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Abstract: Stanisław Lorentz’s life represents an experien-
ce of the last century. He was given a chance of living throu-
gh the first Polish independence, followed by the tragedy of 
losing it, then years under occupation, and years of hope for 
better post-war reality. When it eventually came, far from ex-
pectations, it brought about necessity to make difficult cho-
ices. Nowadays, the privilege of having been born at a later 
date allows for the formulation of frequently too simplified 
assessments of the times in question.

Stanisław Lorentz, whose life experience waits to be recor-
ded by a biographer, was blessed to witness the fulfilment 
of one of the objectives that he had been pursuing for half 
of his adult life, i.e. the reconstruction of the Royal Castle in 
Warsaw. For the man that reached maturity in the Second 
Republic of Poland, the symbolism of the Castle, a royal and 
presidential abode, was related with the independence of 
the state, and that is the reason why the reconstruction of 
the destroyed residence became so important for Lorentz. 
On 17 September 1939, he was among those rescuing histo-
rical movables from the Castle’s interiors. He was supported 
by employees of the National Museum in Warsaw which he 
had run as its director for many years. 

For Lorentz and for his generation, a response to challen-
ges posed by post-war years involved maintaining the sym-
bolic representation of a sovereign state, enchanted in the 
reconstructed matter. Lorentz’s efforts for the reconstruction 

of the Castle became even more justified when it turned out 
that it was the socialist realism that was the ‘new thing’. If 
I could venture to indicate Lorentz’s specific merit in the 
post-war history, I would however indicate the so-called litt-
le stabilisation decade under the rule of Gomułka, when the 
vacant space left by the Castle started to become an integral 
part of the landscape and when it was necessary to fight not 
even for the reconstruction itself, but for merely keeping ali-
ve the obligation to undertake the reconstruction. A decision 
to reconstruct the Castle was taken in January 1971, once 
sounds of shots fired at the Polish seaside had died away. 
Memories on the beginnings of the Castle’s reconstruction 
are memories about December 1970. In intentions of people 
like Stanisław Lorentz, thousands of those who for the subse-
quent decade supported the reconstruction with their finan-
cial aid and in-kind contributions, the reconstruction served 
as a statement that there existed values more permanent 
than changeable political regimes. 

Even perceiving the Polish culture of the post-war decades 
highly critically, it is impossible not to admit that it was the 
time of restoring symbolical objects, aimed at supporting the 
spiritual sovereignty of the Polish society. Without Lorentz 
and his generation, many places symbolic for the national 
memory would be missing, while a great deal of provenance 
disputes today calling for settlement would remain purely 
theoretical.
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in memoriam

Doświadczenie życiowe Stanisława Lorentza to doświad-
czenie minionego stulecia, początek – carskie panowanie, 
zwieńczenie – odradzająca się po raz kolejny Polska. Dane 
było Stanisławowi Lorentzowi przeżywać i tę pierwszą nie-
podległość, i tragizm jej utraty, lata okupacji – dokonujące 
się zniszczenia, śmierć wielu ludzi nauki i kultury, ale też lata 
nadziei na lepszą powojenną rzeczywistość.

Kiedy już ta rzeczywistość nadeszła, odległa od wyobra-
żeń pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, przyniosła ze sobą 
konieczność dokonywania trudnych wyborów według miar 
większego i mniejszego zła. Dziś przywilej późnego urodze-
nia bądź spoglądania na przeszłość z perspektywy wolnej 
Polski pozwala na formułowanie zbyt prostych często ocen: 
na kształt powojennego muzealnictwa, akcje rewindykacyj-
ne czy polską szkołę konserwacji zabytków. Wiele dzisiej-
szych dyskusji, sporów, zasadnych z perspektywy dziesięcio-
leci, byłoby jednak bezprzedmiotowych, gdyby nie decyzje 
podejmowane po 1945 r. w imię zachowania substancji 
kulturalnej; w takich warunkach, jakie były. 

Stanisławowi Lorentzowi, którego życiowe doświadczenie 
ciągle czeka na pióro rzetelnego biografa, dane było docze-
kać spełnienia jednego z celów, który absorbował go niemal 
przez połowę dorosłego życia – odbudowy Zamku Królew-
skiego w Warszawie.

Dla człowieka osiągającego życiową i zawodową dojrza-
łość w Drugiej Rzeczypospolitej symbolika warszawskiego 
Zamku, królewskiej i prezydenckiej siedziby, wiązać się mu-
siała z niepodległością państwa. W tym tkwi odpowiedź na 
pytanie, dlaczego odbudowa zniszczonej monarszej rezy-
dencji stała się dla prof. Lorentza tak istotna: poza względa-
mi konserwatorskimi, poza normalnymi ludzkimi ambicja-
mi, było to pragnienie podtrzymania i zachowania czegoś, 
co, będąc oczywistą częścią krajobrazu Warszawy, jest też 
częścią krajobrazu niepodległego państwa.

Okres wojny konfrontuje Stanisława Lorentza z dziełem 
zniszczenia. W „czarną niedzielę”, 17 września 1939 r., 
uczestniczy w akcji ratowania z wnętrz zamkowych zabyt-
kowych mobiliów. Przez kolejne, okupacyjne już miesiące 
kieruje akcją zabezpieczania zabytkowego wyposażenia 

Zamku. Wspierają go pracownicy Muzeum Narodowego 
w Warszawie, instytucji, której był wieloletnim dyrektorem, 
i której miejsce w historii Zamku Królewskiego trudne jest 
do przecenienia. Właśnie rola świadka dewastacji utwier-
dza Stanisława Lorentza w przekonaniu, iż Zamek należy 
przywrócić do stanu sprzed zniszczenia. Po powstaniu war-
szawskim i dokonanym przez Niemców wysadzeniu Zamku 
okaże się, iż tym wyzwaniem jest całkowita niemal odbudo-
wa. Przywołując czasy okupacji, nie sposób nie wspomnieć 
o kierowaniu przez Stanisława Lorentza po upadku powsta-
nia akcją pruszkowską, akcją, która, według słów prof. Jana 
Zachwatowicza, pozwoliła na ocalenie na tyle znaczących 
dokumentów przeszłości, aby po wojnie móc przystąpić do 
odbudowy.

Zniszczenie bywa szansą na nowy kształt społeczeństw, 
na nowe formy urbanistyczne. Wobec ruin zawsze pojawia-
ją się pytania o celowość kontynuacji i o sens zmiany. Dla 
Stanisława Lorenzta i jego pokolenia odpowiedź była jasna. 
Nie przekreślając szans, jakie daje zmiana, wybierali pod-
trzymanie symboliki suwerennego państwa, która zaklęta 
jest w odbudowywanej materii; wybierali wypełnienie swo-
istego Testamentu Polskiego Państwa Podziemnego, które 
przez okupacyjne lata było ich codziennością i ideowym wy-
borem. Zaangażowanie Stanisława Lorentza na rzecz odbu-
dowy Zamku i innych zniszczonych zabytków tym bardziej 
znalazło uzasadnienie, gdy okazało się, iż tym „nowym” jest 
realizm socjalistyczny, architektoniczna forma ideologii.

Powojenne trudne „gry” prof. Lorentza z władzami poli-
tycznymi dotyczyły samej decyzji o odbudowie Zamku, jego 
formy i funkcji. Niewątpliwie każde z tych rozstrzygnięć mu-
siało nosić piętno politycznej instrumentalizacji. Za szczęś-
liwe zrządzenie losu uznać należy niezrealizowanie odbu-
dowy Zamku w czasach panowania socrealizmu – istniało 
realne ryzyko stworzenia obiektu o estetyce Pałacu Kultury 
i Nauki, a co najmniej poddania wysiłku konserwatorskiego 
ideologicznym naciskom, znacznie większym niż w wypadku 
dzielnicy staromiejskiej.   

Jeśli miałbym pokusić się o wskazanie szczególnej zasługi 
Stanisława Lorentza w powojennej historii, wskazałbym nie 
na lata pięćdziesiąte, kiedy przekonanie o celowości resty-
tucji obiektów zabytkowych znaczące było nie tylko w krę-
gach profesjonalnych, ale na Gomułkowską dekadę „małej 
stabilizacji”, kiedy puste miejsce po Zamku zaczęło wrastać 
w krajobraz miejski i świadomość ludzką, kiedy pojawiały 
się głosy, iż dług wobec przeszłości, jakim była odbudowa, 
został z nawiązką spłacony. Był to czas, kiedy, jak pisał prof. 
Lorentz, należało walczyć nie tyle o odbudowę, ile o zacho-
wanie w pamięci obowiązku jej podjęcia.

Decyzja o odbudowie Zamku zapadła w styczniu 1971 r., 
gdy ledwo ucichły strzały na Wybrzeżu. Pamięć o począt-
kach odbudowy Zamku jest pamięcią o Grudniu roku 
1970. W intencjach ówczesnych władz decyzja o odbu-
dowie służyć miała głównie uspokojeniu społecznych na-
strojów i zaznaczeniu dystansu wobec świeżo odsuniętej 
od władzy ekipy. W intencjach ludzi, takich jak Stanisław 
Lorentz, ale także tych wielu tysięcy, którzy przez kolejną 
dekadę wspierali odbudowę datkami finansowymi i dara-
mi rzeczowymi, odbudowa jawiła się nie jako gest poli-
tycznej opozycji, ale jako deklaracja, iż istnieją wartości 
trwalsze od zmiennych ustrojów, wartości zawierające się 
w dziedzictwie „tej ziemi”. 

Profesor Stanisław Lorentz w Łazienkach podczas inauguracyjnego posie-
dzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku, 26.01.1971

Professor Stanisław Lorentz in the Royal Łazienki during the inauguration 
meeting of the Citizens Committee for Reconstruction of the Royal Cast-
le,16.01.1971

(Fot. S. Sadowski, ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie)
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Prof. Lorentz, jako wiceprzewodniczący Obywatelskiego 
Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, zaangażował 
w tych latach w dzieło odbudowy gros swej życiowej ak-
tywności. Przechowywane w zamkowym archiwum tzw. 
albumy Lorentza w dziesięciu wielkoformatowych tomach 
zawierają kilka tysięcy wycinków prasowych, listów, urzędo-
wych dokumentów, fotografii, informacji o wystąpieniach 
publicznych i zagranicznych podróżach.  

Stanisław Lorentz miał szczególną satysfakcję kontem-
plowania dzieła spełnionego. Jakkolwiek nie brzmiałyby 
werdykty historii, jak bardzo nie patrzylibyśmy krytycznie 

na świat polskiej kultury, muzeów, zabytków, naznaczo-
nych realiami powojennych dekad, nie sposób nie przy-
znać, iż był czas w polskiej historii, kiedy przywracanie 
symbolicznych obiektów służyło podtrzymaniu duchowej 
suwerenności polskiego społeczeństwa. A, jak powiedział 
prof. Aleksander Gieysztor: bez Stanisława Lorentza, nie 
byłoby Zamku Królewskiego w Warszawie i – dodajmy 
– wielu innych miejsc symbolicznych dla narodowej pa-
mięci, a wiele wymagających dziś rozstrzygnięcia sporów, 
np. proweniencyjnych, pozostałoby sporami czysto teo-
retycznymi. 

Streszczenie: Doświadczenie życiowe Stanisława Lo-
rentza to doświadczenie minionego stulecia. Dane mu 
było przeżywać pierwszą polską niepodległość, tragizm jej 
utraty, lata okupacji, lata nadziei na lepszą powojenną rze-
czywistość. Kiedy już ona nadeszła, daleka od oczekiwań, 
przyniosła konieczność dokonywania trudnych wyborów. 
Dziś, przywilej późnego urodzenia pozwala na formułowa-
nie często zbyt prostych ocen tych czasów.

Stanisławowi Lorentzowi, którego życiowe doświadczenie 
czeka na pióro biografa, dane było doczekać spełnienia jed-
nego z celów, który absorbował go przez połowę dorosłego 
życia – odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Dla 
człowieka osiągającego dojrzałość w Drugiej Rzeczypospo-
litej symbolika Zamku – królewskiej i prezydenckiej siedziby, 
wiązała się z niepodległością państwa i dlatego odbudowa 
zniszczonej rezydencji stała się dla Lorentza tak istotna. 17 
września 1939 r. uczestniczył w akcji ratowania z wnętrz za-
mkowych zabytkowych mobiliów. Wspierali go pracownicy 
Muzeum Narodowego w Warszawie, którego był wielolet-
nim dyrektorem. 

Dla S. Lorentza i jego pokolenia odpowiedzią na wyzwa-
nia powojennych czasów było podtrzymanie symboliki su-
werennego państwa, zaklętej w odbudowywanej materii. 

Zaangażowanie Lorentza na rzecz odbudowy Zamku tym 
bardziej znalazło uzasadnienie, gdy okazało się, iż „nowym” 
jest socrealizm. Jeśli miałbym pokusić się o wskazanie szcze-
gólnej zasługi Lorentza w powojennej historii, wskazałbym 
jednak na gomułkowską dekadę „małej stabilizacji”, kiedy 
puste miejsce po Zamku zaczęło wrastać w krajobraz, kie-
dy należało walczyć nie tyle o odbudowę, ile o zachowanie 
w pamięci obowiązku jej podjęcia. Decyzja o odbudowie 
Zamku zapadła w styczniu 1971 r., gdy ucichły strzały na 
Wybrzeżu. Pamięć o początkach odbudowy Zamku jest 
pamięcią o Grudniu roku 1970. W intencjach ludzi, takich 
jak Stanisław Lorentz, tysięcy, którzy przez kolejną dekadę 
wspierali odbudowę datkami finansowymi i darami rzeczo-
wymi, odbudowa ta jawiła jako deklaracja, iż istnieją warto-
ści trwalsze od zmiennych politycznych ustrojów. 

Patrząc nawet bardzo krytycznie na świat polskiej kultury 
powojennych dekad, nie sposób nie przyznać, iż był to czas 
przywracania symbolicznych obiektów, służących podtrzy-
maniu duchowej suwerenności polskiego społeczeństwa. 
Bez S. Lorentza i jego pokolenia nie byłoby wielu miejsc 
symbolicznych dla narodowej pamięci, zaś wiele wymaga-
jących dziś rozstrzygnięcia sporów proweniencyjnych, pozo-
stałoby w sferze teorii.

Słowa kluczowe: niepodległość, odbudowa, rezydencja, socrealizm, proweniencja.
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