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MEANDRY WSPÓŁCZESNEJ ODBUDOWY

Streszczenie 

W artykule przedstawiono obowiązujące do czasów obecnych doktryny konserwatorskie związane 
z ochroną dziedzictwa kulturowego (utrwalone po II wojnie światowej) zarówno w skali architekto-
nicznej, jak i urbanistycznej. Dokonano wyboru charakterystycznych przykładów odbudowy z Polski 
i ze świata. Następnie przeprowadzono syntetyczną analizę porównawczą wybranych współczesnych 
przykładów odbudowy z doktrynami konserwatorskimi. Wydobyto te elementy działań realizacyj-
nych, które odstawały od przyjętych wcześniej zasad teoretycznych. Opisano przeanalizowane kie-
runki, realizacji odbudowy wskazanych zespołów historycznych. Przeprowadzono także analizę jakie 
czynniki i argumenty wpływają na działania, będące odstępstwem od doktryn konserwatorskich. 

Słowa kluczowe: konserwacja zabytków, odbudowa, rekonstrukcja, tematyzacja, autentyzm dzie-
dzictwa historycznego.

Wstęp

Przedstawienie zmian, które nastąpiły ostatnio w polskiej i międzynarodowej sztuce po-
stępowania z dziedzictwem kulturowym, wymaga ustalenia zasad stanowiących bazę odnie-
sienia w postaci funkcjonujących jeszcze na przełomie XX i XXI wieku doktryn konserwa-
torskich. Zasady te w miastach PRL w miarę były przestrzegane, choć również z pewnymi 
odchyleniami od twardych konserwatorskich reguł. Mistrzem stosowania doktryn ochrony 
dziedzictwa kulturowego był profesor Jan Zachwatowicz, który przy każdym odstępstwie 
w praktyce realizacyjnej odżegnywał się od aprobaty takiego bardziej swobodnego postępo-
wania1. Opierając się zatem na tej mistrzowskiej szkole, na początku artykułu warto przed-
stawić zasady i podać funkcjonujące jeszcze definicje różnych zabiegów konserwatorskich, 
stanowiące także nieprzekraczalne normy działań pokolenia architektów z II połowy XX 
wieku i początków obecnego stulecia. 

„Konserwacja” jest terminem pochodzącym z języka łacińskiego, w którym „conservatio” 
jest równoznaczne z utrzymywaniem, przechowywaniem i zachowywaniem. Nie chodzi 
tu o specjalną ochronę, ale o zapewnienie przetrwania przedmiotu naszych zainteresowań 
w obecnych, współczesnych czasach i w przyszłości, także utrwalenie techniczne obiektu 

1  Prof. Jan Zachwatowicz 1900-1983. W latach 1945-1957, kiedy odbudowywane było Stare Miasto w Warszawie, pełnił 
funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. W 1971 roku stał się laureatem honorowej nagrody SARP. Był profesorem na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
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z utrzymaniem jego struktury materiałowej. Nie jest wskazana przy tym ingerencja w formę 
zabytku, która powinna pozostać w stanie pierwotnym z okresu jego wznoszenia. 

Restauracją nazywane są z reguły procesy naprawcze, zgodnie ze znaczeniem łacińskie-
go słowa „restauro” – naprawić. Jeżeli dla utrzymania trwałości zabytku niezbędna będzie 
ingerencja w jego strukturę, z uwzględnieniem niektórych elementów, jest to dopuszczalne. 
Ponadto, można także dokonać uzupełnień ubytków. Warunkiem takich działań jest jednak 
dogłębna wiedza, poparta dokumentami, upoważniająca do podjęcia odpowiedzialnie takie-
go kierunku utrwalania stanu obiektu. Stan ten będzie rozumiany przez kolejne pokolenia 
jako stan pierwotny z czasów powstania, stąd dbałość o jego prawdziwość. 

Odbudowa, która stała się dość powszechnym zabiegiem po II wojnie światowej doty-
czyła według profesora Zachwatowicza obiektów poważnie uszkodzonych, w których po-
zostały jednak w znacznym stopniu zachowane jeszcze mury budynku, a odbudowa doty-
czy „wprowadzenia dachu, stropów i wypełnienia otworów oraz ewentualnego odtworzenia 
wnętrz”. Takie sformułowanie znalazło się w artykule profesora pt. O polskiej szkole odbu-
dowy i konserwacji zabytków (Zachwatowicz 1981)2.

W odbudowywanych po zniszczeniach wojennych zespołach dawnej Warszawy często 
nie było murów, Niemcy opuścili zburzone w 87% śródmieście – niektóre fragmenty pokry-
te wyłącznie gruzem o wyrównanym poziomie. Stąd np. już w latach 70. XX wieku odbudo-
wę definiowano jako proces powrotu do stanu sprzed zniszczenia, na podstawie zachowanej 
dokumentacji architektonicznej oraz pamięci ludzkiej. Posiadanie jedynie zdjęć sprzed woj-
ny (zwykle nie najlepszej jakości) czy rysunków odręcznych z widokiem analizowanych do 
odbudowy obiektów uważano w tym czasie za materiał niewystarczający, przyzwalający na 
liczne odstępstwa od rzeczywistej przedwojennej formy obiektu (Guranowska-Gruszecka 
2013). Było to hołdowanie idei zachowania w realnej rzeczywistości prawdziwego wize-
runku wcześniejszej historycznej architektury, by przetrwała w pamięci następnych pokoleń 

Kolejny termin, „rekonstrukcja”, dotyczył odtworzenia już w pełni zniszczonego obiek-
tu. Profesor Zachwatowicz formułując zasady tego procesu zwrócił uwagę, że w językach 
romańskich i rosyjskich rekonstrukcją nazywana jest odbudowa i także przebudowa, czyli 
wzniesienie z nowych już materiałów (z dopuszczoną inną substancją ścian) nowej makie-
ty dawnego obiektu, oczywiście z zachowaniem staranności w odtworzeniu historycznej 
formy. W latach 70. zwracano uwagę na dostosowanie rekonstrukcji do zachowanej doku-
mentacji inwentaryzacyjnej sprzed wojny w celu ochrony wierności wcześniejszym formom 
przestrzennym i detalom architektonicznym (Guranowska-Gruszecka 2013). 

Biorąc pod uwagę tę niezgrabność semantyczną rozminięcia się treści z formą językową, 
najstarsi profesorowie proponowali używanie sformułowania „odtwarzanie” zamiast „rekon-
strukcja”, która była mało popularnym hasłem. Stała się potem pod koniec XX wieku podsta-

2  Informacje z lat 70. przekazywane przez profesora Zachwatowicza na wykładach akademickich, również przez współpra-
cowników Profesora zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. 
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wą „tematyzacji przestrzeni”, czyli odbudowy zespołu na temat historyczny, ale bez zachowa-
nia autentycznych form. 

Początki działań w Polsce nazywane rewaloryzacją opisane zostały dosyć szczegółowo 
przez Krzysztofa Pawłowskiego w stosownym rozdziale, bogato ilustrowanym, potężnej 
monografii pt. Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce z 1986 roku, w której autor przed-
stawił „Zasady ochrony, odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołów urbanistycz-
nych” (s. 48-92). Znaczenie tych rozważań jest o tyle istotne, że wcześniej, przez wiele lat 
po II wojnie światowej podejmowano jedynie próby integrowania z organizmami miejski-
mi dobrze zachowanych zespołów zabudowy historycznej, głównie przez stosowną korektę 
systemu komunikacyjnego. Profesor Pawłowski nazwał te działania bierną ochroną. W la-
tach 80. XX wieku ujawniono jednak potrzeby czynnej ochrony w postaci włączenia działań 
w dzielnicach historycznych w nurt planowania przestrzennego, związany z charakterem 
adaptacyjnym zamierzeń inwestycyjnych. Termin „rewaloryzacja” zastąpił „konserwację” 
dotyczącą obiektów architektonicznych oraz np. rekonstrukcję w odniesieniu do skali urba-
nistycznej. Zgodnie z definicją prof. Pawłowskiego: „Rewaloryzacja jest to suma działań 
zmierzających do przywrócenia zespołom i obszarom zabytkowym dawnych wartości prze-
strzennych i kulturowych i przez podniesienie walorów użytkowych przystosowanie ich 
do współczesnych funkcji”. Zaakceptowano fakt, że rewaloryzacja stanowi kompleksową 
modernizację, przeprowadzaną jednak przy pomocy metod konserwatorskich, mających na 
względzie zróżnicowaną strukturę przestrzenną i jej wartości kulturowe; każdy przypadek 
zatem mógł być inny. 

Zasady odbudowy powojennej

II wojna światowa i dokonane w latach 1939-1945 zniszczenia zabudowy historycznej 
otworzyły konieczność odbudowy wielu miast i ich fragmentów. Na kilku wybranych przy-
kładach opisane zostaną zasady stosowane w konkretnych przypadkach wraz z ich uzasad-
nieniem. Służy to podniesieniu świadomości o tych procesach bardzo często nazywanych 
odbudową, a w zasadzie będących działaniami odległymi od doktryn konserwatorskich do-
tyczących tego zagadnienia. 

Odbudowa Starego Miasta w Warszawie

Począwszy od 1939 roku i pierwszych zniszczeń miasta środowisko polskich architek-
tów zajmowało się konspiracyjnie zagadnieniami odbudowy stolicy, także w Lublinie i na 
emigracji w Londynie. W czasie powstania warszawskiego Stare Miasto zniszczone zostało 
w 90%. Już w listopadzie 1944 roku na pierwszym zjeździe Stowarzyszenia Architektów 
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Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) w Lublinie, mimo rozbieżności w pomysłach koncepcyj-
nych odbudowy, podjęto zgodnie decyzję o rozpoczęciu takich prac. 

W pierwszym opublikowanym planie Wydziału Urbanistyki Biura Odbudowy Stolicy 
pojawił się problem relacji między założeniami koncepcyjnymi odbudowy a dziedzictwem 
przeszłości, komentowany wielokrotnie w artykułach prasowych. Wydziałem Architektury 
Zabytkowej BOS kierował prof. Jan Zachwatowicz, główny obrońca zachowania doktryn 
konserwatorskich. Jakie zasady mimo wszystko przyjęto przy odbudowie Starówki? Jakie 
argumenty wspierały decyzje odbudowy o takim właśnie kształcie, jaki do dziś istnieje na 
Starym Mieście i Trakcie Królewskim. Niewątpliwie warunki egzystencjalne po II wojnie 
światowej w zniszczonej stolicy były niezwykle trudne. 

Zdecydowano, że zarówno Stare, jak i Nowe Miasto będą dzielnicami mieszkaniowy-
mi. Wobec nieprawdopodobnych zniszczeń zabudowy zapewnienie warunków egzystencji 
w Warszawie było priorytetem. Nie odbudowywano większości oficyn w głębi działek, za-
bezpieczając lepsze warunki oświetlenia i nasłonecznienia dla odbudowywanych obiektów. 
W przypadkach ciasnych dziedzińców funkcje mieszkaniowe lokowano jedynie na wyż-
szych kondygnacjach, dbając o dostęp światła i powietrza. Zachowywano natomiast sta-
rannie historyczny układ ulic. Przestrzenie te były odtwarzane w podobnej jak przed wojną 
skali, przynajmniej przy ważniejszych traktach zachowywano ich status przestrzeni publicz-
nych z usługami w parterach, czasami także na I piętrze. Do 1949 roku trwały prace inwen-
taryzacyjne i związane z odgruzowaniem, następnie rozpoczęto odbudowę, do 1953 roku 
zakończono jej pierwszy etap (www1). 

Inwentaryzacja nie mogła oczywiście dotyczyć dokładnej wysokości zniszczonych bu-
dynków. Stąd być może w środowisku architektonicznym jeszcze w latach 70. chodziły 
barwne opowieści o koordynowaniu przez profesora Biegańskiego bezpośrednio na budowie 
wykończenia strefy dachów odbudowywanych obiektów. Profesor stał na dole, a robotnicy 
na szczycie struktury odbudowywanego, jeszcze nie zakończonego obiektu prezentowali 
np. przy pomocy poziomo ułożonej deski miejsce potencjalnego gzymsu. Słuchali potul-
nie wskazań z dołu: „jeszcze trochę wyżej proszę około 1 metra…”. Poprawiali grzecznie 
i słyszeli: „…No nie…, ze 40 cm niżej”, „o… bardzo dobrze, tak zostaje” – decydował 
Profesor. Jednak mimo pewnego komizmu tych sytuacji, bądź co bądź profesjonalnej odbu-
dowy Starego Miasta, dobrze, że tych intuicyjnych ustaleń dokonywali świetni architekci, 
ówcześnie profesorowie Politechniki Warszawskiej, znający się zarówno na budownictwie, 
jak i na historii architektury3.

Kolejnym bardzo istotnym problemem odbudowy, zwłaszcza fragmentów Traktu 
Królewskiego wzdłuż Nowego Światu na odcinku między ulicami Świętokrzyską i Al. Jero-
zolimskimi była architektura wprowadzona tam w drugiej połowie XIX wieku i na począt-
ku XX wieku w czasie, kiedy Polska była pod zaborem rosyjskim. O ile zabudowa przy 

3  Wspomnienia profesorów o odbudowie Starego Miasta z lat 70. XX wieku (wg Autorki). 
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Krakowskim Przedmieściu stanowi spuściznę wcześniejszych jeszcze pałaców magnackich 
przejętych później przez zaborców i zaadaptowanych dla celów administracji państwowej, 
to Nowy Świat miał jeszcze na początku XIX wieku za czasów Królestwa Kongresowego 
charakter harmonijnie ukształtowanej zabudowy mieszczańskiej o wysokości 3 kondygna-
cji. Rozkwit budownictwa czynszowego, wysokich w stosunku do historycznej zabudo-
wy kamienic zwykle pięcio-, sześciokondygnacyjnych, zakłócił pierwotną harmonię ulicy 
miękko wygiętej w planie i o podobnej wysokości obustronnie wzniesionych budynków. 

Dla zespołu decydującego o kierunkach odbudowy powstał dylemat: czy ważniejszy 
jest stan dokładnie sprzed wojny, jednak dysharmonijnie ułożonej zabudowy, czy też wier-
ność pierwotnej koncepcji, będącej jednocześnie hołdem dla myśli architektoniczno-urba-
nistycznej polskich architektów z czasów, kiedy miasto należało do polskiego Królestwa 
Kongresowego. Wybrano tę drugą możliwość. 

Dnia 2 września 1980 roku Stare Miasto wraz z Traktem Królewskim zostało wpisane 
na międzynarodową listę światowego dziedzictwa UNESCO. W uzasadnieniu podkreślo-
no właśnie, fakt całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego, a nie tylko pojedynczych 
budynków, i dbałość o zachowanie tożsamości tego miejsca – czyli o kontynuację polskiej 
tradycji kulturowej w kształtowaniu architektury.

O trafności działań na tych obszarach świadczy popularność i Starego Miasta, i Nowego 
Światu w dzisiejszych czasach. Ulica ta stała się ostatnio najpopularniejszym traktem han-
dlowym z dominacją gastronomii, przyciągającą jak magnes, zwłaszcza turystów w ciepłych 
porach roku. Wnętrze ulicy wypełnionej stolikami pod parasolami pozwala w atrakcyjny 
sposób kontemplować atmosferę historyczną tu panującą. Charakteryzuje się ona relacją 
między wieloma uczestnikami życia miejskiego stolicy: młodymi, starszymi, warszawia-
kami, ale także z innych miast i także obcokrajowcami – turystami. Jest to miejsce spo-
tkań i konsumowania nie tylko gastronomicznego, ale też chłonięcia atmosfery jaką stwarza 
obudowa ulicy w postaci historycznych stanowiących polskie dziedzictwo architektoniczne 
kamieniczek, świadectwo nieustannego intensywnego życia miasta. 

W studiach etnologicznych i antropologicznych (Bukowska-Floreńska 2010) dotyczących 
problemów społecznych i kulturowych współczesnego miasta m.in. napisano: „We współcze-
snym mieście oprócz dziedzictwa przeszłości obserwować można konsekwencje kulturowe 
gwałtownego rozwoju cywilizacji technicznej, ruchów migracyjnych, oddziaływania kultu-
ry masowej, otwartości na przyjmowanie obcych kulturowo i etnicznie wzorców, unifikacji 
i globalizacji oraz innych czynników mających wpływ na społeczności miejskie i na obraz 
kultury miasta” (Bukowska-Floreńska 2010, s. 9 i nast.). 

Rok 2018 stanowił przełomowy czas w poważniejszym potraktowaniu przez władze 
samorządowe Warszawy partycypacji społecznej. Urząd Miasta Stołecznego zaprosił do 
współpracy ekspertów ze znanych pracowni projektowych Europy. Rozpoczęto rozważa-
nia, w jaki sposób uatrakcyjnić strefę śródmieścia Warszawy, w tym także rejonu Nowego 
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Światu. Między innymi zaproponowano, żeby podobnie jak w Londynie, w zabytkowych 
kamienicach w całych budynkach na wszystkich kondygnacjach, a najlepiej jeszcze łącząc 
z sąsiednimi budynkami urządzić wielkie programy handlowe. Działania takie oczywiście 
wiążą sie z całkowitą przebudową wnętrz tych budynków. Proces ten to pozostawienie histo-
rycznej fasady i „wyburzenie środka”, by stworzyć iluzje historyzmu, a wnętrza dostosować 
do nowoczesnych uwarunkowań funkcjonowania takich obiektów (windy, ruchome schody 
itp.). Na głos w dyskusji ze strony m.in. autorki tego artykułu, by mimo wszystko uzgodnić 
te koncepcje dla kamienic Nowego Światu ze stołecznym konserwatorem zabytków i wy-
negocjować uwarunkowania przestrzenne dopuszczalne dla zachowania autentyczności 
dziedzictwa kultowego, niechętnie nastąpiła zgoda, po czym pomysłu tego nie uzgodniono 
z konserwatorem. Ewidentnie ilustruje to konflikt między nowymi trendami, technologiami 
a zachowaniem autentyczności dziedzictwa kulturowego. 

Tymczasem wzorcowe rozbudowy funkcji handlowych np. w Londynie przez przezna-
czanie na te cele coraz większych powierzchni w śródmieściu, doprowadziły do tego, że 
z obszarów centralnych uciekli mieszkańcy, zmęczeni atmosferą tłoku i ciągłej zabawy 
w sąsiedztwie. Kolejne opuszczone kamienice mieszkalne zamieniono na cele komercyj-
ne. W efekcie te przesadne przekształcenia spowodowały obniżanie się frekwencji klienteli 
w sklepach, lokalach gastronomicznych i innych placówkach. W 2018 roku zamknięto bli-
sko 1000 bankrutujących lokali handlowych. 

Wnioski z tych doświadczeń zmierzają w kierunku działania z umiarem i kontrolowania 
satysfakcji z podejmowanych działań inwestycyjnych wszystkich grup społecznych, wszel-
kich środowisk, które na danym terenie działają. Jest to trudny proces zarządzania, wyma-
gający bardzo dobrego rozpoznania sytuacji. Tymczasem obecnie w polskiej rzeczywistości 
zaczyna się zarządzanie przestrzeniami miejskimi od promowania określonej koncepcji czy 
projektu, a nie od rozpoznania stanu istniejącego. Należy wziąć pod uwagę, że dziś sytuacja 
społeczna nieustannie się zmienia: więcej dzieci, brak miejsc w szkołach, brak nauczycieli, 
więcej osób starszych, czy brak dostatecznie rozwiniętej służby zdrowia. Badania istnie-
jących potrzeb w tym kontekście powinny być prowadzone stale. Zmiana jest procesem 
nieustającym.

Odbudowa Placu Teatralnego i dawnego Placu Saskiego  
(obecnie Józefa Piłsudskiego)

Śródmieście Warszawy historycznie rozwijało się w kierunku zachodnim prostopadle do 
Traktu Królewskiego – Krakowskiego Przedmieścia. Powstały tam dwa place Teatralny – na 
początku XIX wieku i dawny plac Saski (obecnie Józefa Piłsudskiego) – jako fragment osi 
Saskiej prowadzącej na zachód przez Ogród Saski i dalej przez zespół koszar wojskowych 
na zewnątrz miasta. 
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Przy Placu Teatralnym oprócz znakomitego gmachu Teatru Wielkiego po przeciw-
nej jego stronie w dawnym Pałacu Jabłonowskich urządzono w 1817 roku główny Urząd 
Municypalny, co uaktywniło niewątpliwie tę przestrzeń. Ulica Senatorska od Krakowskiego 
Przedmieścia przez Plac Teatralny prowadziła aż do Placu Bankowego – miejsca głównego 
centrum rządowo-finansowego państwa4. 

Przy odbudowie w latach 60. po przeciwnej stronie teatru wzniesiono 3 wieżowce miesz-
kalne, stanowiące część osiedla modernistycznego. Ich architektura budziła kontrowersje. 
Dopiero w latach 90. pierzeja północna uzyskała kształt historyczny dawnego placu; odbu-
dowano dawny Pałac Jabłonowskich, przeznaczając go na cele siedziby banku oraz kościół 
św. Andrzeja. Jak w wielu opisywanych przypadkach, odbudowane gmachy wzniesiono 
w historycznej linii dawnej pierzei, także fasady tych obiektów uzyskały wystrój historycz-
ny, natomiast wnętrza przystosowano do współczesnych potrzeb. 

Rozpatrując meandry procesów powojennej odbudowy, najciekawszym problemem stała 
się odbudowa Placu Saskiego w kontekście historii zabudowy wokół, w rejonie i na tym 
placu. Plac Saski przede wszystkim jest fragmentem wielkiej osi urbanistycznej W-Z zmie-
rzającej w kierunku zachodnim, w XVIII wieku przechodzącej przez Pałac, Ogród Saski 
następnie część dzielnicy Woli z osią obudowaną koszarami. Sam Plac nazwę uzyskał dzięki 
istniejącemu tu aż do II wojny światowej historycznemu obiektowi pałacowemu tworzące-
mu zachodnią pierzeję. W latach 1697-1763 na najwyższych szczeblach władzy państwo-
wej istniała unia personalna polsko-saska w obronie oczywiście interesów terytorialnych 
ziem Wschodniego Bałtyku. Mimo marzeń o realnej unii w wielu środowiskach ówczesnej 
Rzeczypospolitej, nigdy to nie nastąpiło. Od strony wschodniej charakterystyczne są dwa 
kwartały z hotelami po obydwu stronach osi kompozycyjnej, natomiast po zachodniej stro-
nie istniał rozległy Pałac Saski z imponującą ażurową kolumnadą oraz malowniczy budynek 
Pałacu Brűhla. Ogród bardzo szybko stał się parkiem publicznym ogólnie dostępnym z pa-
wilonami rozrywkowymi: Pijalnią wód mineralnych, Teatrem Letnim itp. (Guranowska-
Gruszecka 2013). 

Były to na tyle bliskie Starówce tereny, że pod koniec wojny Niemcy uciekając z Warszawy 
wyburzyli te założenia pałacowe. W okresie komunistycznym wszystkie konkursy archi-
tektoniczne, które dotyczyły strefy otoczenia Placu Saskiego zawierały zawsze całkowicie 
nową modernistyczną zabudowę. Nie próbowano lansować powrotów do architektury histo-
rycznej, mimo wszystko niosącej symbolicznie piętno niszczyciela Warszawy. 

Pierwszy pomysł odbudowy w stylu sprzed wojny powstał w PP PKZ (Przedsiębiorstwo 
Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków) Oddział Zamek w Warszawie) na początku 
lat 90. tuż po zmianie ustrojowej z końca lat 80. Prace studialne i projektowe były prowa-
dzone w Pracowni mgr inż. arch. I. Oborskiej, a zespołem sporządzającym projekt kierowała 

4  W 1825 roku wokół placu powstały trzy reprezentacyjne gmachy autorstwa Antoniego Corazziego: pałac Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu, pałac Ministra Skarbu i gmach Giełdy i Banku Polskiego (Szwankowski 1970)
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wówczas dr inż. arch. K. Guranowska-Gruszecka. Zamysł tej odbudowy nawiązywał do po-
wojennej tradycji polskiej szkoły konserwatorskiej, czyli możliwie wiernej odbudowy for-
my zewnętrznej pałaców Saskiego i Brűhla, korzystając z zaplecza dokumentacji historycz-
nej PP PKZ i dostępnych materiałów inwentaryzacyjnych sprzed wojny. Natomiast wnętrza 
miały być przystosowane do potrzeb funkcjonalnych.

Na całym Placu i w jego otoczeniu jedynym drobnym, ale jakże znaczącym autentycz-
nym fragmentem dawnej zabudowy pałacowej był i jest do dziś Grób Nieznanego Żołnierza 
utworzony z trzech zachowanych środkowych przęseł parteru dawnej kolumnady. Mając na 
uwadze autentyczność tego fragmentu w projekcie proponowano zachowanie go dokład-
nie w jego obecnym miejscu, a przy odbudowie Pałacu uczynienie z regularnej kolumnady 
pałacu tła tego tak ważnego pomnika. Problem odbudowy lub pominięcia dawnych oficyn 
pałacowych na placu pozostawał długo w dyskusjach publicznych na forach medialnych. 
Ogólnie zakładano wówczas, że 2018 rok będzie finałem prac realizacyjnych kompleksowe-
go zagospodarowania tej ważnej przestrzeni publicznej. Okazuje się, że po prawie 30 kolej-
nych latach temat zakończenia odbudowy otoczenia Placu Saskiego nie zniknął całkowicie. 
Tym razem już władze państwowe, które wykorzystują ten Plac, dziś Józefa Piłsudskiego 
do wielu oficjalnych uroczystości – powracają do pomysłu uświetnienia jego przestrzeni 
reprezentacyjną zabudową historyczną. 

Odbudowa Starówki w Elblągu

Odbudowa Starówki w Elblągu budzi spore pozytywne emocje, ponieważ zachował się 
jeszcze w pamięci wielu osób, także autorki tego artykułu, stan z lat 60. i 70. – wystających 
nieco ponad poziom terenu, jak się wówczas wydawało. nic nie znaczących fundamentów 
Starego Miasta. Starówka została zniszczona dwukrotnie: w lutym 1945 roku przez Rosjan, 
przemieszczających się w stronę Berlina, a następnie w okresie powojennym na skutek dal-
szej rozbiórki murów, istniejących jeszcze fragmentów kamienic – dla odzyskania cegieł 
na odbudowę Warszawy. W historycznym Elblągu zachowało się jedynie 6 całych kamieni-
czek. Prawa miejskie Elbląg uzyskał w 1237 roku5, więc nawet ruiny Starego Miasta stano-
wiły cenny magazyn wartościowego budulca (www3).

W poszczególnych okresach historycznych cegła miała różne wymiary, gotycka była 
masywniejsza/wyższa niż współczesna. Przy braku rozwiniętego przemysłu budowlanego 
w latach powojennych i w myśl rozpowszechnionej akcji „Cały naród buduje swoją stolicę” 
w wielu miejscach w Polsce dokonywano podobnych zabiegów odzyskiwania materiałów 

5  Miasto było założone przez mistrza krajowego Hermana von Balka. Do 1337 roku stare miasto stanowiło jedyną miej-
ską strukturę Elbląga. W 1454 roku zniszczono Zamek Krzyżacki. Od 1503 roku Elbląg stał się strażnikiem pieczęci Prus 
Królewskich. W czasie I wojny światowej doszło do spalenia Mostu Wysokiego w 1917 roku. Natomiast w 1945 roku, kiedy 
wycofywały sie wojska niemieckie, napierająca rosyjska Armia Czerwona dokonała totalnych zniszczeń miasta w ok. 90%, 
również mordów na ludności cywilnej. 
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budowlanych z istniejących jeszcze budynków i transportowania ich do Warszawy. Jeszcze 
w latach 70. odbudowa była zaledwie fragmentaryczna. Władze komunistyczne zdecydo-
wanie sprzeciwiły się szerszemu prowadzeniu tych prac. Dopiero rewitalizacyjne działania 
w latach 80. doprowadziły stopniowo do przywrócenia zaangażowania specjalistów w od-
zyskanie dawnego układu urbanistycznego. Zgodnie z zasadami stosowanymi w nadbałtyc-
kich miasteczkach Pomorza, przez wieki kultywujących ich niemiecką genealogię „ulice 
wytyczano prostopadle do rzeki, a przecinająca je w poprzek ulica tworzyła rynek, na któ-
rym miał być wybudowany ratusz” (www4). Obecnie zamiast ratusza w centrum rynku stoi 
Katedra św. Mikołaja6. 

Jak wspominał Andrzej Przybylski: „Architekci [nakłaniani przez jego ojca do sponta-
nicznej akcji opracowywania koncepcji projektowej odbudowy] natrudzili się solidnie zdo-
bywając z głębi Niemiec dawne plany przedwojennej elbląskiej starówki” (www2). Można 
zatem ocenić, że odbudowa elbląskiej Starówki była niejako aktem spontanicznym środo-
wiska lokalnych patriotów, którzy hamowani przez władze, w stosownym momencie prze-
kształcania Elbląga w miasto wojewódzkie i w efekcie wzrostu liczby ludności, wykorzysta-
li te argumenty do podjęcia decyzji inwestycyjnych o konieczności znacznego zwiększenia 
liczby mieszkań – właśnie na dawnym Starym Mieście. 

Całościowy efekt realizacji tej odbudowy jest bardzo ceniony, zarówno przez mieszkań-
ców, jak i turystów. Starówka elbląska dobrze funkcjonuje także jako centrum z licznymi 
obiektami użyteczności publicznej, robiącymi wrażenie tradycyjnych, historycznych kamie-
niczek, chociaż zaledwie część z nich jest tylko dokładnym odzwierciedleniem dawnych 
obiektów, a większość stanowi projekcję architektury historyzującej. Jeszcze w latach 80. 
i na początku 90. bardzo często dodawano w parterach nowych historyzujących kamienic 
zadaszone werandy ze szklanymi ścianami – motyw spotykany standardowo w Paryżu w po-
dobnych krajobrazowo dzielnicach. 

Analizując charakterystykę tej odbudowy i porównując ją z zasadami odbudowy opisa-
nymi na początku jako doktryny konserwatorskie, w Elblągu występuje wiele różnic. Przede 
wszystkim odbudowę rozpoczęto w olbrzymiej większości na działkach, na których nie były 
zachowane mury dawnych kamienic, nie było to zniszczenie częściowe budynków tylko 
całkowite. Na otwartym terenie widoczne były jedynie mało czytelne zarysy fundamentów 
i to nie kompletnie – nawet bez podłóg piwnicznych7. Oprócz 6 zachowanych budynków 
historycznych tylko dla niewielu pozostałych znalazła się jakakolwiek dokumentacja ilu-
strująca przedwojenny stan istniejący (zdjęcia, projekty). Wykonane dla celów rewitalizacji 
Starego Miasta koncepcje były zatem interpretacją autorską architektów, jak te kamieniczki 
mogły wyglądać, a nie prawdą formy historycznej. Jak zaznaczono powyżej, inspiracje mo-

6  Kościół św. Mikołaja wzniesiony w XIII-XV wieku uległ przebudowie po pożarze w XVIII wieku. Uzyskał wówczas warto-
ściowe wyposażenie wnętrza: późnogotyckie tryptyki, w nawie głównej gotyckie drewniane figury apostołów, także chrzciel-
nicę brązową datowaną na XIV wiek. 
7  Wg oglądu autorki z lat 70.
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gły pochodzić z innych miast historycznych, niekoniecznie z Polski, z Niemiec, ale także 
np. z Francji. Tego typu działania nazywane są dziś tematyzacją. Proces korzystania z takich 
interpretacji narodził się w wyniku doświadczeń ekonomiczno-społecznych wielkiej popu-
larności zespołów urbanistycznych o cechach architektury historycznej, nawet jeżeli jest 
ona tylko historyzująca. Może zatem nie powinno się nazywać procesów rewitalizacji (czyli 
przywrócenia do życia) elbląskiej Starówki – odbudową tej historycznej części miasta, uży-
wając języka profesjonalnego. 

Faktem natomiast jest, że rewitalizacja tego miejsca była bardzo udanym zabiegiem, 
świetną kreacją klimatów historycznego krajobrazu centrum.

Odbudowa Pałacu Cesarskiego przy największym placu na świecie 
Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) w Pekinie 

Prace konserwatorskie na kontynencie azjatyckim i ich porównanie z polskimi doktry-
nami konserwatorskimi (do lat 80.) ujawniają nowe spojrzenie na działania w tym zakresie 
w różnych częściach świata. Wśród tych polskich zasad z drugiej połowy XX wieku między 
innymi ważne miejsce zajmowały dążenia do zachowania naturalnej historycznej substancji, 
z której kiedyś dawno wybudowano dany obiekt. Było oczywiste, że częściowo uszkodzone 
fragmenty, uzupełnia się, a nie wymienia na nowe. Na przykład, belki drewniane uzupełnia-
no ozdobnymi gatunkami drewna, ściany ceglane – cegłą specjalnie wyprodukowaną lub 
sprowadzoną o takich samych wymiarach, formie i możliwie podobnym składzie charakte-
rystycznym dla konkretnego okresu powstania budowli. Chodziło o autentyczność materia-
łów, z których zbudowano obiekt. 

Przy największym placu na świecie – Niebiańskiego Spokoju Tian’anmen w Chinach 
– z jednej strony zamyka tę przestrzeń zespół tzw. Zakazanego Miasta, które rozpoczyna 
Pałac Cesarski, a dalej w głąb występują podobne parterowe obiekty o charakterystycznych 
zadaszeniach stojące wokół kameralnych dziedzińców które kolejno się zwiedza.

Kilkanaście lat temu podczas wizyty turystycznej w tym miejscu poinformowano nas, 
że właśnie cały wystrój wnętrza Pałacu został wymieniony, tzn. dokonano odbudowy przez 
wprowadzenie wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych, które 
następnie zostały pomalowane wielokolorowo, być może w nawiązaniu do wcześniejszej 
kolorystyki, ale nie bardzo dokładnie naśladując poprzednią kolorystykę. Nazywano to re-
nowacją lub odbudową. Zabiegi takie odbywają się w Chinach w odniesieniu do ważnych 
obiektów zabytkowych standardowo raz na kilkadziesiąt lat. Pretekstem jest utrzymanie do-
brego stanu technicznego obiektów. Porównując te zasady i ich merytoryczne usprawiedli-
wienie z europejskimi, a w szczególności z Polską Szkołą Konserwacji i jej priorytetami, 
zaskakuje głównie niedocenianie ochrony historycznych materiałów, z których zbudowano 
obiekt. Dotyczy to także farb i kolorystyki. W podobnych przypadkach w Polsce prowadzo-
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ne są specjalne badania analityczne, także chemiczne w dążeniu do przechowania autentycz-
nych materiałów i sposobu ich wykończenia. Jak wynika z tych rozważań nie wszędzie na 
świecie istotne jest przekazanie następnym pokoleniom prawdziwych, autentycznych war-
tości budowli. 

Odbudowa Cytadeli w Erbil w Irackim Kurdystanie  
w Azji Wschodniej

Swoboda decyzyjna w stosunku do sposobu odbudowy jeszcze wyraźniej zaznacza się 
w krajach arabskich, a także w kurdyjskim Iraku8. Jest cechą postępowania z dziedzictwem 
kulturowym w wielu krajach Azji Wschodniej. 

W mieście Erbil wyrasta nad otaczającym terenem Cytadela – dawne wielotysięczne 
miasto-twierdza nieprzerwanie zamieszkałe od co najmniej 8 tys. lat, a być może znacz-
nie dłużej. Z badań archeologicznych dokonywanych w górnej części Cytadeli wynika, że 
wzgórze to powstało warstwowo. Do początku XX wieku nie było tam zwyczaju wywożenia 
gruzu, kiedy obiekt został zniszczony. Ubijano ten gruz, burząc dom do końca i na wyrów-
nanym w ten sposób, chociaż podniesionym nieco do góry terenie, budowano nowe obiekty. 
Odbudowa polegała zatem na zniszczeniu do końca obiektu naszych zainteresowań i zbu-
dowaniu go od nowa. Im starsze miejsce lokalizacji osiedla czy zabudowy miejskiej, tym 
na wyższym terenie jest położone. Można zatem tą metodą datować w Erbil poszczególne 
dzielnice. Dla przykładu, dzielnica żydowska leży około 2 piętra powyżej terenu na licznych 
warstwach wcześniejszej zabudowy, a dzielnica arabska położna jest prawie na poziomie są-
siednich współczesnych terenów miejskich, co świadczy o jej niedługiej historii. Natomiast 
Cytadela jako dawne miasto-twierdza wyrasta w stosunku do otoczenia 30 m powyżej. 

Podsumowanie

Z heurystycznych obserwacji zachowań ludzkich w różnych rejonach miast wynika, że 
historyczne układy urbanistyczne z autentyczną lub robiącą wrażenie autentycznej zabudo-
wą są chętniej i częściej odwiedzane przez mieszkańców i użytkowników przestrzeni miej-
skich. 

Z punktu widzenia współczesnych interesów ekonomicznych i społecznych jest zatem 
istotne pozostawienie jak największych powierzchni struktur miejskich w tradycyjnych for-
mach, skali, proporcjach i klimatach uzyskiwanych dzięki zabytkowemu wzornictwu, dzięki 
naturalnym historycznym detalom. Skłania to do ochrony historycznej autentycznej zabudo-
wy, by pozostała czytelna tożsamość miejsca: osiedla, ulicy, placu czy po prostu starego, za-

8  Kurdowie, w odróżnieniu od Arabów, należą do rasy indoeuropejskiej. 
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chowanego budynku. Zaczyna być wtedy istotna historia tej przestrzeni, co daje możliwość 
opowiedzenia jej w muzeum, w postaci obrazów w kawiarni czy innym lokalu użytkowym, 
także w sposobie zagospodarowania wnętrz nawiązującym do dawnej historycznej tradycji. 
Przeniesienie się w krajobraz przeszłości daje satysfakcję przebywania w „innym świecie”, 
budzi zainteresowanie, ma walor edukacyjny, poznawczy. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że każda odbudowa zniszczonej częściowo czy 
całkowicie zabudowy stwarza środowisko ułudy, celowo lub przypadkowo różniące się od 
wzorca, do którego ta odbudowa nawiązuje. Przyciąganie klienteli przez te odbudowywane 
obiekty czy zespoły jest większe niż np. przez modernistyczną architekturę. Oprócz dostrze-
gania inności rozwiązania historyczne dostarczają człowiekowi więcej bodźców w katego-
riach estetycznych, często także z pogranicza sztuki, dlatego są atrakcyjne. Należy zatem 
dążyć do jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych wzorców projektów odbudowy, by 
wzbudzała ona zainteresowanie i podziw formą, funkcją, wyposażeniem, dając wyobrażenie 
o przeszłości naszej cywilizacji. 
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CONTEMPORARY RECONSTRUCTION MEANDERS

SUMMARY

The article presents conservation doctrines binding up to the present time, and connected with 
the protection of cultural heritage (recorded after World War II) both on an architectural and urban 
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scale. Characteristic examples of reconstruction from Poland and the World were chosen. A synthetic 
comparative analysis of selected contemporary examples of reconstruction with these conservation 
doctrines was then carried out. Elements of implementation activities were extracted that departed 
from theoretical principles adopted earlier. The analyzed directions and implementation of the recon-
struction of selected historical complexes were described. An analysis was also made of what factors 
and arguments affect activities that are a departure from conservation doctrines.

To maintain the logic of these considerations, the article began with an objective presentation of 
the clear rules of dealing with the historical urban space, which were in force at the end of the 20th 
century, and which have not been officially changed until today. On this background, an analysis was 
carried out of the selected issues concerning Polish examples from Warsaw and Elbląg, as well as 
from the Asian continent from China and Iraqi Kurdistan.

A today’s necessity is to open a multilateral scientific discourse aimed at formulating conclusions 
about further preferences in dealing with damaged buildings in the context of global trends.

Key words: building restoration, rebuild, reconstruction, thematization, authenticity of historical  
heritage.
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