re
konstrukcje, stylizacje, pastisze i coraz wię
cej miejsca zajmuje tzw. kreacja konserwa
torska. Nastąpiło również przewartościowa
nie: współczesne konserwatorstwo przesta
ło deklarować pełną odpowiedzialność za 
stan zasobu zabytkowego. Jest to wynik 
przemian dokonujących się we współcze
snych społeczeństwach i kulturze, doprowa
dzających do tego, że zabytek przestał być 
dziełem sztuki, a stał się przede wszystkim 
towarem. Poza tym praca służb konserwa
torskich coraz bardziej staje się pracą admi
nistracyjną, inicjatywa przechodzi na stronę 
właścicieli, użytkowników i inwestorów. Krót
ko mówiąc - ich potrzeby, gusty i oczekiwa
nia coraz bardziej decydują o formie trwania 
zabytków. Okoliczności te sprawiają, że bra-

3. Gdańsk - ul. Stągiewna
4. Kołobrzeg - Stare Miasto
5. Głogów - pierzeja rynku
6. Legnica - ul. NMPanny
7. Polkowice - pierzeja rynku

(zdjęcia: Maria Lubocka-Hoffman)

mają charakter konserwatorski. Nie jest to 
zresztą dziełem przypadku, ale efektem 
udziału konserwatorów w planowaniu tych 
realizacji. Główną zasadą staje się poszano
wanie zabytków monumentalnych, które sta
nowią punkty odniesienia dla odtwarzanych 
zespołów; dotyczy to zarówno ich skali archi
tektonicznej, jak i urbanistycznej. Prawidło



wością jest też nawiązywanie do dawnych 
planów; często odtwarza się siatkę ulic i linie 
zabudowy (choć są one korygowane). 
W większości wypadków prace budowlane 
poprzedzane są badaniami archeologiczny
mi. W niektórych wypadkach (np. w Elblągu) 
plan współczesnej zabudowy wiernie nawią
zuje do wyników kompleksowych badań ar
cheologicznych. Kolejną zasadą jest nawią
zywanie do tradycyjnego programu funkcjo
nalnego - odbudowane obszary mają łączyć 
funkcje mieszkaniowe, handlowe i usługowe. 
Natomiast wskazania konserwatorskie w nie
wielkim zakresie określają formy nowej archi
tektury, chociaż wszędzie powstają współ
czesne wersje kamienicy mieszczańskiej. 
Część konserwatorów uznaje jednak, że po
wstająca zabudowa powinna być współcze
sna i formę architektoniczną kamienic całko
wicie pozostawia architektom. W efekcie no
wa zabudowa pozbawiona jest wyraźnego 
kontekstu, jej formy nie stanowią czytelnego 
nawiązania do tradycji danego miasta. Trze
ba też podkreślić wyraźną niechęć do rekon-

szych materiałów, indywidualizując budynki 
tylko za pomocą intensywnych, zestawia
nych kontrastowo kolorów. Balkony chcą 
mieć wszyscy lokatorzy, tymczasem tam, 
gdzie zaprojektowane zostały od frontu ka
mienic, następuje utrata charakteru ulicy sta
romiejskiej. Z kolei indywidualizacja produk
cji stolarki stwarza pokusę projektowania 
otworów o nietypowych kształtach i wielko
ściach. Zespolone szyby sprawiają, że sto
larka nie ma odpowiedniej miąższości, nato
miast negatywne cechy drewna powodują, 
że bardzo często wprowadza się profile 
z aluminium i PCW. W ostatecznym efekcie 
stolarka zupełnie nie nawiązuje do form tra
dycyjnych. Bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na zabudowę są również par
kingi. Inwestor nie sprzeda mieszkania, gdy 
nie zapewni miejsc do parkowania, a sprawa 
ta jest rozwiązywana w rozmaity sposób. Na 
parkingi zajmowane są całe wnętrza bloków 
zabudowy (np. w Kołobrzegu), sporadycznie 
budowane są parkingi podziemne (np. Wy
spa Spichrzów w Gdańsku), zdarza się na

strukcji (nieliczne, ograniczone do fasad wy
jątki w Szczecinie, Gdańsku, Elblągu). Moż
na więc powiedzieć, że teoria konserwator
ska ma dzisiaj do zaoferowania program ne
gatywny - nie podpowiada, co robić, ale - 
czego nie robić.

Gdy konserwator nie określa zasad od
budowy kamienic staromiejskich, inicjatywę 
przejmują inwestorzy. W rezultacie obecną 
formę zabudowy określają tak prozaiczne 
elementy, jak: izolacja termiczna, balkony, 
stolarka, parkingi. A więc budowane są ścia
ny zewnętrzne warstwowe, których najtań
szą wersją jest ściana ocieplona tzw. meto
dą lekką, czyli styropianem pokrytym cien
kowarstwową wyprawą. Takie rozwiązania 
dają możliwość tworzenia bardzo zróżnico
wanych kolorystycznie elewacji. Dlatego 
projektanci rezygnują z tradycyjnych, droż

wet, że na Starym Mieście powstają garaże 
indywidualne (np. w Głogowie).

W takiej sytuacji sprawą ważną i pilną jest 
zebranie dotychczasowych doświadczeń 
przy zabudowie obszarów staromiejskich. 
W efekcie powinien powstać program kon
serwatorski - oczywiście nieobligatoryjny - 
który mógłby stanowić pewien wzór rozwią
zań dla konserwatorów i jednocześnie argu
ment w rozmowach z inwestorami oraz sa
morządami. Formułowanie programu - na
wet jeżeli nie uda się ustalić wielu problemów 
- będzie najlepszą okazją do konfrontacji do
świadczeń. Warto bowiem rozważyć takie 
dyskusyjne kwestie, jak np.: czy można obni
żyć zabudowę całego zespołu staromiejskie
go o dwie kondygnacje, czy wokół odtworzo
nego rynku może powstać zabudowa o ska
li domków jednorodzinnych, czy nie powinno 

się z zasady przykrywać odkopanych relik
tów żelbetową płytą na poziomie stropów 
piwnic, czy dopuścić budowę garaży, czy 
może podziemnych parkingów, czy można 
pozostawić projektowanie całego miasta jed
nemu zespołowi architektów. Katalog takich 
pytań jest oczywiście znacznie obszerniejszy, 
choćby dlatego, że wiele z nich ma charakter 
jednostkowy. Sądzę jednak, że wśród kwestii 
szczegółowych będzie też okazja na rozwa
żenie problemów, które mają znaczenie dla 
wszystkich. Szczególnie ważne są dwie spra
wy. Po pierwsze, zasadne wydaje się zweryfi
kowanie poglądów na rekonstrukcję. Subtel
ne rozgraniczenia doktrynalne, które wyklu
czyły rekonstrukcję spośród dopuszczalnych 
zabiegów, nie wydają się aktualne w stosun
ku do przestrzeni, gdzie zabytków po prostu 
nie ma. Analiza tego tematu - to obszerny 
problem, w tym miejscu warto jedynie przy
pomnieć, że współcześni teoretycy kultury 
bardzo wyraźnie podkreślają dydaktyczną 
wartość surogatu, a w tych kategoriach moż
na traktować rekonstrukcję - jako pokazanie 
historycznej formy w miejscu, gdzie nie ma 
innych przykładów. Nie chodzi tu oczywiście 
o odtwarzanie wielu obiektów, ale wybranych 
i najwartościowszych, najbardziej reprezen
tatywnych lub odwrotnie - najoryginalniej
szych. Rekonstrukcja ta nie musi być całko
wita - może obejmować tylko wybrane ele
menty, np. fasadę lub reprezentacyjną sień. 
Nie chodzi bowiem o „budowanie zabytku”, 
ale o dydaktyczne kopie, ukazujące histo
ryczne formy. Druga kwestia dotyczy celo
wości i możliwości tworzenia architektury 
współczesnej, która korzystałaby z charakte
rystycznych form historycznych. Jest to pro
blem niezwykle trudny, o czym przekonano 
się np. sto lat temu w niemieckich miastach 
lub podczas pierwszej wojny światowej 
w związku ze zniszczeniami polskich wsi. Nie 
powinny nas jednak zniechęcać tamte do
świadczenia, gdyż dzisiejsza architektura 
jest w zupełnie innej sytuacji. Dlatego warto 
zastanowić się, w jaki sposób nowe kamieni
ce na Starym Mieście w Olsztynie mogą róż
nić się od kamienic na Starym Mieście w Lu
binie. Bo chyba powinny...

Ten ostatni problem pozwala znów od
wołać się do różnicy pomiędzy konserwato- 
rami-architektami i historykami sztuki: archi
tekci są przygotowywani do tworzenia, zaś 
historycy sztuki do syntezy przedmiotu ba
dań, która określi, co jest treścią, wartością, 
przekazem danego obiektu. Dlatego wła
śnie oni powinni dostarczać wskazań, które 
mogłyby określać pracę architektów projek
tujących zabudowę obszarów staromiej
skich. A taka współpraca powinna być czę
ścią szerszej dyskusji o programie konser
watorskim realizowanym podczas zabudo
wy obszarów staromiejskich. Program taki 
powinien powstać jak najszybciej.

Bogusław Szmygin
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Architektura i sztuka XX w.

K
alendarium przedstawia najważniejsze wy
darzenia w architekturze i sztuce XX w. Ze
brane w tym zestawieniu dane nie mogą 
być, rzecz prosta, jedynym słusznym i prawdzi

wym wyborem dla tak pomyślanego przeglądu. 
Na każdym bowiem kalendarium, a więc i na na
szym, musi odcisnąć się piętno subiektywizmu 
i to nie tylko dlatego, że ogrom materiału, z któ
rego można dokonywać wyboru, jest wprost nie
wyobrażalny. Mamy jednak nadzieję, że ów su
biektywizm nie przesłoni najważniejszego zada
nia, jakie postawiliśmy przed sobą: zaznaczenia 
- choćby w lapidarnym ujęciu - tego, co przez 
całe to niezwykle stulecie zachwycało i fascyno
wało, zadziwiało i zaciekawiało, niekiedy także 
bulwersowało i rodziło sprzeciw, a nawet potrze
bę stawiania pytań o sens podejmowanych przez 
niektórych artystów działań oraz o granice 
w sztuce. Ramy czasowe kalendarium określa 
kilka ogólnie przyjętych dat odnoszących się do 
najważniejszych wydarzeń minionego wieku 
w dziejach ludzkości oraz wpisującej się w nie hi
storii Polski. Wątpliwości budzić natomiast może 
przyjęta tu granica pomiędzy XIX i XX w. w odnie
sieniu do architektury i sztuki. Krótko mówiąc, ry
suje się nam ona nieostro... Ale sięgnijmy do źró
deł. Oto co już w 1885 r. napisano o projekcie, 
który po zrealizowaniu stal się jednym z symboli 
nadchodzącego XX w.: „Olbrzymia wieża stanąć 
ma na placu wystawy powszechnej w Paryżu, 
w 1889 roku. Studya nad tym projektem prowa
dzi p. Eissel (powinno być: Eiffel) przy pomocy 
dwóch inżynierów, pp. Nauguier i Koechlin. Wie
ża ma mieć 300 metrów wysokości, o ogromie jej 
zatem najlepsze można mieć pojęcie porówny- 
wając z nią wieżę Panteonu, mającą 79 metrów 
wysokości, świętego Piotra w Rzymie 132 me
trów, katedry strasburskiej 142 metrów i katedry 
kolońskiej 159 metrów. Śmiały plan p. Eissel 
o dwa razy prawie przewyższa wysokość najwyż
szej dziś wieży kolońskiej. Monument oparty na 
czterech olbrzymich lukach i czterech filarach, 
dźwigać ma oszkloną kopulę, z której roztaczała
by się panorama na 120 kilometrów rozległości. 
Byłoby to pierwsze piętro budowli. Powyżej 
wznosiłaby się piramida, zwężając się coraz wię
cej; podzielona na trzy piętra jednakowej wyso
kości, zakończona będzie rodzajem olbrzymiej 
latarni. Mało zapewne osób zdecyduje się wcho
dzić na tak wielką wysokość, lecz monument ten 
służyć może jako obserwatoryum astronomiczne 
i meteorologiczne, zwłaszcza zaś zostanie świet
ną pamiątką wystawy 1889 r.” („Czas”, 1885). 
I rzeczywiście! A my rozpoczynamy kalendarium 
XX w. właśnie od roku 1889. Wtedy bowiem za
kończona została budowa opisanej w krakow
skim dzienniku wieży Eiffla, wtedy też otwarta zo
stała Wystawa Światowa w Paryżu - a oba te wy
darzenia dość powszechnie kojarzone są z nad
chodzącym wiekiem XX.

najważniejsze wydarzenia
■ 1889-1914

1889 Zakończenie budowy wieży Eiffla i otwarcie 
Wystawy Światowej w Paryżu.

Wieża Eiffla w Paryżu 
na drzeworycie z 1889 r.

1890 W literaturze i sztuce polskiej początek okresu 
zwanego Młodą Polską (trwającego do ok. 1918 r.), 

w którym obok cech ogólnoeuropejskiego moderni

zmu największe uznanie zyskała idea odrodzenia 
narodowego; najwszechstronniejszy twórca - Stani

slaw Wyspiański.

1892 W Monachium powstaje stowarzyszenie arty
stów Munchener Sezession; od tego momentu roz

wój nowego kierunku w sztuce - secesji był już wy

łącznie kwestią czasu.

1892 Skandal wywołany wycofaniem prac Edwarda 
Muncha z wystawy w Verein Berliner Kunstler; zdarzenie 

to przyczyniło się do powołania niezależnego stowarzy
szenia artystów Berliner Sezession (1899), w którego 

szeregach powitano m.in. twórcę „Krzyku” (1893).

Edward Munch,
„Krzyk"

1895 26 XII - w Paryżu, na rogu rue de Province i rue 

Cauchat, francuski marszand, kolekcjoner i publicysta 

Salomon Bing otwiera swój salon sztuki L’Art Nouve

au. Już po kilku latach nie tylko w całej Francji, ale tak

że w pobliskiej Belgii nazwa Art Nouveau znaczyć bę

dzie to samo, co w Polsce secesja, w Niemczech i Au

strii Jugendstil, a w Anglii Modern Style i odnosić się 

będzie do najważniejszego z nurtów modernizmu - 
ogólnego kierunku w sztuce, zrodzonego w przepeł

nionych fermentem twórczym czasach „fin de siecle’u”. 

1895 Na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w krakowskich Sukiennicach Jacek Mal

czewski prezentuje swój obraz „Melancholia".

Jacek 
Malczewski, 
„Melancholia"

.Malczewski wychodzi w -Melancholii* od historiozoficznej syntezy stu 

lat polskich dziejów porozbiorowych. I nie interesuje go tylko to, co mi

nione. W przedstawionej przez artystę pracowni rozgrywa się widowi

sko historii i Polski współczesnej. Dramat, którego osią są ponawiane 

i bezskuteczne dążenia narodu do wolności oraz przeciwstawione re

wolucyjnej przeszłości zaniechanie czynu przez współczesne pokole

nie końca wieku. W tej płaszczyźnie znaczeń pojęcie melancholii spla

ta się u Malczewskiego z pojęciem Polonii. ’ (A. Ławniczakowa, Jacek 

Malczewski, „Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego", 1997)

1897 W Wiedniu, z inicjatywy Gustawa Klimta, zało
żono stowarzyszenie artystów Wiener Sezession.
1900 Kolejna Wystawa Światowa w Paryżu ujawnia 

silę i możliwości secesji.

1903 Józef Mehoffer dokonuje ostatnich poprawek 
i sygnuje swoje sztandarowe dzieło - nagrodzony 

później złotymi medalami na wystawach w St. Louis 

i Chicago (1904) oraz w Monachium (1905) obraz 

„Dziwny ogród”.

Józef Mehoffer, 
„Dziwny ogród"

1905 W Niemczech powstaje grupa Die Brucke, we 
Francji wspólna idea łączy malarzy skupionych wo
kół Henri Matisse’a - fowistów, dla których najważ

niejszy w malarstwie staje się kolor; początek świa

towego ekspresjonizmu.

1905 7 VIII - na Wawelu podpisano akt przekazania 
zamku królewskiego na własność kraju.

1907 Pablo Picasso maluje obraz nazwany „Filozo
ficznym burdelem”, zaś od 1925 r. „Pannami z Avi

gnon”; początek kubizmu w sztuce.

Pablo Picasso, 
„Panny z Avignon"

1909 W lutym tego roku dziennik „Le Figaro" publi
kuje Manifest futuryzmu-, początek futuryzmu 

w sztuce.

1910 Wassily Kandinsky promuje abstrakcjonizm; 
w tym roku powstaje jego „Pierwsza akwarela abs

trakcyjna”.

1911 Pierwsza wystawa malarstwa futurystycznego 

w Mediolanie.

1911 Pokazanie na wystawie zorganizowanej przez 

Wiener Sezession w Wiedniu projektu rzeźbiarskie

go „Pochód na Wawel” Wacława Szymanowskiego 

- a była to kolejna po „Pomniku Fryderyka Szopena" 

w Warszawie (1904) ważna, modelowana w stylu se

cesji praca tego artysty - budzi wśród polskich ko

mentatorów tego wydarzenia niebywale emocje. 

Dotyczą one w równej mierze kwestii zaakceptowa
nia bądź odrzucenia przedstawionej propozycji, jak 

i sposobu oraz zakresu prowadzenia prac restaura

cyjnych na Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie ar

tysta zamierzał umieścić swoje rzeźby.
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■ 1914-1918
1914 28 VI - w Sarajewie od kul serbskiego nacjo
nalisty umiera arcyksiążę Ferdynand; zdarzenie to 

staje się pretekstem do rozpętania pierwszej wojny 

światowej.

1914 Wtoski futurysta Antonio Sant'Elia ogłasza ma
nifest Architektura futurystyczna.
1915 Francuski architekt Le Corbusier ogłasza pięć 
zasad konstrukcyjno-kompozycyjnych w architektu

rze; początek światowej kariery twórcy wzorcowych 

budynków funkcjonalnych oraz kaplicy Notre Dame 

du Haut w Ronchamp (1955).

Le Corbusier, 
kaplica Notre 
Dame du Haut 
w Ronchamp

1915 Powstaje obraz „Czarny kwadrat na białym tle” 
Kazimierza Malewicza oraz ukazuje się napisana 

przez tego artystę broszura Od kubizmu i futuryzmu 
do suprematyzmu, początek zdefiniowanej i popar

tej dziełem sztuki idei suprematyzmu.
1916 Początki ruchu dadaistycznego (dada) na 

świecie.
1917 9IV - Marcel Duchamp na wystawie „Indepen
dent Show” w Nowym Jorku prezentuje kompozycję 

zatytułowaną „Fontanna”, w której posłużył się fa

brycznie wykonaną (ready mades) muszlą pisuaro

wą firmy R. Mutt, Filadelfia.
1917 6/7 XI - wybuch Wielkiej Socjalistycznej Rewo

lucji Październikowej.
1917 17 XI - umiera Auguste Franęois Rodin, twór

ca „Myśliciela" (1880) i „Mieszczan z Calais" (1884- 

-1886), rzeźbiarz, który utorował drogę wielu kierun

kom rzeźby XX w.

1918 11 XI - zawieszenie broni w Compiegne; za
kończenie pierwszej wojny światowej.

■ 1918-1939
1918 11 XI - powstanie niepodległej Polski.

1919 W Krakowie na wystawie „Formiści" - z udzia
łem twórców należących do zawiązanego w 1917 r. 

przez Tytusa Czyżewskiego oraz braci Andrzeja 

i Zbigniewa Pronaszko nowego ugrupowania arty

stycznego, którego głównym ideologiem byt Leon 

Chwistek - ujawniają się nowe formy w polskim ma

larstwie; podjęta przez Stanisława Ignacego Witkie

wicza próba wyjaśnienia towarzyszących tej wysta

wie nieporozumień nadaje ogłoszonym przez niego 

publikacjom charakter teoretycznych podstaw for

mizmu.
1919 25 IV - w Weimarze powstaje Szkoła Sztuki 

i Architektury Bauhaus; jej założycielem oraz ide

owym przywódcą został architekt Walter Gropius.

Budynek 
szkoły 
Bauhaus 
w Dessau 
(proj.
W. Gropius)

1920 Ogłoszenie przez Antoine’a Pevsnera Manife
stu realistycznego, będącego teoretycznym uza
sadnieniem konstruktywizmu.

1925 14 XI - otwarcie pierwszej zbiorowej wystawy 

surrealistów w Paryżu.
1926 Umiera Antonio Gaudi y Cornet, architekt, któ
ry czterdzieści dwa lata swego życia poświęcił bu

dowie świątyni Sagrada Familia w Barcelonie.

1927 Władysław Strzemiński, artysta uznawany za 
ojca awangardy europejskiej, ogłasza teorię uni- 

zmu.
1927 Powstają pierwsze domy z prefabrykatów.
1929 VI - Powszechna Wystawa Krajowa w Pozna
niu staje się okazją do zaprezentowania dorobku 
polskich artystów i inżynierów w okresie pierwszego 

dziesięciolecia niepodległej Polski.

1931 1 V - otwarcie w Nowym Jorku Empire State 

Building, najwyższego wówczas budynku na świe

cie (381 m).

1933 Ogłoszenie Karty Ateńskiej, będącej efektem 
obrad IV Międzynarodowego Kongresu Architektury 
Nowoczesnej (CIAM) w Atenach; dokument ten za

wiera ocenę ówczesnego stanu miast, postulaty ich 

przebudowy i rozbudowy, a także prezentuje poglą
dy uczestników kongresu na temat „miasta funkcjo

nalnego".

1933 31 VIII - odkrycie pozostałości osiedla obron
nego kultury łużyckiej w Biskupinie.

1934 Na I Kongresie Związku Pisarzy ZSRR w Mo
skwie Maksym Gorki formułuje kryteria realizmu so
cjalistycznego (socrealizmu) w odniesieniu do litera

tury i krytyki literackiej; przyjęcie tych zasad w sztu

kach plastycznych znalazło najdobitniejszy wyraz 

w rzeźbie Wiery Muchiny „Robotnik i kołchoźnica", 

umieszczonej na szczycie pawilonu ZSRR na wysta

wie „Sztuka i Technika” w Paryżu (1937).

1937 19 VII - otwarcie wystawy „Entartete Kunst" 
(„Sztuka zdegenerowana") w Monachium.

,W historii sztuki niemieckiej rozpoczął się okres, który należy 

uznać za jeden z najczarniejszych epizodów dziejów kultury 

w XX wieku, okres dyskryminacji artystów awangardowych i usu

wania ich dziel ze zbiorów państwowych i częściowo prywat

nych, czyli Aktion -Entartete Kunst- - najgwałtowniejszy i najtra

giczniejszy odwrót od nowoczesności w sztuce, jaki zna Europa 

współczesna. Szczytowym momentem tej akcji było otwarcie 

w Monachium, a później w czterech innych miastach w Niem

czech, wielkiej wystawy pt. -Entartete Kunst- (Sztuka zdegene

rowana).' (K. Stanisławski, Entartete Kunst. „Sztuka”, 1987)

1937 27 XII - Pablo Picasso wystawia w Paryżu ob

raz „Guernica”.

■ 1939-1945
1939 1 IX - początek drugiej wojny światowej.

1945 4-11 II - konferencja przywódców koalicji an
tyhitlerowskiej w Jałcie; ustalenie nowego światowe

go porządku.

.Dwa skrzydła zamku zamknie galerya parterowa, przez którą wi

doczne zostanie wnętrze Zamku, a na galeryi zjawi się -Wawelski 

pochód-, kolosalny korowód historycznych postaci, trzydzieści 

dwa metry długi, który opowiadać będzie o wielkości czasów 

przeminiętych.' (W. Szymanowski, Projekt wawelskiego pochodu, 

„Sztuka", 1911)

1945 Podpisanie kapitulacji przez Niemcy w Reims 
(7 V) i w Berlinie (8 V); koniec drugiej wojny świato

wej w Europie.

■ 1945-1956
1945 W wyniku działań wojennych Warszawa zosta
ła zniszczona w 85%; szczególnym dowodem trage

dii tamtych lat stały się ruiny zlikwidowanego w 1943 

r. żydowskiego getta.

Ruiny 
warszawskiego 
getta

1947 Początek nowego kierunku w malarstwie - fa
szyzmu, z którego po kilku latach zrodziły się kierun
ki pokrewne: informel i malarstwo materii.

1947 Jackson Pollock tworzy swoje pierwsze obrazy 
malowane techniką drippingu.

1948 19 XII - w Pałacu Sztuki w Krakowie otwarto 
I Wystawę Sztuki Nowoczesnej z udziałem 37 awan

gardowych twórców z Krakowa, Warszawy, Lodzi, 

Poznania i Lublina (Tadeusz Kantor, Jonasz Stern, 
Maria Jarema, Jerzy Nowosielski i inni).

1949 Andrzej Wróblewski maluje pierwszy z obra
zów w ramach cyklu „Rozstrzelanie”.

Andrzej
Wróblewski, 
„Rozstrzelanie VI”

1949 12-13 II w Nieborowie odbył się zjazd plasty
ków, architektów oraz teoretyków i historyków sztu

ki; początek socrealizmu w polskiej sztuce.

.Malarstwo intymne, malarstwo abstrakcyjonistyczne, zwyrodniałe 

w poszukiwaniach nowego wyrazu dla wyobcowanych pojęć w ko

lorze, bryle czy linii, okazało się tragicznie bezbronne wobec praw

dziwej tragedii i prawdziwego zwycięstwa człowieka.' (W. Sokor

ski, O nowe oblicze naszej plastyki, „Trybuna Robotnicza", 1949)

Aleksander Kobzdej, 
„Podaj cegłę"

1950 Powstaje obraz Tadeusza Brzozowskiego 
„Prorok".

Tadeusz Brzozowski, 
„Prorok"

1954 Zakończenie odbudowy Starego i Nowego 

Miasta w Warszawie; w związku z tym wydarzeniem 

coraz głośniej mówi się o „polskiej szkole konserwa
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cji zabytków” oraz o jej najwybitniejszym przedsta

wicielu, Janie Zachwatowiczu.

Odbudowane 
Stare Miasto 
w Warszawie

1955 Otwarcie w lipcu w warszawskim Arsenale 
Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki z okazji 
V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 

w Warszawie. Uczestniczących w niej artystów 

(m.in. Jana Lebensteina, Teresę Pągowską, Jana Ta

rasina) umownie zaliczono do kręgu Arsenał ’55, 

a samą wystawę odczytuje się jako bunt młodych 

artystów przeciw narzuconej doktrynie socrealizmu 

w sztuce; od tego czasu powoli dochodzi do głosu 

artystyczny indywidualizm.

1955 21 VII - oddanie do użytku Pałacu Kultury i Na
uki w Warszawie (Lew Rudniew z zespołem).

1955 Powstanie pierwszej wersji obrazu Bronisława 
Linke „Autobus” (wersję ostateczną artysta ukończył 

w 1961 r.).

1956 24 V - otwarcie teatru Cricot-2 Tadeusza Kan

tora.

■ 1956-1980
1960 Powstają pierwsze obrazy Andy Warhola 
i Roya Lichtensteina oparte na komiksach; początek 

pop-artu w USA.

1960 Na płaskowyżu Cerrados w Brazylii podjęto 
pierwsze prace związane z budową „miasta przy

szłości” - Brasilii (Oscar Niemeyer i inni).

1962 Andy Warhol prezentuje swoje najsłynniejsze 
dzieła: „Marylin Diptych”, „Zielone butelki Coca-Co

li" i „Puszkę zupy pomidorowej Campbell’s”.

Andy Warhol,
„Puszka zupy pomidorowej
Campbell's”

1964 Ogłoszenie Karty Weneckiej, uchwalonej na 
II Międzynarodowym Kongresie Architektów-Kon- 

serwatorów i Techników Konserwacji Zabytków 

w Wenecji; dokument ten definiuje podstawowe po

jęcia i zasady w dziedzinie ochrony zabytków.

1965 Do sztuki polskiej wkraczają nowe formy wy
powiedzi artystycznej, m.in. performance, environ

ment, instalacje oraz zainicjowany po raz pierwszy 

przez Tadeusza Kantora w warszawskiej Zachęcie 

happening.

1965 Formalne zawiązanie się grupy akcjonistów 
wiedeńskich, przedstawicieli kontrowersyjnego nur

tu body art.

.Pierwsza publiczna manifestacja grupy odbyła się w 1962. Byt 

to happening, w trakcie którego Nitsch, Muehl i Frohnel zamu

rowali się na trzy dni w piwnicznej pracowni. Następnie od 1963 

Nitsch organizował pokazy krzyżowania i patroszenia zwierząt 
(-Święto naturalizmu psychofizycznego-) oraz działania rytual

ne, podczas których nagie ciała całkowicie biernych aktorów 

spryskiwano krwią i obrzucano wnętrznościami zwierząt. Rów

nocześnie Brus organizował samookaleczenia, a Schwarzko- 

gler urządzał seanse fotograficzne.' (F. Ducros, Akcjoniści wie

deńscy, Słownik sztuki XX wieku, 1998)

1967 Powstają pierwsze autorskie rzeźby Magdale
ny Abakanowicz, nazwane później od nazwiska ar

tystki abakanami.

1971 201 - po przeszło 30 latach od zbombardowa
nia przez Niemców Zamku Królewskiego w Warsza
wie oraz 26 latach od wysadzenia go w powietrze 

zapada decyzja o odbudowie tego historycznego 

obiektu; prace na Zamku - prowadzone z niezwy

kłym zaangażowaniem wielu naukowców (m.in. Ja

na Zachwatowicza, Jana Bogusławskiego i Stanisła

wa Lorentza), budowniczych i rzemieślników oraz 

wspierającego tę inwestycję całego społeczeństwa 

- zakończono po 13 latach; pierwszym dyrektorem 

Zamku Królewskiego w Warszawie byt w latach 
1980-1991 wybitny historyk i muzeolog Aleksander 

Gieysztor.

1972 Narodziny postmodernizmu w USA.
1977 Realizacja bliźniaczych wieżowców Światowe

go Centrum Handlu (The World Trade Center) w No

wym Jorku (Minouru Yamasaki z zespołem).

1979 8 X - otwarcie w Muzeum Narodowym w Kra
kowie wystawy Marka Roztworowskiego „Polaków 

portret własny”.

1980 31 VIII - podpisanie porozumień społecznych 
w Gdańsku.

1981 Początki postmodernizmu w polskiej architek

turze - kierunku zrodzonego w opozycji do totalitar

nego traktowania przestrzeni i popularyzującego 

powrót do tradycji.

■ 1981 - 1989
1981 13 XII - ogłoszenie stanu wojennego w Pol

sce.
198514 VI - we Wrocławiu zostaje udostępniona do 
zwiedzania „Panorama Racławicka”, dzieło z 1894 r. 

Wojciecha Kossaka, Jana Styki, Ludwika Bollera 

i współpracowników.

Fragment 
„Panoramy 
Racławickiej”

1989 6 lł-5 IV - obrady Okrągłego Stołu, początek 

przemian ustrojowych w Polsce.

■ 1989-2000
1989 9/10 XI - zburzenie muru berlińskiego.

1989 Do sztuki polskiej wkraczają nowe techniki ar
tystyczne (wideo, komputery), zmierzające w kierun

ku stworzenia sztuki multimedialnej, coraz śmielej 

realizowanej w ostatnich latach XX w.

1989 Początek istotnych zmian w polskim budownic

twie; jego charakterystycznymi elementami stają się 

przeszklone biurowce o fantazyjnych kształtach (czę

sto kontrowersyjne w zderzeniu z polską tradycją bu

dowlaną i urbanistyczną) oraz nowe budynki miesz

kalne o formie architektonicznej pozbawionej dotych

czasowej socjalistycznej, „siermiężnej” monotonii. 

1991 Wystawa „Jesteśmy” w warszawskiej Zachę

cie z dziełami artystów polskich tworzących za gra
nicą (m.in. Józefa Czapskiego, Jana Lebensteina 

i Romana Opałki).

1993 Zakończenie modernizacji Luwru w Paryżu 
z charakterystyczną szklaną piramidą zrealizowaną 

według projektu Ieoh Ming Peia przy współpracy 

Andrzeja Gorczyńskiego.

Ieoh Ming Pei, 
fragment 
realizacji 
architektonicznej 
na dziedzińcu 
Luwru w Paryżu 

1995 Osiadły w Nowym Jorku artysta bułgarskiego 
pochodzenia Christo opakowuje gmach Reichstagu 

w Berlinie; wcześniejsze jego akcje - to m.in.: opako

wanie gmachu Kunsthalle w Berlinie (1968) i skaliste
go wybrzeża Little Bay kolo Sydney w Australii (1969). 

1999 2 X - otwarcie w nowojorskim Brooklyn Museum 
of Art wystawy „Sensation” („Sensacja: młodzi brytyj

scy artyści z Kolekcji Saatchi”); wcześniej ekspozycję 

pokazano w londyńskiej Royal Academy of Arts 
(1997) oraz w berlińskim Hamburger Banhoff (1998).

.‘Kolekcję Saatchi- część krytyków uważa za jedną z najważniej

szych kolekcji sztuki współczesnej na świecie. Składa się na nią ok. 

1500prac brytyjskich artystów tworzących w ostatniej dekadzie na

szego wieku (...). Wydaje się (jednak), że jedynym wspólnym mia

nownikiem prac zgromadzonych na wystawie ‘Sensacja- jest wła

śnie sensacja. Co prawda autorów interesuje głównie ciało i jego 

kulturowe odniesienia, ale środki wyrazu, tematyka, styl, tworzywo, 

przesłania estetyczne i ideologiczne są zróżnicowane: miesza się 

tam kultura pop, polityka, feminizm, odrębności kulturowe, rasizm, 

śmiertelność i śmierć, pamięć, radykalizm klasowy i socjalny.' 

(K. Robak, Rzeźnia w sztuce, „Gazeta Antykwaryczna", 1999)”

2000 22 V - Prymas Polski kardynał Józef Glemp ogło
sił, że w konkursie na Świątynię Opatrzności Bożej 

w Wilanowie zwyciężył projekt w kształcie góry zwień

czonej kryształowym świetlikiem, wykonany przez Mar

ka Budzyńskiego. Jednakże do końca 2000 r. osta

teczna decyzja w sprawie realizacji tego projektu nie 

zapadła, a w kręgach fachowych i opiniotwórczych po

toczyła się szeroką falą dyskusja na jego temat.

.(...) projekt Profesora Budzyńskiego jest wydarzeniem niezwy

kłym, jest to projekt, który otwiera nowy rozdział w Architekturze 
Polskiego Kościoła, łącząc wielką symbolikę Świątyni budowa

nej na tradycjach chrześcijańskich z wizją naszej przyszłości 

w Trzecim Tysiącleciu.' (Fragment opublikowanego w grudniu 

2000 r. „Listu otwartego" uczestników Kongresu Kultury Polskiej 

do kardynała Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity war

szawskiego, Prymasa Polski)

opracował: Wojciech Przybyszewski
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SPIS TREŚCI „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" ZA ROK 2000

[ARTYKUŁY]
1. Chrzanowski Tadeusz, Tysiąc lat konserwacji w Polsce, nr 8, s. 3-5
2. Czym jest narodowe dziedzictwo?

- Ambrożewicz Paweł, nr 5, s. 1
- Fortuna-Antoszkiewicz Beata, nr 6, s. 1
- Jędrzejczyk Anna, nr 4, s. 1
- Kasprzysiak Ireneusz, nr 12, s. 1
- Łoś Piotr Szymon, nr 7, s. 1
- Pytlarczyk Barbara, nr 11, s. 1
- Skłodowska-Śledziewska Marta, nr 10, s. 1

- Sobol Leszek, nr 8, s. 1
- Zadruski Zbigniew, nr 9, s. 1

3. Gaczoł Andrzej, Kraków: obowiązki wobec dziedzictwa, nr 8, 
s. 6-10, il.

4. Glinkowski Witold P., Sto lat „stylu krajowego”, nr 4, s. 6-9, il.
5. Jaroszewski Tadeusz S„ Niedzica - mon amour, nr 10, s. 6-7, il.
6. Komorowski Jarosław, Wielka ryba Jonasza, nr 9, s. 10-13, il.
7. Konopka Marek, Plagi główne, czyli jak zmienić charakter Polaków 

(cykl Na krawędzi wieków), nr 7, s. 4-7
8. Kruszyńska Aldona, Kossakowie dla Tarnowskich, nr 12, s. 11-14, il.
9. Kruszyńska Aldona, Pani Alfredowa i jej portret (cykl Wokół jednego 

zabytku), nr 3, s. 12, il.
10. Kruszyńska Aldona, Portret pani Warden (cykl Wokół jednego 

zabytku), nr 6, s. 17, il.
11. Krzyżanowski Lech, Dwudziestolecie (cykl Na krawędzi wieków), 

nr 9, s. 4-6, il.
12. Letkiewicz Ewa. Brosza z kameą (cykl Wokół jednego zabytku), 

nr 12, s. 15, il.
13. Letkiewicz Ewa, Klejnot z Madonną (cykl Wokół jednego zabytku), 

nr 2, s. 14, il.
14. Letkiewicz Ewa, Klejnot z Panną Wodną (cykl Wokół jednego zabytku), 

nr 5, s. 13, il.
15. Letkiewicz Ewa, Klejnot ze smokiem (cykl Wokół jednego zabytku), 

nr 11, s. 9, il.
16. Mączyński Dominik. Niezwykle palący problem, nr 2, s. 3-6, il.
17. Mączyński Dominik, Relacje polsko-norweskie, nr 6, s. 7-10, il.
18. Mączyński Dominik, Stara chałupa nowoczesna, nr 7, s. 8-11, il.
19. Mączyński Dominik, Zrozumieć konserwatorów, nr 10, s. 13-16, il.
20. Miliszkiewicz Janusz, Dom nad Wodą, nr 6, s. 11-13, il.
21. Myśliński Krzysztof, Wokół polskiego dworu, nr 4, s. 10-13, il.
22. Nie tylko Wawel... [z Aleksandrem Brodą, Generalnym Konserwatorem 

Zabytków rozmawiała redakcja], nr 4, s. 3-5
23. Nowiński Krzysztof, Profesora „spotkania z zabytkami”, nr 10, s. 4-6, il.
24. Pilch Józef, Ofiara ekskomuniki czy walki klasowej? (cykl Wokół 

jednego zabytku), nr 9, s. 14-15, il.
25. Prus Matylda. Warszawskie kamienice luksusowe, nr 12, s. 4-7, il.
26. Przybyszewski Wojciech. Malowanie kwiatów, nr 11, s. 4-8, il.
27. Przybyszewski Wojciech, Medal dla Tułowic (cykl Akcja dwory), 

nr 10, s. 8-12, il.
28. Przybyszewski Wojciech, Niedorzeczna wizja (?) (cykl Na krawędzi 

wieków), nr 3, s. 3-7, il.
29. Ryszkiewicz Andrzej. Ślad słynnej kolekcji, nr 2, s. 7-9, il.

30. Sikorski Marek, Malowana apteka (cykl Wokół jednego zabytku), 
nr 1, s. 12-13, il.

31. Skrok Zdzisław Spotkanie z Bojkami, nr 3, s. 8-11, il.
32. Skrok Zdzisław, Zabójca: ołów, nr 5, s. 9-12, il.

33. Sroka Zbigniew, Jednak najstarszy, nr 12, s. 8-10, il.
34. Sroka Zbigniew, Moralny traktat na kolumnach, nr 9, s. 7-9, il.
35. Szajerka Marek, Plany Grudziądza i Warszawy, nr 2, s. 10-13, il.
36. Szmygin Bogusław, Bilans zamknięcia, bilans otwarcia (cykl Na 

krawędzi wieków), nr 1, s. 4-7
37. Tomaszewski Andrzej, Europa - wspólne dziedzictwo (cykl Na 

krawędzi wieków), nr 5, s. 6-8, il.
38. Wasilewska Irena, Rzeźby w parku, nr 1, s. 8-11, il.
39. Wiąz Ewa, Ornat z Opatówka (cykl Wokół jednego zabytku), nr 7, 

s. 12, il.
40. Wilk Andrzej, Refleksje petenta (cykl Na krawędzi wieków), nr 6, s. 

4-6
41. Żmudziński Jerzy, Warszawski malarz na krakowskich Bielanach 

(cykl Wokół jednego zabytku), nr8,s. 11,II.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
42. Hauser Zbigniew, Murata, nr 4, s. 14-15, il.
43. Hauser Zbigniew, Renesans nad Dniestrem, nr 3, s. 16-17, il.
44. Hauser Zbigniew, Serebryniec - podolska rezydencja, nr 6, 

s. 14-15, II.
45. Komorowski Jarosław, Kraina księdza Lwowicza, nr 3, s. 13-15, il.
46. Komorowski Jarosław, Losy kresowych Nepomuków, s. 17-18, il.
47. Kucharska Jolanta B. Komarowie w Rogówku, nr 12, s. 18-20, il.
48. Kucharska Jolanta B., Przy ujściu Niewiaży, nr 11, s. 13-14, il.
49. Kucharska Jolanta B., Skorule, nr 1, s. 14, il.
50. Kucharska Jolanta B.. Uzdrowisko nadbałtyckie, nr 2, s. 15-17, il.
51. Kucharski Szymon, Fortyfikacje Nowogródczyzny, nr 2, s. 17-19, il.
52. Loba Maciej, Pałace i dwory Kresów, nr 1, s. 14-16, il.
53. Oettingen Urszula, Legionowy styl, nr 8, s. 20-21, il.
54. Ryszkiewicz Andrzej, Żytomierski portret senatora, nr 9, s. 16-17, II.
55. Skrok Zdzisław, Świadectwo rzeczy kresowych, nr 7, s. 13-16, il.
56. Sulik Anatol Franciszek, Odnowiona kapliczka, nr 6, s. 16, il.
57. Szczerbicki Andrzej, Dzieje jednego kościoła, nr 4, s. 15-17, il.
58. Szuluński Jan, Secesja w Czerniowcach, nr 11, s. 10-12, il.
59. Wąsowski Andrzej, Odeskie pałace, nr 12, s. 20-21, il.
60. Zieliński Jarosław, Zapomniana perta polskiej architektury, nr 5,

S. 14-16, il.

ARCHIWUM TAJEMNIC
61. Glinkowski Witold R, Twarz białego boga, nr 12, s. 17, il.
62. Komorowski Jarosław, Madonna na potworze, nr 12, s. 16, il.
63. (td), Góra pokutników, nr 12, s. 16-17, il.
64. Wzgórze wisielców, nr 12, s. 16, il.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
65. Birecki Piotr, Dwukrotnie odzyskany, nr 6, s. 22-23, il.
66. Brenda Waldemar, „Kamienna baba" w Piszu, nr 5, s. 30, il.
67. Czerner Olgierd, Głogów - przywracanie historii, nr 10, s. 19-20, il.
68. Dąbrowska Maria, Najstarszy kościół warszawski, nr 5, s. 17-20, il.
69. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Lekcje w zagrodzie, nr 10, 

s. 26-27, il.
70. Gąsior Grzegorz, Bajkowy pałac, nr 1, s. 24-25, il.
71. Gąsior Grzegorz, Uroki baroku, nr 10, s. 21-23, il.
72. Glinkowski Witold R, Cystersi w Bierzwniku, nr 11, s. 25-26, il.
73. Glinkowski Witold R, Jeszcze o Matkowie (cykl Akcja dwory), nr 2, 

s. 23-24, il.
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74. Glinkowski Witold P., Romańska przeszłość Rudy, nr 6, s. 18-19, il.
75. Glinkowski Witold P., Strońskie zagadki, nr 7, s. 17-18, il.
76. Groborz-Mazanek Żaneta, Przydrożne kapliczki, nr 4, s. 19-21, il.
77. Grzelachowski Stanisław, Zamarłe - barokowy klasztor, nr 5, 

s. 21-24, il.
78. Guttmejer Karol, Tajemniczy dwór Wettinów (cykl Akcja dwory}, 

nr 11, s. 20-22, il.
79. Hałata Anna, Ziemiańskie tradycje w Stryjowie, nr 9, s. 22-24, il.
80. Herz Lechosław, Cztery mało znane kościoły, nr 3, s. 21-23, il.
81. Herz Lechosław, Karawaki, nr 12, s. 26-27, il.
82. Jankowski Andrzej, Zagadkowe empory i wieżyczki, nr 12, 

s. 25-26, il.
83. Kajzer Leszek, Jak dbać o zamki?, nr 9, s. 18-21, il.
84. Kasprzysiak Ireneusz, Kościół na wodzie, nr 3, s. 24-25, il.
85. Komar Katarzyna, Pałac w Mysłakowicach, nr 7, s. 24-26, il.
86. Komorowski Jarosław, Trzebnickie portale, nr 6, s. 20-21, il.
87. Komorowski Jarosław, Wokół Dobromierza, nr 5, s. 27-29, il.
88. Kornecki Marian, Kościoły drewniane w Krakowie, nr 8, s. 12-14, il.
89. Kowalski Marian, Kaplica na Salwatorze, nr 2, s. 25, il.
90. Kus Józef, Rezydencja w Pawtosiowie, nr 1, s. 19-20, il.
91. Łoś Piotr Szymon, Artystyczne tradycje w Chrzęsnem, nr 9, 

S. 25-26, il.
92. Łuczyński Romuald M., Szansa dla dworu (cykl Akcja dwory), nr 7, 

s. 26-28, il.
93. Matuszewski Roman, Gmina czeka na pomoc (cykl Akcja dwory), 

nr 2, s. 22, il.
94. Mielewczyk Wojciech, Nagrobki niezabytkowe? (cykl Akcja 

cmentarze), nr 4, s. 25, il.
95. Mielewczyk Wojciech, Pałac z bastejami, nr 2, s. 26-27, il.
96. Nowiński Krzysztof, Najstarszy park modlitwy, nr 4, s. 17-19, il.
97. Ossolińscy Katarzyna i Grzegorz, Dolnośląskie rozczarowania, 

nr 6, s. 27-28, il.
98. Paluch Agnieszka, Wizyta w Baligrodzie, nr 11, s. 18-19, il.
99. Perzyński Marek, Opowieści z zamku Czocha, nr 3, s. 18-20, il.
100. Roś Jerzy, Rozmus Dariusz, Fortyfikacje Olkusza, nr 1, s. 21-23, il.
101. Rozpendowski Andrzej, Pocysterskie relikty, nr 7, s. 19-20, il.
102. Rudnik Sylwester, Duch francuskiego renesansu, nr 7, s. 21-23, il.
103. Samusik Jerzy, Ostatni alumnat, nr 12, s. 22-23, II.
104. Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Dwór nad Losośną (cykl Akcja 

dwory), nr 2, s. 20-21, il.
105. Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Supraśl - pałac opałów, nr 1, 

s. 16-18, il.
106. Samusikowie Katarzyna i Jerzy, „Wzorcowy dom obywatelski” 

(cykl Akcja dwory), nr 5, s. 25-26, il.
107. Sarnik-Konieczna Maria, Kupić, nie kupić... (cykl Promocja), 

nr 11, s. 15-17, il.
108. Sebastian Tomasz, Dwa kościoły, nr 10, s. 24-25, il.
109. Siwek Andrzej, W cieniu kombinatu (cykl Akcja dwory), nr 8, 

s. 17-19, il.
110. Stasiak Piotr, Dwory okolic Kutna (cykl Akcja dwory), nr 11,

s. 28-30, il.
111. Sujecki Janusz, Ocalone arcydzieło (cykl Akcja cmentarze), nr 6, 

s. 25-26, il.
112. Szajerka Marek, Romańska (?) wieża, nr 11, s. 26-27, il.
113. Walczak Piotr, Kujawskie dwory i pałace, nr 4, s. 22-24, il.
114. Walczak Piotr, Od tysiąca lat..., nr 6, s. 24, il.
115. Walczak Piotr, Zagadki kolegiaty, nr 11, s. 23-24, il.
116. Wrzosek Przemysław, Lęgonickie kościoły, nr 12, s. 24, il.
117. Zadruski Zbigniew, Folwark w Lipiu, nr 7, s. 29-30, il.
118. Zań-Ograbek Genowefa, Sacrum i historia, nr 8, s. 15-16, il.

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

119. Brzoskwinia Waldemar, Powrót do służby, nr 11, s. 32-34, il.
120. Dmowski Rafał, Na bazarach i targach, nr 3, s. 31, il.
121. Dmowski Rafał, Ślad wojny, nr 5, s. 31-32, il.

122. Duda Jerzy, Problemy z miejską rzeźnią, nr 8, s. 24-25, il.
123. Gano-Kotula Ariana, Zagrożony górniczy skansen, nr 10, 

s. 35-36, il.
124. Gwóźdź Ewa, Dwór, willa, pałac, nr 4, s. 28, il.
125. Gwóźdź Ewa, Jatki w Radomsku, nr 2, s. 32, il.
126. Gwóźdź Ewa, Wyjątkowa realizacja, nr 6, s. 31-32, il.
127. Herz Lechosław, Spichlerz galeriowy, nr 4, s. 29, il.
128. Jagodziński Zygmunt K„ Inny wymiar, nr 11, s. 31, il.
129. Jakóbczak Hadrian, Stoją bez ruchu, rdza je pokrywa..., nr 7, 

S. 34-35, il.
130. Komar Katarzyna, Dolnośląska fabryka, nr 11, s. 38-39, il.
131. Komorowski Jarosław, Leśne kamienie, nr 11, s. 35-36, il.
132. Konarski Piotr, Młyn nad Łupawą, nr 12, s. 32-33, il.
133. Krajewski Adam, Dworzec w Czyżewie, nr 2, s. 30-31, il.
134. Loster Tadeusz, Dokumenty czasu, nr 9, s. 31-32, il.
135. Łuczyński Romuald M., Zapomniany nagrobek (cykl Akcja 

cmentarze), nr 2, s. 33, il.
136. Marcinek Roman, Błonia, nr 8, s. 26-27, il.
137. Marcinkowski Mirosław, Planty - park w Elblągu, nr 12, s. 28-30, il.
138. Oettingen Urszula, Legionowe tarcze, nr 10, s. 33-34, il,
139. Oettingen Urszula, Zapomniany pomnik, nr 6, s. 33, il.
140. Palca Irena, Godła kamienic, nr 8, s. 22-23, il.
141. Pilch Józef, W służbie Bellony, nr 2, s. 28-29, il.
142. Przybyszewski Wojciech, Fascynujący świat mistrza Stani, nr 9, 

S. 29-31, il.
143. Przybyszewski Wojciech, Zabytki na znaczkach, nr 7, s. 31, il.
144. Puchalski Zbigniew, Dzieje jednego fortu, nr 12, s. 30-31, il.
145. Robak Kazimierz, „Pan Tadeusz" pod latarnią, nr 1, s. 28-30
146. Sebastian Tomasz, Drewniane epitafia, nr 3, s. 26-27, il.
147. Siwek Andrzej, Jedna z nielicznych (cykl Akcja cmentarze), nr 8, 

s. 28, il.
148. Skrok Zdzisław, Olendrzy w Warszawie, nr 10, s. 31-32, il.
149. Stukowski Aleksander, To już są zabytki!, nr 3, s. 28-29, il.
150. Sujecki Janusz, Praga jak Kazimierz, nr 4, s. 26-27, il.
151. Szelągowska Ewa, Dom letni w Kęblinach, nr 6, s. 29-30, il.
152. Szelągowska Grażyna, Maślane foremki, nr 7, s. 32-33, il.
153. Tomiczek Marek, Osiedle „Dyrekcja" w Chełmie, nr 9, s. 27-28, il.
154. Wijas-Grocholska Elżbieta, Drzwi ptycinowe, nr 3, s. 29-30, il.
155. Wijas-Grocholska Elżbieta, Lauby, nr 1, s. 31-33, il.
156. Wilk Andrzej, Lodownie, nr 11, s. 37-38, il.
157. Zborski Andrzej, Reklamy w dawnej Warszawie, nr 9, s. 33-34, il.

ZBIORY I ZBIERACZE
158. Miliszkiewicz Janusz, Dziedzictwo zbożowego kupca, nr 9, 

s. 34-36, il.

WOKÓŁ TRADYCJI

159. Dyba Olga, Bronowice, nr 8, s. 32-34, il.
160. Jagodziński Zygmunt K., Przypomnienie belle epoque, nr 12, 

s. 34-35, il.
161. Odpusty [dot. odpustu we wsi Studzianna-Poświętne kolo 

Opoczna], nr 4, IV okt., il.

Z WARSZTATU KONSERWATORA
162. Dettloff Paweł. Grupa Ukrzyżowania - oryginał i kopia, nr 8,

s. 31-32, il.
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163. Duda Jerzy, Brukowanie Wawelu, nr 8, s. 29-30, II.
164. Fuerst Tomasz Ch., Dendrochronologia, nr 10, s. 37-38, il.
165. Hudzik Jerzy, Van Dyck w Krakowie?, nr 4, s. 30-32, il.
166. Jaworowska-Mazur Ewa, Odkrycie w Janowcu, nr 1, s. 26-27, il.
167. Markert Hanna, Zaglądanie do wnętrz obrazów, nr 2, s. 34-35, il.

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

168. Komorowski Jarosław, Z Ostroga do Jaromierza, nr 4, s. 33-34, il.
169. Król Jacek, Kanadyjscy Kaszubi, nr 5, s. 33-35, il.
170. Opaska Janusz, Dzieło Talowskiego, nr 3, s. 32-34, il.

Z ZAGRANICY
171. Bartosz Adam, Dawna szkoła w Strandży, nr 1, s. 35, II.
172. Drożdż-Szczybura Małgorzata, Szwecja - muzeum historii kultury, 

nr 2, s. 36-37, II.
173. Grzelachowski Stanisław, Dom „Pod Kamiennym Dzwonem", 

nr 10, s. 28-30, il.
174. Kempa Małgorzata, Tradycja szopki, nr 12, s. 35-36, il.
175. Kubisztal Paweł, Najstarszy wiatrak, nr 1, s. 34, il.
176. Kubisztal Paweł, Wiktoriańskie disneylandy, nr 5, s. 36-37, il.
177. Kucharski Dariusz, Hitlerowskie „Orle Gniazdo”, nr 6, s. 34-36, il.
178. Lipowski Mieczysław, Miejsce symboliczne, nr 7, s. 36-38, il.
179 Pokorska Barbara, Wasilewska-Dobkowska Joanna, Biżuteria 

chińska, nr 9, s. 37-39, il.
180. Samusik Jerzy, „Kamasutra" w kamieniu, nr 4, s. 35-36, il.
181. Sołtysówna Aldona, Louise Marie de France, nr 3, s. 35-36, il.
182. Wierzbicka Bożena, Karlsbad, czyli Karłowe Wary, nr 8, s. 35-36, II.

ROZMAITOŚCI

183. Architektura romańska [dot. wykładu prof. Zygmunta 
Świechowskiego], nr 3, s. 37-38, il.

184. Borucki Andrzej, Odkrywanie zabytków, nr 2, s. 38, il.
185. Bryzgalska Maria, „Quo vadis” i św. Expedyt, nr 12, s. 38-39, il.
186. (DAP), Jubileusz w skansenie, nr 10, s. 39, il.
187. Dmowski Rafał, Eksponaty na sprzedaż, nr 7, s. 40, II.
188. Dyba Olga, Duda Jerzy, Pamięć o zabytkach techniki, nr 8, s. 40, il.
189. Europejska sztuka sakralna, nr 7, s. 39, il.
190. Glinkowski Witold R, „Spotkania" w Stupsku, nr 11, s. 39, il.
191. (JBK), Ćwierć wieku TOnZ, nr 2, s. 37-38, il.
192. (JBK), Jubileusz w willi Struvego, nr 7, s. 39, il.
193. Kamińska Ewa A., Opowieść o Chopinie, nr 1, s. 38, il.
194. Kasprzysiak Ireneusz, Przypadkowy podarunek, nr 8, s. 38, il.
195. Kasprzysiak Ireneusz, Wędrówka kopii, nr 4, s. 38, il.
196. Klain Michał, Nowy oddział TOnZ, nr 6, s. 40
197. (kmn), Konserwatorskie tradycje, nr 7, s. 39
198. (kmn), Początki tysiąclecia - kim jesteśmy?, nr 7, s. 40
199. (kmn), Studenci chronią krajobraz, nr 5, s. 40, il.
200. Kowalski Marian, Przeciw pożarom, nr 2, s. 39
201. (Ib), Światowe dziedzictwo, nr 3, s. 36, il.

202. (Ibk), Jan Zachwatowicz, nr 5, s. 38, il.
203. Markert Hanna, Fascynacja turecką sztuką, nr 6, s. 38-39, il.
204. Matusiak Marian, Narodziny muzeum, nr 8, s. 39, il.
205. Perzyński Marek. Brak decyzji, nr 2, s. 39, il.
206. Pierwsze spotkanie Rady TOnZ, nr 2, s. 38
207. Pilch Józef, Tajemnicza małżeńska para, nr 10, s. 40, il.
208. Pilch Józef, Wspomnienie o wrocławskich młynach, nr 6, 

s. 39-40, il.
209. Piwowarczyk Andrzej, Kaplica z witrażami, nr 1, s. 39, il.
210. Pochwała Stanisław Muzeum krakowskiej inżynierii, nr 8,

s. 37, il.

211. Przybyszewski Wojciech, Aukcja numer 99, nr 1, s. 37, il.
212. Przybyszewski Wojciech, Chodlik ’2000, nr 9, s. 40, il.
213. Przybyszewski Wojciech, Dwudziestolecie Instytutu IRSA, nr 8, 

s. 38-39, il.
214. Przybyszewski Wojciech, Wizja roku 2000, nr 5, s. 39-40, il.
215. Pszczyński Korneliusz, Drzwi do zabytku, nr 12, s. 39, il.
216. Puchalski Zbigniew, Militaria w gablotach, nr 6, s. 36-37, II.
217. Puget Wanda, Wierzba bije - ja nie biję, nr 4, s. 39, il.
218. Stukowski Aleksander, Pomniki statystyki, nr 4, s, 37, il.
219. (td), Dni dziedzictwa ’2000, nr 12, s. 37-38, il.
220. Wojalski Mirosław, Wystawa ekslibrisów, nr 4, s. 40, il.
221. Zabytek zadbany [konkurs organizowany przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków], nr 1, s. 36

SŁOWNIKI
222. Sieradzka Anna, Rzemiosło artystyczne w Polsce. VII. Zegary. 1. 

Zegary w XVI - pocz. XVIII w., nr 1, s. 40-III okl., II.
223. Sieradzka Anna, Rzemiosło artystyczne w Polsce. VII. Zegary. 2. 

Zegary w XVIII w., nr 2, s. 40-III okt., II.
224. Sieradzka Anna, Rzemiosło artystyczne w Polsce. VII. Zegary. 3. 

Zegary w XIX w., nr 3, s. 40-III okl., il.

[RÓŻNE]

225. Birecki Piotr, Dwa zabytki, nr 12, s. 33, il.
226. Chmielnicka Ludmiła, Muzeum Chagalla, nr 5, s. 16, il.
227. Dolińscy Wiesława i Jerzy, Drewniany pałac, nr 6, s. 21, il.
228. Dolińscy Wiesława i Jerzy, Dwór w Arcugowie, nr 7, s. 23, II.
229. Dolińscy Wiesława i Jerzy, Rezydencja w Czerniejewie, nr 5, 

s. 19, il.
230. Ellnain Zbigniew, Nagrobek zapomnianego poety, nr 6, s. 23, il.
231. Fragment kaplicy Zygmuntowskiej w Krakowie, nr 8,1 okl., il.
232. Fragment kolumny w kościele norbertanek w Strzelnie, nr 9,1 okt., II.
233. Gall Anonim o roku 1000, nr 3, s. 38
234. [Inc:] „Generalny Konserwator Zabytków...” [dot. deklaracji 

Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego 
TOnZ o dalszym wydawaniu i rozwoju SzZ\, nr 1, s. 1

235. Glinkowski Witold P., Dwór w Lęgonicach, nr 3, s. 25, il.
236. Gniezno'1000, nr 6, IV okt., il.
237. Gożdziewicz Jacek, Wagony z UNRR-y, nr 1, s. 33, il.
238. Gradowski Michał, Moja prywatna tablica pamiątkowa, nr 4, s. 37
239. Gutorski Andrzej, Tajemnicza figura, nr 10, s. 23, il.
240. Herz Lechosław, Niecodzienny zabytek, nr 10, s. 34, il.
241. (j), Pomniki sztuki w Polsce [dot. Jerzy Łoziński, Pomniki Sztuki 

w Polsce, t. III, Mazowsze i Podlasie, wyd. ARX REGIA, Warszawa 
2000] (cykl Spotkanie z książką), nr 4, s. 13

242. Jelski Andrzej, Rodzinna sesja, nr 6, s. 15
243. (jk), Niemy świadek, nr 4, s. 34, il.
244. (jk), Ruina w Ziembinie, nr 3, s. 17, II.
245. Kamiński Henryk, Odkrywanie malowideł, nr 12, s. 27, il.
246. Kamiński Henryk, Pałace i konie, nr 5, s. 20, il.
247. Kamiński Henryk, Pielgrzymkowy kościół, nr 9, s. 21, il.
248. Kamiński Henryk, Średniowieczna brama, nr 1, s. 18, il.
249. Kapitularz romański w klasztorze cystersów w Wąchocku, nr 5,1 okl., il.
250. Karoński Filip, Pamiątka współzawodnictwa, nr 2, s. 33, il.
251. (kmn), Mecenat kulturalny w Polsce [dot. Z dziejów mecenatu 

kulturalnego w Polsce pod red. Janusza Kosteckiego, wyd. Biblioteka 
Narodowa, Warszawa 1999] (cykl Spotkanie z książką), nr 7, s. 11

252. Katedra Wniebowzięcia NMP w Płocku, nr 2,1 okl. i IV okl., il.
253. (kmn), Na Ksawerowie, nr 4, s. 5, il.
254. (kmn), Nasze krajobrazy, nr 12, s. 23
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255. (kmn), Z głębi dziejów, nr 5, s. 8
256. Kolbacz, głowica kolumny z kapitularza cysterskiego klasztoru, 

nr 11,1 okl., il.
257. Komar Katarzyna, Conservatio '2000, nr 5, s. 38-39, il.
258. Komoński Szczepan, Szkoda dworu (cykl Akcja dwory), nr 5, s. 24, il.
259. Komorowski Jarosław, Bród Zietena, nr 9, s. 24, il.
260. Komorowski Jarosław, Jeniecki cmentarz, nr 10, s. 25, il.
261. Komorowski Jarosław, Kresowe Madonny [dot. Tadeusz Kukiz, 

Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji 
wrocławskiej i diecezji legnickiej, wyd. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, 1999] (cykl Spotkanie z książką), nr 2, s. 19

262. Komorowski Jarosław, Mauzoleum adiutanta, nr 1, s. 23, il.
263. Komorowski Jarosław, Powrót figury, nr 7, s. 16, il.
264. Komorowski Jarosław, Pozostała ruina, nr 6, s. 32, il.
265. Komorowski Jarosław, Serbski oficer, nr 2, s. 30, II.
266. Koprzywnica [dot. kościoła z XVIII w. i klasztoru z XIII w.], nr 7,1 okl. 

i IV okt., il.
267. Kraków 1915, nr 8, IV okt., il.
268. Kruszewski Tomasz, Historia Torunia [dot. Marian Biskup, Historia 

Torunia, t. 1: W czasach średniowiecza (do roku 1454), Toruń 1999] 
(cykl Spotkanie z książką), nr 6, s. 10

269. Kubisztal Paweł, Latarnie umarłych, nr 8, s. 23, il.
270. Kubisztal Paweł, Znikający cmentarz (cykl Akcja cmentarze), nr 8, 

s. 19, il.
271. Lipowski Mieczysław, Tak pisał człowiek, nr 5, s. 37, il.
272. Listy, nr 4, III okl.; nr 6, III okt.; nr 11, s. 40, il.
273. Łapsze Wyżne - kościół śś. Piotra i Pawła, nr 10,1 okl., il.
274. Łbik Lech, Kamień graniczny, nr 9, s. 32, il.
275. Łuczyński Romuald M., Krzyż bednarza, nr 4, s. 29, il.
276. Markert Hanna, „Frania”, nr 10, s. 36, il.
277. Markert Hanna, Skuter „Osa”, nr 11, s. 37, il.
278. Mielewczyk Wojciech, Krzemienieckie nekropolie [dot. Beata 

Marcisz, Szczepan Rudka, Krzemienieckie nekropolie. Cmentarz 
Polski oraz polskie zabytki sztuki nagrobnej w Krzemieńcu] (cykl 
Spotkanie z książką), nr 11, s. 12

279. Mieszkowicz Wojciech, Przywrócony dwór, nr 2, s. 21, il.
280. Miliszkiewicz Janusz, Bajkowa architektura Sudetów [dot. Tadeusz 

Biesiekierski, Jacek Suchodolski, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, 
Architektura na obszarze Sudetów, wyd. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999] (cykl Spotkanie z książką), 
nr 5, s. 12

281. Nasza ankieta [wyniki ankiety ogłoszonej w nr. 11,1999], nr 3, s. 39
282. (pa), U Baryczków [dot. Bożena Wierzbicka, Kamienica Baryczków.

Salon kulturalny Warszawy 1912-1936, wyd. TOnZ, Warszawa 1999] 
(cykl Spotkanie z książką), nr 2, s. 38, il.

283. Pamiątki z belle epoque, nr 12,1 okl., il.
284. Pilch Józef, Młyńskie kola, nr 7, s. 33, il.
285. Piwowarczyk Andrzej, Wiejski kirkut, nr 5, s. 32, il.
286. Plafon „Wiosna” w pałacu w podwarszawskim Wilanowie, nr 4,1 okt., il.
287. Podkarpackie miasteczko Gorlice, nr 9, IV okl., il.
288. Portrety z aukcji [dot. 99 aukcji DESA UNICUM], nr 1, IV okt., il.
289. Prus Matylda, Antigua Guatemala, nr 9, s. 39, il.
290. Przedstawiamy: „Piastowska Droga Romańska” [dot. Stowarzyszenia 

Miłośników Kultury Średniowiecza], nr 5, III okt.

291. Przeglądy, poglądy, nr nr 1-4, s. 2; nr 5, s. 4; nr nr 6-12, s. 2
292. Pszczyński Korneliusz, Kaplica w Mikolinie, nr 7, s. 28, il.
293. (pw), Brama Złota, nr 4, s. 24, il.
294. (R), Królewska kolekcja [dot. Teresa Kossecka, Gabinet Rycin króla 

Stanisława Augusta, wyd. ARX REGIA, Warszawa 1999]
(cykl Spotkanie z książką), nr 1, s. 37

295. Redłowska Anna, Nie tylko Szymanowski, nr 5, s. 31, il.
296. Romańskie relikty w Kościelcu, nr 10, IV okl., II.
297. Sakramentarz tyniecki, nr 3,1 okl. i IV okl,, il.
298. Sikorski Marek, Osobliwy pomnik, nr 9, s. 26, il.
299. Sikorski Marek, Romańska chrzcielnica, nr 11, s. 24, il.
300. Sikorski Marek, Sekret studni, nr 6, s. 30, il.
301. Spotkania z zabytkami romańskimi (konkurs pod patronatem 

Generalnego Konserwatora Zabytków), nr 5, s. 2-3, il.
302. Spotkania z zabytkami romańskimi (rozwiązanie konkursu pod 

patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków), nr 10, III okt.
303. Sto lat temu... [dot. gadżetów z okresu belle epoque], nr 12, IV 

okt., il.
304. Strojny Aleksander, Pod Rarańczą, nr 11, s. 14, il.
305. Sujecki Janusz, Rzetelność czy uprzedzenia?, nr 12, s. 40
306. Synagoga i kirkut [dot. zabytków w Lesku nad Sanem], nr 11, 

IV okt., il.
307. Szymański Aleksander, Rozstrzelana furtka, nr 11, s. 34, il.
308. Świerczewski Stefan, Rzadki pomnik, nr 3, s. 27, il.
309. Święty Jan Nepomucen w polskim krajobrazie (konkurs 

Warszawskiego Klubu Studenckiego pod patronatem TOnZ), nr 7, 
III okt,, il.

310. Święty Jan Nepomucen w polskim krajobrazie (rozstrzygnięcie 
konkursu Warszawskiego Klubu Studenckiego pod patronatem 
TOnZ), nr 12, III okl.

311. (td), Mądry po szkodzie, nr 12, s. 25, il.
312. (td), Nowe wydawnictwa TOnZ [dot. Anna Szkurtat, Secesja

w architekturze Warszawy, wyd. TOnZ, Warszawa 1999 oraz Pałac 
w ogrodzie. Materiały Sesji Naukowej, Warszawa 21-22 maja 1998, 
pod red. Bożeny Wierzbickiej, wyd. TOnZ, Warszawa 1999] (cykl 
Spotkanie z książką), nr 1, s. 11, il.

313. (td), Pierwszy katalog [dot. Małgorzata Jackiewicz-Garniec, 
Mirosław Garniec, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, wyd. 
Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Olsztyn 1999] (cykl Spotkanie
z książką), nr 2, s. 4

314. (td), Zagadka romańskiego kościoła [dot. kościoła NP Marii 
w Inowrocławiu], nr 5, IV okl., II.

315. [Inc:] „Towarzystwo Opieki nad Zabytkami organizuje...” [dot. 
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2000], nr 9, III okl.

316. (T.R.), Cenna publikacja [dot. Edukacja regionalna. Dziedzictwo 
kulturowe w zreformowanej szkole, praca zbiorowa, wyd. „Silesia”, 
1999] (cykl Spotkanie z książką), nr 6, s. 13

317. Walczak Piotr, Kaszubska wioska, nr 2, s. 24, il.
318. Walczak Piotr, Skansen w Osieku, nr 5, s. 29, il.
319. Wiedzieć więcej, nr 1, s. 3, il.; nr 5, s. 5, il.; nr nr 6-7, s. 3, il.; 

nr 9-12, s. 3, il.
320. Wspomnienia pośmiertne

- Jaroszewski Tadeusz S., nr 9, s. 1; nr 12, s. 37, il.
- Kurzątkowski Mieczysław, nr 11, s. 3, il.
- Waldorff Jerzy, nr 2, s. 1

321. Wyspiański Stanisław, obraz „Dziewczynka z narcyzem", nr 1,
I okl., il.

322. Wywiad z sekretarzem Porozumienia Wydawców Książki, 
Zbigniewem Czerwińskim, nr 12, s. 40

323. Wzgórze Lecha w Gnieźnie, nr 6,1 okt., il.
324. Vademecum Konserwatora Zabytków [dot. wydawnictwa ICOMOS 

z okazji 25-lecia Konwencji UNESCO, Warszawa 1999]
(cykl Spotkanie z książką), nr 3, s. 37 ;

325. Zabytek polityczny, nr 11, III okł., il.

opracowała: Ewa A. Kamińska
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OFICYNA WYDAWNICZA TOnZ
Miesięcznik „Spotkania z Zabytkami” ukazuje się od 25 lat.

Posiadamy jeszcze pojedyncze egzemplarze pisma z tego czasu. 
Zainteresowani skompletowaniem wszystkich numerów mają teraz okazję 

uzupełnić swoje zbiory. Oferujemy egzemplarze pisma z różnych lat 
(począwszy od numeru 1 z 1977 r.!), a także cate roczniki 

numerów z lat 1996-2000 - komplety 
czasopisma z tych lat w specjalnych, gratisowo dołączonych okładkach!

- cena jednego egzemplarza z lat 1977-1999 - 1,50 zł
- egzemplarze z I półrocza 2000 - 4,00 zł, z II półrocza 2000 - 4,50 zł

Do nabycia jest także Bibliografia „Spotkań z Zabytkami” 1995-1999 - 5,00 zł.

Oprócz „Spotkań z Zabytkami” Oficyna Wydawnicza TOnZ ma do zaoferowania 
ponad 30 pozycji książkowych o tematyce związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, jak np.:

R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna,
M. Przyłęcki, Budowle i zespoły obronne na Śląsku,
R. Krzywobłocka-Laurów, Piaskowiec w zabytkowej rzeźbie i architekturze,
J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy (T. 1-6),
A. Szkurłat, Secesja w architekturze Warszawy, 
Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury,

a także opracowania zbiorowe, np.:

Pałac w ogrodzie,
Badania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, 
Mosty. Dzieła sztuki i inżynierii. Zabytki.

Kompletną informację o książkach znaleźć można w Katalogu Publikacji TOnZ, który jest dostępny na życzenie.

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” i publikacji książkowych realizujemy: 
bezpośrednio w siedzibie TOnZ - Warszawa, ul. Piękna 44a 
przez zamówienia telefoniczne - tel. (022) 629 62 26 
za pośrednictwem faksu - (022) 622 46 74 
za pomocą poczty elektronicznej - e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl 
drogą pocztową - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oficyna Wydawnicza, 
00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a.

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK SA III O/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch SA - zamówienia na prenumeratę na 
IV kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



Koniec XX w. - szkto, aluminium 
i... symbol mijającego czasu: 
we wrocławskim wieżowcu jak 
w lustrze odbija się sylweta 
gotyckiego kościoła 
św. Marii Magdaleny.

(fot. Stanislaw Fitak, 

Wiesław M. Zieliński)


