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W stęp
Szanowni,

Drodzy,

Warszawę można poznawać na różne sposoby. Rozmawiając o niej, czytając, oglądając
w kinie, telewizji, ale też doświadczając osobiście. Najlepiej, aby było to doświadczenie ciekawe i niebanalne, które z biernego obserwatora, czyni aktywnego uczestnika. Pozwalające
zagłębiać się w coraz to ciekawsze zagadnienia i tak je łączyć, aby układały się one w barwną
i żywą opowieść. Taka też jest Warszawa widziana oczami wenecjanina Bernarda Bellotta
zwanego Canalettem, który w latach 1767 -1780 w niej mieszkał i tworzył. Przybył na zaproszenie króla Stanisława Augusta, był jego nadwornym malarzem i przez 13 lat swojego życia
uwiecznił Warszawę tak prawdziwie, tak wielorako jak żaden inny późniejszy malarz. Był
prawdziwym dokumentalistą swojej epoki, a jego weduty o fotograficznej wręcz dokładności
były jednym z ważniejszych materiałów, który wykorzystywano przy odbudowie stolicy po
zniszczeniach II wojny światowej.

Ponad 250 lat temu do Warszawy przyjechał Bernardo Bellotto zwany Canalettem, wenecki malarz, który specjalizował się w wedutach, czyli precyzyjnych malarskich widokach
miast. Na jego obrazach zobaczycie rozwijającą się pod rządami króla Stanisława Augusta
Warszawę, wówczas jeszcze stolicę I Rzeczpospolitej, miasto pięknych kościołów, reprezentacyjnych pałaców i bogatych kamienic, ale też gwarnego codziennego życia. Po przeszło
dwóch wiekach są to dla nas niezwykle cenne świadectwa dawnego życia i ówczesnego wyglądu miasta, które po 150 latach w czasie II wojny światowej zostało starte z powierzchni ziemi.
Dzięki wedutom Canaletta udało się je choć częściowo przywrócić do życia nie tylko w sferze
niematerialnej, ale też jako prawdziwą tkankę ulic i otaczających je budynków. Odbudowa
Warszawy po 1945 r. byłaby dużo trudniejsza, gdyby nie fotograficznie dokładna dokumentacja wykonana przez malarza w końcu XVIII w.

Publikacja „Canaletto tkwi w szczegółach”, którą oddajemy w Wasze ręce jest zaproszeniem i zachętą do poznania Warszawy widzianej oczami malarza. Jest to Warszawa sprzed 250
lat, ale bez trudu rozpoznajemy poszczególne fragmenty naszego miasta, ulice, place i ogrody. Zmieniło się wnętrze ulicy, pojazdy, zmienili się ludzie, ale to nadal jest to samo miasto.
Zapoznanie się z architekturą i jej detalem, namalowanym przez Barnarda Bellotto pomoże
znaleźć klucz do rozumienia dawnych stylów w architekturze, ale też przybliży nam krajobraz
ówczesnego miasta z jego barwnymi mieszkańcami, modą, czy relacjami społecznymi.

Po wojnie architekci i konserwatorzy zabytków odtwarzali kawałek po kawałku zabudowę
uwiecznioną przez Canaletta na jego najbardziej znanych obrazach. Idąc ich śladem możecie
teraz poznawać to XVIII-wieczne miasto. Wystarczy, że z tą publikacją ruszycie na spacer
ulicami Długą, czy Miodową, Krakowskim Przedmieściem, że odwiedzicie Plac Zamkowy,
czy Plac Krasińskich. Poznacie detale architektoniczne, charakter budynków, nazwy stylów
w architekturze, dowiecie się też dużo o historii tych miejsc. Zachęcam Was do tego, by spacery z Canalettem „pod pachą” były dla Was początkiem przygody z Warszawą i jej złożonymi
dziejami zapisanymi w krajobrazie miejskim.

Zapraszamy Was do tej szczególnej podróży w czasie.
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Michał Krasucki
Stołeczny Konserwator Zabytków

Plan de Varsovie levé par ordre de Son Exc[ellenc].E M[onsieu].R le C[om].TE Bielinski Grand Maréchal de la Couronne
dedié à Son Exc[ellenc].E M[onsieu]. R le C[om].TE Wielhorski G[ran].d Maitre d’Hôtel du G[rand].D[uché]. de Lithuanie
Staroste de Kaminiec. Par son trés H[um].ble et trés Ob[éisson].t Serviteur Rizzi Zannoni 1772
[Plan Warszawy zdjęty na polecenie Jego Ekscelencji Pana Hrabiego Bielińskiego,Wielkiego Marszałka Koronnego, dedykowany Jego Ekscelencji Panu Hrabiemu Wielhorskiemu, Kuchmistrzowi Wielkiemu Litewskiemu, Staroście Kamienieckiemu
przez jego pokornego i uniżonego sługę Rizzi Zannoniego 1772]
ok. 1 : 17 500
Giovanni Antonio Battista Rizzi Zannoni
ryt. Nicolas Chalmandrier, 1772, miedzioryt ręcznie kolorowany 62 × 44 cm w zbiorach Muzeum Warszawy (MHW 4622/2)
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Szwecji Karola XI w walkach z Rosjanami. Po zwycięstwie Rosji nad
Szwecją tron polski ponownie objął August II. Za jego panowania
nastąpiło dalsze uzależnienie Polski od państw sąsiednich.
Po śmierci Augusta II w 1733 r. szlachta zebrana na polu elekcyjnym w Warszawie wybrała na króla Stanisława Leszczyńskiego, który od kilku lat usilnie zabiegał o powrót na tron polski, wspierając
działania dyplomatyczne pieniędzmi swojego zięcia, króla Francji
Ludwika XV. Jego wybór napotkał się z silnym oporem stronników Sasa, co doprowadziło do wojny o tron polski. Do Rzeczpospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, austriackie i saskie, i Stanisław
Leszczyński musiał zrzec się tronu, a kolejna elekcja dała koronę
Augustowi III, który panował przez 30 lat, niemal stale przebywając
w Dreźnie.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/438,
fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)

„Polska
nierządem stoi”
to powiedzenie idealnie opisuje ówczesne
czasy anarchii (bezsilności władzy), w czasie
której walczyły o swe
wpływy ugrupowania
magnackie, doprowadzając ostatecznie do
upadku Rzeczpospolitej.

Czasy saskie to nazwa dla okresu, gdy na tronie polskim jako królowie
zasiadali elektorowie Saksonii (1697–1763) z dynastii Wettynów August
II zwany Mocnym i jego syn August III. Obaj Sasi na pierwszym miejscu stawiali swoje interesy dynastyczne i bardziej dbali o księstwo saskie
niż o bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej. August II zarządzał
państwem, na tronie którego zasiadał, przede wszystkim przy pomocy wojsk saskich oraz zaufanych saskich urzędników. Uwikłał państwo
polsko-litewskie w długotrwałą i rujnującą wojnę (tzw. wielka wojna
północna, 1700–1721) o Inflanty, w której Saksonia sprzymierzona
z Danią i Rosją walczyła ze Szwecją.
Choć formalnie Rzeczpospolita nie uczestniczyła w wojnie, większość
działań toczyła się na jej terytorium i jej kosztem, co pogłębiło upadek
gospodarczy po wojnach XVII stulecia. W toku wojny August II został
zmuszony przez Szwedów do rezygnacji z tronu polskiego i zgodził się
na uznanie za króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.
Stanisław Leszczyński, który królem państwa polsko-litewskiego był
dwa razy w latach 1704–1709 i 1733–1736, pozostawał marionetką zależną od Szwedów i na tronie utrzymał się tylko przez okres sukcesów króla
10

Portret Augusta II Mocnego, Marcello Bacciarelli,
Muzeum Łazienki Królewskie

Wettynowie
Dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Przedstawiciele tej linii–August II Mocny
i August III–zasiadali w wyniku elekcji na tronie polskim w latach 1697–1763.
Jako królowie Polski stawiali na pierwszym miejscu
swoje interesy dynastyczne
– zapewnienie Wettynom
czołowej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Za ich panowania nastąpił
upadek znaczenia międzynarodowego Rzeczypospolitej i jej uzależnienie od
Rosji.

Portret Augusta III, Louis de Silvestre,
Muzeum Narodowe w Warszawie
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nakazywały swoim klientom zrywanie sejmów i sejmików, blokując próby wprowadzenia
reform w kraju, które traktowane były jako zagrożenie dla pozycji magnaterii. Coraz
częściej też w sprawy wewnętrzne państwa wtrącały się mocarstwa sąsiednie, wykorzystując
wewnętrzną słabość Rzeczypospolitej.
W końcu XVII wieku doszło do ogromnego osłabienia pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Państwo polskie przestało być podmiotem, a stało się przedmiotem
polityki europejskiej. Brak realnej władzy króla, pusty skarbiec i rywalizacja hetmanów
doprowadziły do upadku armii Rzeczypospolitej. Działania wojenne w trakcie wielkiej
wojny północnej (1700–1721) zrujnowały terytorium państwa polsko-litewskiego.

Magnateria polska

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/438,
fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)

W Rzeczpospolitej w tym czasie wzmogła się walka skłóconych rodów magnackich ,
dbających o własne interesy, nie zaś o wspólne dobro, co pogłębiało kryzys wewnętrzny
państwa. Kilkadziesiąt magnackich rodów kontrolujących większość narodowego bogactwa
dzieliło się na stronnictwa (frakcje) i rywalizowało między sobą, niczym dzisiejsze ugrupowania
polityczne. Trwanie Rzeczypospolitej w iluzji szlacheckiej równości stanowiło wygodną
fasadę dla faktycznych rządów oligarchii magnackiej. System ten odpowiadał interesom
pomniejszej szlachty , ale dezorganizował Rzeczpospolitą i nie służył interesom państwa.
Samowola magnaterii w połączeniu z głębokim kryzysem politycznym i gospodarczym
państwa prowadziła do upadku I Rzeczypospolitej. Rywalizujące ze sobą frakcje magnackie

Szlachta
Do stanu szlacheckiego wchodziło się przez urodzenie. Ród szlachecki miał swój herb oraz zawołanie, hasło,
którym jego członkowie zwoływali się do bitwy. Herb przedstawiał zazwyczaj drapieżne lub fantastyczne
zwierzę, kwiat lub ciało niebieskie, a jego tarcza podzielona była na barwne pola. Stan szlachecki w Polsce
był bardzo liczny i ogromnie zróżnicowany pod względem majątkowym, ale formalnie nie istniał podział na
szlachtę wyższą i niższą. Nie wykształciła się odrębna warstwa znana w innych państwach europejskich pod
nazwą arystokracji. W teorii wszyscy polscy szlachcice mieli jednakowe prawa, przywileje i obowiązki. Różnice
w zamożności były ogromne, obok potężnych magnatów, bogatszych niekiedy od samego króla, była też szlachta
zwana gołotą, której życie codzienne nie różniło się specjalnie od życia bogatszych chłopów. Polskie rody
szlacheckie cieszyły się licznymi przywilejami, nadawanymi im przez kolejnych władców w zamian za poparcie.
Głównym obowiązkiem szlachty była natomiast służba wojskowa
w pospolitym ruszeniu.
12

Magnateria polska była najwyższą warstwą szlachty, odpowiadającą średniowiecznemu możnowładztwu. Najważniejszym kryterium kwalifikującym przynależność do tej warstwy społecznej był majątek – na tyle duży, by pozwolił na pełne przepychu, zazwyczaj rozrzutne, a nierzadko wręcz królewskie życie. Rezydencje magnackie były
projektowane przez zagranicznych architektów, budowane z najdroższych materiałów i niezwykle okazałe. Magnaci byli też mecenasami sztuk, nie szczędząc pieniędzy na wspieranie kultury, podziwiając przedstawienia teatralne
i operowe, zapraszając artystów z całej Europy, a także wspomagając finansowo wybranych twórców. Potężne rody
magnackie były jednocześnie siłą i słabością państwa. Najbardziej znane rody magnackie w XVIII w.: Czartoryscy,
Koniecpolscy, Leszczyńscy, Mniszchowie, Ogińscy, Ossolińscy, Poniatowscy, Potoccy, Radziwiłłowie, Sapiehowie,
Wiśniowieccy, Zamoyscy, Zasławscy.
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Krakowskie Przedmieście od kolumny Zygmunta,
Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/449, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)
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W historiografii czasy saskie są przedstawiane najczęściej jako
okres chaosu: czas burzliwych wojen, wewnętrznych sporów o koronę między elektorami saskimi a Stanisławem Leszczyńskim, spisków
magnaterii, zrywanych sejmów, wzrastającej anarchii i upadku moralnego. Rządy elektorów saskich w Rzeczypospolitej przyniosły jednak dla Warszawy pewne pozytywne zmiany. Organizacja sejmików
w Warszawie sprawiła, że miasto po okresie przestoju spowodowanego wojną i epidemią dżumy ponownie ożyło.
Założenia, w których pałac położony był między ogrodem a dziedzińcem (fr. entre cour et jardin) powstawały przede wszystkim wzdłuż
głównych dróg dojazdowych do Zamku Królewskiego: Krakowskiego Przedmieścia, Podwala, Senatorskiej i Miodowej, a następnie też
Długiej i Nowego Światu.

Czy wiesz, że....?
Symbolem dżumy stał się charakterystyczny ubiór ochronny, noszony przez lekarzy
w czasie epidemii w wiekach XVI–XVIII, z maską
w kształcie dzioba, do którego wkładano wonne olejki
tłumiące fetor rozkładających się zwłok. Świadomość
zbliżającej się śmierci znalazła również odzwierciedlenie
w kulturze baroku. Motyw
„tańca śmierci” (fr. danse macabre) wykorzystywany był
w malarstwie sakralnym.

Uczta u Radziwiłłów, Aleksander Orłowski, pierwsza połowa XIX w., Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

Plan Warszawy wzorowany na planie Dahlberga, 1700, Coquart Antoine, POLONA

Zaraza morowa
(dżuma, morowe powietrze)
to niebezpieczna, bakteryjna choroba o ostrym przebiegu, występująca głównie
wśród gryzoni, jak szczury
czy wiewiórki. Bakterie, które na człowieka przenoszone
są przez pchły tych ssaków,
po dostaniu się do organizmu
ludzkiego atakują w pierwszej
kolejności węzły chłonne,
a następnie przez krew rozprzestrzeniają się po całym
organizmie. Szacuje się, że
w Polsce w XVIII wieku ofiarą
zarazy morowej padło ponad
100 tys. osób.

Działania wojenne dotarły także do Warszawy. 31 lipca 1705 r.
toczyła się zacięta walka m.in. na ulicach Długiej i Mostowej. Na
wyniszczone ekonomicznie miasto spadła kolejna plaga w postaci
zarazy morowej , która zebrała straszliwe żniwo. W roku 1708
w Starej i Nowej Warszawie jedynie nieliczni mieszkańcy byli zdrowi. Kto mógł, wyjeżdżał z miasta, często zabierając zarazki dżumy
ze sobą.
Z pozostałych na Zamku Królewskim 40 osób służby zarazę przeżyły trzy. Ze 186 szewców pozostało 11. Kościoły zamknięto, klasztory opustoszały, ulice porosły trawą. Miasto wymarło – jak najbardziej dosłownie. Z 39 tys. mieszkańców zarazę przeżyło tylko 9 tys., co
oznacza, że na czterech mieszkańców ocalał jeden. Przyrostu ludności
w Warszawie nie odnotowano przez klika kolejnych lat, aż do czasów stanisławowskich.
14

JURYDYKI
1. Stare Miasto
2. Nowe Miasto
3. Szymanowska
4. Wielądka
5. Parysówka
6. Świętojerska
7. Nowolipie
8. Kapitulna
9. Dziekania
10. Leszno
11. Tłumadzkie
12. Mariensztadt
13. Dziekanka
14. Wielopole
15. Grzybów
16. Bielino
17. Stanisławów
18. Aleksandria
19. Nowoświecka
20. Ordynacka
21. Tamka-Kałęczyn
22. Bożydar-Kałęczyn
23. Nowogrodzka
24. Bielino
25. Solec
26. Golędzinów
27. Praga
28. Skaryszew-Kamion

Liczba pałaców w końcu XVII wieku wzrosła do przeszło trzydziestu (większość z nich po
późniejszych przekształceniach należeć będzie do najwybitniejszych zabytków stolicy). W początku XVIII w. założenia rezydencjonalne uzyskały dominującą rolę w układzie przestrzennym. Rozrost terytorialny Warszawy był bezpośrednio związany z magnaterią i jej dominującą
rolą w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Wynikało to ze słabości miast
polskich i umniejszonej roli mieszczan.
Sytuacja ta sprzyjała powstawaniu w pobliżu miejskich organizmów Starej i Nowej Warszawy
prywatnych miast zwanych jurydykami. Należały one do rodów magnackich i posiadały własną
administrację, czyli były wyłączone spod zarządu miejskiego, a co za tym idzie – uchylały się od
płacenia należnych podatków. Właściciele jurydyk nie byli ograniczeni miejskimi przepisami
budowlanymi, nie ograniczały ich też możliwości finansowe. Zabudowa jurydyk wywarła ogromny wpływ na przestrzenny rozwój miasta, widoczny nawet do dnia dzisiejszego.

16
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Dowodem tego są rozsiane po terenie Warszawy place miejskie, takie jak plac Grzybowski,
Jana Henryka Dąbrowskiego czy Żelaznej Bramy, będące w dawnych czasach placami targowymi jurydyk.

Obraz ilustruje kontrast pomiędzy najwyższą i najniższą warstwą społeczną w osiemnastowiecznej
Rzeczypospolitej, przedstawia bowiem dwa światy: dworski i chłopski. Po lewej widzimy szlachetnie urodzonych
w pięknych strojach, dosiadających wierzchowce, po prawej zaś – nędznie odzianych wieśniaków wypasających
bydło domowe.
Przepaść między stanami społecznymi, którą tak umiejętnie przedstawił Canaletto na obrazie, Giacomo
Casanova opisał słowami: widzi się jeszcze w tych stronach obfite bogactwo i brudną, okrutną nędzę, ponieważ służba nie
może posiadać niczego, mając nad sobą i swoimi dziećmi panów, którzy decydują o jej prawie do życia. Władza ich jest nieograniczoną, są oni jak mali królowie despotyczni, którzy mimo władzy wielkich trybunałów znajdą sposób, aby nie być sądzeni
za jakiekolwiek popełnione przez nich przestępstwo (…) szlachta polska cieszy się przywilejami, które nie mogą być przyzna żadnej innej części świata, mając jednocześnie wyłączne prawo do udziału w Sejmach
(G. Casanova, Dzieje niepokojów w Polsce, 1774).
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok łąk wilanowskich, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/452, fot. A. Ring i B. Tropiło;
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Okres panowania Wettynów to także dobry czas dla
polskiego szkolnictwa. W stolicy ciężar tej dziedziny życia społecznego dźwigało Collegium Nobilium założone w 1740 r. przez księdza Stanisława Konarskiego.
Uczelnia ta przyczyniła się do zainteresowania badaniami naukowymi, na co niewątpliwy wpływ miało wprowadzenie do programu nauczania nauk przyrodniczych i
geografii. Uważano, że młody człowiek powinien płynnie mówić po francusku (ktory wówczas uważany był za
język międzynarodowy), znać najnowszą literaturę i być
biegły w matematyce. Założona przez braci Załuskich
i przekazana narodowi biblioteka licząca 200 tys. woluminów świadczy o tym, że idee i naukowe prądy Europy
Zachodniej trafiały na podatny grunt w Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Stanisław Konarski, prowincjał zgromadzenia
XX. Pijarów, H. Gretsel, 1829, POLONA

Widok konwiktu Pijarów., Zygmunt Vogel, 1786, Muzeum Narodowe w Warszawie

Collegium Nobilium
Okres oświecenia w Polsce to czas
żmudnych prób naprawy podzielonej wewnętrznie i słabej Ojczyzny.
Jednym z pierwszych prekursorów oświeceniowego utylitaryzmu
w kraju stał się Stanisław Konarski.
Z jego inicjatywy w 1740 r. powstało Collegium Nobilium, szkoła,
która zapewniała zreformowany
system kształcenia. Konarski przywiązywał dużą wagę do rozumu,
pozytywnego myślenia. Młodych
ludzi uczono historii, matematyki,
filozofii, aby wykształcić świadomych obywateli państwa.

August II był mecenasem architektury i malarstwa. Drezno zawdzięcza mu pałac Zwinger, Warszawa zaś słynne założenia urbanistyczne: Oś Saską i Drogę Kalwaryjską (obecne
Aleje Ujazdowskie), projektowane przez Matthäusa Daniela
Pöppelmanna. Król pasjonował się również alchemią i astrologią, a także był namiętnym kolekcjonerem porcelany chińskiej
i japońskiej. Po wojnie północnej i wojnie domowej o tron
królowie z dynastii Wettynów przyczynili się do odbudowy
i reorganizacji komunikacji pocztowej w Rzeczypospolitej,
którą starali się urządzić na wzór saski. Rozbudowa infrastruktury, zorganizowanie nowych kursów pocztowych oraz
ukształtowanie specyficznego stylu budownictwa pocztowego
należą niewątpliwe do ich osiągnięć.
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W 1747 roku w Warszawie Jan Andrzej Załuski (1702–1774) i jego starszy brat biskup Andrzej Stanisław
(1695–1758) otworzyli dla publiczności swoje połączone księgozbiory. W tym czasie w Europie szerzyła się
oświeceniowa wiara w potęgę rozumu. W związku z rozwojem wiedzy znaczenia nabrały biblioteki. Intelektualna atmosfera Europy wywarła duży wpływ na Załuskiego, który rozpoczął kompletowanie zbiorów.
Sprowadzał książki zarówno z zagranicy jak i przeszukiwał krajowe kolekcje prywatne i klasztorne. Biblioteka
ta była wtedy jedną z największych w Europie, liczące na początku blisko 200 tysięcy woluminów i 10 tysięcy
rękopisów, w 1794 liczna ta doszła do prawie 400 tys. woluminów.
Po trzecim rozbiorze Polski zbiór został wywieziony do Petersburga. Odzyskano go dopiero w okresie międzywojennym. Niestety większość z nich została spalona wraz ze zbiorami Biblioteki Narodowej przez okupujących Warszawę Niemców w 1944 r
W 1780 r. przyjęto ustawę nakazującą przekazanie bibliotece jednego egzemplarza każdego druku wychodzącego w Polsce. Obecnie każdy wydawca ma obowiązek przekazać, 2 sztuki każdej publikacji ukazującej się na
terenie Polski, do Biblioteki Narodowej w ramach egzemplarza obowiązkowego.

N otatki
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Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Elekcja Stanisława Augusta, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/453, fot. A. Ring i B. Tropiło

N otatki

S tanisław
August

Fragment dokumentu podpisanego przez króla Stanisława Augusta ze zbiorów Muzeum w Płocku, fot. ze zbiorów BSKZ

Stanisław II August urodził się w Wołczynie 17 stycznia
1732 r. jako Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek,
syn Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Zmarł w Petersburgu w 1798 r.
Już od najmłodszych lat jeździł poza granice Rzeczypospolitej, w ciągu życia zwiedził większość krajów Europy.
Opanował kilka języków, którymi swobodnie się posługiwał w mowie i piśmie. Od młodości związany był ze
stronnictwem politycznym zwanym Familią, na którego
czele stali Czartoryscy i Poniatowscy. Stronnictwo powstało pod koniec panowania Augusta II i dążyło do przeprowadzenia zasadniczych reform ustrojowych.
Sam Stanisław August, będąc zwolennikiem oświeceniowych idei politycznych i społecznych, próbował zmienić
sposób rządzenia krajem, ale nie zdołał przełamać konserwatywnego myślenia większości szlachty.

Portret Stanisława Augusta z klepsydrą, 1793, Marcello Bacciarelli,
Muzeum Warszawy

Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski stanowi pewnego rodzaju moment przełomowy w historii Warszawy, od tego bowiem momentu
rozpoczął się intensywny rozwój miasta, cechujący się wzrostem gospodarczym,
poprawą infrastruktury oraz rozkwitem życia kulturalnego. Gdy w roku 1764 Poniatowski obejmował tron, pogrążona w głębokim kryzysie Rzeczpospolita była
już od kilku lat krajem niesuwerennym, w którego sprawy wewnętrzne coraz śmielej ingerowali sąsiedzi. Panowanie Stanisława Augusta zakończyło się ostatecznym
upadkiem państwa polsko-litewskiego w postaci III rozbioru, niemniej wydaje się,
że władca nie zasłużył na krzywdzącą opinię zdrajcy. Ponad trzydziestoletni okres
panowania Stanisława II Augusta (1764–1795) przeszedł do historii jako epoka
stanisławowska , a jej osiągnięcia i zdobycze wpłynęły na kształt społeczeństwa,
któremu przyszło stanąć w obliczu utraty niepodległości przypieczętowanej III rozbiorem Polski w 1795 r.

Epoka stanisławowska

To ponad trzydziestoletni okres panowania króla Stanisława Augusta (1764–1795), który zapoczątkował wiele reform polityczno-ustrojowych, społecznych i oświatowo-kulturalnych. Był to zarazem czas burzliwych i dramatycznych wydarzeń, które doprowadziły do ostatecznego upadku państwa w postaci III rozbioru w roku 1795. Zarazem
za panowania Stanisława Augusta nastąpiło odrodzenie życia kulturalnego w Polsce, dokonał się przewrót umysłowy i powstały instytucje, dzięki którym kultura polska, a co za tym idzie - naród, zdołała przetrwać 123 lata
niewoli.
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Jego panowanie zapoczątkowało wiele reform
polityczno-ustrojowych,
społecznych,
kulturalnych i oświatowych. Był to również czas burzliwych
i dramatycznych wydarzeń historycznych, takich
jak: konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie Konstytucji 3 maja, wojna z Rosją czy
powstanie kościuszkowskie, ale przede wszystkim trzy
rozbiory, które przypieczętowały upadek państwa.
Jednocześnie za panowania ostatniego władcy nastąpiło odrodzenie życia kulturalnego w Polsce, dokonał
się przewrót umysłowy i powstały instytucje, dzięki
którym kultura polska zdołała przetrwać lata niewoli.
Dla młodego, wykształconego i obytego w świecie władcy Warszawa stała się swoistym poligonem
doświadczalnym, na którym mógł testować idee
oświeceniowe wprowadzane w życie. Efektem tych
działań był rozkwit niemal wszystkich dziedzin życia
społecznego. I choć Rzeczpospolita na 123 lata utraciła suwerenność, czasy stanisławowskie położyły
podwaliny pod budowę nowoczesnego państwa i społeczeństwa.

Fragment Konstytucji 3 maja, POLONA

Konstytucja 3 maja
Konstytucja 3 maja była nowoczesnym aktem prawnym, drugim na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Ustawa rządowa z 3 maja 1791 r. uchwalona została w atmosferze zamachu stanu na Sejmie Czteroletnim przez
stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Ustawę z 3 maja poprzedziły
dwie ustawy z tego samego roku, które uznane zostały za integralną część Konstytucji: o reorganizacji sejmików
(24 marca) i o sprawach mieszczan i ustroju miast (18 kwietnia). Konstytucja pozostawiła ustrój stanowy, osłabiła
pozycję magnaterii, usuwając z sejmików szlachtę gołotę, przyznała mieszczaństwu prawo do nobilitacji, a obywatele
miast królewskich otrzymali wolności osobiste czy prawo sprawowania urzędów, utrzymała jednak poddaństwo
chłopów. Konstytucja zniosła liberum veto i zakazywała konfederacji. Uchwalenie konstytucji było dziełem niezwykle
postępowym, dowodem patriotyzmu polskich elit i ich gotowości do naprawy państwa. W 2015 r. jej znaczenia
doceniła Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.
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Władca wspierał finansowo m.in. wydawanie „Monitora” – pisma, które walczyło z ciemnotą i zacofaniem, propagowało nowe wzorce, ideały i hasła oświeceniowe. Publikowano
w nim artykuły wspierające plan reform państwa.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Jan Matejko 1891, Muzeum Narodowe w Warszawie

Oświecenie
Epoka oświecenia przyniosła Europie nie tylko rozwój myśli filozoficznej i liczne odkrycia naukowe,
lecz również ukształtowanie się
świadomości narodowej i obywatelskiej. Główne prądy umysłowe
i idee oświecenia powstały w wierze w nieograniczone możliwości
rozumu ludzkiego i w zamyśle
wyzwolenia się z pęt konserwatywnego Kościoła. Idee oświeceniowe dotarły również do Polski,
niosąc ze sobą istotne zmiany
społeczne i polityczne. Główne
idee epoki to: empiryzm, racjonalizm, sensualizm, utylitaryzm,
a także humanitaryzm, krytycyzm
i optymizm.

Wybór na tron Polaka niósł nadzieję na większe zainteresowanie króla rozwojem kraju i polskich miast. Dobra
kondycja gospodarcza państwa, a więc i rozwój życia kulturalnego, niewątpliwie uzależniona była od monarszego mecenatu.
Król wspierał finansowo ludzi pióra, teatru i sztuki, fundował stypendia zagraniczne, zaś pracownia Bacciarellego stała się zalążkiem Akademii Sztuk Pięknych.
Życie kulturalne w Polsce stanowiło ważne ogniwo reform
przeprowadzanych przez króla. Do wybitnych osobowości należeli: Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Franciszek Smuglewicz czy Anna Rajecka. Król zapraszał artystów z całej Europy:
wybitnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Na jego zaproszenie
przybyli do Warszawy Merlini, Bacciarelli czy Canaletto.
Mecenat króla obejmował nie tylko opiekę nad twórcami, ale
także nad rozmaitymi przedsięwzięciami i instytucjami kulturalnymi i artystycznymi.
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Stanisław Poniatowski przyczynił się do postępu gospodarczego: popierał zakładanie manufaktur, uruchomił w Warszawie mennicę i ludwisarnię. Innym przedsiębiorstwem
była założona przez Stanisława Augusta królewska „fabryka farfurowa”, w Belwederze.
Wyrabiano tam m.in. talerze, półmiski i filiżanki. Ambicją króla było utworzenie manufaktry porcelany na wzór słynnej wytwórni miśnieńskiej czy też wiedeńskiej. W 1766 r. powołał Kampanię Manufaktur Wełnianych, w 1773 r. – Kampanię Solną, a w 1782 – Komisję
Górniczą, która zwiększyła eksploatację zaniedbanych kopalni. Król chciał być obeznany
z najświeższymi odkryciami technicznymi i często sam brał udział w pokazach działania nowoczesnych urządzeń. Jego obecność podnosiła rangę wydarzeń i promowała dziedziny nauki
i techniki dotychczas nieznane. Polski król interesował się „wozami latającymi”, „kulami aerostatycznymi” lub „baniami powietrznymi” – czyli balonami, jeszcze przed ich rozpowszechnieniem w Europie. Już 12 lutego 1784 r. wypuszczono w Warszawie pierwszy balon. Dokonał tego nadworny chemik i mineralog królewski Stanisław Okraszewski, a król wspierał
finansowo jego działania. Poniatowski oddawał się również pasji kolekcjonerskiej: gromadził
ryciny, stare monety i medale, zlecał wykonanie gipsowych i marmurowych kopii słynnych
rzeźb antycznych i współczesnych.
Królewską kolekcję rzeźby stanowiły, w przeważającej większości, dzieła nabywane za
granicą, we Włoszech i Francji, albo prace obcych artystów działających w Polsce, takich jak
mistrz André Le Brun.

Królewska Galeria Rzeźby Stanisława Augusta, Łazienki Królewskie
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W życiu kulturalnym Warszawy XVIII wieku niemałą rolę odgrywał teatr. Powołanie
narodowej sceny było jednym z elementów projektowanej przez króla Stanisława Augusta
reformy edukacji, obyczaju i życia kulturalnego upadającej Rzeczypospolitej. W roku 1779
na placu Krasińskich otwarto budynek, który został stałą siedzibą narodowej sceny.
Właśnie z tym gmachem związana jest działalność Wojciecha Bogusławskiego. Była
to pierwsza w kraju scena publiczna ze stałym i zawodowym zespołem składającym się
z polskich artystów. Najciekawszym twórcą repertuaru pierwszych sezonów teatru był jezuita
Franciszek Bohomolec.
Król zadanie zaprojektowania najważniejszej sceny w Łazienkach zlecił swemu nadwornemu architektowi, pochodzącemu z Włoch Dominikowi Merliniemu. Zrealizował
on koncepcję zakładającą połączenie budynku teatru z oranżerią. Teatr, zaprojektowany na
200 widzów, posiada znakomitą akustykę. Widownia składa się z parteru z amfiteatralnie
ustawionymi ławkami i z dziewięciu lóż na I piętrze. Środkowa loża, na wprost sceny, przeznaczona była dla króla Stanisława Augusta.

Teatr Narodowy na placu Krasińskich w Warszawie, Zygmunt Vogel, ok 1791, POLONA

Teatr Królewski wzbudzał powszechny zachwyt ze względu na starannie przemyślaną
i zakomponowaną dekorację o symbolicznej wymowie. Prawdziwym unikatem są malowidła
Jana Bogumiła Plerscha ukazujące iluzjonistyczny rząd lóż.

Sejm Czteroletni (1788–1792) był kulminacją reform państwa, a zarazem przy-

czynił się do ożywienia stolicy. Miasto w latach 1788–1792 stało się niekwestionowanym ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego. Zmiany wprowadzone przez
konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 r. miały uczynić Polskę państwem silnym
i nowoczesnym, z trójpodziałem władzy i silną pozycją monarchy. Nowoczesna konstytucja bardzo zaniepokoiła państwa ościenne, od dawna mieszające się
w wewnętrzne sprawy państwa polskiego, zatem Petersburg, Berlin i Wiedeń zaczęły snuć intrygi w celu obalenia postanowień majowych.

Sejm czteroletni
Sejm Czteroletni, zwany też Sejmem Wielkim, obradował w Warszawie od 6 października 1788 r. do 29 maja
1792 r. pod laską Stanisława Małachowskiego, jednego z przywódców obozu reform. Od roku 1790 obradował w podwójnym składzie. Już 7 października, za zgodą Rosji, zawiązał się w konfederację, aby nie dopuścić do jego zerwania.
Przeprowadził wiele reform państwowych, do jego najważniejszych osiągnięć należało stworzenie 100-tysięcznej armii,
zniesienie Rady Nieustającej, zmuszenie Rosji do wycofania wojsk z Rzeczypospolitej, pozbawienie praw politycznych
szlachty gołoty czy uchwalenie prawa o ustroju miast królewskich. Jego najważniejszą uchwałą była Konstytucja 3 maja.
Czołowi działacze sejmu to: Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki oraz
król Stanisław August. Dzieło Sejmu Czteroletniego obaliła konfederacja targowicka i zbrojna interwencja Katarzyny II
(18 maja 1792 r.); po przegranej wojnie z Rosją i przystąpieniu króla do Targowicy przywódcy sejmowi wyjechali za granicę. Wielu działaczy Sejmu Czteroletniego wzięło udział w powstaniu kościuszkowskim 1794 r.
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Projekt kostiumów teatralnych z drugiej połowy XVIII w., POLONA
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Był to czas, kiedy w całej Europie, zatem również wśród arystokracji
warszawskiej, wraz z modą na zwrot ku naturze popularna stała się
ucieczka na wieś, z wielkiej pałacowej rezydencji do willi, co też
uczynił i sam król.
W 1764 roku przyszły król Stanisław Poniatowski odkupił
od marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza
Lubomirskiego barokowy pałac, zaprojektowany przez Tylmana
z Gameren. Budynek umiejscowiony został na wyspie otoczonej
kanałami tworzącymi sadzawkę. W 1772 r. rozpoczeto przebudowę
obiektu. Architekci Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer nadali
budynkowi styl klasycystyczny, wnętrza projektował Bogumił Plersch.

Wnętrze sypialni króla w Pałacu w Łazienkach, Zaleski Marcin, 1847, Muzeum Narodowe w Warszawie

Osobowości polskiego
oświecenia:
Do głównych przedstawicieli
polskiego Oświecenia,
którzy tworzyli w dziedzinie
literatury zaliczamy:
Ignacego Krasickiego,
Juliana Ursyna Niemcewicza,
Hugona Kołłątaja,
Stanisława Staszica,
Józefa Wybickiego oraz
Franciszka Karpińskiego

Teatr Królewski nie tylko odzwierciedla wizję idealnego państwa
rządzonego przez króla – Apolla, lecz również jest alegorią królewskiego mecenatu i kolekcjonerstwa. Szczególnie gorący był okres
Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej. Teatr Narodowy wystawił wtedy m.in.: komedie Józefa Wybickiego Szlachcic
mieszczaninem (1791) i Juliana Ursyna Niemcewicza Powrót posła (1791),
sztuki, które ideowo wyrażały pragnienia reformatorów obradujących w Warszawie. Już po obaleniu Konstytucji 3 maja i II rozbiorze państwa polskiego, w przeddzień powstania kościuszkowskiego,
Wojciech Bogusławski wystawił swoją słynną śpiewogrę Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale (1794)
Król nie chciał lokować swojej rezydencji w ścisłym centrum
miasta, tak jak robili to Sasi. Wzorem poprzedników z XVII w. królów
z dynastii Wazów i Jana III wybrał rejon na południe od Warszawy,
na terenie Zamku Ujazdowskiego i dawnego zwierzyńca, przy trakcie
prowadzącym do Krakowa.
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Warty podkreślenia jest fakt, iż część elementów wystroju nie
została zmieniona od momentu ich powstania. Pałac na wodzie stał
się ulubioną rezydencją monarchy, gdzie odbywały się słynne obiady
czwartkowe . Samo zaproszenie na wydarzenie było traktowane jako
wyróżnienie. Gromadziły one intelektualną i artystyczną elitę Polski –
poetów, publicystów i działaczy polskiego oświecenia.

Obiady czwartkowe
były organizowane przez
króla na Zamku Królewskim albo w Pałacu Łazienkowskim przez 18 lat.
Wydawane cotygodniowo
obiady były okazją do intelektualnej dyskusji przy
królewskim stole. Przedstawiano tam prace literackie
i dyskutowano nad projekami reform. Uczestniczyli
w nich m.in. Konarski, Bohomolec, Trembecki, Naruszewicz, Wybicki, Zamoyski, Krasicki, Bacciarelli,
Merlini i Vogel. Podkreślić
należy, iż uczestnikami narad byli wyłącznie panowie.

Widok Łazienek Królewskich od północy i Widok Łazienek od strony południowej, Zygmunt Vogel, Muzeum Narodowe w Warszawie
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Po I rozbiorze Stanisław August zdecydował się działać na polu
politycznie neutralnym: gospodarki, nauki, edukacji i kultury. Jego
wysiłki sprawiły, że Rzeczpospolita na krótko przed swym ostatecznym upadkiem przeżyła rozkwit porównywalny w jej dziejach tylko
z epoką renesansu.

Biały Domek w Łazienkach Królewskich, fot. z zasobów BSKZ

Belwederek (belweder)
Piętro lub nadbudówka
nad najwyższą kondygnacją
budynku do podziwiania widoków. Takie bryły wieńczyły przede wszystkim pałace.
Zaopatrzone w taras, były
platformą, z której podziwiano np. nocne iluminacje czy
pokazy fajerwerków. Mogły
mieć różne formy, od otwartej galerii, przez pawilon z kopułą, po wieżyczkę.

W Łazienkach powstało kilka nowych budynków, a wśród nich wyjątkowy Biały Domek, nowocześnie pomyślana willa. Biały Domek
to budynek wzniesiony na planie kwadratu, zwieńczony attyką balustradową z wazonami i belwederkiem na szczycie. Wszystkie elewacje są identycznie zaprojektowane, a budynek charakteryzuje się
lekkością i wdziękiem. Wnętrza dotrwały do czasów współczesnych,
odznaczają się niezwykłą urodą i malowniczością. W pawilonie do
dzis zachowała się oryginalna szachulcowa konstrukcja ścian
piętra, dekoracja elewacji i osiemnastowieczny wystrój wnętrz.
Szczególnie cenna jest sala jadalna dekorowana przez Jana Bogumiła
Plerscha malowidłami w typie groteski, czyli motywami roślinnymi
przeplatającymi się z motywami zwierzęcymi lub fantastycznymi.
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Szachulcowa
konstrukcja ściany
Konstrukcjia w której widoczny pozostje
drewniany szkielet
wypełniony gliną
wymieszaną z sieczką
i trocinami lub cegłą.
Inaczej mur pruski.

Stanisław August jako monarcha, jako polityk i jako
człowiek poniósł największą możliwą klęskę. Tym
większą, że wbrew temu, co zarzucano mu później, nie
był zdrajcą ani pozbawioną własnej woli marionetką
Rosji. Był politykiem o wyrazistej osobowości, z własnym
programem, a jego rządy miały właściwie tylko jeden cel –
poprawę sytuacji Rzeczypospolitej. Tymczasem sytuacja ta
mimo jego usiłowań systematycznie się pogarszała, czego
był świadkiem często bezsilnym, choć nigdy bezczynnym.

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Wstęp, w: Pamiętniki króla Stanisława
Augusta, Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przeł. W. Brzosowski,
red. M. Dębowski, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2013,
s. 39.

Popiersie Stanisława Augusta, rysunek ze zbiorów BSKZ

37

36

Dyplom nobilitacyjny i nadanie herbu Augustowi Wilhelmowi Arndtowi przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
ze zbioru rękopisów Archiwum Państwowe w Warszawie

R ozwój
M iasta

Pałac Radziwiłów
obecnie Pałac Prezydencki

Kościół Klasztor Karmelitów
św. Krzyża

Kościół św. Anny

Kościół Karmelitów

Pałac Kazimierzowski
Pałac Pod Blachą

Klasztor Karmelitanek

Kościół Wizytek
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Szlachta Rzeczypospolitej, najliczniejsza w całej ówczesnej Europie,
stanowiła bardzo zróżnicowaną grupę pod względem statusu majątkowego i pozycji. Na jej szczycie znajdowali się magnaci –zajmujący wysokie stanowiska, aktywnie uczestniczący w życiu politycznym, często
właściciele jurydyk, poniżej sytuowała się zamożna szlachta utrzymująca się z dóbr ziemskich, prowadząca w Warszawie zyskowne interesy. Najniższą, ale i najliczniejszą grupę stanowiła drobna szlachta,
w której szeregach znajdowali się niżsi urzędnicy dworu królewskiego
bądź państwowych instytucji centralnych.

Czy wiesz, że...?
W Rzeczpospolitej nadal
istniał podział na duchowieństwo, szlachtę
i mieszczaństwo.
Rzeczpospolita Obojga
Narodów zajmowała
700 000 km 2
Obecnie Polska ma
312 696 km 2

Szacuje się, że w owym czasie w Warszawie mieszkało aż 21 tys.
przedstawicieli stanu szlacheckiego. Liczną grupę mieszkańców Warszawy stanowiła służba domowa – prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy. Magnaci zatrudniali nawet do kilkudziesięciu osób służby w swoich
majątkach, co w dużej mierze zwiększało liczbę mieszkańców stolicy.

Widok
Warszawy
z tarasu
Zamku
Królewskiego,
Canaletto,1773
r. zw. Canaletto, Muzeum Narodowe w Warszawie
Widok
Warszawy
z tarasu
Zamku
Królewskiego, Bernardo
Bellotto

Obraz przedstawia panoramiczny widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego w stronę Wilanowa.
Na pierwszym planie widnieje taras zamkowy i bryła Zamku (wformie po przebudowie dla Augusta III przez
Antonia Solariego w latach 1741-1746). Na obrazie można zidentyfikować budynki: po lewej, pałac Lubomirskich
(obecnie znany jako pałac Pod Blachą), po prawej trzy barokowe kościoły: bernardynów św. Anny, w głębi
z prawej karmelitów św. Józefa i dwie wieże kościoła św. Krzyża. Na horyzoncie pośrodku wysoka biała bryła
pałacu Kazimierzowskiego. Alberto Rizzi zaproponował taką identyfikację osób z obrazu: w oknie po prawej
król Stanisław August, w towarzystwie swojej bratowej Teresy Heruli z Kinskich Poniatowskiej i jej dwojga
dzieci: Marii Teresy Poniatowskiej i Józefa Poniatowskiego (www.cyfrowe.mnw.art.pl, 2019 r.)

W roku 1792
sporządzono spis stałej
ludności, Warszawa
liczyła 115 tys. osób,
mieszkających: 66% na
Starym Mieście:
21% w jurydykach;
7% na Pradze;
6% na Nowym Mieście.
W tym samym czasie
Londyn liczył 800 tys.
zaś Menchester 84 tys.

Zmiany społeczne zachodzące w Rzeczypospolitej i stały
napływ ludności ze wsi do miasta spowodował szybki wzrost
liczby mieszkańców Warszawy. Przytoczenie dokładnej liczby dla
XVIII wieku nie jest możliwe, nie było bowiem dokładnych spisów
ludności, a przybliżone dane obliczone zostały na podstawie informacji
podatkowych. Precyzyjna liczba jest tym trudniejsza do ustalenia, że
obszar miasta ciągle się zwiększał. Warszawa w 1754 r. mogła liczyć
ok. 24 tys. mieszkańców, w roku 1784 – 63 tys., zaś już w 1792 – ponad
100 tys. W ciągu niespełna czterdziestu lat ludność miasta wzrosła
o ok. 70 tys.
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Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Krakowskie Przedmieście od kolumny Zygmunta,
Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/449, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)

Bernardo Bellotto zw. Canaletto,
Widok Warszawy z pałacem Ordynackim,
Zamek Królewski w Warszawie,
nr inw. ZKW/439,
fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)
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Już na sejmie konwokacyjnym w roku 1764 powołano do życia komisję dobrego
porządku (łac. boni ordinis). Początkowo komisja miała niewielkie uprawnienia, koncentrujące się na Starej i Nowej Warszawie, w niedługim jednak czasie rozszerzyła swoją
działalność na inne części miasta, sprawując nadzór nad finansami miejskimi, cechami rzemieślniczymi i gildiami kupieckimi, a także decydując o planowaniu przestrzennym zabudowy miasta, numerowaniu domów, utwardzaniu ulic czy budowie kanałów.
Do zadań komisji należało także kontrolowanie stanu zabudowy oraz brukowanie ulic.
Utwardzona ulica stała się luksusem, analiza ogłoszeń wynajmu pomieszczeń w prasie
warszawskiej prowadzi do wniosku, że brukowana ulica była swoistą reklamą wynajmowanego lokalu.
Zdecydowanie gorzej wyglądała kwestia oświetlenia ulic, co złośliwie komentowano
stwierdzeniem, że oświecenie przyszło do Warszawy szybciej niż oświetlenie. Oświetlenie
posesji było obowiązkiem właściciela. Miasto ograniczało się do oświetlenia ratusza czy pomników, czego przykładem było zainstalowanie latarni przy Kolumnie Zygmunta czy figurze
Matki Boskiej Pasawskiej.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Krakowskie Przedmieście w stronę kolumny Zygmunta, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/450, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment z latanią na pierwszym planie)

Plan Warszawy z 1831 r., z zaznaczoną na czerwono linią okopów Lubomirskiego, POLONA

Czy wiesz, że...?
W dawnej Warszawie śmieci
i wszystko, co wyprodukował człowiek, lądowało
wprost na ulicach. Należało uważać, aby nie wdepnąć
przypadkiem w to i owo, ale
także spoglądać do góry,
żeby nie dostać się pod pomyje wylewane przez okno.
Często głośno oznajmiano:
„Idzie się, idzie się”, aby
nie zostać uraczonym takim
szczególnym prysznicem.

Od roku 1770 Warszawę oplatały okopy, których celem było zapewnienie higienicznego bezpieczeństwa miasta. Okopy, nazwane
od nazwiska ówczesnego marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego odpowiadającego za bezpieczeństwo króla,
na lata wyznaczyły granice rozwoju terytorialnego miasta. Obszar
Warszawy zamknięty w granicach tzw. okopów Lubomirskiego wynosił ponad 1500 ha. Warszawa awansowała do rzędu kilkunastu
dużych miast europejskich, których ludność przekraczała 100 tys.
mieszkańców.
Osiedlanie ludności wymagało uregulowania istniejących
ulic oraz wytyczenia nowych, jak na przykład na Powiślu,
którego zabudowę wznoszono na osuszanych terenach leżących
w bezpośredniej bliskości Wisły.
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Na 115 tys. mieszkańców
rzemiosłem trudniło się
ok. 4570 osób.
Najliczniejsze były zawody
zaspokajające codzienne
potrzeby mieszkańców:
krawcy i szewcy (593 i 621);
cieśle i murarze (1206);
piekarze, rzeźnicy
i młynarze (494)
obróbka drewna (389),
metali (282) i skóry (143).
Kupiectwem trudniło się
ok. 1467 osób–od wielkich
bankierów i bogatych
kupców do drobnych
przekupniów–śledziarzy.

Ulica Marszałkowska zawdzięcza swoją nazwę marszałkowi
Franciszkowi Bielińskiemu. Trudno uwierzyć, że na początku
XVIII wieku w miejscu najbardziej ruchliwej warszawskiej ulicy była jedynie polna droga, biegnąca ze Starej Warszawy do
wsi Rakowiec.
Wszystko zmieniło się w 1757 r., kiedy to marszałek wielki
koronny Franciszek Bieliński, założył jurydykę Bielino i tam
się osiedlił. Pierwszy wytyczony odcinek nowej, wybrukowanej
w 1761 r. ulicy, rozciągał się pomiędzy dzisiejszą Królewską
i Sienkiewicza. Tam też zaczęła pojawiać się pierwsza zabudowa przyszłej Marszałkowskiej.
W 1766 r., po śmierci marszałka, ulica zmieniła nazwę na
Bielińską i została przedłużona do Rogatek Mokotowskich
(plac Unii Lubelskiej). Po czterech latach, w 1770 r., nastąpiła ponowna zmiana nazwy na obecną. Od roku 1865 Marszałkowska stała się ulicą wielkomiejską, handlową; przed
I wojną światową było tu ok. 300 sklepów. Stała się główną
ulicą warszawskiego city. Obecnie liczy 3440 metrów długości.

Portret Franciszka Bielińskiego, Józef Tadeusz Polkowski, 1863, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Komisja Brukowa
Komisja Brukowa działająca
w Warszawie w latach: 1740–94.
Jej zadaniem było oczyszczenie
miasta, zbudowanie kanalizacji,
oczyszczenia wody a przede
wszyskim wybrukowanie warszawskich ulic. Na czele Komisji
stał marszałek wielki koronny
Franciszek Bieliński. W trosce
o porządek i zdrowie publiczne wydał ostre rozporządzenia
zmuszające mieszkańców do
zachowania czystości.

W 1785 r. magistrat miejski zalecił montowanie latarni w bramach
kamienic oraz przed znaczniejszymi budynkami „narodowymi”
i prywatnymi. Choć z przyczyn finansowych nie przybrało to charakteru masowego, zapoczątkowało oświetlenie miasta w późniejszych czasach. Do końca tego wieku udało się znacznie zwiększyć
liczbę latarń (już w 1787 r. było ich 2547).
Rozpoczęta przez marszałka wielkiego koronnego Franciszka
Bielińskiego akcja brukowania ulic i porządkowania centralnych placów miejskich zbliżyła Warszawę pod względem infrastruktury do
miast europejskich. Dzięki funduszom pochodzącym z tzw. podatku
brukowego udało się w latach 1740–1794 uregulować i wybrukować
75% stołecznych ulic, co de facto odnosiło się tylko do ścisłego śródmieścia.

O ówczesnym wyglądzie ulic dowiadujemy się z opracowania samej komisji pod tytułem: Planta Kommissyi do Wychędożenia
y Reperacyi Brukow y Kanałow Miasta Starey y Nowey Warszawy Constt. (…) in Anno 1743. Oto fragment opisu stanu ulic: gnoiow
y błota po wszystkich ulicach pełno, tak, że iuż trudność sprawuią przeieżdżaiącym. Bruki na wielu ulicach popsowane, na wielu zaś cale ich
niemasz, co ustawicznie czyni nieochędostwo, y na inne mieysca brukowane błota przypuszcza. Z innych podobnie mieysc iedne drogi gnoiami
cale zawalone, inne częścią gnoiami, częścią nie maiąc od wieku żadney naprawy continuo concursu iadących zepssowane.
Henryk Walendowski, Błoto dochodziło koniom po brzuchy [Ulice i bruki warszawskie dawniej], „Nowy Kamieniarz”, 34 (5/2008), http://www.rynekkamienia.pl/Archiwum
pdf/NK_34_Bruki_warszawskie.pdf (dostęp: 2 X 2019).
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Wspomniane okopy Lubomirskiego miały zabezpieczać miasto
z zewnątrz, jednak samo miasto również musiało dbać o poprawny
stan warunków sanitarnych. Instrukcji marszałka koronnego, którego rolę możemy porównać do dzisiejszej funkcji ministra spraw
wewnętrznych, nie respektowano, a powoływany w czasie zarazy
burmistrz powietrzny sprawował nie tylko władzę sanitarną, lecz
również administracyjną. Warszawa nie doczekała się – wzorem
innych miast – urzędu odpowiedzialnego za stan higieniczny stolicy.
W tym czasie powstał tzw. personel karowy – obsługujący
kary, czyli wozy usuwające nieczystości. W jego gronie znajdował się gnojowy i rynsztokowy, których stanowiska zostały zlikwidowane dopiero pod koniec XVIII wieku. Nie oznaczało to,
że problem rynsztoków zniknął, nawet przeciwnie, zalegające nieczystości były nieodłącznym elementem krajobrazu miasta przez
następne stulecie. Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja nadzoru nad ruchem drogowym. Regulacją ruchu na ulicach Warszawy
zajmowała się ówczesna straż miejska, odpowiedzialna nie tylko
za ruch pojazdów, ale także pieszych. Problem ruchu ulicznego może z perspektywy czasu wydawać się dość zabawny, jednak uważna analiza wspomnień z tamtego okresu prowadzi
do wniosku, iż ruch uliczny w Warszawie był natężony, zaś w czasie
karnawałów czy sejmów – jeśli wierzyć naocznym obserwatorom
– większy nawet niż w Berlinie.

Czy wiesz, że...?
Kandydat na kata musiał
mieć odpowiednie kwalifikacje. Obok umiejętności czytania i pisania oraz znajomości podstaw łaciny, w której
sporządzano wyroki, oczekiwano podstawowej wiedzy
na temat ludzkiej psychiki,
a także... anatomii, przydatnej
podczas torturowania podejrzanych i wykonywania egzekucji skazanych.

W roku 1766 weszła w życie nowa ordynacja mennicza oparta na tzw. kolońskiej
grzywnie srebra (233.812 gramów czystego srebra). Z jednej
grzywny wybijano 80 monet
jednozłotowych odpowiadających 4 groszom srebrnym.
Jednocześnie złotówka równała się 30 groszom miedzianym.
Czyli 1 grosz srebrny równy
był 7,5 groszom miedzianym.
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Nie wszystkie manufaktury miały przynosić zyski, niektóre pracowały na rzecz
kraju, jak chociażby ludwisarnia na Podwalu, zajmująca się odlewaniem dział
i amunicji. Do 1780 r. odlano tam 28 armat. W kolejnych latach powstały tam
53 działa oraz uruchomiono produkcję sprzętu artyleryjskiego.
Wizytówką warszawskiej produkcji były powozy z wytwórni Tomasza Michała Dangla, który odbywszy praktyki w londyńskiej wytwórni powozów, rozpoczął produkcję w Warszawie pojazdów modnych wśród warszawskiej magnaterii. Zatrudniał on ok. 300 osób, a na składzie miał zazwyczaj ok. 100 powozów
w cenie od 100 do 2000 złotych. Dbał o nowoczesność swych wyrobów, wzorując
się na najnowszych modelach z Londynu.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Krakowskie Przedmieście w stronę kolumny Zygmunta, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/450, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment przedstawiający prawdopodobnie wnuki artysty: Edwarda i Gustawa.)

Manufaktura
to duży zakład produkcyjny, w którym istnieje podział pracy, ale prace są
wykonywane ręcznie, bez
użycia maszyn. Zakład,
w którym produkcja odbywa się z wykorzystaniem
maszyn to fabryka.

Warszawa, podobnie jak inne miasta osiemnastowiecznej Europy,
była zadłużona na kwotę przewyższającą kapitał miasta i wpływy
z podatków. Zyski dawnego miasta były związane z prawem monopolu, co w przypadku Warszawy czasów stanisławowskich ograniczało się do cegielni, prochowni i wagi. Monopol miasta oznaczał,
że tylko ono miało prawo prowadzenia określonej działalności. Monopol wagi był zatem wyłącznym prawem władz miejskich do ważenia wszystkich towarów na wadze miejskiej, jednak z perspektywy
czasu należy sądzić, iż stosowano to tylko w przypadku towarów
o dużych gabarytach.
Ważnym źródłem dochodów miejskich pozostawały manufaktury publiczne, wśród nich najważniejsza mennica warszawska przy
ul. Bielańskiej, powołana jedną z pierwszych decyzji Stanisława
Augusta. Mennica od roku 1776 była w gestii królewskiej i cieszyła
się wyjątkową opieką monarchy, ze względu na jego zamiłowanie do
medalierstwa.
Wazon z Królewskiej Fabryki Farfurowej
w Belwederze, w kolekcji Muzeum Warszawy

46

W latach osiemdziesiątych XVIII wieku rozwinął się też przemysł spożywczy.
W 1787 r. uruchomiono na warszawskiej Pradze fabrykę makaronów,
co w kraju słynącym ze zbóż i młynów wydaje się jak najbardziej uzasadnione.
Na rynek spożywczy oraz na potrzeby farmaceutyczne produkowano w pobliżu
Arsenału ocet. Zmiany w stylu życia spowodowały też zainteresowanie wodą źródlaną, którą sprowadzano do Warszawy, zwłaszcza na dwór królewski. W epoce
stanisławowskiej źródlaną wodę pozyskiwano na Marymoncie.
Widok
Mennicy
Królewskiej
w Warszawie,
Antoni Dal
Trozzo,
litografia
ok. 1827,
POLONA
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Ciekawostką pozostaje fakt, iż w XVIII wieku Warszawę zamieszkiwało
więcej mężczyzn niż kobiet. Niewątpliwie przyczyną było podniesienie Warszawy do rangi centrum życia politycznego i kulturalnego. Wpływ
na to miały odbywające się tu sesje sejmowe, a co za tym idzie – napływ ludności do miasta.
Warunkiem dalszego pomyślnego istnienia Rzeczypospolitej, zwłaszcza po
I rozbiorze, było przeprowadzenie reform społecznych. Oświeceniowa filozofia
płynąca do kraju z innych państw Europy, szczególnie Francji, zwracała się ku nauce i naukowym metodom badań, a przeciwstawiała się zacofaniu społecznemu.
Ideały oświeceniowe stały się podporą przemian społecznych, a ich symbolem
było powołanie Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego polskiego ministerstwa oświaty publicznej, którego celem było wprowadzenie edukacji świeckiej
i przeprowadzenie głębokich reform szkolnictwa polskiego. W tej dziedzinie
ogromnie zasłużyli się Hugo Kołłątaj i Stanisław Kostka Potocki.
Portret Stanisława Kostki Potockiego, Anton Graff,
1785, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Portret Hugona Kołłątaja, Józef Peszka, 1791,
Zamek Królewski w Warszawie

W tym czasie w Warszawie działało ponad 180 firm kupieckich, których domy dawały zatrudnienie rzeszom pracowników. W niedługim czasie pojawiły się też miejsca handlu, jak targowisko Pociejów słynący z handlu przedmiotami używanymi.
Zmiany objęły także życie społeczne. Druga połowa XVIII wieku to okres,
w którym do głosu doszło mieszczaństwo, do tej pory pozostające na uboczu życia
społecznego. Bogacący się mieszkańcy miast zaczęli stawać się partnerem dla magnaterii i szlachty, przede wszystkim w sferze gospodarczej, ale i towarzyskiej.
Od roku 1775 szlachta mogła zajmować się handlem, za co wcześniej groziła
utrata szlachectwa. W czasach Stanisława Augusta dokonały się przemiany ekonomiczne, gospodarcze i ideologiczne, doprowadzając m.in. do powstania nowej warstwy społecznej – bankierów i kupców, którzy w XIX wieku przerodzą się w burżuazję. Postęp gospodarczy kraju niósł zapotrzebowanie na kredyty, przede wszystkim
ze strony szlachty i państwa, co doprowadziło do powstania licznych banków. Największym potentatem finansowym stolicy stał się Piotr Tepper.
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O pieniądzach słów kilka
Dochody i ceny za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:
Roczna pensja Tadeusza Kościuszki jako instruktora podbrygadiera 864 zł
fundusz na utrzymanie Korpusu Kadetów 600 tys. zł
dochód roczny wojewody kijowskiego Stanisława Lubomirskiego w 1770 r. ok. 3 mln zł
dochód roczny Stanisława Augusta: w 1766 r.: 8,647 mln zł,
w 1769 r. krawiec za uszycie kontusza brał 10 zł, za uszycie bekieszy 6 zł, za uszycie spodni 3 zł,
funt szynki kosztował 12 gr, funt cielęciny 7 gr, funt schabu 7 gr, funt baraniny 5 gr,
senator świecki rocznie zarabiał 14 000 zł, marszałek sejmu 30 000 zł, hetman wielki koronny 120 000 zł,
hetman polny koronny 80 000 zł, kapral 290 zł, szeregowiec 144 zł
Dzienna płaca pomocnika murarskiego wynosiła: 38 gr, brukarza – 75 gr
beczka piwa kosztowała 4 zł
kopa (60) jaj – 2 zł
opłata za list do Moskwy – 2 zł 15 gr
(www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne)
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Noszą ubiory polskie, tradycyjne, albo zagraniczne według ostatniej mody francuskiej czy
angielskiej, wytworne, a dla wielu wyszukane. Lokaje z powozów i karet ubrani są często
z niemiecka, a w chłopskich wozach jadą włościanie w samodziałowych koszulach.
Gdybyśmy zechcieli wybierać miss elegancji polskiego oświecenia, wybór byłby zaiste trudny! Nigdy chyba nie było w Polsce tylu pięknych i strojnych pań. Pierwsze damy ówczesnej Rzeczypospolitej – Izabela
z Poniatowskich Branicka, Izabela z Flemmingów Czartoryska, Izabela z Czartoryskich Lubomirska
czy Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa – prześcigały się w nadążaniu za paryskimi nowinkami.
Rywalizowały ze sobą w przepychu urządzania pałacowych wnętrz, sielankowości sentymentalnych ogrodów,
liczbie kochanków i wytworności strojów. Najnowsze kreacje francuskie znane były Polkom już nie tylko
z żurnalowych rycin, ale i z autopsji – żony i córki najmożniejszych magnackich rodów często wojażowały
za granicę i pałac wersalski był im niekiedy lepiej znany niż sale warszawskiego zamku.
(A. Sieradzka, Żony modne: historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa 1993, s. 78).

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Elekcja Stanisława Augusta, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/453, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragmenty)
Szkoła Rycerska, widok pałacu Kazimierzowskiego, ok. 1785, Zygmunt Vogel, Muzeum Narodowe w Warszawie

W nurt przemian wpisała się też założona w 1765 r. tzw. Szkoła Rycerska, której siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim (obecnie teren Uniwersytetu
Warszawskiego). Jej zadaniem było nie tylko przygotowanie przyszłych oficerów,
ale także wykształcenie i wychowanie patriotycznej elity państwa. Realizacja idei
oświeceniowych opierała się na mecenacie państwa, co umożliwiało kształcenie
młodzieży niezamożnej. W gronie absolwentów uczelni znaleźli się także uczestnicy walk narodowowyzwoleńczych z XVIII i XIX wieku: Tadeusz Kościuszko,
Józef Longin Sowiński czy Jakub Jasiński.
Warszawa była niekwestionowanym ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego, była również centrum mody. Na obrazach Canaletta możemy odnaleźć stroje
wszystkich warstw społecznych: elegantek i modnych panów, mieszczan, szlachty,
skromnych sprzedawców, wojskowych, osób duchownych. W większości pokazani
są oni w kontekście konkretnej sceny ulicznej, czy jakiegoś wydarzenia jak to ma
miejsce np. w obrazie „Elekcji na Woli”, albo uczestniczą w targu na Rynku Nowego
Miasta, albo przypatrują się pracy w królewskiej malarni.
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Na jej przedmieściach w szybkim tempie wyrosły monumentalnej wielkości założenia
pałacowo-ogrodowe. Pałace rozlokowane przy ważniejszych traktach miasta, jak Krakowskie Przedmieście, Miodowa czy Senatorska, reprezentowały wspólny typ z dziedzińcem
ujętym skrzydłami bocznymi oraz reprezentacyjną bramą wjazdową. Czasami, jak w przypadku pałacu Potockich, przy bramie stawiano kordegardę.

Szkic na podstawie ryciny Pałac Radziwiłłów, R. Tirregaille, 1762, z zasobów BSKZ

Barok
(koniec XVI-po połowie XVIII w.)
W starożytności i renesansie poszczególne formy zestawiano ze sobą,
dążąc do harmonijnej,
spokojnej kompozycji.
Barok przeciwstawia sobie te same elementy,
wprowadzając wrażenie
ruchu i niepokoju, ale też
dominanty kompozycji.
Kompozycje są dynamiczne, ukształtowane
rzeźbiarsko, teatralnie.
Bardzo ważną rolę odgrywa dekoracja rzeźbiarska w postaci kartuszy, girland, festonów,
i puttów.

Warszawa w czasie, kiedy malował ją Canaletto nie była miastem
jednolitym jeśli chodzi o zabudowę i reprezentowała różnorodne style
i nurty architektoniczne. Nawarstwienie rozmaitych form architektonicznych od gotyku po klasycyzm wyróżnia dziś Warszawę spośród innych miast Rzeczypospolitej.
Od końca wieku XVII aż po połowę XVIII na ziemiach Rzeczypospolitej królował barok, a potem rokoko. Początek stylu przypadł w Polsce
na okres panowania królów elekcyjnych oraz czas wojen i niepokojów
społecznych, wywołanych wewnętrznymi konfliktami. Dla Warszawy
był to także początek jej stołeczności, gdyż pod koniec XVI stulecia
przeniósł się tu król wraz z dworem królewskim z powodu m.in. centralnego usytuowania miasta.Warszawa Wazów, Jana III i czasów saskich
była miastem, w którym przeważał styl barokowy, ze zwartą, wręcz ciasną, zabudową historycznego centrum miasta.

Przeniesienie stolicy do Warszawy
W 1595 r. Zamek Królewski na Wawelu, będący dotychczasową siedzibą polskiego
władcy, został strawiony przez pożar. Powodem pożaru były najprawdopodobniej zamiłowania alchemiczne Zygmunta III, który utrzymywał na swoim dworze znanych
mistrzów tej tajemnej wiedzy i sam poszukiwał uparcie osławionej cudownej mikstury,
która miała rzekomo przemieniać w złoto inne metale. 18 marca 1596 r. król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu się z rodziną i dworem z Krakowa do
Warszawy. Ostatecznie przeprowadzka miała miejsce 24 maja 1609 roku. Tym samym
Warszawa stała się nową, nieformalną stolicą Rzeczypospolitej.
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W drugiej połowie XVII wieku magnateria nabywała od drobnej szlachty i mieszczan posiadłości położone w okolicach Warszawy, wykorzystując malowniczy teren nadwiślańskiej skarpy. Tak było np. w podwarszawskim Milanowie, przemianowanym na
Wilanów. Zapoczątkowało to tworzenie się jednego z ważniejszych założeń urbanistycznych, na które składały się nie tylko reprezentacyjny pałac, ale również zabudowania folwarczne i wieś. Elementy kompozycji (architektura, zieleń, cieki wodne,
trakty komunikacyjne) zostały podporządkowane czytelnej do dzisiaj osi, biegnącej
ze wschodu na zachód i dzielącej symetrycznie założenie pałacowo-ogrodowe.
Pałac w Wilanowie, fot. m.st. Warszawa.
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Godną uwagi inwestycją na terenie Warszawy w czasach Jana III był
Marywil, czyli siedemnastowieczny kompleks handlowo-usługowy,
połączony z kaplicą upamiętniającą zwycięstwo pod Wiedniem oraz miejskim pałacem królewskim. Marywil powstał według projektu Tylmana
z Gameren. Na początku XIX w. został rozebrany i na jego miejscu obecnie
stoi Teatr Wielki
Również architektura sakralna korzystała ze wzorów europejskich, głównie za sprawą zagranicznych architektów tworzących na ziemiach polskich. Wśród nich na czoło wysuwa się postać pochodzącego z Holandii
Tylmana z Gameren, pracującego głównie na zlecenie rodów magnackich
i rodziny królewskiej.

Mar ywil

Warszawa, Pałac Krasińskich, pocztówka, POLONA

Pomnik
króla Zygmunta III
Wazy
wzniesiony w 1644 r. przez
jego syna Władysława IV,
który w ten sposób chciał
uczcić pamięć swego ojca.
Odlew wykonał ludwisarz
Daniel Tym. Pierwszy trzon
kolumny zrobiono z jednego bloku kamienia chęcińskiego pochodzącego
z kamieniołomu w Czerwonej Górze. Po tym jak zaczął pękać zamieniono go
na granitowy. Oba można
oglądać na ekspozycji obok
Zamku. Obecny trzon został wykonany w 1949 r.
z granitu strzegomskiego.

W świeckiej architekturze stolicy odnaleźć można zachodnioeuropejskie inspiracje. Korzystano przy tym z szerokiego wachlarza wzorców włoskich i francuskich. Najlepszym przykładem jest pałac Krasińskich wybudowany na zlecenie wojewody płockiego Jana Dobrogosta
Krasińskiego.

Pierwsze centrum handlowe Warszawy – wielkomiejskie założenie mieszkalno-handlowe zaprojektowane przez
Tylmana z Gameren na polecenie królowej Marii Kazimiery, wzniesione zostało w latach 1691–1695 i nazwane
od imienia inicjatorki Miastem Marii (fr. Marie Ville). Nietypowy plan pięcioboku nawiązywał do francuskich placów
królewskich, zakładanych w Paryżu od początku XVII wieku, miał zapewnić oprawę dla dworskich uroczystości.
Marywil mieścił również apartamenty królewskie, kaplicę oraz luksusowe lokale handlowe. Dopełnieniem kompleksu
był obszerny ogród. Inwestycja była chwalona przez współczesnych i zapewniła fundatorce liczne korzyści.

W tym czasie Warszawę zdobiły już budowle związane z dworem
królewskim, takie jak pałac Kazimierzowski czy Zamek Ujazdowski.
Nowy prąd wyznaczyło postawienie Kolumny Zygmunta – pierwszego
świeckiego pomnika w Warszawie. Dzięki niemu miasto znalazło się
w kręgu awangardowej sztuki europejskiej, gdyż od czasów starożytnych kolumna była zarezerwowana jedynie dla świętych. To właśnie
w siedemnastowiecznej Warszawie po raz pierwszy zerwano z tą tradycją.
Obok założeń pałacowych i budynków użyteczności publicznej na
specjalną uwagę zasługuje warszawski Arsenał, będący monumentalnym przykładem architektury wojskowej wzbogaconej dekoracją barokową. W początkach istnienia był parterowym składem broni zlokalizowanym przy ul. Długiej. Naroża budynku charakteryzowały
podwyższone, piętrowe pawilony nakryte namiotowym dachem, które
stały się popularne w architekturze nowożytnej Polski.
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Kolumna Zygmunta

Marywil widok z I poł. XVIII w. oryg.: Sächsisches
Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv, Dresden

Budynek na planie centralnym
jest rozplanowany w oparciu o zasadę symetrii
względem dwóch przecinających się osi. Najprostszy
to budynek na planie koła, kwadratu lub wieloboku.
Bardziej złożony to np. obiekt na planie krzyża
greckiego.

Tylman van Gameren, Kościół Sakramentek –
projekt. Rzut kościoła z centralnie usytuowaną konfesją
i rzut fragmentu klasztoru, 1687,
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
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z Gameren, jak np. pałac Krasińskich, wprowadziły do architektonicznego krajobrazu miasta nową, atrakcyjną formę
dojrzałego baroku.
Okres panowania Augusta II i Augusta III nie był politycznie ani gospodarczo pomyślny dla Rzeczypospolitej. Wpływ
na to miał m.in. wzrost znaczenia państw ościennych i ich ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski. Zarazem jednak obecność dworu saskiego w Warszawie oraz kontakty kulturalne
z Dreznem dały stolicy duże możliwości rozwoju.
Był to okres schyłkowej fazy baroku, która płynnie
przechodziła w kolejny styl – rokoko, charakteryzujący się niebywałą dekoracyjnością. Często też nazywa się
ten czas epoką opery. Napływ architektów saskich do
Warszawy zaowocował zastosowaniem nowych form, często o genezie francuskiej, które można dostrzec w przebudowanych w tym czasie rezydencjach, takich jak pałac Branickich na Podwalu, pałac Błękitny Zamoyskich

Tylman z Gameren, Jeden z pierwszych projektów Kościóła Bernardynów na Czerniakowie,
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie.

Kościół Sakramentek na Nowym Mieście, fot. K. Zawiła

Palladianizm
To nurt architektury
renesansowej
wywodzący się od architekta
Andrei Palladia, odwołujący się do czystej formy architektonicznej
starożytnego
Rzymu i Grecji. W Rzeczypospolitej idee palladianizmu wpłynęły
na formy architektury
pałacowej, zwłaszcza
u schyłku XVIII stulecia. W Warszawie
przykładem architektury palladiańskiej jest
Królikarnia
projektu
Dominika Merliniego;
zaś jej odmianą – pałac
Prymasowski w Warszawie autorstwa Efraima
Schroegera.

Przykładem monarszej fundacji jest kościół Sakramentek pw. św. Kazimierza na Nowym Mieście. Budowla reprezentuje popularny w całej Europie typ świątyni zaprojektowanej na planie centralnym – od czasów
renesansu uosabiający budynek idealny. Tylman, podobnie jak inni architekci tego okresu, chętnie odwoływał się do znanych projektów architektonicznych.
Cały wachlarz elementów czerpał z traktatu Andrea Palladia , który
postulował, aby w projektowaniu kierować się określonymi rozwiązaniami, w szczególności zaś wykorzystywać rozwiązania zaczerpnięte ze sztuki
starożytnej. Architektura kościoła Sakramentek zgodna jest z postulatem
Palladia, który dążył do tego, aby bryła kościoła była jak najbardziej przejrzysta. Tylman umiejętnie połączył powszechnie znane elementy architektury greckiej i rzymskiej. Kopułę kościoła zaprojektował, nawiązując
do późnorenesansowej architektury włoskiej. Wzorem innych architektów epoki często powielał swoje projekty, czego dowodem jest kościół
oo. Bernardynów w Warszawie. Budowle projektowane przez Tylmana
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Kościół Bernardynów na Czerniakowie, fot. K. Zawiła

Kościół Bernardynów na Czerniakowie – wnętrze, fot. K.Zawiła
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Wyjątkową realizacją doby saskiej była budowa kościoła ss. Wizytek. Unikatowa w skali Warszawy fasada
została ukształtowana z dwóch kondygnacji: szerszej
i węższej, co od razu przywołuje analogię do kościoła
Il Gesù w Rzymie (dwie kondygnacje, z których górna jest węższa, połączona z dolną spływami wolutowymi). Świątynia charakteryzuje się doskonałymi proporcjami oraz przenikaniem się nawzajem wypukłych
i wklęsłych części kolumnowej fasady. Sugeruje to inspirację rzymskim barokiem, m.in. kościołem Santa
Maria in Campitelli projektu Carla Rainaldiego.
Rzymskie odniesienia ma również rzut świątyni oraz
jej przestrzenne rozplanowanie. Charakterystyczny
przerwany szczyt zaś mógł być inspirowany naczółkiem kościoła San Lorenzo w Rzymie.
Kościół św. Jana w Wilnie, fot. Karol Guttmejer
Pałac Mniszchów, 1779 r., Canaletto, Zamek Królewski w Warszawie

Pałac Holenderski w Dreźnie

czy inspirowany drezdeńskimi rezydencjami pałac Mniszchów przy ul. Senatorskiej. Ogrodzenie, wybudowane między rokiem 1733 a 1737, niewątpliwie inspirowane było ogrodzeniem
pałacu Holenderskiego w Dreźnie projektu Johanna Rudolpha Faescha i Matthäusa Daniela
Pöppelmanna.

Po tym poznasz Rokoko
koguci
grzebień
rocaille
- muszla
motyw
abstrakcyjny
Detal w stylu rokoko, arkady międzynawowe,
kościół Wizytek w Warszawie
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motyw roślinny
natura

Santa Maria in Campitelli, Rzym,
fot. ze zbiorów BSKZ
Kościół Wizytek w Warszawie, fot. ze zbiorów BSKZ
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pawilony koszar
Czy wiesz, że...?
W 1970 r. podjęto decyzję o przesunięciu Pałacu
Lubomirskich tak, by zamykał Oś Saską i zasłaniał elewację Hali Gwardii, która
nie podobała się ówczesnym
władzom. Po odcięciu fundamentów budynek obrócono na specjalnych szynach
o 78 stopni. Było to niezwykłe osiągnięcie techniczne!

Pałac
Lubomirskich
Żelazna Brama
brama Zachodnia

Pałac Saski

Zamek Królewski w Warszawie, 2019, fot. K. Zawiła

Oś Saska
założenie liczące ponad
1600 m, ciągnące się od
Krakowskiego
Przedmieścia do pól elekcyjnych na Woli, gdzie
punktem centralnym był
pałac Saski z wewnętrznym dziedzińcem oraz
ogród pałacowy, późniejszy pierwszy publiczny
ogród stolicy.

W czasach saskich przystąpiono też do przebudowy Zamku Królewskiego, który otrzymał wówczas późnobarokową, reprezentacyjną
fasadę od strony ogrodów. Jego nowe wnętrza nie miały sobie równych
w ówczesnej Polsce, jednak nie zachowały się do późniejszych czasów,
gdyż zostały przebudowane w epoce Stanisława Augusta.
August II, wzorem poprzedników, a także innych władców europejskich, przystąpił do tworzenia własnej rezydencji, wybrawszy na ten
cel odkupiony od spadkobierców dawny pałac Andrzeja Morsztyna.
Wzorując się na Wersalu, August II pragnął stworzyć założenie urbanistyczne podkreślające powagę majestatu królewskiego. Realizacja miała
opierać się na osi, wzdłuż której rozmieszczony miał być pałac, dziedziniec pałacowy, koszary wojskowe oraz ogród. Od strony Krakowskiego
Przedmieścia dziedziniec zamykała brama główna, zaś od zachodu –
Żelazna Brama, wyznaczająca kres Ogrodu Saskiego.
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Krakowskie Przedmieście
plan Le Rouge’a, 1768
Wersal Pierre Patel, 1668, Muzeum Historii Francji

67

Na dobre zadomowił się w latach siedemdziesiątych XVIII w., jednak już wcześniej niektóre przebudowywane budynki barokowe posiadały cechy stylu klasycznego. Warto wspomnieć tu kościół Karmelitów przy Krakowskim Przedmieściu, z pierwszą klasycystyczną fasadą
w Warszawie. Projektując ją, Efraim Schroeger sięgnął po obce wzorce, inspirując się kościołem oratorianów w Paryżu, zaprojektowanym przez Pierre’a Caqué w 1745 r. Warszawski projekt Schroegera
jest zdecydowanie bardziej monumentalny dzięki zastosowaniu masywnych, kamiennych kolumn w dwóch kondygnacjach fasady oraz
użyciu kamiennej okładziny. Inną zmianą względem pierwowzoru
było zastosowanie na skrajach fasady małych dzwonnic zamiast grup
rzeźbiarskich.
Jedną z pierwszych klasycystycznych budowli świeckich był pałac
Teppera, również zaprojektowany przez Efraima Schroegera. Budynek przy ul. Miodowej różnił się od rezydencji magnackich doby
baroku tym, że powstał nie dla przedstawiciela magnaterii, a warszawskiej burżuazji – bankiera Piotra Teppera.
Kamienica Prażmowskich ul. Krakowskie Przedmieście, fot. K. Zawiła

Rokoko (2 poł.
XVIII w.)
Styl w sztuce europejskiej, charakteryzujący
się lekkością, dekoracyjnością, swobodną
kompozycją, asymetrią,
płynnością linii i wyszukaną ornamentyką,
oraz jasnością wnętrz.

Architektura mieszkalna w czasach baroku zaczęła otrzymywać wyrafinowane formy. Przykładem są m.in. zabudowania Krakowskiego Przedmieścia, wśród nich zaś szczególnie kamienica Prażmowskich przebudowana przez Jakuba Fontanę w połowie XVIII wieku. Budynek, zwieńczony
rocaille’em, jest jedną z najpiękniejszych kamienic rokokowych w Polsce.
Sąsiadująca z nim kamienica Johna przebudowana w 1754 r. i przykryta
czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami również zachwycała
rokokową ornamentacją.

R okoko charakteryzuje się wielością ozdób, niekiedy sprawiającą wra-

żenie przesady. Miało to dawać złudzenie ruchu, rozedrgania, roztańczenia. Warszawskie kamienice nie uzyskały jednak tak wyrafinowanych form,
jak powstałe w tym okresie budynki w Dreźnie czy Wrocławiu.

Detal rokokowy
z kamienicy Prażmowskich

Druga połowa wieku XVIII przyniosła zwiastuny nowego nurtu w architekturze. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych architektura
odwoływała się do form antycznych, czyli klasycznych, stąd jego nazwa:
klasycyzm. Różnił się od form baroku, do których przyzwyczaili się
mieszkańcy ziem Rzeczypospolitej. Charakteryzuje się surowością i szlachetną prostotą.
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Koścół Karmelitów przy ul. Krakowskie Przedmieście, fot. K. Zawiła

Klasycyzm
(przełom XVIII
i XIX w)
„Klasycyzm”
pochodzi
z łaciny (classicus) i oznacza
„doskonały”, „pierwszorzędny”, „wzorowy”. Styl klasyczny w sztuce nawiązywał
przede wszystkim do antyku,
kultury starożytnych Greków
i Rzymian. W architekturze
styl ten polegał na odwzorowywaniu i powielaniu charakterystycznych elementów
architektury starożytnej. Znaczącą rolę odgrywała symetria
i monumentalizm. Budowle
wznoszono na planie prostokąta lub koła. Dekoracje były
zazwyczaj oszczędne – przeważały klasyczne girlandy,
wazy, rozety, liście palmowe
ułożone w wachlarz czy liście
akantu.
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Drewno jako tani budulec wykorzystywano powszechnie nie tylko na przedmieściach,
ale i w zwartej zabudowie centrum miasta. Chociaż jest materiałem nietrwałym, narażonym
na rozmaite niebezpieczeństwa i zniszczenia, korzystano z niego chętnie ze względu na łatwą
dostępność.
Wieki XVII i XVIII sprawiły, że w przeważającej mierze gotyckie miasto o prowincjonalnym charakterze stało się aglomeracją godną miana stolicy wielkiego państwa europejskiego.
Katastrofy wojen, w tym szwedzkiego „potopu”, skutkowały nie stagnacją, a wzmożonym
ruchem budowlanym. Początek XVIII stulecia przyniósł ze sobą mecenat Sasów, z czym wiązał się zupełnie nowy nurt artystyczny, odwołujący się do artystycznych poszukiwań ośrodka
w Dreźnie.
Warszawa stała się miastem pałaców, ogrodów, kościołów i kamienic. Architektura
ta nie tylko korzystała z inspiracji budownictwem Europy Zachodniej, ale także łączyła
je z lokalną tradycją budowlaną. Przemieszane style nadawały budowlom niepowtarzalne
kształty i wyjątkowe formy. Dzięki temu powstało miasto o unikalnym obliczu architektonicznym, z obiektami zasługującymi na uwagę nie tylko w skali kraju.
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Plac Żelaznej Bramy, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/455, fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment)

Czy wiesz, że...?
Tabula rasa (łac.) – to
dosłownie: biała kartka – przekonanie, że
człowiek w momencie
narodzin jest czystą,
niezapisaną kartą, która
zapełnia się doświadczeniami życiowymi.

Pałac przy ul. Miodowej zwiastował też pojawienie się typu kamienicy czynszowej, jaka upowszechniła się w architekturze miast europejskich XIX i XX wieku. Na parterze było miejsce dla lokali handlowych,
powyżej mieściły się mieszkania do wynajęcia, zaś na ostatnich piętrach
– mieszkania właściciela. Nie stosowano już mansardowych dachów,
bocznych oficyn czy reprezentacyjnego dziedzińca. Klasycyzm odzwierciedlał również zmiany w strukturze społecznej, był widocznym znakiem
nowego nurtu umysłowego – oświecenia.
Budownictwo drewniane, którego źródłem poznania często bywa
malarstwo Canaletta, było charakterystyczne dla ziem całej ówczesnej
Rzeczypospolitej. Warszawa nie stanowiła tu wyjątku. Oglądając obrazy
malarza, trudno nie odnieść wrażenia, że w architekturze stolicy reprezentacyjne obiekty murowane przeplatały się z wiejskimi domami, kościołami i dworkami, sprawiającymi wrażenie przeniesionych z małych
miasteczek licznie rozrzuconych po terenach I Rzeczypospolitej.
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Krakowskie Przedmieście, Warszawa, 2019, fot. m.st. Warszawa

N otatki

A r c h i t e k c i X V I I I w i e c z n e j Wa r s z a w y
Tylman
z Gameren

70

Karol Bay

Jakub Fontana

Efraim
Schroeger

Bogumił Zug

Jan Christian
Kamsetzer

(1632–1706)

(1678–1740)

(1710–1773)

(1727–1783)

(1733–1807)

(1753–1795)

Holender zamieszkały i pracujący
w Polsce, projektujący kościoły, pałace i dwory. Jest autorem
warszawskiego kościoła Sakramentek, Marywilu, pałacu
Krasińskich czy kościoła na
Czerniakowie. Był także projektantem barokowego pawilonu
łaźni zaprojektowanej dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który po przebudowie
i rozbudowie stał się Pałacem na
Wyspie.

Jako architekt jest znany głównie
z projektów kościołów na terenie
Rzeczypospolitej. Projektował
nie tylko budynki, ale i ołtarze.
Brał udział w przebudowach kościołów Augustianów na ulicy
Piwnej oraz kościoła Wizytek
przy Krakowskim Przedmieściu.

Pochodzący z rodziny włoskich
architektów w Polsce działał na
styku baroku i klasycyzmu. Projektował najczęściej reprezentacyjne pałace nie tylko w Warszawie, ale także na terenie całej
Polski. Oprócz projektowania
tworzył także pomiary Warszawy.
Był autorem przebudowy Pałacu Biskupów Krakowskich
uwiecznionego na obrazie Canaletta oraz kościoła św. Krzyża w
Warszawie.

Ten pochodzący z Niemiec architekt działał głównie w kręgu Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Do jego najważniejszych prac
należał projekt fasady koscioła
Karmelitów, Pałacu Teppera
w Warszawie oraz przebudowa
w stylu klasycystycznym Pałacu
Prymasowskiego.

Jeden z najlepszych przedstawicieli klasycyzmu w czasach
stanisławowskich. Zug był autorem projektów wielu założeń
parkowo-pałacowych, takich jak
ogród Izabeli Lubomirskiej
na Mokotowie czy zespół parkowo-pałacowy w Natolinie.
Najważniejszym jego projektem
pozostaje ewangelicki kościół
pw. Świętej Trójcy przy placu
Narutowicza w Warszawie. Najciekawszą zaś realizacją było tajemnicze Elizeum.

Architekt królewski działający
głównie w Łazienkach Królewskich. Jest autorem przepięknej,
klasycystycznej elewacji północnej Pałacu na Wyspie. Projektował również przebudowy pałaców magnackich należących do
rodzin Tyszkiewiczów i Raczyńskich oraz Pałacu Branickich
na ulicy Miodowej.

Kościół Sakramentek

Kościół Wizytek

Kościół św. Krzyża

Kościół Karmelitów

Kościół św. Trójcy

Pałac na Wodzie, elewacja północna
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TU - 3 ZDJĘCIA w jednej linii

Oprócz funkcji dekoracyjnej poszczególne elementy czy detale pełnią
jednocześnie funkcje użytkowe oraz techniczne. Np. latarnia doświetla
wnętrze budowli, attyka wieńcząca elewację przysłania dach.
Celowe nadawanie elementom architektonicznym dekoracyjnych,
wyszukanych form, pozwala tworzyć piękne, niepowtarzalne dzieła budownictwa. Dla przykładu: można podeprzeć balkon odcinkiem stalowej belki, co dla samego bezpieczeństwa konstrukcji jest w zupełności
wystarczające. Ale o ileż piękniej i atrakcyjniej wygląda balkon, który
dźwigają na swych ramionach dwaj muskularni, mocarni mężczyźni!
Z uwagi na małą skalę w stosunku do całości budowli, jak i zazwyczaj
atrakcyjną formę, to właśnie detal w pierwszej kolejności może przyciągnąć nasz wzrok, stać się pierwszym etapem kontaktu z mijanym obiektem. Co zatem zyskasz, poznając znaczenie terminologii opisującej detale i elementy architektoniczne?
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i św. Józefa Oblubieńca, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54,
dzwonica w kształcie latarni

Ul. Twarda 6, detal w postaci Gwiazdy Dawida na fasadzie Synagogi Ryfki i Zalmana Nożyków

Od początków dziejów budownictwa twórcy dążyli do zdobienia budowli i nadawania im indywidulanego charakteru. Posługiwali się całą gamą elementów architektonicznych oraz detali, systematycznie poszerzaną wraz z rozwojem kolejnych
stylów architektonicznych, pojawianiem się kolejnych technologii i materiałów budowlanych.
Istnieje określenie: „kostium stylowy” przywołujące słuszne skojarzenie z „ubiorem” budowli. Detale architektoniczne to właśnie elementy tego ubioru. Są one
bardzo istotne, bo w znacznym stopniu decydują o efekcie końcowym dzieła architektonicznego. Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.
Forma detalu stanowi wyraz tendencji stylowych, panujących w danym okresie. Zastosowany detal pozwalał więc budować modnie, zgodnie z trendami,
co świadczyło o postępowości, podążaniu za nowymi prądami stylistycznymi.
Sposób ozdobienia budowli mógł być zarówno miernikiem geniuszu jego twórcy,
jak i wyrazem statusu społecznego jego właściciela. Bogaty, a jednocześnie kunsztowny detal pozwalał nadać danej budowli odpowiedni prestiż, podkreślający wagę
jego funkcji lub rangę jego lokalizacji. Detalom nadawano również znaczenie symboliczne, odwołujące się np. do mieszczącej się w budynku instytucji lub do postaci
fundatora, jego profesji lub zamiłowań.
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Kamienica, Al. Jerozolimskie 51.
Płaskorzeźbiony zwornik ze stylizowaną konewką nad bramą
wjazdową to czytelne odwołanie do profesji właścicieli – założycieli
słynnej warszawskiej firmy ogrodniczej „Bracia Hoser”

Gigant z kamienicy,
Al. Ujazdowskie 24

Kamienica, ul. Foksal 16.
Głowica kolumny dekorującej wejście do budynku,wyjątkowo
ciekawy przykład architektury historyzmu, w której swobodnie
i malowniczo zastosowano elementy detali architektonicznych
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Bukranion

Wspornik w kształcie
woluty z liściem akantu
Łazienki Królewskie, Warszawa 2019, fot. m.st. Warszawa

Rocaille

Każdego dnia, przemierzając ulice i place w takim mieście, jak Warszawa, doświadczamy kontaktu z zabytkową architekturą. Mijany przez Ciebie budynek nie będzie już tylko
kolejnym, anonimowym obiektem, który możesz sklasyfikować jedynie jako „stary”. Odczytasz i zrozumiesz to, co za pomocą detalu i poszczególnych elementów architektonicznych zapisał w nim jego autor. A więc przede wszystkim: w jakim stylu został udekorowany,
co jednocześnie pozwoli Ci ocenić czas jego powstania. Rozpoznając styl, dowiadujesz się też,
jak kształtowały się gusta i trendy w danej epoce, co podobało się ludziom w niej żyjącym.
Detal podpowiada Ci, które części budynku mają zwrócić Twoją uwagę (np. portal wejścia
głównego), czy budynek odgrywa jakąś szczególną rolę w przestrzeni, w której się znajduje
(np. podwyższony narożnik czy wieżyczka akcentujące zbieg ważnych ulic). Możesz rozpoznać cechy szczególne, wyróżniające prace jego twórcy, np. ornamenty, których stosowanie
szczególnie sobie upodobał. Zabytkowy budynek nie pozwoli Ci już przejść obok siebie zupełnie beznamiętnie. Zatrzyma, zaintryguje, może zachwyci, odsłoni wiele ciekawostek, które
dotychczas pozostawały nieodkryte. Prawda, że warto...?!
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Alegoria chwały
XVIII wieczna, symboliczna,
stiukowa dekoracja umieszczona
na elewacji ogrodowej głównego
korpusu Pałacu w Wilanowie

81

B arok
Barok to okres niepokoju, poczucia kruchości i przemijalności istnienia przy jednoczesnym zachwycie życiem.
Barokowe kościoły wzbudzały silne emocje wiernych. Wielkość i ozdobność budowli miały uwidaczniać małość człowieka do Boga, powodować niepokój i strach przed karą za grzechy, ale też ukazywać potęgę Kościoła. Wiernego przekraczającego progi świątyni porażało bogactwo ozdób. Kolorowe freski opowiadały biblijne
historie, a czasem imitowały architekturę.

CECHY:

Klasycyzm
Podstawa sztuki klasycystycznej, jej koncepcja piękna i zasady kompozycji zaczerpnięto z antyku. Klasycyzm był stylem, który w drugiej połowie XVIII wieku rozprzestrzenił się w całej niemal Europie. Wzmogło
się zainteresowanie sztuką starożytnego Rzymu, wyrażające się w badaniach wykopaliskowych, z których
najsłynniejsze stały się te prowadzone w Herkulanum i Pompei. Choć klasycyzm wywodzi się z tych samych źródeł i opiera się na tych samych założeniach teoretycznych, w różnych krajach wyraża się w odmienny sposób.
O architekturze klasycystycznej często się mówi, iż trzyma się reguł, jest pełna umiaru i utrzymana jest
w ludzkiej skali. W Polsce klasycyzm rozwijał się w epoce stanisławowskiej (1764–1795).

CECHY:

•

Budowle charakteryzowało bogactwo i przepych.

•

Architektura miała za zadanie pozornie wprawić budowle w ruch, spowodować, by były dynamiczne.

•

Elementami dominującymi w architekturze sakralnej są wysokie kopuły, które znajdowały się nad skrzyżowaniem naw. Zwieńczone były wysokimi latarniami, przykryte ozdobnymi hełmami.

•

Falista fasada dzięki łamanym liniom gzymsów, nadawała dynamizm obiektowi.

•

Dążenie do udziwnionej, zaskakującej formy wyrazu.

•

Sztukę cechowała ekspresja – dzieła miały wyrażać uczucia i szokować odbiorcę.

•

Stosowano kontrasty światłocieniowe i barwne oraz wyszukane skojarzenia.

•

Zróżnicowanie środków wyrazu.

•

Obiekty zakładano na skomplikowanym planie.

•

Dominowały efekty światłocieniowe.

•

Architektura klasycystyczna nawiązywała do wzorów greckich lub rzymskich świątyń.

•

Przekonanie o wyższości kultury antyku nad innymi epokami.

•

Harmonia, symetria i rytm, wywołujące wrażenie ładu i równowagi.

•

Charakterystyczny spokój i uporządkowanie w kontraście do baroku.

•

Dominowały proste linie fasad, elewacje są proste, bez wygięć i fal.

•

W budowlach występują proste bryły.

•

Charakterystycznym elementem architektury był portyk, czyli rodzaj otwartej przybudówki przed wejściem do budynku, wspartej na kolumnach, posiadającej szczyt (przyczółek) w kształcie trójkąta.

•

Dekoracje były zazwyczaj oszczędne–przeważały klasyczne girlandy, wazy, rozety, liście palmowe ułożone
w wachlarz, czy liście akantu.

•

Stosowanie nowatorskich rozwiązań urbanistycznych, np.: zabudowa miejska o dużej przestrzeni, z dominantą.

•

Klasycyzm był pojmowany jako odnowa pewnych właściwych form, za którymi stoi określony porządek
moralny, społeczny i polityczny.

Przykłady:

Przykłady:

Kościół Bernardynów na Czerniakowie – architekt Tylman z Gameren

Fasada północna Pałacu na Wodzie – architekt Jan Christian Kamsetzer

Kościół św. Krzyża – architekci: Józef i Jakub Fontana

Kościół św. Trójcy – architekt Szymon Bogumił Zug

Kościół Wizytek – architekt Karol Bay,

Kościół Karmelitów – architekt Efraim Schroeger

Pałac Krasińskich – architekt Tylman z Gameren

Pałac w Natolinie – architekt Dominik Merlini, (fotografia w tłe)
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B iogram
B er nardo B ellotto
zw . C analetto
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– Marcello Bacciarelli. O pozycji Canaletta świadczyła bliska zażyłość
z dworem, czego widomym znakiem był fakt, że córki artysty podawali
do chrztu członkowie dworu królewskiego.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/438,
fot. A. Ring i B. Tropiło, (fragment z autoportretem)

Prawdopodobne
zarobki netto
Bellotta:
400 dukatów/rok
+ 150 dukatów na
mieszkanie + 120 na
powóz + 40 na opał
i kolejne 120 dukatów na teatr

Malarstwo urodzonego w Wenecji Bernarda Bellotta zwanego Canalettem
zdominowało nasze myślenie o osiemnastowiecznej Warszawie i jak żadne
inne wpłynęło na współczesny wygląd stolicy. Bellotto przyszedł na świat
30 stycznia 1720 r. w Wenecji i od dziecka pobierał naukę w pracowni swojego wuja – niedoścignionego mistrza wedut Giovanniego Antonia Canala,
również zwanego Canalettem.
Pierwsze prace Canaletta świadczą o wyrobieniu artystycznym i potwierdzają przyjęcie stylu wuja, choć widać większą staranność niż u Giovanniego
Antonia. Do 1742 roku artysta działał w Wenecji, po czym udał się w podróż
do Rzymu i północnych Włoch, aby w 1747 roku na stałe opuścić Italię.
W wieku 27 lat Bernardo, zwabiony kuszącą propozycją elektora saskiego Fryderyka Augusta II (późniejszego króla Rzeczypospolitej
Augusta III), wyjechał do Drezna, gdzie został nadwornym malarzem elektora. Zapewne nie przypuszczał, że stolica Saksonii będzie tylko przystankiem w europejskiej podróży i że już nigdy nie wróci do rodzinnego miasta.
Włoscy artyści cieszyli się sympatią dworu elektora, co miało odbicie także
w architekturze saskiej stolicy. Wśród artystów przebywających wówczas
w Dreźnie był również późniejszy nadworny malarz Stanisława Augusta
86

W Dreźnie Canaletto namalował 17 widoków miasta przedstawiających najważniejsze budowle saskiej stolicy. Jako ukształtowany artysta, którego sława sięgała daleko poza granice Saksonii, w roku 1758
wyjechał do Austrii, gdzie przez pewien czas tworzył widoki założeń
pałacowych rodziny cesarskiej, by w obliczu zbliżającego się końca wojny siedmioletniej powrócić do Drezna. W roku 1767 w poszukiwaniu
monarszego mecenatu Canaletto udał się przez Warszawę do Petersburga, licząc na możliwość pracy dla carycy Katarzyny II. Po drodze
zatrzymał się w Warszawie, gdzie w 1768 roku król Stanisław August,
dostrzegając ogromny talent Włocha, uczynił go nadwornym malarzem.
Filolog i badacz związków polsko-włoskich w 1830 roku napisał, że
malarz: „przejeżdżając przez Warszawę, zaprzyjaźnił się z Bacciarellim
(…) a ten zapragnął go przedstawić królowi Stanisławowi, przez którego został przyjęty bardzo łaskawie i zaproszony nawet do pozostania
w Warszawie, zaproponowano mu pensję (…) [w wysokości] stu talarów
węgierskich miesięcznie, do tego wygodne mieszkanie, drewno na opał
i inne udogodnienia” (Ciampi, 1839, s. 266 za: Alberto Rizzi). Z innych
dokumentów wynika że pensja Canaletta była znacznie wyższa.

Pieczęć Bernarda Bellotta

Widok Drezna z prawego brzegu Łaby, z dworem Hoffmanna, 1747–1750, Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Muzeum Narodowe w Warszawie

Marcello Bacciarelli urodził się 16 lutego 1731 roku
w Rzymie. Był jednym z włoskich przedstawicieli
malarstwa baroku. Zasłynął jako nadworny malarz
i zaufany doradca Stanisława Augusta. Był odpowiedzialny za dekorację wnętrz: pałacu w Łazienkach Królewskich, Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego. Zaopatrywał również galerie
Stanisława Augusta w dzieła malarskie i kierował
Malarnią Królewską, której był założycielem. Autor licznych dzieł, które do dziś uświetniają apartamenty królewskich rezydencji, uznawany za prekursora narodowej szkoły malarstwa polskiego.
Najchętniej portretował osiemnastowieczną elitę
towarzyską należącą do królewskiego dworu.

Autoportret, Marcello Baciarrelli, Muzeum Narodowe

Camera obscura
„prababcia” współczesnych
aparatów, nawet lustrzanek
cyfrowych, które stanowią jedynie rozwiniętą pod względem fizycznym formę tego
urządzenia. camera obscura pochodzi z języka łacińskiego
i oznacza tyle co „komora
ciemna”, jest ciemnią optyczną, co poniekąd objaśnia jej
działanie.

W Warszawie artysta związał się z niewielką grupą obcokrajowców przebywających na dworze królewskim, co najprawdopodobniej było skutkiem nieznajomości języka polskiego. Jego pierwszym
warszawskim dziełem była dekoracja wykonana dla Zamku Ujazdowskiego, ale to 26 widoków (wedut) Warszawy zamówionych
przez Stanisława Augusta zapewniło mu miejsce w panteonie polskiej kultury.
W latach 1770–1780 powstały widoki najważniejszych ulic i budynków Warszawy malowane farbami olejnymi na płótnie z niezwykłą precyzją i starannością. Wykorzystywana przez niego camera
obscura pozwalała na bezbłędnie zarejestrowanie proporcji budynków i perspektywy.
W zbiorach królewskich znajdowało się prawdopodobnie 57 obrazów Canaletta, w tym kilka z okresu drezdeńskiego zakupionych
do kolekcji królewskiej. Obrazy te przekazują nam bogatą wiedzę
o stolicy w XVIII wieku. Mają one, oprócz wielkich walorów artystycznych, wartość dokumentów. Warszawskie weduty Canaletta,
dzięki jego charakterystycznej dokładności, są prawdziwą kopalnią
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informacji dla historyków architektury, urbanistyki, kostiumologów czy historyków obyczajów. Twórczość Bellotta wpłynęła na polskie malarstwo historyczne i krajobrazowe, m.in.
dzieła Zygmunta Vogla, Marcina Zaleskiego i innych malarzy wedutystów.
Oryginalny układ obrazów w Sali Canaletta w Zamku Królewskim w Warszawie został
odtworzony w 1984 roku na podstawie badań i analiz przeprowadzonych przez Andrzeja
Rottermunda. Poniżej znajduje się spis wedut powstałych w latach 1767–1780 na zamówienie
Stanisława Augusta, dostępnych w Zamku Królewskim:
1.

Krakowskie Przedmieście od Kolumny Zygmunta (1767–1768).

2.

Widok Warszawy od strony Pragi (1770).

3.

Widok Warszawy z pałacem Ordynackim (1772).

4.

Krakowskie Przedmieście w stronę Kolumny Zygmunta (1774).

5.

Widok łąk wilanowskich (1775).

6.

Pałac w Wilanowie od strony wjazdu (1776).

7.

Pałac w Wilanowie od ogrodu(1776).

8.

Pałac w Wilanowie od strony południowej (1777).

9.

Pałac w Wilanowie (1777).

10.

Ulica Miodowa (1777).

11.

Ulica Długa (1777).

12.

Elekcja Stanisława Augusta (1778).

13.

Kościół Świętego Krzyża (1778).

14.

Kościół Sakramentek (1778).

15.

Kościół Brygidek i Arsenał (1778).

16.

Pałac Rzeczypospolitej (Krasińskich) (1778).

17.

Kościół Reformatów (1779).

18.

Pałac Mniszków (1779).

19.

Pałac Błękitny (1779).

20.

Pałac Żelaznej Bramy (1779).

21.

Kościół Karmelitów (1780).

22.

Kościół Wizytek (1780).

23.

Widok kościoła Bernardynek i Kolumny Zygmunta od strony
zjazdu do Wisły (1768–1770).

Weduta
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(wł. veduta–widok, panorama) –
obraz przedstawiający krajobraz,
prezentujący widok ogólny miasta
lub jego fragment, w ujęciu perspektywicznym, często ożywionym sylwetkami mieszkańców. Ten
rodzaj obrazu – wyodrębniony w
XVII wieku w Holandii – był szczególnie chętnie uprawiany przez malarzy weneckich XVIII stulecia.

Architektura fantastyczna z autoportretem w stroju patrycjusza weneckiego,
Bernardo Bellotto zw. Canaletto nr inw. 357, Muzeum Narodowe w Warszawie, (fragment)

Warszawski okres twórczości Canaletta przerwała jego przedwczesna śmierć
w listopadzie 1780 roku. Miejscem spoczynku został kościół Kapucynów przy
ul. Miodowej, w którym od zapomnienia chroniła malarza tablica, niestety, niezachowana do naszych czasów. Warszawski okres twórczości artysty stał się
szczególnie ważny dla potomnych, przypadł bowiem na czas głębokich przemian
zachodzących w społeczeństwie i obyczajowości, a przede wszystkim w wyglądzie
miasta. Stał się zatem Canaletto swoistym kronikarzem epoki, przekazującym potomnym obraz miasta dostrzeżonego okiem bystrego i wnikliwego obserwatora.
Choć artysta wprowadzał w niektórych obrazach detale niezgodne z rzeczywistością, obrazy jego są na ogół wiernym dokumentem wyglądu Warszawy
epoki stanisławowskiej, jej architektury i życia mieszkańców. Po kataklizmie II
wojny światowej kilka płócien posłużyło do rekonstrukcji zabytkowych dzielnic
i niektórych budowli stolicy. Obrazy Canaletta posłużyły również do rekonstrukcji słynnego kościoła mariackiego w Dreźnie. W ten sposób zniszczone
przez hitlerowców dzieła świadczące o naszej tradycji narodowej udało się ocalić
dla potomności.
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Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widko kościoła Bernardynek i kolumny Zygmunta III, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/440, fot. A. Ring i B. Tropiło.
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Pałac w Wilanowie od strony północno-wschodniej,
nr inw. ZKW/460, fot. Andrzej Ring & Bartosz Tropiło
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gzyms koronujący
hełm

płycina
podokienna

kalenica
głowica
kolumny

latarnia

lizena

kopuła
tympanon

tympanon

kroksztyn

pilaster

ryzalit
(wysunięta
ściana)

spływ
wolutowy

naczółek

gzyms

portyk wejściowy
(cały wystający element)

boniowanie

balustrada
tralkowa

gzyms
międzypiętrowy
Pałac Kazimierzowski w Warszawie
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pilaster
nisza

balustrada
tralkowa
Kościół św. Anny w Wilanowie
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latarnia

zejście

zachrystia

do katakumb

hełm
wieży

kopuła

prezbiterium

żagielki

transept

transept

sklepienie
więźba

tambur

dachowa
nawa
główna

ściana
zewnętrzna

balkon
organowy
wieża
kruchta

wieża

Projekt kościoła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
architekta Józefa Dziekońskiego
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Projekt kościoła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
architekta Józefa Dziekońskiego
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N otatki

96

N otatki

C analetto
pod lupą
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Sygnaturka – mała wieżyczka kościelna, w której umieszczony jest
dzwon. Sygnaturka znajduje się zazwyczaj na kalenicy dachu świątyni.

Oculus – nieozdobiony, okrągły
bądź owalny otwór w ścianie lub
szczytowej części sklepienia. Służy
do przepuszczania światła i powietrza do wnętrza budynku.

Kościół Reformatów pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej
Widok ulicy Senatorskiej na obrazie Bernarda Bellotta zwanego Canalettem zdominowany jest przez bryłę kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, wzniesionego na skraju Ogrodu Saskiego. Malarz ukazał całą ulicę na odcinku od ul. Rymarskiej w rejonie dzisiejszego placu Bankowego aż po zabudowania w okolicy placu Teatralnego. Jeden z najstarszych traktów miasta swoją nazwę zawdzięczał senatorom, którzy budowali przy nim swoje
rezydencje, aby mieć się gdzie zatrzymać na czas obrad sejmowych. Do dzisiaj przy ul. Senatorskiej znajduje
się osiem pałaców świadczących o randze tej części miasta. Budowa górujących nad ulicą, otoczonych solidnym
murem i obecnie tonących w zieleni kościoła i klasztoru powierzone zostały przez króla franciszkanom reformatom. Cieszący się sympatią monarchów zakonnicy nierzadko gościli w swoich progach monarchów, np. Jana III
i Augusta III. Aż do roku 1866 kościół był świątynią klasztorną, dopiero później stał się kościołem parafialnym.
Pierwotny kościół i klasztor zostały ufundowane przez króla Zygmunta III jako wotum za zdobycie Smoleńska
13 czerwca 1611 r., stąd też wybór patrona świątyni, 13 czerwca bowiem obchodzone jest wspomnienie
świętego Antoniego w dzienną rocznicę jego śmierci. Obie budowle, zburzone w czasie „potopu szwedzkiego”, odbudowano dziękfundacji Stanisława Leszczyc-Skarszewskiego, prawdopodobnie według projektu barokowego architekta Józefa Bellottiego.
Architektura kościoła cechuje się prostotą. Podzielona pilastrami fasada była pierwszą kamienną, barokową fasadą kościelną w Warszawie. Dzięki hojnej darowiźnie sreber królewskich Stanisława Augusta i ich spieniężeniu, zakonnicy mogli wybudować krużganki będące charakterystycznym elementem architektury przykościelnej zakonu reformatów. Kult św. Antoniego Padewskiego, coraz bardziej powszechny w Polsce XVII
i XVIII stulecia, przyciągał do kościoła wiernych, tym bardziej że od 1767 r. obraz z wizerunkiem świętego uważany był za cudowny. Przed jego oblicze przybywano nawet z dalekich stron Rzeczypospolitej.
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Spływ wolutowy – dekoracyjny
element w formie ślimacznicy, pozwalający na harmonijne połączenie dolnej, szerszej częścią elewacji
z częścią węższą, położoną powyżej.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Kościół Reformatów, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/442, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Kopuła – rodzaj zadaszenia w formie czaszy, może być oparta na
bębnie zwanym tamburem. Kopuły wznosi się nad pomieszczeniami
o różnym rzucie: koła, elipsy albo
wieloboku.

Latarnia – element wieńczący kopułę, w formie okrągłej, owalnej lub
wielobocznej wieżyczki z licznymi
oknami doświetlającymi wnętrze. Latarnia ma też dociążać kopułę, aby
przeciwdziałać naturalnym siłom
rozpierającym.

Kościół Sakramentek pw. św. Kazimierza przy Rynku Nowego Miasta
Warszawskie Nowe Miasto, chociaż ma długą i ciekawą historię, ciągle pozostaje w cieniu Starej Warszawy. Jest to
z pewnością skutek ogromnych zniszczeń z czasu ostatniej wojny. Jak wyglądał rynek nowomiejski w okresie
świetności możemy przekonać się z obrazu Canaletta z roku 1778. Obraz nosi tytuł Kościół Sakramentek,
ale w rzeczywistości przedstawia widok Nowego Miasta, w którym dostrzec można dwie najważniejsze cechy
jego zabudowy, a mianowicie, że: 1) architektura tej części Warszawy była zdominowana przez klasztory i kościoły, 2) miasto miało charakter targowy, nieprzypominjący dzisiejszego, sennego klimatu nowomiejskich ulic.
Widoczna na obrazie świątynia z kopułą to kościół pw. św. Kazimierza, wybudowany w latach 1688–1692.
Ufundowany przez Marię Kazimierę d’Arquien, czyli Marysieńkę Sobieską, kościół powstał jako wotum za zwycięstwo Jana III nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. Było to wypełnienie obietnicy złożonej przed wyprawą
króla pod Wiedeń. Kościół został zaprojektowany przez Tylmana z Gameren.
Budynek jest wzniesiony na planie równoramiennego krzyża greckiego z wpisanym centralnie ośmiobokiem,
wyrastającym nad ramiona krzyża wyniosłą, ośmioboczną kopułą na tamburze. Z racji nieustannej adoracji
Sakramentu przez zakon, przypomina wielokrotnie powiększone tabernakulum. Dzięki jego usytuowaniu, można
oglądać go ze wszystkich stron. Pokrycie kopuły składa się z ośmiu wycinków walca. Kopuła była największa
w Warszawie. Portal z wejściem zwieńczony jest grupą aniołów z monstrancją i napisem DIVO CASIMIRO
(Świętemu Kazimierzowi) oraz kartuszami herbowymi rodziny Sobieskich i d’Arquien. Kościół ten jest podobny do powstającego w tym samym czasie, również według projektu Tylmana, kościoła Bernardynów
na Czerniakowie, ufundowanym przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Do klasztoru chętnie wstępowały córki magnackie, dlatego darowizny na klasztor i sąsiadujący z nim kościół płynęły szerokim strumieniem.
W okresie II wojny światowej świątynia została celowo zbombardowana przez Niemców podczas Powstania
Warszawskiego. Zawaliła się, grzebiąc w podziemiach około tysiąca cywilów i 35 zakonnic.
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Tambur – zwany także bębnem,
część budowli na rzucie koła, elipsy
lub wieloboku, stanowiąca podstawę
kopuły. W tamburze często umieszczane są okna, przez które do wnętrza wpada światło słoneczne.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Kościół Sakramentek, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/445,
fot. A. Ring
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Hełm – zwieńczenie wieży
(dach) o ozdobnym kształcie
(zwykle w formie ostrosłupa,
stożka lub bani). W historycznej
architekturze hełm miał drewnianą konstrukcję, przykrytą najczęściej blachą, także dachówką lub
gontem.

Gzyms – wysunięty przed lico ściany poziomy, profilowany motyw architektoniczny, składający się – w zależności od stylu – z kilku uskokowo
wysuniętych elementów bądź tylko
jednego.

Kościół Księży Misjonarzy pw. Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu
Krakowskie Przedmieście jako tętnica Warszawy było częstym motywem twórczości artysty. Na namalowanym w 1778 r. obrazie przedstawił on widok ulicy od Nowego Światu, z dominującą potężną bryłą kościoła
pw. Świętego Krzyża. Początki świątyni sięgają XVI wieku. Pierwotnie wznosiła się tu kaplica, będąca filią
staromiejskiej kolegiaty św. Jana. Decyzja o budowie dzisiejszej świątyni zapadła w roku 1679. Projektantem
pierwotnego kościoła, powstałego dzięki staraniom rodziny Sobieskich oraz sprzyjającej zakonowi misjonarzy Marii
Kazimiery, był Józef Szymon Bellotti. Konsekracja kościoła miała miejsce w obecności królowej w 1696 r.. Na początku XVIII wieku planowano zwieńczyć kościół kopułą, ostatecznie jednak przeznaczone na to pieniądze przekazano na rozbudowę fasady. Prace nad nieukończoną fasadą oraz wieżami kontynuował Józef Fontana, a ukończył je
w 1756 r. Jakub Fontana, syn Józefa. Efektem było ozdobienie fasady rzeźbami Jana Jerzego Plerscha. Od tego
czasu kościół poddawano jedynie remontom i niewielkim zmianom we wnętrzu. W roku 1898 na schodach ustawiono figurę Chrystusa niosącego krzyż dłuta Andrzeja Pruszyńskiego.
Dobrodziejkami zakonu były królowe Maria Ludwika Gonzaga i Maria Kazimiera. Kamień węgielny pod budowę
kościoła kładł sam królewicz Jakub Sobieski. Ogromne zasługi dla kościoła położył także prymas Michał Radziejowski. Siedemnastowieczna świątynia była dziełem Szymona Bellottiego.
Kościół został zbudowany na planie krzyża łacińskiego. Jego dłuższe ramię po obu stronach ujęte jest rzędami
kaplic połączonych arkadami, tworzącymi nawy boczne. Kościół posiada mocno rozbudowane podziemie, mieszczące kościół dolny, połączony z katakumbami. Elewacja frontowa, szeroka, pięcioosiowa i dwukondygnacyjna,
ma po bokach dwie kwadratowe wieże. Fasada w pionie podzielona jest pilastrami, zaś w poziomie – wydatnymi
gzymsami. Wieże nakryte są barokowymi hełmami z latarniami. W dolnej kondygnacji fasady znajduje się kamienny portyk wsparty na jońskich kolumnach. Nad wejściem do kościoła umieszczono, częściowo zrekonstruowaną,
rokokową tablicę fundacyjną z 1756 r.. Wnętrze wzbogacono licznymi ołtarzami, wiernie zrekonstruowanymi po
zniszczeniach wojennych. Jeden z nich, projektu Tylmana z Gameren, pełni dzisiaj funkcję jednego z czterech
w kraju Ołtarzy Ojczyzny. W czasach Stanisława Augusta w kościele wręczano Order św. Stanisława, tu także odprawiono po raz pierwszy wielkopostne nabożeństwo gorzkich żali. W pierwszą rocznicę Konstytucji
3 maja w świątyni obradował Sejm Czteroletni. Dzięki swoim wysokim wieżom była to najokazalsza warszawska
fasada kościelna.
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Pilaster – płaski filar przyścienny,
pełniący funkcję podpory i dekoracyjnego podziału ścian. Występuje także jako część obramienia
okien i drzwi. Składa się z trzonu
(gładkiego bądź dekorowanego),
głowicy i bazy.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Kosciół Świętego Krzyża, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/446, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Fasada – główna elewacja budynku, od pozostałych odróżniająca
się ulokowaniem w niej głównego
wejścia orazczęsto bogatym detalem architektonicznym i monumentalnością. Często decyduje o
klasyfikacji stylu architektonicznego całej budowli. Na jej wystrój składają się też inne detale.

Szczyt – najczęściej trójkątny element dekoracyjny stosowany w architekturze jako zwieńczenie–elewacji budynku lub jego części, portalu,
otworu okiennego itp., także trójkątna ściana zamknięta krawędziami połaci dwuspadowego dachu.

Kościół Wizytek pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy
Maryi przy Krakowskim Przedmieściu

b.

Kościół wznoszono etapami w latach 1728–1733 i 1754–1763. Wybudowany został dla sióstr wizytek sprowadzonych do Warszawy przez Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 r. Samo zgromadzenie – po łacinie Ordo Visitationis
Beatissimae Mariae Virginis – zostało założone przez Franciszka Salezego, którego herb znalazł się na fasadzie
świątyni. Swoją nazwą zakon nawiązuje do sceny nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Scenę
tę wyobraża grupa rzeźbiarska na zwieńczeniu fasady, dłuta Jana Jerzego Plerscha.
Kościół ufundowany został przez warszawską magnaterię, główną fundatorką była Elżbieta z Lubomirskich
Sieniawska. Świątynia została zaprojektowana przez architekta Karola Baya. Prawdopodobnie wykończeniem
kościoła zajął się Jakub Fontana.
Fasada świątyni jest mocno rozbudowana, dekorowana dwudziestoma kolumnami. Podzielona jest na dwie kondygnacje z wyniosłym szczytem. W zamyśle architekta detale miały tworzyć uwypuklenia i wklęsłości, co w zależności od oświetlenia miało wywoływać efekt falowania, niespotykany dotąd w Warszawie. Canaletto z charakterystyczną dla siebie dokładnością przedstawił detal architektoniczny, w tym m.in. dekoracje heraldyczne
(herb Franciszka Salezego oraz herby Wazów i Gonzagów) i grupy figuralne, wśród których wyróżnia się posag
Zachariasza i Anny oraz Joachima i Józefa.

Nisza – półkolista lub prostokątna
wnęka w ścianie, najczęściej dekoracyjna, często od góry zwieńczona
motywem muszli. Nisza może pozostawać pusta, lecz na ogół bywa wypełniona rzeźbą.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Kościół Wizytek, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/456, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Belkowanie – w klasycznej architekturze trójczłonowy, poziomy
element architektoniczny spoczywający na kolumnach, później także
na ścianie. W jego skład wchodzi:
architraw (a), fryz (b) i gzyms (c).

Kościół karmelitów to druga świątynia przy Krakowskim Przedmieściu, przedstawiona przez artystę z widokiem
na fasadę. Zakon został sprowadzony do Warszawy w 1637 r. przez króla Władysława IV, który podarował zakonnikom plac przy Krakowskim Przedmieściu. Mnisi do budowy świątyni przystąpili w roku 1643. Po zniszczeniach w czasie „potopu” kościół został przeprojektowany przez Isidora Affaitę w stylu barokowym (1661–1681).
Wnętrze świątyni ozdabiali najlepsi artyści, ołtarz główny kreślił sam Tylman z Gameren. W wieku XVIII wnętrze
ozdobiono rzeźbami Jana Jerzego Plerscha. Zakon uległ kasacie po powstaniu styczniowym, któremu zakonnicy
byli przychylni. Po zniszczeniu Warszawy w czasie II wojny światowej kościół pokarmelicki przy Krakowskim
Przedmieściu pełnił funkcję prokatedry.

Ukończona ostatecznie w 1779 r. fasada świątyni była pierwszą klasycystyczną elewacją w Warszawie. Styl ten
widoczny jest w przyziemiu budowli, zaakcentowanym wysuniętym, ryzalitowo-kolumnowym portykiem. Wyżej
ogromne, zamknięte półokrągłe okno zostało ujęte parami kolumn z grupami rzeźbiarskimi. Fasada kościoła
nie ma wież, co wynikało z przepisów zakonnych. Zapowiedzią klasycyzmu jest masywne belkowanie pierwszej
kondygnacji, z tryglifowym fryzem. Efekt monumentalności wzmacnia niespotykana w warszawskiej architekturze
kamienna, piaskowcowa okładzina elewacji i masywne kolumny. Całość zwieńczona została globem z kielichem
eucharystycznym, nazywanym przez warszawiaków „karmelicka bania”. Od tego elementu pochodzi powiedzenie
„spuchnąć jak karmelicka bania”. Na skrajach fasady zamiast wież umieszczono niewielkie dzwonnice, inspirowane trybularzami, czyli kadzielnicami używanymi podczas liturgii.
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b.
a.

Tryglif – niemająca znaczenia konstrukcyjnego dekoracyjna, czworoboczna płytka umieszczona we fryzie. Dwa pionowe nacięcia dzielą ją
na trzy pola, którym zawdzięcza nazwę. W architekturze starożytnej tryglify umiejscawiano nad kolumnami;
pojawiały się na fryzie naprzemiennie z metopami.

Kościół Karmelitów Bosych pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu

Podjęte w 1763 r. przez architekta Efraima Schroegera prace nad fasadą zwiastowały nadchodzący klasycyzm.
Sfinansował je Karol Stanisław Radziwiłł zwany „Panie Kochanku”, mieszkający w sąsiadującym z kościołem pałacu. Jego fundację upamiętnia kartusz z herbem Radziwiłłów nad marmurowym portalem świątyni. Dobroczyńca
zapisał się w pamięci warszawiaków swoimi podróżami po Krakowskim Przedmieściu w powozie zaprzężonym
w niedźwiedzie.

c.

Metopa – kwadratowe pole między
tryglifami na fryzie. Metopa może
być pusta albo ozdobiona płaskorzeźbą bądź innym elementem dekoracyjnym.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Kościół Karmelitów, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/457, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Sztukateria – dekoracyjne elementy ścian bądź sufitów wykonane
z gipsu z domieszkami cementowymi i pigmentami. Najczęściej
wykonywane metodą odlewu albo
techniką narzutową. Stosowane zarówno na zewnątrz budynków, jak
i we wnętrzach. Mogą mieć rozmaite kształty, najczęściej są to gzymsy,
rozety, ornamenty roślinne, a także
wizerunki zwierząt bądź ludzi.

Balustrada tralkowa – rodzaj
ozdobnego
ogrodzenia
schodów, balkonów lub tarasów,
czasami gzymsów. Składa się
z pionowych elementów w kształcie
profilowanych słupków bądź kolumienek, ustawionych szeregowo, połączonych poręczą na górze i trwale
zespolonych z podłożem.

Pałac w Wilanowie
Pałac w Wilanowie pojawia się na czterech wedutach Canaletta. Na jednej z nich widzimy pałac od strony okazałego, barokowego ogrodu. W roku 1677 król Jan III zakupił za pośrednictwem koniuszego koronnego Marka
Matczyńskiego wieś Milanów wraz z rozpoczętą budową skromnego dworku, który po kolejnych trzech fazach
rozbudowy stał się reprezentacyjną, letnią rezydencją królewską. Jeszcze za życia króla budynek uzyskał piętrowy
korpus główny oraz boczne wieże nakryte hełmami. Ukształtowane w tym czasie założenie pałacowo - ogrodowe nawiązywało do typowego barokowego układu między dziedzińcem a ogrodem. Spadkobiercy Sobieskiego
sprzedali pałac, który przechodził kolejno w ręce rodziny Sieniawskich, Lubomirskich, Potockich oraz Branickich.
Zmiany właścicieli niosły za sobą rozbudowy oraz zmiany w wystroju wnętrz pałacowych, jednak z dużym poszanowaniem jego najstarszej części, traktowanej jako pamiątka po Janie III.
Pierwotny projekt rezydencji sporządził Augustyn Locci. Rozbudowa pałacu w pierwszej połowie XVIII wieku
nastąpiła na zlecenie Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Pracujący nad pałacem wilanowskim architekci należeli do najlepszych w swojej epoce.

Alkierz – wydzielony fragment bryły pałacu lub dworu,
przykryty osobnym dachem.
Usytuowany był zawsze na
narożniku budynku.

Pałac w Wilanowie to jedna z najlepiej zachowanych barokowych rezydencji w Polsce. Chociaż wyrasta z rodzimej kultury sarmatyzmu, to czerpie z całego bogactwa europejskiego baroku. W rewelacyjny sposób łączy
w sobie elementy francuskich siedemnastowiecznych założeń pałacowych oraz włoskiej willi okresu nowożytnego. Elewacje budynku, zarówno frontowa, jak i ogrodowa, są swego rodzaju opowieścią o historii rodu Sobieskich
i zwycięstwach króla Jana III, który jest tu przedstawiany jako antyczny zwycięski wódz.
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Pałac w Wilanowie od ogrodu,nr inw. ZKW/448,
fot. Andrzej Ring & Bartosz Tropiło
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Boniowanie – dekorowanie elewacji polegające na ścięciu lub profilowaniu krawędzi kamienia lub imitacja tej techniki w tynku. Boniowane
bywają całe elewacje lub ich poszczególne części, np. narożniki lub
parter. Typ boniowania zależy od
układu rowków (płytowy, pasowy),
ukształtowania płyt (płaskie, wypukłe) oraz faktury ich powierzchni
(polerowane, szlifowane, groszkowane).

O tej realizacji Tylmana z Gameren pisano, że jest jedną z najpiękniejszych budowli w stolicy i może konkurować
z Zamkiem Królewskim. Pałac powstał w latach 1680–1699 dla wojewody płockiego i starosty warszawskiego
Jana Dobrogosta Krasińskiego, którego rodzina gwałtownie się wzbogaciła. Po zakupieniu pałacu przez Komisję
Skarbu Koronnego w 1765 r. na cele rządowe nazywany był Pałacem Rzeczypospolitej i reprezentował majestat
państwa. W drugiej połowie XVIII wieku był siedzibą sądów, archiwów państwowych, a także Komisji Skarbowej
i Brukowej. Kolejne instytucje ingerowały w jego architekturę, co zaowocowało przebudową najpierw według
projektu Jakuba Fontany, a następnie architekta królewskiego Dominika Merliniego. Pałac, zniszczony podczas
II wojny światowej, odbudowano w latach 1952–1961. Dzisiaj mieści zbiory Biblioteki Narodowej.

Pałac był największą budowlą reprezentacyjną w Warszawie. Projektant nadał gmachowi formę trzykondygnacyjnej rezydencji z reprezentacyjnym pierwszym piętrem. Elewacja pałacu została zaakcentowana pięcioosiowym
ryzalitem, w którego środkowej partii znajduje się wejście do budynku. Podobne ryzality znajdują się na obydwu
krańcach elewacji, ale zostały pozbawione tympanonów. Pałac Krasińskich został zaprojektowany w popularnym
układzie entre cour et jardin. Pozostałością jego dziedzińca jest dzisiaj poprzedzający go plac Krasińskich. Od strony
zachodniej utworzono ogród, który został oddany do użytku publicznego już w XVIII wieku. Nigdy natomiast
nie zrealizowano planów ujęcia dziedzińca przedniego bocznymi oficynami, chociaż rozważano to nawet podczas powojennej odbudowy. W wystroju zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym detal architektoniczny miał
ilustrować legendę o rzymskich korzeniach rodu, co było konsekwencją powszechnego w XVIII stuleciu wśród
rodów magnackich zwyczaju przyjmowania zaszczytnej genealogii, wywiedzionej od antycznego protoplasty. Krasińscy stworzyli legendę własnego pochodzenia od wodza rzymskiego Marka Waleriusza zwanego Corvinusem
(łac. kruk), co potwierdzał kruk w herbie rodowym. Dziejom tego władcy poświęcono sceny w obu pałacowych
tympanonach. Płaskorzeźby w tympanonach są dziełem rzeźbiarza Andreasa Schlütera.
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Płycina podokienna – często
czworoboczna, bywa też owalna lub
o nieregularnym kształcie. Płycina
może być gładka bądź dekorowana,
np. płaskorzeźbą. Otwór okienny
często ujmowany jest kamienną opaską okienną i zwieńczony naczółkiem, czyli trójkątnym szczytem,
który może być zamknięty albo przerwany.

Pałac Krasińskich przy pl. Krasińskich

Zamówienie projektu u holenderskiego mistrza Tylmana z Gameren było manifestacją prestiżu rodziny Krasińskich, co miała potwierdzać architektura gmachu. W momencie powstania była to najbardziej monumentalna
rezydencja magnacka w Warszawie. Ponoć Jan Dobrogost Krasiński chciał, aby jego rezydencja przewyższyła
wilanowską.

a.

Ryzalit – wysunięty
ku przodowi fragment
bryły budynku na całej
jego wysokości, nie wydziela odrębnego pomieszczenia we wnętrzu
budynku, jednak stanowi
fragment pomieszczenia
wysunięty poza główny
obrys budowli.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Pałac Rzeczypospolitej (Krasińskich), Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/454, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Rzeźba architektoniczna – rzeźba powiązana z architekturą zdobiąca budowlę na zewnątrz lub we
wnętrzu.

Płaskorzeźba – rzeźbiarska dekoracja architektoniczna wykonana
zazwyczaj w kamieniu poprzez rzeźbienie, z pozostawieniem tła, przeznaczona do oglądania wyłącznie od
przodu.

Pałac Mniszchów przy ul. Senatorskiej
Barokowy pałac Mniszchów bez wątpienia należał do najpiękniejszych w stolicy. Nie dziwi więc fakt, że Canaletto namalował go na jednym ze swoich obrazów. Pałac ten również zaprojektowany został w popularnym układzie entre cour et jardin. Powstał najprawdopodobniej w latach 1714–1730. Od strony ulicy dziedziniec ujmowały
dwa skrzydła boczne. Wymuszone przez pożary przebudowy rezydencji doprowadziły do zmiany jej wyglądu.
W roku 1829 w pałacu umieszczono Resursę Kupiecką, na której potrzeby Adolf Grzegorz Franciszek Schuch
przekształcił budynek w stylu klasycystycznym. Warto też wspomnieć, że to w salach tego gmachu odbyły się uroczystości żałobne poległego w bitwie pod Lipskiem ks. Józefa Poniatowskiego. W 1779 r. Canaletto
ukazał pałac w formie nadanej mu podczas budowy, co pozwala przypuszczać, że od wzniesienia pałacu do czasu
namalowania obrazu budowla nie uległa większym zmianom.
Fundatorem założenia pałacowego przy ul. Senatorskiej był Józef Wandalin Mniszech, członek rodziny, z której
pochodziła caryca Maryna Mniszchówna (1589–1614), żona Dymitra Samozwańca I. Projektantem założenia byli
saski urzędnik budowlany Burkhard Christoph Münnich i Joachim Daniel Jauch.
Trudno nie odnieść wrażenia, że projekt otoczenia pałacu był inspirowany ogrodzeniem pałacu Holenderskiego
w Dreźnie, co potwierdzają osiemnastowieczne ryciny. Korpus główny barokowego budynku jest piętrowy, zaakcentowany wystawką z trójkątnym szczytem, popularnym w Warszawie XVIII stuleciu. Tympanonami wypełnionymi dekoracją rzeźbiarską ozdobione zostały też frontony oficyn. Rzeźby dekorujące tympanony komponują się
z tymi ustawionymi na ogrodzeniu. Na filarach monumentalnego ogrodzenia stanęły antyczne bóstwa. Jedynym
niezmiennie stojącym w tym samym miejscu elementem jest figura św. Jana Nepomucena, ufundowana przez
Jerzego Mniszcha i jego żonę w 1731 r. Figura świętego postawiona została blisko ujęcia wody, Jan Nepomucen
bowiem jest patronem chroniącym przed powodzią, dlatego jego figury stawiano często w pobliżu ujęć wody,
mostów czy studni.
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Fronton – trójkątne zwieńczenie fasady lub ryzalitu budynku, jego wewnętrzne pole
(tympanon) może zostać puste lub być wypełnione dekoracją.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Pałac Mniszchów, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/451, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Girlanda – motyw dekoracyjny
ukazujący pęk roślin, owoców
i kwiatów, podpięty po bokach
i opadający środkiem ku dołowi.
Stosowana np. w płycinach podokiennych.

Kartusz – ozdobne obramowanie
tarczy herbowej, tablicy z monogramem czy sentencją bądź malowidła.
Kartusz może być ujęty ozdobnym
zwojem, podtrzymywany przez postaci ludzkie, zwierzęce bądź też ornament roślinny. Umieszczany jest
najczęściej nad głównym wejściem.

Ulica Miodowa
Miodowa to ulica przede wszystkim pałaców, których jest tutaj aż dziewięć. Ulica miała ważne znaczenie komunikacyjne. Dzisiaj łączy Krakowskie Przedmieście z ul. Długą, chociaż samo przebicie Miodowej do Krakowskiego
nastąpiło dopiero w 1888 r. Skojarzenie nazwy z miodem jest jak najbardziej trafne, ponieważ od wieku XVI
osiedlano tu słynących z wypieków pierników piernikarzy przybyłych z Torunia. Canaletto przedstawił widok
ulicy od skrzyżowania z Senatorską. Po lewej stronie obrazu dominuje bryła późnobarokowego pałacu. W miejscu dzisiejszego pałacu znajdował się dwór, przekazany przez Władysława IV krakowskiemu biskupowi Jakubowi
Zadzikowi. Od tego czasu pałac nazywano pałacem Biskupów Krakowskich.
Inicjatorem podjętej około 1761 r. przebudowy palacu Biskupów Krakowskich, był biskup Kajetan Sołtyk.
Za autora przebudowy uważa się Jakuba Fontanę, co miałyby potwierdzać detale charakterystyczne dla jego twórczości, użyte przez architekta w innych jego projektach.
Budynek reprezentuje typ mało popularnego pałacu przyulicznego. Jego bryła otwiera perspektywę ul. Miodowej.
Pałac ma dwie fasady: dłuższą od ul. Senatorskiej i krótszą od ul. Miodowej. Ciekawostkę stanowi to, że front
z reprezentacyjnym wejściem został umieszczony w krótszej elewacji, co zapewne wynikało z faktu, iż ta część
była widoczna dla jadących ul. Senatorską od Bramy Krakowskiej. Obserwując pałac, warto zwrócić uwagę na jego
wysokie okna pierwszego piętra, dzisiaj ta przestrzeń obejmuje dwa piętra. Nad środkowymi osiami umieszczono
fragment attyki zwieńczony rokokowymi wazami oraz kartuszem herbowym podtrzymywanym przez putta. Przed
bramą do budynku znajdują się zabytkowe elementy dawnej infrastruktury miejskiej, czyli „gaśniki” – wydrążone
w kamieniu otwory służące do gaszenia pochodni.

Attyka – ścianka znajdująca się na
samej górze budynku, zawsze ponad gzymsem koronującym. Pełni
funkcję dekoracyjną, służąc do
całkowitego lub częściowego zasłonięcia dachu. Może być pełna
lub ażurowa.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Ulica Miodowa, Zamek Królewski
w Warszawie, nr inw. ZKW/443, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Rzygacz – zwany także gargulcem, to zakończenie rynny
o fantazyjnym kształcie wykonane
z blachy. Służy do odprowadzenia wody deszczowej. Często ma
kształt głowy ludzkiej bądź paszczy zwierzęcej lub mitycznego
smoka.

Rocaille – abstrakcyjny ornament
o fantazyjnej i nieregularnej formie
imitujący kształt małżowiny, flory
morskiej lub koguciego grzebienia.
Stosowany był jako sztukatorski motyw dekoracyjny na elewacjach i we
wnętrzach budowli zarówno świeckich, jak i sakralnych.

Krakowskie Przedmieście od strony Kolumny Zygmunta
Weduta ukazuje szeroką perspektywę Krakowskiego Przedmieścia, oglądanego sprzed zabudowań znajdujących
się na placu Zamkowym. Widać również ul. Senatorską, będącą obok Krakowskiego Przedmieścia ważną arterią
miasta. Po lewej stronie znajduje się Kolumna Zygmunta, stojąca w tym miejscu od 1644 r. Malarz ukazał jej barokową oprawę architektoniczną: dekoracyjny cokół, kartusz herbowy, a nawet strukturę „marmurowej” kolumny
wykonanej ze skały z Gór Świętokrzyskich zwanej od tej właśnie kolumny zlepieńcem zygmuntowskim. Znajdująca się po prawej stronie obrazu kamienica zamykająca Krakowskie Przedmieście zwyczajowo nazywana jest
kamienicą Johna. Budynek stanął naprzeciw murów miejskich w pobliżu Bramy Krakowskiej. W czasach saskich
została przebudowana ze starszej kamienicy Barankowica. Kamienice w tym rejonie wyróżniały się wielkością,
były wysokie, najczęściej dwupiętrowe.
Chociaż nazywana kamienicą Johna, pierwotnie należała do sekretarza królewskiego Ignacego Ludwika Nowickiego. Została przebudowana dla Nowickiego w połowie XVIII wieku, najprawdopodobniej przez architekta Jana
Zygmunta Deybla bądź Jakuba Fontanę, autora przebudowy sąsiedniej kamienicy Prażmowskich.
Kamienicę cechuje ciekawe usytuowanie, pozwalające na wyeksponowanie trzech fasad. Front kamienicy wychodzi na plac Zamkowy, zaś dwie boczne fasady zwrócone są na ulice Senatorską i Krakowskie Przedmieście. Front
kamienicy jest pięcioosiowy, zaś fasady boczne – czteroosiowe. Front został rozdzielony pilastrami. Na płycinie
pomiędzy środkowymi oknami pierwszego i drugiego pietra umieszczono wizerunek orła. Rokokową szatę budynku podkreślają także ornamenty zwane rocaille. Całość nakryta została mansardowym dachem z lukarnami.
Zniszczona podczas wojny kamienica została rozebrana. W parterze gmachu odbudowanego w 1949 r. według
tego obrazu Canaletta umieszczono pierwsze w stolicy schody ruchome.
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Lukarna – małe okno wystające
z połaci dachu, najczęściej ozdobnie obudowane. Popularne w pałacach i kamienicach, stosowane
dla doświetlenia pomieszczeń
w poddaszu. Występuje w różnych
formach, od najprostszych po dekoracyjne.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Krakowskie Przedmieście od kolumny Zygmunta,
Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/449, fot. A. Ring i B. Tropiło
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Z niszczenia
wojenne
i odbudowa
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i miotaczami ognia hitlerowcy zamienili miasto w morze ruin.
Jednostki Armii Radzieckiej oraz 1 Armii Wojska Polskiego
wyzwoliły całą prawobrzeżną część Warszawy (Pragę)
15 września 1944 r., a lewobrzeżną 17 stycznia 1945 r. Warszawiacy zaczęli wracać do swego miasta już w pierwszych dniach po wyzwoleniu, za nimi z Lublina przeniosły się do Warszawy komunistyczne władze polskie.
Zniszczenia zabudowy miejskiej były tak ogromne, że pojawiły się propozycje przeniesienia stolicy kraju do innego
miasta, np. do Łodzi. Lewobrzeżna Warszawa zburzona była
niemal w 86%, a Stare Miasto prawie całkowicie.

Okolice skrzyżowania ul. Gęsiej (widoczna w „wąwozie”) oraz Zamenhofa, Warszawa, 1947, Henry N. Cobb (c)

Czy wiesz, że...?
Ograbiony z dekoracji i z wywierconymi dziurami na dynamit Zamek Królewski stał
do 1944 r. Zniszczenie obiektu nastąpiło pomiędzy 10 a 13
września 1944 roku podczas
Powstania
Warszawskiego.
Zniszczenie zamku zakładał
tzw. Plan Pabsta, który przewidywał wybudowanie w tym
miejscu monumentalnej Hali
Ludowej lub hali kongresowej
NSDAP. W miejscu Kolumny
Zygmunta miał stanąć pomnik
Germanii. Dziś wywiercone
przez okupanta otwory możesz zobaczyć w ostatniej przed
biblioteką sali na parterze (na
prawo od wejścia).

Warszawa w czasie II wojny światowej była systematycznie niszczona zarówno z powietrza przez naloty bombowe, jak
i na ziemi przez ostrzał artyleryjski, a także walki na ulicach.
Pierwsze bomby spadły na Warszawę już w pierwszym dniu wojny – 1 września – i trwały do kapitulacji miasta, która nastąpiła
28 września 1939 roku. Jednak część oddziałów nie zaakceptowała decyzji o złożeniu broni i ich żołnierze kontynuowali walkę. Wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy 1 października.
20 września 1939 r. Warszawa doświadczyła jednego z największych nalotów: zbombardowano Powiśle, Stare Miasto oraz
dzielnice północne. 25 września miały miejsce po raz pierwszy
w historii naloty dywanowe. Również w tym czasie został
zbombardowany Zamek Królewski. W maju 1943 r. hitlerowcy zrównali z ziemią teren warszawskiego getta.
Dalsze zniszczenia przyniosły walki toczone w czasie
Powstania Warszawskiego w sierpniu i wrześniu 1944 r., ale
zagłada lewobrzeżnej Warszawy nastąpiła później, kiedy metodycznie, dom po domu, kwartał po kwartale, dynamitem
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Jednak wola odbudowy i chęć powrotu do normalnego życia były tak wielkie, że jeszcze przed wyzwoleniem Warszawy,
3 stycznia 1945 r., Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję
o odbudowie Warszawy i ustanowieniu jej stolicą niepodległej
Polski.

Koniecznie wybierz się do Zamku Królewskiego na wystawę
„Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”
Ta ekspozycja stała stanowi
dokumentację losów Zamku
w czasie II wojny światowej
i przypomina okoliczności podjęcia decyzji o odbudowie gmachu. Arcyciekawa!

Nalot dywanowy
Atak samolotów rzucających
bomby na cały wyznaczony teren, bez wybierania poszczególnych obiektów, w celu całkowitego zniszczenia.

Katedra św. Jana, Warszawa, 1947, Henry N. Cobb (c)
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Dworca Kolejowego (1940–1944, Czesław Przybylski),
ostatecznie zniszczonego w czasie Powstania Warszawskiego
w 1944 r. Niektóre z budynków znajdujących się w Warszawie
odpowiadały potrzebom okupanta i te początkowo nie były niszczone, często przeznaczano je na mieszkania dla Niemców.
Mimo że trwała wojna, środowisko polskich architektów starało
się myśleć o przyszłości. W czasie wrześniowej obrony Warszawy
działało powołane przez prezydenta Stefana Starzyńskiego
Pogotowie Techniczne, z architektem prof. Marianem Lalewiczem
na czele. Z jego inicjatywy przeprowadzono inwentaryzację
zniszczeń Warszawy powstałych w wyniku kampanii wrześniowej.

Skrzyżowanie Al. 3 Maja i Nowego Światu, Warszawa, 1947, Henry N. Cobb (c)

Na pytanie, czy spodziewano się tak wielkich zniszczeń, odpowiedź
jest po części twierdząca. Przede wszystkim dlatego, że już we wrześniu
1939 r. najeźdźca rozpoczął dzieło systematycznego niszczenia miasta wraz
z wywożeniem dzieł sztuki i unicestwianiem polskiej kultury i polskiego dziedzictwa. Szybko okazało się, że Niemcy planowali uczynić z Warszawy niewielkie miasto
służące jako węzeł komunikacyjny. Plan „nowej Warszawy” opracowany przez Friedricha Pabsta (1942), który po zajęciu stolicy przez Niemców został naczelnym architektem Warszawy, przewidywał zburzenie Starego Miasta i przebudowę placu Zamkowego.
W tych dramatycznych okolicznościach już od pierwszych dni wojny architekci,
historycy sztuki, konserwatorzy i wiele innych osób, niezwiązanych zawodowo z dziedzictwem kultury, starali się zabezpieczyć, ochronić, wywieźć w bezpieczne miejsce
lub ukryć – jednym słowem: ratować wszystko, co tylko się dało. W Warszawie działało kilka biur architektonicznych i firm budowlanych, które zajmowały się głównie
zakończeniem prac rozpoczętych jeszcze przed wybuchem wojny, jak np. domów kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu (1940, Stanisław Brukalski), osiedla przy pl. Unii Lubelskiej (1940–1944, Bohdan Pniewski) czy też remontu
spalonego w czerwcu 1939 r. prawie ukończonego wówczas gmachu Głównego
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Pod osłoną działającej legalnie Szkoły Budowlanej oraz Kursów Grafiki Użytkowej i Rysunku Maszynowo-Technicznego zorganizowano tajne studia architektoniczne, Niemcy bowiem w ramach niszczenia kultury polskiej zakazali nauczania na poziomie
wyższym niż podstawowy. Z myślą o powojennej architekturze
Warszawy powstawały projekty i prowadzone były badania.

Kościół św. Floriana na Pradze Niemcy
wysadzili we wrześniu 1944 r, wycofując się z Warszawy, NAC

Plac Krasińskich z pomnikiem J. Kilińskiego i ruinami pałacu Krasińskich, Warszawa, 1947, Henry N. Cobb (c)
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Zgodnie z wytycznymi, WAZ miał sporządzić szczegółową kartotekę budowli zabytkowych, a także skompletować i przeprowadzić w terenie, w pracowni pomiarowej, w archiwach
i innych miejscach brakujące pomiary dla tych budowli. WAZ założył własne archiwum, gromadził fotografie, sporządzał odpisy i prowadził spisy własności nieruchomości zabytkowych. Pieczołowicie dokumentowano odkrywane wśród ruin fragmenty detali architektonicznych, sporządzając ich pomiary i rysunki.
W 1947 r. Wydział Architektury Zabytkowej BOS został zlikwidowany, a na jego miejsce
powstał Urząd Konserwatorski pod kierunkiem prof. Piotra Biegańskiego. Urząd prowadził
ewidencję zabytków ruchomych i nieruchomych, a także zbierał dane historyczne i materiał
ilustracyjny wykorzystywane przy projektowaniu odbudowy. Informacje te stały się podstawą
prowadzenia wszelkich prac konserwatorskich.

Pozostałości po Zamku Królewskim, widok w stronę Krakowskiego Przedmieścia, widoczny zrujnowany kościół św. Anny bez dachu, NAC

Po wojnie większość polskich architektów aktywnych w czasie okupacji wzięła udział
w odbudowie Warszawy w ramach Biura Odbudowy Stolicy (BOS). BOS powstało
14 lutego 1945 r., po przekształceniu z Biura Organizacji Odbudowy Warszawy (BOOW) utworzonego przez przedwojennego absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a ówczesnego prezydenta Warszawy Mariana
Spychalskiego. Do pracy zgłaszali się architekci, budowniczowie inżynierowie, kreślarze. Kierownictwo BOS powierzono architektowi Romanowi Piotrowskiemu, członkami byli między innymi prof. Piotr Biegański, późniejszy konserwator zabytków
Warszawy i współtwórca odbudowy jej Starego i Nowego Miasta.
Biuro Odbudowy Stolicy działało do roku 1951. Jego najpilniejszym zadaniem
była inwentaryzacja zniszczeń i ocena stanu technicznego zachowanych budynków
oraz zagrożenia ich zawaleniem, podjęcie decyzji co do zakresu zachowania ocalałych
budowli, a także zaplanowanie nowych osiedli, ulic i indywidualnych budynków. Sprawą szczególnej wagi była zaś odbudowa zabytków, w tym przede wszystkim Zamku
Królewskiego oraz Starego i Nowego Miasta. Opiekę i nadzór nad odbudową obiektów historycznych sprawował Wydział Architektury Zabytkowej (WAZ) BOS, kierowany przez prof. Piotra Biegańskiego.
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Nieocenioną pomocą służyło architektom i budowniczym Archiwum Miejskie, choć mieszczące się w arsenale przy ulicy Długiej przedwojenne zbiory zostały doszczętnie zniszczone
przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Archiwum wznowiło działalność już w kwietniu
1945 r. i niezwłocznie rozpoczęło akcje nabywania varsavianów, odpisów archiwalnych, materiałów zdjęciowych i czasopism.
Zniszczony kościół św. Krzyża przy Krakowskim
Przedmieściu, NAC

Kościół św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu,
ze zbiorów BSKZ
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W latach odbudowy tylko na terenie Starego i Nowego Miasta prowadzono prace archeologiczne w 46 punktach, a w innych 85 punktach miały miejsce tzw. badania o charakterze
ratowniczym. Szczególną rolę przy odbudowie historycznego centrum Warszawy odegrało
powstałe w 1949 roku Muzeum Warszawy, które w kwietniu 1952 roku z przedmiotów wydobytych z ruin zorganizowało wystawę poświęconą odbudowie Starego Miasta. Od samego
bowiem początku wśród pracujących przy odbudowie robotników prowadzono akcję zawierającą się w słowach: znalezione w gruzach stare skorupy, garnki, szkło, żelastwo, kafle, zwłaszcza
ozdobne, monety – nie niszcz, odłóż na bok, przynieś lub daj znać do Muzeum Warszawy w kamienicy
pod Murzynkiem. Nieocenioną pomocą – nie tylko dla odbudowy, ale i dzisiaj dla prac konserwatorskich – służą fotografie. Muzeum Warszawy ma ich olbrzymi zbiór, w tym wiele zdjęć
detalu architektonicznego.
Pierwszym po wojnie naczelnym architektem Warszawy został Józef Sigalin, który w swoich wspomnieniach i rozmaitych dokumentach notował uwagi na temat materiałów użytych
do odbudowy. Pisał na przykład o tym, jak cenne były fotografie obrazów Canaletta, stanowiące jego zdaniem najlepszy materiał do rekonstrukcji Warszawy z końca XVIII wieku.
Jan Zachwatowicz, profesor Wydziału Architektury Politechniki, NAC

Ruiny kościoła Sakramentek, Nowe Miasto, NAC

Jan Zachwatowicz (1900–1983)

Tarcza
Zachwatowicza

Szczególnie cenny okazał się tzw. Zbiór Korotyńskich zawierający m.in.
wycinki prasowe o Warszawie z lat 1790–1939 oraz tzw. Teki Przyborowskiego z wypisami archiwalnymi oraz zbiorami wycinków z prasy warszawskiej
XIX i XX wieku. Pomocne okazały się też archiwa kościelne, a także prace
archeologiczne przy zburzonych czy częściowo zrujnowanych kościołach,
zwłaszcza Starego Miasta w Warszawie, przede wszystkim zaś zbiory Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Po upadku Powstania Warszawskiego pracownicy ZAP, narażając życie,
wywieźli zbiory do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie ukryli je w klasztorze
bernardynów. Kierownikiem ZAP został prof. Jan Zachwatowicz.
Badania archeologiczne miały istotne znaczenie dla rekonstrukcji Zamku
Królewskiego, choć na jego odbudowę trzeba było poczekać blisko ćwierć
wieku. W trakcie prowadzonych badań po raz pierwszy zastosowano wiercenia geologiczne. Ujawniono m.in. relikty fortyfikacji (fosy i wału skrzyniowego) czternastowiecznej siedziby książęcej. Przy południowo-zachodnim narożniku Zamku odsłonięto również półokrągłą basztę zewnętrznego
muru miejskiego.
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Architekt, historyk architektury, profesor Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach trzydziestych XX wieku na zlecenie prezydenta Stefana Starzyńskiego
prowadził prace przy odsłonięciu murów obronnych Starego Miasta w Warszawie. Podczas wojny zabezpieczał Zamek
Królewski w czasie pożaru. Po wojnie przez siedem lat pełnił
funkcję generalnego konserwatora zabytków (1945–1957).
Nigdy nie wstąpił do PZRP. Od 1957 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego
w Warszawie. Pełniąc funkcję generalnego konserwatora,
Zachwatowicz prowadził m.in. konsultacje prac konserwatorskich we wnętrzach katedr gnieźnieńskiej i poznańskiej
oraz kościołów we Wrocławiu, Gdańsku, Kruszwicy, Wiślicy,
Zagości, Trzemesznie czy Łęczycy. Jednak najistotniejszym
jego osiągnięciem było doprowadzenie do rekonstrukcji
kluczowych dla polskiej świadomości historyczno-estetycznej
obiektów – takich jak fortyfikacje Zamościa, mury obronne
Starego Miasta i Katedra św. Jana oraz pałac Potockich przy
ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. W 1954 r. wygrał
międzynarodowy konkurs w Hadze na znak obiektu zabytkowego, który do dziś jest wykorzystywany do oznaczania budynków i miejsc historycznych (tzw. Tarcza Zachwatowicza).

133

Mówiąc o odbudowie Warszawy, trzeba podkreślić wielki zryw ludności: najpierw mozolne odgruzowanie (kilkaset tysięcy ton gruzu), które odbywało się w większości rękami
i z pomocą wozu zaprzężonego w konia oraz kilku samochodów ciężarowych, potem żywe
uczestniczenie w dyskusjach, śledzenie prasy i doniesień radiowych. Przede wszystkim zaś dobrowolne składki pieniężne na odbudowę stolicy, wpłacane na specjalny Fundusz Odbudowy
Stolicy (FOS).
Powołane już w 1946 r. pismo Skarpa Warszawska, które potem zmieniło nazwę
na Stolica, w każdym swym numerze donosiło o postępie prac, a czytelnicy pisali listy i mogli
wypowiadać się w sprawie odbudowy swojego miasta. Dzięki przeprowadzonej po wojnie
nacjonalizacji budynków i gruntów miejskich możliwe stało się swobodne planowanie nowych osiedli i ulic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych i socjalnych
warszawiaków. Nowa architektura miała być – zgodnie z wykładnią partii komunistycznej –
narodowa w formie i socjalistyczna w treści. Większość architektów jednak bardziej koncentrowała się na kwestiach funkcjonalnych niż ideologicznych.

Zniszczenia wojenne, Stare Miasto w Warszawie, NAC

Dotyczyło to zarówno ogólnej panoramy określonych części Starej Warszawy, jak
też poszczególnych kamienic czy domów. Obrazy Canaletta pozwoliły na ujednolicenie kompozycji kolorystycznej Rynku Nowego Miasta, gdyż na podstawie obrazów
można było nie tylko odtworzyć ogólny zarys budowli, ale także ustalić ich kolorystykę czy rodzaj dachówki.
Tu trzeba zaznaczyć, że obrazy Canaletta jako jedne z najcenniejszych dzieł sztuki
zagrabione przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski, zostały włączone do specjalnego katalogu tzw. zabezpieczonych
dzieł sztuki z terenu Generalnej Guberni („Sichergestellte Kunstwerke im
Generalgouvernement”). Cenne obrazy zawsze przyciągały uwagę kolekcjonerów (w tym nazistowskich dygnitarzy), ale były też przeznaczone do niemieckich
kolekcji muzealnych po – jak mniemali najeźdźcy – wygranej przez nich wojnie.
Wykradzione dzieła sztuki trafiły najpierw do Krakowa, potem do Berlina i na
Dolny Śląsk. Ze zrabowanych 29 obrazów Canaletta wciąż brak ośmiu, które nie
powróciły do Polski.
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Podjęta przez czołowych polskich architektów decyzja o rekonstrukcji zabytków zburzonych przez niemieckiego okupanta oraz odtworzeniu Starego i Nowego Miasta, a także zabudowy Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu była odważna i zupełnie pionierska
w skali świata. Była złamaniem obowiązujących doktryn konserwatorskich. Mimo
to w 1980 r. zrekonstruowane warszawskie Stare Miasto wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako unikatowe dzieło konserwatorskie i architektoniczne.
Rynek Starego, 2019, fot. z zasobów BSKZ
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