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W TYM ROKU SKUPILIŚMY SIĘ NA OBSZARZE SKARPY, CHCĄC ZWRÓCIĆ UWAGĘ
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SKARPA WARSZAWSKA
W wielu opiniach o Warszawie jest ona postrzegana jako miasto płaskie, pozbawione malowniczej
rzeźby terenu. W oczywisty sposób wpływa to na odbiór substancji architektonicznej
i urbanistycznej przez mieszkańców i odwiedzających stolicę. Tymczasem zdecydowana
większość powstających na przestrzeni wieków opisów Warszawy rozpoczyna się od nakreślenia
niezwykle malowniczego elementu topografii, jakim była skarpa. Warszawa, choć w większości
rozpościera się „na wygodnej i żyznej równinie” (tzw. Równinie Warszawskiej), od strony Wisły
zyskuje wspaniały wygląd dzięki zboczu owej równiny, opadającemu ku płynącej poniżej
rzece (tzw. Dolinie Dolnej Wisły). Oddzielając konwencjonalne, powielane wiadomości od tych,
których autorzy rzeczywiście odwiedzili Polskę i jej stolicę, zauważymy, że relacje z pierwszej
ręki wyrażają niekłamany zachwyt nad unikalnym ukształtowaniem tego fragmentu Warszawy.
Podobnie, wszystkie ryciny, przedstawiające Warszawę, pokazują ją właśnie od wschodu.

Położenie zamku królewskiego, Starego
i Nowego Miasta wraz z przedmieściami
należy umieścić między piękniejszymi
w Europie i odważyłbym się rzec, że po
Konstantynopolu nie ma nic podobnego.
Wystawcie sobie bowiem miasto, które
z przedmieściami rozciąga się na długość
prawie połowy mili niemieckiej i które,
jakkolwiek zbudowane jest na rozległej
płaszczyźnie, panuje wszakże nad rzeką
w taki sposób, w jaki słynny Neapol
panuje nad Morzem Śródziemnem.
Wisła, trzykrotnie tak szeroka jak
Sekwana pod Paryżem, oddziela stolicę
od niższej znacznie płaszczyzny,
przedstawiającej widok cudownie piękny,
o którem ten, co go nie widział, nawet
pojęcia mieć nie może.
Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, 1770. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie.
Fot. Andrzej Ring i Lech Sandzewicz.

Varsovie vengée et son apologie avec des réflexions
morales, politiques et autres…, 1742
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Pieter van der Aa, La grande et belle ville de Varsovie, 1729-1733.

P

rzez wieki rozwoju stolicy skarpa była atrakcyjnym miejscem dla zakładania grodów, budynków obronnych, kościołów, klasztorów oraz pałaców, o czym decydowały jej naturalne walory obronne i widokowe.
To właśnie architektura rezydencjonalna dominuje w okresie nowożytnym w spektakularnej panoramie
Warszawy, tak chętnie przedstawianej przez Canaletta. Co ciekawe, prestiżowa lokalizacja skarpy miesza
się w tym samym czasie z wykorzystywaniem jej do zgoła innych, mniej reprezentacyjnych celów. Ponieważ wody niedalekiej Wisły nadawały się do wygodnego oczyszczania miasta, przez skarpę wiodła
droga z nieczystościami, co zachowało się do dziś w nazwach ulicy Karowej czy Gnojnej Góry – najstarszego wysypiska w Warszawie. Jednocześnie Wisła od XVI wieku pełniła rolę najważniejszej magistrali kraju, a świadectwem
istnienia żeglugi towarowej są zabudowania w okolicach ulicy Brzozowej, pełniące dawniej funkcję przyportowych
spichlerzy. Powolna degradacja skarpy i jej największy upadek przypadł na XIX wiek, kiedy to zarówno zbocze, jak
i położone poniżej Solec i Powiśle były uważane za dzielnice biedne. Utyskiwania na zaniedbania, konieczność
poprawy warunków bytowych, zaprowadzenia ładu w zabudowie i dzięki temu wyzyskania walorów widokowych
były wówczas wielokrotnie tematem artykułów w prasie. Naturalny rozwój Warszawy wzdłuż lewobrzeżnej Wisły
zaburzyła także budowa Cytadeli Warszawskiej. Dopiero planiści międzywojenni starali się naprawić wieloletnie
zaniedbania i wydobyć ze skarpy jej malownicze piękno, nie tylko poprzez planowanie prowadzonych po skarpie bulwarów, ale także za pomocą planów, regulujących wielkość gabarytów wznoszonych w okolicy budynków.
Zniszczenia wojenne dały architektom możliwość uporządkowania poprzedniej zabudowy (budowa Mariensztatu)
czy rozwiązania poważnych problemów komunikacyjnych (likwidacja Nowego Zjazdu wraz z budową trasy W-Z).
Powojenna koncepcja skarpy, zrealizowana jedynie częściowo, to koncepcja pasma zieleni, oddzielającego Warszawę górną od położonych niżej fragmentów miasta, połączonego systemem pieszych kładek, przerzuconych nad
ulicami. W efekcie wszystkich owych przemian w Warszawie mamy dziś prawdziwy skarb, który należy doceniać
i odpowiednio chronić właśnie po to, aby znów jej mieszkańcy i odwiedzający stolicę zaczynali od opisu niezwykłego, pięknego położenia miasta.

Abraham Hogenberg według rysunku Jakuba Hofnagla, Varsovia, ok 1586. Fragment.
Warszawa od strony Pragi, po 1923.
W centrum zdjęcia widoczny gmach domów
mieszkalnych PKO, zaprojektowany przez
Mariana Lalewicza na stokach Gnojnej Góry.

Mariensztat widziany z dzwonnicy
kościoła św. Anny, pocz. XX wieku.
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Ciągnąca się wzdłuż lewego brzegu Wisły skarpa zapewniała idealne warunki obronne do
osiedlania się na jej szczycie. W XV wieku istniał już kompleks zamku książęcego, składający
się z Wieży Grodzkiej, Dworów Mniejszego i Dużego. W kolejnym stuleciu, stopniowo
z rozwojem miasta, w bezpośrednim otoczeniu zamku powstawały siedziby szlachty, jak
położony niedaleko, murowany dwór Bobolich. Jednak dopiero po przeniesieniu dworu
królewskiego do Warszawy powstał tu szereg wykwintnych budynków mieszkalnych,
wznoszonych chętnie na skarpie dla jej rzadkich walorów krajobrazowych.

Wieże zacne od ogroda,
Także od Wisły, gdzie woda:
W nich altany budowane,
W drugą stronę murowane;
Na wierzchu sala odkryta,
Blachą po pańsku nakryta:
Z której widzieć strony obie
Na kilka mil patrzaj sobie!
W polach łąki, lasy, wody,
Po których szkut, komieg chody.
Fragment opisu Villa Regia. Adam Jarzębski,
Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego, 1773, fragment. Kolekcja Muzeum Narodowego
w Warszawie. Fot. Piotr Ligier i Krzysztof Wilczyński. W centrum obrazu widoczny pałac Kazimierzowski, dawna Villa Regia,
a dziś rektorat Uniwersytetu Warszawskiego.

J

edną z najwspanialszych rezydencji warszawskich, powstałą jeszcze
w pierwszej połowie XVII wieku, był pałac Kazanowskich, uwieczniony przez Adama Jarzębskiego w wydanym w 1643 roku Gościńcu
abo krótkim opisaniu Warszawy. Niedaleko znajdował się obszerny
pałac Koniecpolskich (dziś Pałac Prezydencki) z ogrodami schodzącymi wprost do płynącej poniżej Wisły. Walory krajobrazowe skarpy
zostały w pełni wykorzystane w jednym z pałaców Wazów, znanym jako
Villa Regia, wzniesionym przez Giovanniego Trevano dla Władysława IV na
miejscu wcześniejszego dworu Anny Wazówny. Od wschodu dwa piętra
rezydencji otrzymały rzędy arkadowych galerii, otwierających ją ku rzece
i rozległym równinom mazowieckim. Na skarpie budowano także siedziby
podmiejskie, których pojawienie się na Mazowszu należy wiązać z królową
Boną i jej willą na Jazdowie, a także położonym obok dworem Anny Jagiellonki. Także na Jazdowie w 1624 roku Zygmunt III Waza zaczął wznosić
pałac, założony na osi załamującego się na tej wysokości biegu Wisły. Nieco dalej na południe, na miejscu dzisiejszego Belwederu, powstała podmiejska siedziba Krzysztofa Zygmunta Paca, a pod koniec XVII wieku na
północ od miasta dla królowej Marii Kazimiery zbudowano niewielki pałacyk marymoncki. W przypadkach niektórych siedzib ich fundatorzy przeliczyli się w swoich zamiarach i planowane przez nich inwestycje nie zostały
nigdy zakończone. Ten los spotkał rezydencję Gnińskich, wznoszoną pod
koniec XVII wieku przez Tylmana van Gameren. Ogromne założenie zostało rozplanowane na naturalnym tarasie, flankowanym przez dwa wąwozy,
którymi biegną dziś ulice Tamka i Szczygla. Po obu stronach właściwego
pałacu miały znajdować się pawilony boczne. Koszty budowy przerosły
jednak możliwości inwestorów, którym udało się wznieść jedynie północny pawilon, zwany dziś Zamkiem Ostrogskich lub Pałacem Ordynackim.
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Nicolas Perelle, Panorama Warszawy od strony Pragi, fragment ryciny wg. rysunku Erica Dahlbergha
w: Samuel Pufenorf, De rebus a Carolo Gustavo, 1696. Na szczycie warszawskiej skarpy rysują się
wyraźnie trzy wielkie rezydencje: Villa Regia (obecnie siedziba Uniwersytetu Warszawskiego),
Palatium Conietzpolskianum (dziś Pałac Prezydencki z ogrodami) oraz Palatium Radziewskianum
(wcześniej pałac Kazanowskich, obecnie partie murów w kompleksie budynków przy kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP).

Zygmunt Vogel, Widok Belwederu, 1818. Zabudowania świeżo ukończonego pałacu zostały
przedstawione od południa.

Plan de la ville de Varsovie… Korpus Inżynierów Wojskowych, 1831, fragment.

W

XVIII wieku ruch budowlany na skarpie jeszcze się
wzmógł. W latach czterdziestych Maria Anna Brühl zamierzała wznieść w okolicach dzisiejszej ulicy Foksal
okazały pałac. Ostatecznie udało się tu założyć rozległy, regularny ogród z niewielkim belwederem projektu Szymona Bogumiła Zuga. Innym niezrealizowanym
projektem wykwintnej siedziby miejskiej była rezydencja Kazimierza Poniatowskiego, którą w latach siedemdziesiątych książę planował wystawić
na skraju skarpy w okolicach dzisiejszej ulicy Książęcej. W tym celu podjęto szereg rozległych prac ziemnych przy zakładaniu ogrodów dookoła. Budowy pałacu nigdy nie rozpoczęto, a z całego założenia zachował
się do dziś jeden pawilon ogrodowy w formie sztucznej groty. W innym
miejscu skarpy, nieopodal Tamki, wznoszono pałac dla Karla von Nassau,
zwany przez Warszawiaków Pałacem Dynasowskim. Mimo swojej stosunkowo krótkiej historii, pamięć o nim przetrwała w nazwie położonej poniżej ulicy. W tym samym mniej więcej czasie na Mokotowie powstawał
dla Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej niewielki pałacyk podmiejski, nazwany Mon coteau projektu Efraima Szregera. Nieco dalej Dominik Merlini
budował Królikarnię, a w dalekim Natolinie Szymon Bogumił Zug wznosił
podmiejską willę dla Czartoryskich. Na początku XIX wieku powstał Belweder, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. W drugiej połowie stulecia na skarpie są wznoszone kolejne pałace, realizujące w mniejszym lub
większym stopniu model siedziby miejskiej entre cour et jardin. W latach
1875-1879 Władysław Branicki przy ogrodach Frascati wybudował obszerną rezydencję projektu Leandra Marconiego. Obszerny budynek w stylu
późnego renesansu francuskiego został później wynajęty na ambasadę
Francji, a zniszczony w czasie wojny, nie został już odbudowany. Kilka lat
później Marconi zaprojektował dla Konstantego Zamoyskiego pałac utrzymany w podobnym kostiumie. W efekcie parcelacji działek Branickich na
Frascati powstała już pod koniec okresu międzywojennego willa Bohdana
Pniewskiego. Położona w prestiżowej dzielnicy, obok projektowanej tu,
eleganckiej Alei Na Skarpie, wykończona najlepszymi materiałami, stanowi dziś przykład luksusowej siedziby miejskiej z lat trzydziestych. W tym
czasie w innym miejscu miasta, przy ulicy Słonecznej, Lucjan Korngold
wzniósł dla Zofii Skibińskiej-Żuchowskiej rezydencję, której loggia w pełni wykorzystuje walory widokowe miejsca, w którym powstała. Stosunkowo skromną, ale niezwykle urokliwie położoną jest natomiast modernistyczna willa Aleksandry Piłsudskiej, wzniesiona w ogrodach rezydencji
Głównego Inspektora Sił Zbrojnych przy ulicy Klonowej. W zmienionych
warunkach społecznych po 1945 roku nie budowano już na skarpie luksusowych siedzib mieszkalnych. Jedynym przykładem kontynuacji owej
wielowiekowej tradycji jest niewielka, wykończona z dbałością o detal
i pięknie położona tzw. Ochabówka wzniesiona na Nowym Mieście w latach sześćdziesiątych przez Zygmunta Stępińskiego.

Willa Bohdana Pniewskiego. Fot Czesław Olszewski, „Architektura i Budownictwo”, nr 3 (1938).
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Tereny przyszłych ogrodów Solec, Na Książęcem i Na Górze, założonych w latach
70tych XVIII wieku przez Kazimierza Poniatowskiego
Ogrody Mniszchów, dziś teren Muzeum Narodowego
Ogrody Brühlów
Nasyp planowanego tarasu rezydencji Gnińskich
Pałace i ogrody Gozdzkich, później tereny pałacu Gozdzkich-de Nassau, zwanego
pałacem Dynasowskim
Pałac Kazimierzowski i resztki ogrodów
Pałac Radziwiłłów (wcześniej Koniecpolskich), obecnie Pałac Prezydencki
Pozostałości pałacu Kazanowskich

Maurycy Scholtz, Królikarnia, ok. 1840.
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Okolice Warszawy nie mają wcale rozmaitości, oprócz wzgórza, na
którym stoi samo miasto od strony rzeki, wzgórza rozciągającego się na
północ aż do Młocin, a na południe aż do Wilanowa. Miasto to otoczone
jest samymi nieprzejrzanymi równinami […] Dlatego wzgórza, o których
mówiliśmy, ciągnące się kręto ku wschodowi na przestrzeni kilku mil
niemieckich, przez swoje piękne położenie od strony Wisły zachęciły
właścicieli miejscowych do zabudowania pod panowaniem teraźniejszego
króla pomieszkań i ożywienie pochyłości rozmaitemi ogrodami.
Szymon Bogumił Zug, Ogrody w Warszawie i jej okolicach, opisane w roku 1784, „Kuryer Niedzielny”, R. 2 nr 22 (1898).

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy z Pałacem Ordynackim, 1772, fragment. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie, fot. Andrzej Ring i Lech Sandzewicz. Od lewej widoczny Zamek
Ostrogskich (Pałac Ordynacki), w środku dwa pałace Gozdzkich, gdzie powstanie pałac Dynasowski, a w oddali pałac Kazimierzowski.

N

ajstarszym ogrodem, położonym przy skarpie warszawskiej jest
ogród Zamku Królewskiego, pierwsze wzmianki na jego temat sięgają bowiem XV wieku. Choć nie jest znana jego precyzyjna lokalizacja, musiał on bezpośrednio przylegać do murów zamkowych.
Wiadomo natomiast, iż już okresie renesansu ogród kwaterowy
zajmował przestrzeń skarpy od strony Wisły. W okresie wazowskim
tereny zielni ustąpić musiały bastionom obronnym, jednak w otoczeniu zamku
istniały drzewa i krzewy zasadzone z inicjatywy Zygmunta III Wazy. Impulsem
do istotnych zmian przestrzennych po wschodniej stronie zamku była dopiero inicjatywa Stanisława Augusta Poniatowskiego zakładająca przygotowanie
odpowiedniego terenu poniżej rezydencji na potrzeby ogrodu, którą kontynuował już w XIX wieku Jakub Kubicki, projektując istniejące do dziś arkady oraz
założenie ogrodowe na skarpie i u jej podnóża. W okresie carskim ogród został
zaniedbany i zdewastowany, niewiele udało się również zrobić po odzyskaniu
niepodległości. Prace rewaloryzacyjne, nawiązujące zarówno do wzorów historycznych jak i przedwojennej koncepcji Adolfa Szyszko-Bohusza, rozpoczęte
zostały dopiero w 2013 roku, ale ich rozmach daje nadzieję, na odtworzenie założenia w jego pełnej krasie oraz przywrócenie walorów estetycznych dolnego
tarasu skarpy poniżej zamku.

Jednym z najwspanialszych nowożytnych zespołów zieleni na terenie skarpy
warszawskiej był ogród pałacu Kazimierzowskiego, założony przez króla Władysława IV w latach trzydziestych XVII wieku. Rozległy teren sięgający aż do
brzegów Wisły (jej koryto przepływało wówczas obok podnóża skarpy), noszący miano Ogrodu Królewskiego (Hortus Regius), zakomponowany został jako
ogród francuski o fantazyjnym układzie precyzyjnie formowanych drzew i krzewów. Roślinności towarzyszyły liczne rzeźby, altany, fontanny, sztuczna grota,
staw oraz zwierzyniec. Ogród został częściowy zniszczony już w czasie potopu
szwedzkiego, następnie w czasie wojny północnej, a potem przechodził zmienne koleje losu wraz ze zmianami właścicieli samego pałacu. Ostatecznie na początku XIX wieku. wraz z powołaniem Uniwersytetu Warszawskiego został zagospodarowany jako ogród botaniczny służący potrzebom naukowym (tzw. ogród
farmakognostyczny). Obecnie jedynym wspomnieniem dawnych ogrodów królewskich jest Park Kazimierzowski, założony w latach siedemdziesiątych XX wieku na otwartym terenie u podnóża skarpy, oczyszczonym z zabudowy w okresie
powojennym. Na znacznej części dawnego ogrodu dolnego i zwierzyńca wznosi się dziś mieszkaniowa zabudowa Powiśla.
Równie dużą sławą cieszył się ogród pałacu Koniecpolskich (później m.in. Radziwiłłów, obecnie znany jako Prezydencki), uznawany za dzieło inspirowane
ogrodami królewskiej rezydencji wilanowskiej. W pierwszej fazie zbocze skarpy zagospodarowane zostało tarasowo, na głównym tarasie zakomponowano
tzw. parter haftowy czyli niską kompozycję roślinną o starannym rysunku nawiązującym do wzorów dywanowych, a dwa dolne partery przeznaczono na
uprawę roślin użytkowych. W XVIII wieku ogród przekomponowano w duchu
rokokowym, uzupełniając jego układ o sadzawki, fontanny i altany, natomiast
w okresie carskim całe założenie radykalnie zmodernizowano w duchu ogrodów romantycznych, nadając mu swobodny układ o krzywoliniowym przebiegu ścieżek. Wtedy też ogród zmniejszono, a jego dolna granica oparła się na wytyczonej na dawnych brzegach Wisły ulicy Furmańskiej. Obecny kształt ogród
otrzymał w latach dwudziestych XX wieku, wtedy to przywrócono mu tarasowy
układ oraz wprowadzono murowane schody. W okresie powojennym dokonano nieznacznych zmian w kompozycji zwłaszcza górnego tarasu wg. projektu
architekta Antoniego Jawornickiego, a założenie utrzymane zostało w konwencji łączącej w sobie cechy ogrodu krajobrazowego i modernistycznego. Warto
pamiętać, że jest to jedno z nielicznych założeń zieleni na terenie skarpy warszawskiej, które od ponad 300 lat zachowuje ciągłość swojej funkcji, wciąż zachwycając czytelnością koncepcji i imponującą lokalizacją.
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A między nimi altana
Z obydwu stron przeplatana
Naczyniem, w którym kwitnący
Rozmaryn piękny, pachnący.
Tamże stoją wielkie gałki
Przy kolumnach, w wierzchu pałki,
Poręcza, przy nich balasy.
Stamtąd pola, Wisłę, lasy
Widzieć, łąki w zieloności,
Wody, w równinie piękności,
Szkuty ze zbożem płynące,
Na dół, wzgórę żeglujące;
Ledwie że nie na pół świata
Mazowieckiego powiata
Z tej altany widzieć możesz,
Gdzie oczyma dojrzeć zmożesz.
Fragment opisu pałacu Kazanowskich. Adam Jarzębski,
Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy.

Zygmunt Vogel, Widok ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego Na Książęcem,
po 1786. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Marek Dytkowski.
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Na terenie skarpy warszawskiej ocalały cztery imponujące ogrody klasztorne o barokowym
rodowodzie. Zespół ten łączy nie tylko jednorodna funkcja oraz podobne datowanie, ale
przede wszystkim powiązanie z walorami widokowymi i topograficznymi nadwiślańskiego
stoku skarpy. Poza samoistnymi walorami kompozycyjnymi, tego typu ogrody stanowią
widokowe otwarcie w kierunku rzeki, a z drugiej strony przestrzeń ekspozycji zabudowań
klasztornych i kościołów. Jednocześnie każdy z nich posiada swój indywidualny rys,
kompozycję, dodatkowe podziały funkcjonalne oraz elementy architektoniczne.

Dawny zespół klasztorny
karmelitów bosych
Zespół klasztorny
wizytek
Zespół klasztorny
szarytek
Zespół klasztorny
sakramentek
Pierre Ricaud de Tirregaille, Plan de la ville de Varsovie, 1762, fragment skarpy.
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ako pierwsi na obrzeżach skarpy pojawili się w pierwszej połowie XVII wieku karmelici bosi
(obecnie budynki poklasztorne wykorzystywane są na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego). Zespół ten jako jedyny w omawianej grupie nie pełni już swojej pierwotnej
funkcji. Zakonnicy opuścili mury klasztorne w latach sześćdziesiątych XIX wieku i od tamtej
pory kilkakrotnie zmieniało się przeznaczenie budynków, ale od samego początku po dzień
dzisiejszy towarzyszy im rozległy ogród. Pierwotnie klasztorne tereny zieleni sięgały po
stronie wschodniej do wałów wiślanych, natomiast od północy aż do ulicy Bednarskiej. Z biegiem
czasu działki obrzeżne zostały wydzielone i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a sami
zakonnicy również prowadzili działalność inwestycyjną wznosząc na swoich gruntach kamienice
czynszowe. Wyniosła bryła świątyni i zabudowań klasztornych zlokalizowane na szczycie skarpy
górują nad rozległymi ogrodami opadającymi tarasowo ku Wiśle. Na ich terenie zachowała monumentalny mur oporowy z kamienną balustradą ograniczający najwyższy taras oraz barokowa
brama wjazdowa od strony wschodniej pochodząca z początku XVIII wieku. W środkowej części
założenia ogrodowego odtworzono częściowo dawne kwatery z geometrycznie formowana roślinnością w duchu ogrodów francuskich. Sam ogród ewoluował od form czysto użytkowych (na
jego terenie w XVII wieku znajdował się staw rybny zasilany dopływem rzeki), po dekoracyjne
kompozycje o tarasowym układzie, ale nigdy nie utracił swojego otwartego zielonego charakteru.
W niewielkiej odległości od dawnego założenie karmelickiego znajduje się podobnie wkomponowany w ukształtowanie skarpy zespół zabudowań klasztoru wizytek, sprowadzony do Warszawy przez samą królową Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 roku. Ogrody klasztoru wizytek, pomimo
bliskości ruchliwego Traktu Królewskiego, są jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie
Warszawy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że za zabudowaniami klasztornymi i świątynią zgromadzenia przy ulicy Krakowskie Przedmieście 34 rozciągają się ogrody, które w niewielkim stopniu
zmieniły swój wygląd od schyłku XVII wieku. Ich najcenniejszym walorem jest jednak fakt, że są
stale uprawiane w naturalnym rytmie pór roku i życia zakonnego. Kolejnym unikatem jest znajdujący się na terenach klasztornych spichlerz o drewnianej konstrukcji, prawdopodobnie jedna
z najstarszych drewnianych budowli na terenie historycznego śródmieścia Warszawy. Niezwykłym
zrządzeniem losu, zarówno zabudowa klasztorna jak i otaczające ją tereny zieleni, przetrwały zniszczenia kataklizmów wojennych oraz powojennych przemian urbanistycznych. Choć same ogrody
mają bardziej charakter użytkowy niż dekoracyjny ich wartość historyczna i dokumentalna jest
bezcenna, a zamknięty charakter zgromadzenia powoduje, że tylko w wyjątkowych okolicznościach można doświadczyć jego niezwykłej aury.
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Zygmunt Vogel, Widok Warszawy od strony Nowego Miasta, 1804. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Marek Dytkowski.

Położenie Warszawy nie jest pozbawione uroku. Część miasta została wzniesiona na
równinie, a część na łagodnym zboczu wzgórza, wznoszącego się nad brzegami Wisły.
Rzeka ta ma szerokość mniej więcej Tamizy na wysokości Westminsteru, ale znacznie
traci głębokość latem.
William Coxe, Voyages en Pologne, Russie, Suède, Danemarck, 1785.

N

a południowych obrzeżach nowożytnych przedmieść Warszawy został ulokowany
klasztor szarytek, które również dzięki fundacji królewskiej, w 1659 roku, osiadły
w drewnianym dworze na terenie dawnej wsi Kałęczyn, w obrębie majątków odkupionych od Wesslów i Gizów. W przeciwieństwie do pozostałych klasztorów, zabudowania zgromadzenia wraz z znacznych rozmiarów majątkiem ziemskim zlokalizowane zostały na podmokłych zalewowych terenach dolnego tarasu skarpy wiślanej
i jako takie były przez wieki głównym impulsem miastotwórczym tej części Powiśla. Klasztor został
wpisany w topografię skarpy w sposób odmienny niż pozostałe założenia klasztorne historycznych przedmieść Warszawy; wszystkie zabudowania zgromadzenia szarytek zlokalizowane są na
dolnym tarasie skarpy, jej stok tworzy dla nich zielone krajobrazowe tło, a ogrody otaczające zabudowania zgromadzenia stanowią szeroką i malowniczą przestrzeń ekspozycji dla świątyni i otaczających ją gmachów. Pomimo, iż w okresie powojennym znacznie ograniczono obszar terenów
klasztornych po stronie wschodniej (obecnie znajduje się tam osiedle mieszkaniowe wzniesione
w latach sześćdziesiątych XX wieku), wciąż jest to jeden z największych terenów historycznej zieleni, który oparł się procesom urbanizacyjnym i wciąż stanowi enklawę życia zakonnego na terenie
coraz dynamiczniej rozwijającego się Powiśla. Warto pamiętać, iż pomimo znacznych zniszczeń
wojennych klasztoru i świątyni, pożogę wojenna przetrwało kilka zabudowań gospodarczych, m.in.
barokowy spichlerz z końca XVII wieku.
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Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, 1770, fragment. Kolekcja Zamku Królewskiego
w Warszawie, fot. Andrzej Ring i Lech Sandzewicz.

Uzupełnieniem wskazanej grupy jest klasztor sakramentek, ufundowany już u schyłku XVII wieku
przez królową Marię Kazimierę i położony na przeciwległym krańcu skarpy, na obrzeżach Rynku
Nowego Miasta. Wyniosła kopuła świątyni zgromadzenia sióstr sakramentek stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy skarpy warszawskiej na jej nowomiejskim
odcinku. Uzupełnieniem barokowej kompozycji całego założenia są ogrody klasztorne opadające tarasowo ku Wiśle, które stanowią nie tylko wspaniały relikt dawnej sztuki ogrodowej, miejsce modlitwy i kontemplacji, ale też gospodarcze zaplecze klasztoru. Całe założenie klasztorne
jest wspaniałym przykładem krajobrazu kulturowego, w którym zastane warunki topograficzne
przystosowane zostały twórczo do konkretnych potrzeb, a najwyższej próby architektura i walory krajobrazowe tworzą niepowtarzalny klimat miejsca. Po zniszczeniach wojennych sam klasztor
starannie odbudowano, natomiast zabudowę dolnego tarasu skarpy – dawnej ulicy Rybaki – usunięto, tworząc rozległą panoramę widokową otwierająca się na zabudowania klasztoru oraz Nowego Miasta.

Tirregaille 1762

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy od strony Pragi, 1770, fragment panoramy Nowego Miasta
z klasztorem sakramentek. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie, fot. Andrzej Ring i Lech Sandzewicz.

Fragment zmniejszonej XIX-wiecznej kopii planu Tiregaille’a Plan de la
ville de Varsovie…
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Zniszczenia II wojny światowej w największym stopniu dotknęły najcenniejszy, śródmiejski
odcinek skarpy warszawskiej. W świadomości społecznej utrwalił się obraz ruin górnego tarasu,
w tym przede wszystkim dzielnicy staromiejskiej, ale okrucieństwo wojny w równie dużym
stopniu zostawiło ślady na terenach położonych poniżej stoku skarpy. O ile jednak najbardziej
wartościowe fragmenty panoramy miasta zostały pieczołowicie zrekonstruowane w wielkim
trudzie odbudowy, o tyle przedwojenny krajobraz Solca, Czerniakowa czy Mariensztatu zmienił
się bezpowrotnie i wiele z elementów, które dziś uznajemy za cenne i malownicze, wykreowane
zostało na nowo w okresie powojennym.

Szkic koncepcyjny planowanej Dzielnicy Chopina, 1946.

Tereny zielone w Warszawie po ukończeniu sześcioletniego planu odbudowy stolicy, fragment,
[w:] B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, Warszawa 1951.

J

ednym z ciekawszych planów dotyczących skarpy był pomysł Dzielnicy
Muzycznej Chopin, opracowany 1945 roku przez zatrudnionego w Biurze Odbudowy Stolicy Mieczysława Kuźmę. W koncepcji dzielnicy Kuźma powrócił do niezrealizowanego, XVII-wiecznego projektu rezydencji
Gnińskich Tylmana van Gameren, proponując ukształtowanie rozległego
tarasu, którego środkowa, wydłużona część łagodnie opadała ku Wiśle,
przechodząc w reprezentacyjne schody. W koncepcji Kuźmy w budowie tarasu
miano wykorzystać fragmenty nasypu, wykonanego w XVII wieku w związku
z budową pałacu. Powstała w ten sposób rozległa platforma stanowiłaby jedną
z dominant warszawskiej skarpy od strony Wisły, otwierając widok na położone
poniżej Powiśle i Pragę. Centralnym elementem miał być położony między ulicami Kopernika, Szczyglą i Ordynacką plac z umieszczonym na środku pomnikiem Chopina, który otaczałyby gmachy Filharmonii, Ogólnopolskiego Związku
Muzyków oraz największy, umieszczony w miejscu zniszczonego w czasie wojny cyrku, podłużny budynek Konserwatorium. Gmach miały flankować siedziba Instytutu Fryderyka Chopina (w odbudowanym Zamku Ostrogskich) oraz
umieszczone po drugiej stronie mauzoleum na serce kompozytora w formie
fantazyjnej glorietty. Podobnie jak w przypadku tylmanowskich planów, projekt
opracowany przez Kuźmę został zarzucony z braku środków na owo kosztowne
przedsięwzięcie urbanistyczne.
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Henryk Dąbrowski, Wizja Warszawy z lotu ptaka, 1954.

Po 1945 roku tam gdzie było to możliwe podjęto decyzję uczytelnienia przebiegu skarpy wiślanej, w tym na odcinku jej najcenniejszego kulturowo odcinka
śródmiejskiego. Przede wszystkim zrezygnowano z zabudowy poniżej Starego
Miasta, zniknęła niemal zupełnie zabudowa ulicy Rybaki, wschodniej pierzei
ulicy Bugaj, obrzeża skarpy zyskały liczne punkty widokowe, a jej dolny taras
otrzymał charakter rekreacyjno-parkowy. Równie ważne dla krajobrazu skarpy
było zastąpienie wysokiej, dziewiętnastowiecznej zabudowy Mariensztatu małomiasteczkową architekturą, zaprojektowaną w latach 1948-1949 przez Zygmunta Stępińskiego. Parkowy charakter Powiśla poniżej Traktu Królewskiego
uzyskano rezygnując z zabudowy ulicy Furmańskiej, Browarnej czy Dobrej. Tym
samym wiele cennych obiektów zlokalizowanych na szczycie skarpy odzyskało
historyczne, rozległe panoramy widokowe, w tym np. założenie dawnego klasztoru karmelitów wraz z ogrodem i barokową bramą skrytą wcześniej w ciasnej
zabudowie mieszkaniowej. Wzdłuż dalszego odcinka skarpy pomiędzy ulicami

Tamka i linią kolei średnicowej wytyczono w latach sześćdziesiątych XX wieku
ulicę Kruczkowskiego (ob. Herberta), która otworzyła perspektywę widokową
na dawne ogrody klasztoru szarytek. Natomiast obszar Szpitala Czerwonego
Krzyża, poniżej ulicy Smolnej, zamieniono na park (obecnie im. Karola Beyera).
Jednak największym obszarem zieleni komponowanej, wykorzystującym zarówno walory krajobrazowe skarpy warszawskiej, jak i wcześniejsze historyczne założenia parkowe stal się Centralny Park Kultury, zaprojektowany pod koniec lat
pięćdziesiątych przez zespół pod kierunkiem Aliny Scholtz, Zygmunta Stępińskiego i Longina Majdeckiego (obecnie park Marszałka Rydza-Śmigłego). Uzupełnieniem terenów zieleni na dolnym tarasie skarpy od strony południowej
stał się ponadto położony poniżej Zamku Ujazdowskiego park Agrykola oraz
Łazienki. Tym samym teren skarpy został dowartościowany jako zielony korytarz
rozciągający się praktycznie do Żoliborza po Mokotów i wyraźnie wyodrębniony
w strukturze urbanistycznej miasta.
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Zygmunt Stępiński, Widok z Wisły w 1955 roku, [w:] B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, Warszawa 1951.
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ażnym przedsięwzięciem urbanistycznym, przeprowadzonym w okresie powojennym
w oparciu o topografię skarpy warszawskiej była realizacja dwóch ciągów komunikacyjnych: Alei pod Skarpą i Alei na Skarpie. Koncepcja tej drugiej powstała jeszcze przed
wojną, a jej zrealizowane odcinki istnieją do dziś jako ulica Bartoszewicza oraz Aleja na Skarpie na tyłach dawnych ogrodów Frascati. Przedwojenna koncepcja zakładała przerzucenie wiaduktów komunikacyjnych nad ulicami Książęcą, Szczyglą i Tamką
oraz realizację szerokiej arterii drogowej. Po 1945 roku projekt uległ radykalnej zamianie, nowa aleja miała
być ciągiem pieszo-spacerowym łączącym istniejące na terenie skarpy obszary zieleni. Trakt, rozciągający się od ulicy Karowej do placu Na Rozdrożu, miał posiadać nie tylko walory komunikacyjne, ale przede
wszystkim widokowe, otwierał bowiem bliską perspektywę na tereny Powiśla oraz daleką na dolinę Wisły.
Choć cały projekt ulegał z czasem licznym modyfikacjom, udało się go zrealizować niemal w całości jako
jeden z najciekawszych elementów urbanistycznych skarpy warszawskiej. Kładki przerzucone nad ulicami
Myśliwiecką, Trasą Łazienkowską, Książęcą, Tamką pozwalają spacerować wzdłuż skarpy i podziwiać zarówno jej zróżnicowaną topografię jak i nawarstwienia kulturowe. Zaś cała trasa, łącząc tereny Górnego
Ujazdowa, Centralnego Parku Kultury i Powiśla łączy w jedną całość nie tylko parki i ogrody, ale też szereg
instytucji kultury i założeń zabytkowych.
Odmienny charakter posiada natomiast Aleja Pod Skarpą. Przede wszystkim jest to trakt uliczny usprawniający komunikację kołową na terenie Powiśla. Choć jego związek z topografią skarpy nie jest tak czytelny
jak Aleja Na Skarpie stanowi on ciekawe uzupełnienie struktury urbanistycznej miasta. Od samego początku głównym założeniem stworzenia Alei było powiązanie w jedną całość atrakcyjnych terenów położonych na stoku i jej dolnym tarasie. Na cały trakt składają się odcinki ulic: Myśliwiecka, Rozbrat, Herberta
(dawniej Kruczkowskiego), Topiel, Browarna, Furmańska, Sowia, a zamyka ją Rynek Mariensztacki. Tak wytyczona trasa, przebiegająca od Łazienek po Stare Miasto, pozwoliła zintegrować najcenniejsze założenie
przestrzenne podnóża skarpy oraz powstające od lat pięćdziesiątych osiedla mieszkaniowe Powiśla m.in.
Mariensztat, Radna, Solec, Torwar, Szwoleżerów. Dzięki konsekwentnej polityce planistycznej przez dziesięciolecia kreowano otwarty krajobrazowy charakter śródmiejskiego odcinka skarpy warszawskiej, dopiero w ostatnich latach nowa zabudowa wdziera się na powrót na tereny, które trwale wpisały się w świadomość społeczną jako zielony korytarz ciągnący się pomiędzy skarpą a rzeką. Jest to tym smutniejsze, że
rzadko kiedy krajobraz kulturowy, urbanistyka dawna i nowa oraz obiekty zabytkowe i najwyższej próby
architektura współczesna, tworzą tak spójną całość.

Zdanie już miał wyrobione:
Warszawa całym swoim
ogromem ciąży i zsuwa
się ku Wiśle. Gdyby brzeg
rzeki obwarować bulwarami,
powstałaby tam najpiękniejsza
część miasta: gmachy, sklepy,
aleje… „Trzeba spojrzeć, jak
by to wyglądało?” — szepnął
Wokulski i skręcił na ulicę
Karową.
Bolesław Prus, Lalka
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Dzisiaj społeczne postrzeganie skarpy warszawskiej jako wielkoprzestrzennej całości jest rzadkie,
a sama skarpa nie pojawia się już nawet na opracowaniach mapowych, podczas gdy dawniej jej
linia była nieodłącznym elementem niemal każdego planu Warszawy. Realne działania także
podejmowane są punktowo. Polityka przestrzenna miasta skoncentrowana jest na wydawaniu
pojedynczych decyzji oraz sporządzaniu odrębnych opracowań planistycznych, których na całym
szlaku skarpy jest ponad dwadzieścia. Realizowane na skarpie są przede wszystkim inwestycje
deweloperskie, rzadziej publiczne.

Z

auważalne i znaczące są oddolne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. Mieszkańcy zrzeszeni pod szyldem Koła Ligi
Ochrony Przyrody „Skarpa Warszawska - Park Arkadia” uratowali przed
zabudową deweloperską zespół przyrodniczo-krajobrazowy Arkadia.
Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej nie tylko wielokrotnie organizowało działania społeczno-kulturalne na skarpie, ale też promowało ideę tzw. Kwartału Muzycznego, mającą przekształcić jej śródmiejski odcinek
w obszar pełen muzyki. Fundacja Culture Shock organizowała na skarpie liczne
projekty artystyczne, zapraszając malarzy, rzeźbiarzy i performerów, niejednokrotnie też zachęcając do współpracy okolicznych mieszkańców. Partnerstwo lokalne
Otwarty Jazdów uratowało przez zburzeniem osiedle tzw. Domków Fińskich, gdzie
przedstawiciele partnerskich stowarzyszeń codziennie oferują bogaty publiczny
program wydarzeń kulturalnych, przekształcając osiedle w zarządzany społecznie
dom kultury. A społeczna Inicjatywa Rewitalizacji Warszawianki, powołana m.in.
przez Stowarzyszenia Masław, Okolska i Tu było, tu stało, walczy o ochronę i rewitalizację założenia architektoniczno-krajobrazowego Warszawianki. Prawdą jest
jednak, że wszystkie wymienione inicjatywy skoncentrowane są na lokalnych zagadnieniach i żadna nie obejmuje swoim działaniem całego wielkoprzestrzennego
zagadnienia skarpy.

Fragment mapy Warszawy przedstawiającej topografię miasta z silnie zaznaczoną rzeźbą
skarpy, 1900.

A więc Wisła stać się winna dostępną
dla wszystkich, a i skarpa ma być tak
wykorzystaną, by ogół ludności mógł z niej
korzystać. Aby to osiągnąć na brzegu skarpy
poprowadzona być musi ulica, z której
widok rozciągałby się tak daleko na wschód
poza rzekę, budząc w obywatelu poprzez
możność sięgania wzrokiem w dal miasta
poczucie wielkości i siły. Z drugiej strony
znów ulica u podnóża skarpy, zadrzewiona
i uporządkowana stanowić będzie estetyczny
element w mieście, pozwalając obywatelowi
odczuć piękno falistości terenu, czego tak
bardzo brak nie tylko w Warszawie, ale
i w okolicy.
Stefan Starzyński, Rozwój stolicy. Odczyt na zebraniu Okręgowego Związku Rezerwistów
10 czerwca 1938

W

yjątek stanowi propozycja Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie.
To projekt, który bazuje na spostrzeżeniu, że dzisiaj w rezultacie
złożonych losów, wyjątkowych uwarunkowań krajobrazowych
oraz wielu czynników historycznych, ekonomicznych i politycznych, szlak skarpy warszawskiej jest wręcz usiany instytucjami
kultury. Zarówno tymi wielkimi, mieszczącymi się w reprezentacyjnych gmachach, jak i mniejszymi, choć nie mniej ważnymi i nieraz działającymi
w obiektach będących wybitnymi dziełami architektury. Są wśród nich instytucje publiczne, ośrodki sakralne i miejsca społeczne. To kilkadziesiąt autonomicznych instytucji – lokalnych gospodarzy kolejnych fragmentów skarpy warszawskiej. Choć najodleglejsze z nich dzieli wiele kilometrów, to jednak wszystkie mają jeden wspólny
mianownik: wszystkie leżą na skarpie. Także droga między nimi, nawet jeśli długa, jest
jedna: szlak skarpy warszawskiej, potencjalna aleja Na Skarpie.

Warszawska Droga Kultury na Skarpie.

Projekt Warszawskiej Drogi Kultury, w oczywisty sposób nawiązujący do koncepcji alei
Na Skarpie, miał ją poszerzać o wymiar instytucjonalny, a przez to akcentować, wzmacniać i stanowić źródło siły sprawczej na rzecz realnej przemiany. Przez cztery lata działalności, licząc od momentu pierwszego spotkania skarpowych instytucji, udało się
wypracować metody działania, które zaowocowały organizacją czterech Majówek na
Skarpie i podjęciem kilku drobniejszych inicjatyw. Prawdą jest, że zabrakło spektakularnych przykładów udowadniających, jaki wpływ realizacja takiego projektu może
mieć na przekształcenia materialnej tkanki skarpy, co ma znaczenie, bo przecież wciąż
są na jej szlaku miejsca, które bezdyskusyjnie wymagają ingerencji. Jednak wszystko,
czego udało się dokonać, było dziełem całkowicie nieformalnej inicjatywy zrzeszającej dziesiątki dobrowolnie zaangażowanych instytucji kultury. Ich przedstawiciele
skutecznie dopominali się i dawali wyraz swojemu poczuciu „prawa do skarpy”. Tym
samym, projekt Warszawskiej Drogi Kultury udowodnił swój potencjał i wciąż stanowi
realną propozycję dla naszego warszawskiego zielonego szlaku.

