
 Awangarda polska

Zaczęliśmy wcześnie – trzy muzea (Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowe w Kra-
kowie i Muzeum Narodowe w Warszawie) ogło-

siły rok 1917 rokiem obchodów stulecia awangardy 
polskiej. Opierając się na zbiorach własnych, a także sku-
piając wokół tej sprawy kilkanaście instytucji i organizacji, 
zapełniły roczny program dziesiątkami wystaw, dyskusji, 
konferencji i publikacji. Dotyczyły one dużej części ruchu 
awangardowego w Polsce w okresie międzywojennym, 
począwszy od pierwszego (z 1917 roku) manifestu awan-
gardowej grupy krakowskich malarzy, obejmującego 
malarstwo, rzeźbę, architekturę, design, grafikę i poezję.

Z wielu relacji, dokumentacji i publikacji wynika, 
że dokonania tego okresu nadal silnie wpływają na współ-
czesną teorię i praktykę działalności artystycznej. Okres 
międzywojenny, w którym zarówno twórcy, jak i historycy 
sztuki wydzielali wiele różnie nazywanych kierunków, 
określany jest często zbiorczo okresem awangardy lub 
modernizmu. 

Kiedy w 1963 rozpoczynałem studia na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej, duch przedwojennego 
modernizmu był tu wszechobecny. Większość naszych 
nauczycieli aktywnie działała, projektowała i budowała 
właśnie w tym okresie. Profesorowie: Helena Syrkus, Bar-

bara Brukalska, Jan Chmielewski czy Bohdan Lachert, 
których mogliśmy poznać, byli w okresie międzywojennym 
częścią europejskiej elity architektów, współtworzących 
między innymi z twórcą Bauhausu Walterem Gropiusem 
i Le Corbusierem ruch nowoczesny.

W 1981 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich 
zorganizowało XIV Kongres UIA (Międzynarodowej Unii 
Architektów) w Warszawie. To największe światowe forum 
architektów, które rok po zwycięstwie Solidarności gościła 
Polska, miało wyjątkową atmosferę i odbieraliśmy je jako 
wielki powrót do głównego nurtu myśli i praktyki architek-
tonicznej.

Wśród materiałów Kongresu jedną z głównych atrakcji 
była wydana po francusku, polsku i angielsku obszerna 
publikacja Awangarda Polska 1918–1939 Architektura 
i Urbanistyka [1], stworzona wg koncepcji Olgierda Czer-
nera i Hieronima Listowskiego, stanowiąca najpełniej-
szy w tym czasie (i chyba pozostało tak do dziś) zbiorczy 
opis dokonań polskiej awangardy architektonicznej mię-
dzywojnia, ze świetnymi esejami krytycznymi, bogatą 
dokumentacją graficzną oraz kalendarium aktywności 
we współtworzeniu przez polskich artystów, architektów 
awangardy europejskiej.
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Andrzej Owczarek
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Był jednym z pierwszych łódzkich architektów wykonujących 
prywatną praktykę projektową. Jest współwłaścicielem 
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Pierwsze stulecie modernizmu

Niedocenione	dziedzictwo

W 1984 roku brałem udział w zorganizowanej przez 
NRD międzynarodowej konferencji upamiętniającej 
50-lecie likwidacji Bauhausu w III Rzeszy. Konferencja roz-
poczęła się w Weimarze i kontynuowana była w Dessau, 
w zbudowanej w 1926 r. siedzibie szkoły zaprojektowanej 
przez Waltera Gropiusa.

NRD miało pewien kłopot z dziedzictwem Bauhausu, 
ponieważ po wojnie jego tradycję kontynuowano przede 
wszystkim w RFN i Berlinie Zachodnim. Senat Berlina 
Zachodniego zorganizował dwie istotne dla powojennej 
architektury międzynarodowe wystawy IBA (Internationale 
Bauausstelung) – w 1957 i 1987 roku.

Pokazowe osiedle IBA 1957 – Hansaviertel w zniszczo-
nej w czasie wojny północnej części Tiergarten – zapro-
jektowali Gerhard Jobst i Willy Kreuger w formie luźno 
ustawionych wysokich bloków i małego zespołu zabu-
dowy jednorodzinnej. Projekty budynków powierzono 
znanym modernistycznym architektom, wśród których 
znaleźli się między innymi: Walter Gropius, Alwar Alto, 
Jakob Bakema, Oscar Niemejer, Hans Scharoun i Le Cor-
busier, który dla swojej firmowej jednostki mieszkaniowej 
znalazł oddzielną lokalizację na zielonych terenach w oko-
licy Stadionu Olimpijskiego.

Wystawa wyznaczyła model modernistycznej zabu-
dowy blokowej, powtórzony potem w ramach wielkich 
powojennych, socjalnych programów masowego budow-
nictwa mieszkaniowego na całym świecie, powodujących 
zresztą dramatyczne rozbicie przestrzeni miejskiej.
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f  IBA 1987, znaczek pocztowy 
okolicznościowy z budynkiem 
Petera Eisemana

Druga IBA Berlin 1987, obejmująca znacznie większe 
obszary Berlina Zachodniego, postawiła sobie za cel coś 
przeciwnego i stała się w okresie kryzysu idei moderni-
stycznej najbardziej spektakularną na świecie operacją 
zszywania miasta. Rozbite blokami lub nieodbudowane 
części południowego Tiergarten, Kreuzberg, Tegel i Wil-
mersdordf objęto przywracającym miejską przestrzeń pla-
nem regulacyjnym, wyznaczono w nim fragmenty, które 
po serii konkursów powierzono dziesiątkom architektów 
z całego świata. Byli to między innymi: Mario Botta, Peter 
Eiseman, Giorgio Grasii, Zacha Hadid, Hans Hollain, 
Arata Izosaki, Rem Koolhaas, Aldo Rossi, Axel Schultes, 
Rob Krier, James Stirling, Matias Ungers, a z Polski – 
Romuald Loegler i Wojciech Obtułowicz.

Poza częścią, która polegała na scalaniu tkanki mia-
sta budową wielu różnorodnych, łączących się w ulice 
i place nowych budynków, drugą, nie mniej istotną część 
stanowiła rewitalizacja istniejących zdegradowanych 
fragmentów zabudowy XIX-wiecznej Kreuzbergu. Tutaj 
nacisk kładziono na współudział w projektowaniu i reali-
zacji mieszkańców wspomaganych specjalną formą finan-
sowania przez miasto.

Brałem udział w jednym z seminariów towarzyszących 
IBA 1987 i oglądając nowe scalone przestrzenie miejskie 
Berlina, zauważyłem, że odpowiedź na pytanie, jak zacho-
wać spójność miasta, została już udzielona w latach trzy-
dziestych, m.in. w Polsce, gdzie rozwój modernistycznego 
budownictwa trwał do 1939 roku.

Jak się szacuje, ok. 10% tego budownictwa stanowi 
budownictwo społeczne w formie zespołów kolonii 
małych domów mieszkalnych lub osiedli z zabudową blo-
kową, natomiast pozostałe 90% to budownictwo komer-
cyjne komfortowych kamienic i budynków publicznych, 
eksploatujących wszystkie modernistyczne doświadcze-
nia formalne, funkcjonalne i materiałowe.

Ze względu na skalę poszczególnych inwestycji nie 
ingerowały one we własnościową i przestrzenną strukturę 
miasta, często nadając całym fragmentom nowy, wielko-
miejski charakter.

Ponieważ po wojnie zarówno ze względu na sposób 
inwestowania, jak i pozycję na uczelniach, głównie domi-
nował modernistyczny dorobek teoretyczny i praktyczny 
budownictwa społecznego, ogromna masa przedwojen-
nej, komfortowej architektury modernistycznej pozosta-
wała długo „zapomnianą cywilizacją”.

W końcu lat 80., prezentując równolegle przykłady 
z operacji scalania przestrzeni miejskiej fragmentu Ber-
lina i zabudowy wielkomiejskiej z lat 30. Łodzi, zwracałem 
uwagę, w ramach cyklu wykładów w oddziałach SARP, jak 
wielkie koło zatoczyła historia urbanistyki i architektury, 
aby dojść do podobnych rezultatów.

W 2004 roku prof. Joanna Olenderek opublikowała 
w Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej przeło-
mowe opracowanie [2] pt. Proces kształtowania przestrzeni 
w Łodzi II Rzeczypospolitej a awans administracyjny miasta, 
dokumentujące i klasyfikujące efekty modernistycznego 
ruchu budowlanego Łodzi w latach II Rzeczpospolitej, 
w którym obok zespołów budownictwa społecznego 
omówiła i zaprezentowała ok. 350 budynków użyteczno-
ści publicznej i kamienic wielkomiejskich.

Moda	na	modernizm

Mimo że modernizm jest bezsprzecznie dominują-
cym kierunkiem w architekturze i sztuce od co najmniej 
wieku, nie wykluczało to braku mentalnego przygotowa-
nia na jego nowatorstwo zarówno twórców, krytyków, jak 
i przede wszystkim odbiorców.

Charles Jencks w wydanej w 1977 roku książce Archi-
tektura postmodernistyczna [3] ogłosił nawet, że śmierć 
architektury modernizmu nastąpiła 15 lipca 1972 roku 
o godzinie 15.32, w momencie wysadzenia kliku socjal-
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Pierwsze stulecie modernizmu

Dziś otwartość przestrzeni i duże  
przeszklenia są poszukiwanym  
i często realizowanym rozwiązaniem  
a Mies van der Rohe patronuje  
najważniejszemu corocznemu  
konkursowi na najlepszy  
budynek w Europie nawiązujący  
do jego dziedzictwa.

k 	Zeszyty	Politechniki	Łódzkiej, 
Projekty	okładek: Joanna Olenderek

h 	 Paradygmat	luksusu	w	architekturze	XX	wieku
	 Projekt	okładki: Anna Jabłońska

nych bloków w St. Luis. Obserwując huczne obchody, jakie 
rozpoczęto z okazji stulecia modernizmu, można powie-
dzieć, że wiadomość o jego śmierci była co najmniej prze-
sadzona. Co więcej, chyba jak nigdy dotąd to, co zawsze 
proponował, zaczyna być akceptowane i poszukiwane 
przez odbiorców. Po traumie firmowania patologicznych, 

wielkich blokowisk, będących efektem opacznie realizo-
wanej idei taniego, masowego budownictwa, modernizm 
zaczął co najmniej od kilku dekad powracać w wyrafinowa-
nych, eleganckich budynkach o czystych, otwartych prze-
strzeniach akceptowanych przez znacznie większe rzesze 
odbiorców niż elitarne grupy okresu międzywojennego.

Mentalna gotowość, docenienie i pożądanie specyficz-
nej jakości, jaką daje przestrzeń modernistyczna, jeszcze 
do niedawna wcale nie były tak oczywiste. Na III Między-
narodowym Seminarium PAN w Gliwicach w 2006 roku, 
o wiele mówiącym tytule: „Paradygmat luksusu w archi-
tekturze modernizmu XX wieku”, po prezentacji willi zapro-
jektowanej przez Ludwika Miesa van der Rohe na zlecenie 
rodziny Tugendhatów i wybudowanej w 1930 roku w Brnie, 
jedna z uczestniczek dziwiła się (prawie po osiemdziesię-
ciu latach!), jak można żyć w tak przeszklonym domu.

Dziś otwartość przestrzeni i duże przeszklenia 
są poszukiwanym i często realizowanym rozwiązaniem, 
a Mies van der Rohe patronuje najważniejszemu corocz-
nemu konkursowi na najlepszy budynek w Europie nawią-
zujący do jego dziedzictwa.

Po wydaniu w 2012 roku W stronę architektury Le Cor-
busiera pierwszy raz w polskim tłumaczeniu, w krótkiej 
recenzji dla czasopisma „Architektura-Murator” pisałem, 
że po 89 latach od pierwszego wydania idealnie trafia 
do pokolenia architektów, dla których większość zawar-
tych w niej idei stała się bardziej lub mniej uświadomio-
nym kanonem architektonicznym [4].

Natomiast w wykładzie zatytułowanym „Katarzyna 
Kobro. Przesłanie”, wygłoszonym z okazji inauguracji roku 
akademickiego 2016/2017 na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, starałem się 
wykazać, jak ważne są do dziś w architekturze podsta-
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h 	 B	jak	Bauhaus,	projekt	okładki: Przemysław Dębowski

Niemcy potraktowali Bauhaus  
jako narodowy wkład w dziedzictwo  
kulturowe świata.

wowe badania nad formą prowadzone przez Katarzynę 
Kobro w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. 
Dowód ten przeprowadzałem na przykładach realizacji 
utytułowanych w ostatnim okresie ważnymi nomina-
cjami i nagrodami, w tym budynku filharmonii w Szczeci-
nie, zaprojektowanego przez Katalończyków Alberto Veiga 
i Fabrizio Barozzi, który zdobył – jako pierwszy spośród 
obieków zbudowanych w Polsce – coroczną prestiżową 
nagrodę im. ostatniego rektora Bauhausu Miesa van der 
Rohe za najlepszy budynek roku 2015 w Europie.

Bauhaus	reaktywacja

Jak napisał w wydanym w 2014 roku polskim przekła-
dzie B jak Bauhaus Deyana Sudjica: 

„może jako szkoła [Bauhaus] nie reprezentował 
pełnego wachlarza modernizmu, ale cieszył 
się większym prestiżem niż którakolwiek inna 
artystyczna instytucja edukacyjna w tamtym 
czasie i od tamtego czasu […] zapoczątkował istny 
taśmociąg wystaw i książek, który od tamtej pory 
tylko nabiera prędkości.”

Na pewno dodaje tej prędkości ogłoszenie przez 
zjednoczoną Republikę Federalną Niemiec roku 2019 
rokiem obchodzonego z rozmachem stulecia utworze-
nia Bauhausu. Zaczęło się od objazdu po całym świecie 
mobilnej wystawy w wehikule będącym makietą zapro-
jektowanej przez Waltera Gropiusa siedziby Bauhausu 
w Dessau. W Weimarze wybudowano i otworzono w tym 
roku nowy budynek Muzeum Bauhausu, z minimalistyczną 
betonową kostkę zaprojektowaną przez Heike Hanada. 
W Dessau powstały w ramach tzw. „nieostrej rekonstruk-
cji” odbudowane domy profesorskie zaprojektowane 
przez Bruno Fioretti Marquez Architekten – ta realizacja 
udowadnia, jak wciąż silnie Bauhaus oddziałuje na współ-
czesną architekturę. W Berlinie w konkursie na rozbudowę 
zaprojektowanego przez Waltera Gropiusa archiwum 
Bauhausu wybrano pracę Staab Architekten, która jest 
obecnie realizowana i stanie się jednym z głównych cen-
trów dokumentacji i badań nad Bauhausem, a w ten spo-
sób także istotną instytucją badań nad modernizmem 
i współczesną architekturą.

Jeżeli dodamy do tego imponującą liczbę konferen-
cji, wystaw, publikacji i rozpoczęcie procedury wpisania 
Bauhausu na światową listę UNESCO, widać, jak poważ-
nie Niemcy potraktowali Bauhaus jako narodowy wkład 
w dziedzictwo kulturowe świata. Jest to zresztą konse-
kwentnie od dawna prowadzona polityka pieczołowitej 
ochrony i popularyzowania tej części narodowego dzie-
dzictwa. Wcześniej na listę dziedzictwa wpisano między 
innymi siedzibę Bauhausu w Dessau, Osiedle Werkbundu 
w Weissenhof czy sześć modernistycznych osiedli w Ber-
linie, w tym Siemensstadt, Hufeisensiedlung Britz i Weise 
Stadt.

Jedna z ważniejszych wystaw tego roku, prezentu-
jąca ok. tysiąca eksponatów związanych z działalnością 
Bauhausu, zarówno ze zbiorów niemieckich, jak i świato-
wych original bauhaus, zostanie zaprezentowana w Berlini-
sche Galerie między 6 września 2019 a 27 stycznia 2020 r. 
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Pierwsze stulecie modernizmu

h 	 Modernizm	Europy	Modernizm	Gdyni 
Projekt	okładki: Elżbieta Domarus

Wyjątkowym przykładem  
modernistycznej architektury  
w Europie jest Gdynia, 
która powstała w okresie  
międzywojennym. 

Gdynia,	modernizm	miejski

Jak pisałem wcześniej, największa część spuścizny 
architektury modernistycznej okresu międzywojennego 
w Polsce, czyli komercyjna komfortowa zabudowa miej-
ska, dopiero w ostatnich dekadach zaczęła być poważniej 
analizowana, badana i dokumentowana. Pojawiło się wiele 
książek poświęconych tej tematyce, jednak dalej istnieje 
ogromny, do końca nieopisany i niespopularyzowany 
zasób o dużej różnorodności i interpretacji modernistycz-
nych środków wyrazu, nawiązań do lokalnych tradycji 
i kontekstu urbanistycznego.

W rozwiązaniach materiałowych w zabudowie miej-
skiej ze względu na prestiż obiektów stosowane były czę-
sto takie materiały jak okładziny kamienne, ceramiczne 
czy szlachetne tynki. W większości przypadków zastoso-
wano luksusowe rozwiązania wnętrz zarówno w miesz-
kaniach, jak i w częściach wspólnych. Najczęściej jest 
to więc architektura na bardzo wysokim poziomie, jeżeli 
chodzi o design oraz materiały, do dziś obiekty te często 
stanowią przykład najwyższej jakości przestrzeni miesz-
kalnej, i wzbogacają większość miast polskich, w których 
występują. Wyjątkowym przykładem tego typu moderni-
stycznej architektury w Europie jest Gdynia – nowe, duże 
miasto portowe, jednorodne stylistycznie, a jednocześnie 
wielkomiejsko różnorodne, powstałe w całości w okresie 
międzywojennym.

Po pierwszym „Szkicu rozbudowy miasta Gdyni” 
Romana Felińskiego i Adama Kuncewicza z 1926 roku 
i zmianach wprowadzonych w 1930 roku zatwierdzono 
w 1935 roku „Plan ogólnego zabudowania Gdyni”. Miał 
on formę planu regulacyjnego wyznaczającego układ 
przestrzeni publicznych i działek zabudowy, dla których 
wykonano pełną infrastrukturę w ciągach ulicznych. 
Tak zaplanowany układ całości zabudowywany był przez 
publicznych i prywatnych właścicieli, dom po domu, two-
rząc zróżnicowany, ale spójny architektonicznie, unikalny 
zespół miejski.

Od kilku lat społeczność i władze Gdyni 
robią wiele, aby nadać temu wyjątkowemu 
miastu właściwe miejsce w dorobku świato-
wej architektury modernistycznej. Konferen-
cja „Modernizm Gdyni, Modernizm Europy”, 
której siódma edycja odbędzie się w paździer-
niku tego roku, stanowi jeden z ważniejszych 
europejskich przeglądów badań nad architek-
turą modernizmu. Wydawane po każdej kon-
ferencji obszerne materiały, dokumentujące 
całość zgłoszonych referatów, stanowią już 
poważną bibliotekę i kompendium wiedzy 
o tej ciągle mało rozpoznanej formie moder-
nizmu.

Rozpoczęto także procedurę wpisania 
Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO, a miasto Gdynia jest obecnie członkiem 
DoCoMoMo – „międzynarodowej organiza-
cji, której celem jest wspieranie tworzenia 
dokumentacji i badań naukowych na temat 
modernizmu w architekturze, a także rozpo-
wszechnianie wśród opinii publicznej informa-
cji na temat jej znaczenia kulturowego”.
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h 	 Modernizm	w	architekturze	Łodzi	XX	wieku 
Projekt	okładki: Wojciech Miatkowski

h 	 Łódź	stolicą	awangardy, projekt w setną rocznicę  
awangardy w Polsce, Urząd Miasta Łodzi, 2017  
Projekt: Przemysław Hajek

W okresie międzywojennym w Łodzi 
duża część centrum miasta została  
zabudowana komfortowymi kamienicami, 
tworząc nowe, wielkomiejskie fragmenty 
śródmieścia.

Modernistyczna	Łódź	

Łódź określa się często – moim zdaniem mylnie – 
jako miasto ukształtowane przede wszystkim w okresie 
eklektyzmu. W rzeczywistości ta posiadająca klarowny 
plan nowa osada rękodzielników tkackich zaczęła być 
od połowy XIX wieku intensywnie i chaotycznie zabudowy-
wana domami miejskimi o różnej skali i fabrykami. Proces 
ten trwa właściwie do dzisiaj i pozwala na określenie Łodzi 
jako miasta nieskończonego.

W okresie międzywojennym duża część wolnych 
działek śródmieścia (tj. mających jeszcze niewyburzone 
pierwotne, małe domy) została zabudowana komforto-
wymi kamienicami, w ten sposób tworzono nowe, wiel-
komiejskie fragmenty tej części miasta. Powstał więc 
w miarę zwarty zespół ok. 250 modernistycznych kamie-
nic miejskich, unikalny w skali europejskiej między innymi 
ze względu na ujednolicony moduł podstawowej działki 
planu.

W tym okresie Łódź za sprawą Katarzyny Kobro 
i Władysława Strzemińskiego, uczestników „Bloku”, „Pra-
esensu” i założycieli „a.r.”, stała się ważnym ośrodkiem 
awangardy i miastem, gdzie powstało pierwsze w Polsce 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

W 1928 roku lewicowy Zarząd Miasta rozpisał ogólno-
polski konkurs na kolonię mieszkaniową na Polesiu Kon-
stantynowskim. Zrezygnowano z realizacji kwartałowego 
rozwiązania zdobywców I nagrody (Stefana Monastyr-
skiego i Remigiusza Ostoja-Chodkowskiego), a zalecono 
do realizacji połączenie prac II nagrody (Jana Łukasika 
i Miruty Słomskiej) i III nagrody (Witolda Szereszewskiego 
i Jerzego Berlinga). Projekt prezentowany był w 1929 roku 
na II Kongresie CIAM we Frankfurcie. Spośród mniejszych 
kolonii, których powstało kilkanaście, w tym budowane 
przez TOR na Marysinie i Stokach, projektowane przez 
Helenę i Szymona Syrkusów oraz Barbarę i Stanisława 
Brukalskich, także i one były prezentowane i dyskutowane 
na forum CIAM.

Podstawowe do dziś opracowanie tej spuścizny 
to wspomniana wcześniej praca habilitacyjna prof. Joanny 
Olenderek z 2004 roku na temat procesu kształtowania 
przestrzeni w Łodzi II Rzeczypospolitej i awansu admini-
stracyjnego miasta. Osiem lat później Dom Wydawniczy 
Księży Młyn wydał dwutomowy album Łódzki modernizm 
i inne nurty przedwojennego budownictwa (tom I – Obiekty 
użyteczności publicznej, tom II – Osiedla i obiekty mieszka-
niowe) opracowany przez Joannę Olenderek [5]. To jedna 
z pierwszych w Polsce tak obszernych prezentacji i analiz 
architektury międzywojennej, która do tej pory ma istotne 
znaczenie dla percepcji tego obszaru dziedzictwa. 

Ważnym krokiem do uświadomienia sobie istnienia 
Łodzi modernistycznej jest wydana w 2018 roku, także 
przez Księży Młyn, chyba najpełniejsza do tej pory mono-
grafia – Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku Krzysz-
tofa Stefańskiego i Błażeja Ciarkowskiego.
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The firsT cenTenary of ModernisM

Modernism continues and its canon is still being developed in modern architecture. The Catalan 

authors of the Szczecin Philharmonic, laureates of the Mies van der Rohe Award, may not have 

known the works by Katarzyna Kobro and Władysław Strzemiński, but their understanding 

of shaping space is close to the research and work of the representatives of the interwar avant-garde 

connected with Łódź. The celebration of the 100th anniversary of the Polish avant-garde in 2017 

and the celebration of the 100th anniversary of the creation of Bauhaus this year make us aware 

how much this movement still defines fine arts, architecture and design. Łódź, the city of the couple 

of artists who created the foundations of the modern movement, the city of the model housing 

estate in Polesie Konstantynowskie and the unique complex of downtown tenement houses, should 

perhaps finally appreciate the potential of its Modernist identity. Perhaps it is worthwhile to recog-

nize and make others be aware of the Modernist Łódź.   
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#MODERNIZM    #ARCHITEKTURA    #AWANGARDA    #KOBRO    #STRZEMIŃSKI    #ŁÓDŹ

Pierwsze stulecie modernizmu

Bardzo długo zainteresowanie badaczy, architek-
tów i konserwatorów pomijało całość modernistycznej 
architektury Łodzi okresu międzywojennego. W tek-
stach z końca lat osiemdziesiątych miałem podstawy, 
aby nazwać tę część dziedzictwa architektonicznego 
„zapomnianą cywilizacją”. Po zmianach własnościowych 
długo nieremontowane obiekty trzymały się dzięki swo-
jej przedwojennej jakości. Obecnie często są odnawiane 
w sposób niepozbawiony wad, docieplane, przebudowy-
wane, a często wręcz niszczone, szczególnie przy okazji 
wymiany okien. Nie funkcjonują w mieście jako unikalna 
wartość, którą należy chronić. Niestety, nie widać tu nic 
z podejścia oraz starań i determinacji, jaką obserwujemy 
w Gdyni. Sprawa jest skomplikowana, bo są to obiekty 
zamieszkiwane i tylko świadomość samych użytkowni-
ków może tu coś zmienić, świadomość mądrze wspierana 
przez władze miasta.

Jak widać, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia 
w zakresie dokumentowania, popularyzowania, publi-
kowania i wprowadzania tego tematu do świadomości 
mieszkańców, a to chyba najlepsza droga, aby z tego uni-
kalnego, jeszcze niezdewastowanego dziedzictwa budo-
wać tożsamość.

Zanim dojdziemy do gotowości, aby myśleć o wpisa-
niu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, np. zespołu 
modernistycznych kamienic śródmiejskich lub osiedla 
na Polesiu Konstantynowskim, może należy przy którejś 
z uczelni lub instytucji zorganizować ośrodek (może np. 
łódzki oddział DoCoMoMo), który zająłby się dokumen-
towaniem, analizą i propagowaniem łódzkiego moderni-
zmu z jego trudną do przecenienia wartością w budowaniu 
łódzkiej tożsamości?
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