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Od 50 ju˝ lat Maria i Andrzej
Szypowscy pozwalajà nam

cieszyç si´ swoimi wspania∏y-
mi publikacjami. Tematem wielu
z nich jest Warszawa, a spoÊród
tych „warszawskich” chcia∏bym
na poczàtku przypomnieç ksià˝k´
„Gdy wchodzisz w progi Kate-
dry...”. Wspominam jà nie tylko
dlatego, ˝e mia∏em zaszczyt byç
jej konsultantem, ale przede
wszystkim z tego powodu, ˝e by-
∏a to pierwsza z serii ksià˝ek,
które zapraszajà nas do w´drówki
po najstarszej cz´Êci miasta.
Wszystkie one majà swój niepow-
tarzalny styl: ∏àczà znakomità,
precyzyjnà informacj´ z niezwy-
kle pi´knà oprawà ilustracyjnà.
Autorzy w swoich poszukiwa-
niach literackich i ikonograficz-
nych dotarli do wielu ró˝nych
êróde∏, zarówno tych najstar-
szych, jak i do materia∏u wspó∏-
czesnego. Podpisy pod ilustracje

nie sà tylko podpisami – te
niewielkie teksty uk∏adajà si´ 
w pi´knà opowieÊç o miejscu,
któremu autorzy poÊwi´cajà swo-
je wspania∏e albumy. A trzeba
przyznaç, ˝e nie sà to zwyk∏e
publikacje, ale jest to bardzo in-
dywidualny rodzaj pi´knie kom-
ponowanego dzie∏a edytorskiego,
∏àczàcego màdre i kompetentne
s∏owo z artystycznà fotografià.

Inicjatywa opublikowania na-
st´pnego „warszawskiego” wy-
dawnictwa pt. „Gdy wchodzisz na
Stare Miasto...” wyros∏a z ch´ci
przypomnienia nam, ˝e w 2000 r.
przypada∏a rocznica 20-lecia wpi-
sania warszawskiej Starówki na
List´ Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO. Wpis ten nastàpi∏ jako
pewien akt uznania za dokonanie
dzie∏a odbudowy Starego Miasta
po zniszczeniach II wojny Êwia-
towej. Trzeba przy tym pami´taç,
˝e dokona∏ on swego rodzaju

prze∏omu: pokona∏ opór prze-
ciwko uznawaniu rekonstrukcji
za jednà z metod konserwacji.
Przedtem absolutnie wstrzymy-
wano si´ przed tego typu de-
cyzjami. W tym przypadku po-
traktowano akt odbudowy jako 
wielki wk∏ad w zachowanie
dziedzictwa kulturalnego ca∏ego
Êwiata.

Paƒstwo Szypowscy pokazali
nam w swej publikacji, ˝e war-
szawskie Stare Miasto to nie
tylko kolorowe kamienice czy 
rozeÊmiane twarze bywalców 
kawiarni, restauracji i ogródków,
ale tak˝e miejsce, w którym ro-
zegra∏ si´ wstrzàsajàcy dramat
miasta. 

W publikacji dostrzec mo˝na
prób´ opisania niezwyk∏oÊci
przestrzeni miejskiej. To nie tyl-
ko obraz zabytków czy historia
ich odbudowy. To równie˝ uka-
zanie Êcis∏ego zwiàzku Starówki
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z dziejami jej mieszkaƒców, z ˝y-
ciem ludzi, którzy mieszkali tu
kiedyÊ i tych, którzy mieszkajà 
tu dzisiaj. Trzeba wyjàtkowej
umiej´tnoÊci i niezwyk∏ej wra˝li-
woÊci, by tak wspaniale s∏owem 
i obrazem ukazaç atmosfer´ tego
miejsca. Pani Maria w sposób
bezb∏´dny swoim talentem pi-
sarskim potrafi∏a oddaç panujàcy
tu klimat. To, co napisa∏a, pod-
kreÊla niezwykle trafny dobór
materia∏u ikonograficznego. Pan
Andrzej obiektywem swego apa-
ratu przedstawi∏ wszystko, czym
odbudowane Stare Miasto za-
chwyca.

Kolejnym tomem cyklu jest
ksià˝ka „Gdy wchodzisz na
Nowe Miasto”. Miejsce, które –
podobnie jak Stare Miasto –
prze˝y∏o wielki dramat totalnego
zniszczenia w czasie wojny, 

a póêniej, w okresie powojen-
nym, wielkà odbudow´. Miejsce
tak pi´knie tu pokazane – po-
czàwszy od s∏ynnego, niezwyk∏e-
go, nasyconego ˝yciem obrazu

Bernarda Bellotta przedstawiajà-
cego Rynek Nowego Miasta, 
a skoƒczywszy na cudownych fo-
tografiach z okresu dwudziesto-
lecia mi´dzywojennego. 

1. G∏owa powstaƒca, fragment Pomnika
Powstania Warszawskiego na placu Kra-
siƒskich w Warszawie („Gdy wchodzisz
na Nowe Miasto...”, IV s. ok∏adki). Fot. 
A. Szypowski.
1. Head of insurgent, fragment of 
the Warsaw Uprising Monument in
Krasiƒskich Square in Warsaw (“As You
Enter the New Town...”, IV p. of cover).
Photo: A. Szypowski.

2. Ruiny Katedry („Gdy wchodzisz w progi Katedry...”, II s. ok∏adki). Fot. autor nieznany.
2. Ruins of the Cathedral (“As You Enter the Cathedral...”, II p. of cover). Photo: un-
identified author.

3. Ruiny Zamku Królewskiego („Gdy wchodzisz na Stare Miasto...”, s. 118). Fot. autor nie-
znany.
3. Ruins of the Royal Castle (“As You Enter the Old Town...”, p. 118). Photo: unidentified
author.
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Publikacja przypomina, ˝e
obok kamienic i pa∏aców znaj-
dowa∏o si´ tu a˝ siedem zespo∏ów
koÊcielnych i klasztorno-koÊciel-
nych. Jeden z nich niestety ju˝ 
nie istnieje – myÊl´ o koÊciele 
i klasztorze Êw. Jerzego, którego
fragmenty istnia∏y jeszcze na
poczàtku lat 60. XX w., a póêniej
zosta∏y ca∏kowicie rozebrane.
Pokazane zosta∏y ulice, których
dziÊ ju˝ nie ma, np. ulica Za-
kàtna, stanowiàca przed∏u˝e-
nie obecnej ulicy Wójtowskiej.
Zwraca te˝ uwag´ unikatowy
wr´cz zestaw fotografii murów
getta, dochodzàcych do Nowego
Miasta w okolicy koÊcio∏a fran-
ciszkanów. 

To sà w∏aÊnie te niezwyk∏e
obrazy, które przypominajà o sta-
rej Warszawie. Nieraz odkrywajà
coÊ, co jest, a z czego istnienia
nie zdajemy sobie sprawy, jak

choçby w przypadku pi´knej
rzeêby Wac∏awa Szymanowskie-
go „Macierzyƒstwo”, gdzieÊ
ukrytej, wr´cz zagubionej, a te-
raz na nowo odkrytej przez au-
torów albumu. 

Ksià˝ka „Gdy wchodzisz na
Nowe Miasto...” przypomina nam
tak˝e niektóre zabawne, powie-
dzia∏bym „ideologiczne” inter-
wencje w proces odbudowy mia-
sta. Oto np. w budynku na ulicy
Freta 52 na I pi´trze w niszy by∏a
niegdyÊ umieszczona, co widaç
na zdj´ciach przedwojennych,
Matka Boska ¸askawa, a nad nià
w niszy na II pi´trze baranek. 
W czasie odbudowy – a by∏y to

lata 1951-1954 – Matk´ Boskà
zastàpiono mitologicznà Dianà, 
a baranka dzikiem.

Ukazana w albumie prze-
strzeƒ miejska jest nasycona
˝yciem. Na nowomiejskim rynku
organizowane sà kiermasze i fe-
stiwale, prezentujà tam swoje
przedstawienia teatry uliczne,
odbywajà si´ pikniki naukowe.
Oprawà tych wszystkich wyda-
rzeƒ jest przepi´kna scenografia
Nowego Miasta.

Wszystkie trzy omówione
wy˝ej tomy wznowiono w∏aÊnie
pod wspólnym tytu∏em „Trylogia
Staromiejska”. Wydane w mniej-
szym ni˝ niegdyÊ, dogodniejszym

4. Syrenka zniszczona podczas wojny
(„Gdy wchodzisz na Stare Miasto...”, 
s. 227). Fot. autor nieznany.
4. Statute of the Mermaid destroyed dur-
ing the war (“As You Enter the Old
Town...”, p. 227). Photo: unidentified
author.

5. Syrenka na Rynku Starego Miasta („Gdy wchodzisz na Stare Miasto...”, s. 225). Fot. 
A. Szypowski.
5. Statute of the Mermaid in the Old Town Market Square (“As You Enter the Old Town...”,
p. 225). Photo: A. Szypowski.
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dla czytelnika formacie, zamiesz-
czone zosta∏y w ozdobnym etui 
i uzupe∏nione suplementem „Ta-
blice Pami´ci”. To po∏àczenie 
poszczególnych cz´Êci cyklu 
w jednà ca∏oÊç pozwala nam
uÊwiadomiç sobie w sposób
jeszcze bardziej dobitny, jak
imponujàco bogaty i znakomicie
dobrany jest tu materia∏ ilustra-
cyjny. Sk∏adajà si´ naƒ nie tylko
fotografie, ale tak˝e liczne repro-
dukcje sztychów, obrazów i ry-
sunków. Wiele zdj´ç zosta∏o
opublikowanych po raz pierwszy.
Zestawione z ikonografià wcze-
Êniejszà wspaniale ukazujà prze-
miany zachodzàce w przestrzeni 
i architekturze, a tak˝e w codzien-
nym ˝yciu tego najstarszego frag-
mentu Warszawy.

Chcia∏bym bardzo serdecznie
podzi´kowaç paƒstwu Marii 
i Andrzejowi Szypowskim za ich
cennà „warszawskà” publikacj´ 
i jeszcze raz wyraziç swój podziw.

Robi´ to przy ka˝dej okazji,
kiedy promuj´ kolejne ksià˝ki
paƒstwa Szypowskich. Podzi-
wiam ich ogromnà wol´ i de-
terminacj´, jakà wykazujà przy
tworzeniu swoich kolejnych
dzie∏. 

Jestem przekonany, ˝e
„Trylogia Staromiejska”, dzi´-
ki temu, ˝e zamieszczono 
w niej tak˝e tekst angielski,
znakomicie spopularyzuje wie-
dz´ o Warszawie na ca∏ym
Êwiecie. 

6. Maria i Andrzej
Szypowscy. Fot. 
J. Szypowski.
6. Maria i Andrzej
Szypowski. Photo: 
J. Szypowski.

7. KoÊció∏ sakramentek po odbudowie
(„Gdy wchodzisz na Nowe Miasto...”, 
s. 310. Fot. A. Szypowski.
7. Sacramentine church after recon-
struction (“As You Enter the New
Town...”, p. 310). Photo: A. Szypowski.
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For the past fifty years Maria
and Andrzej Szypowski have

delighted us with their magnifi-
cent publications, many of which
are about Warsaw. The first in 
a series of books inviting the
reader to visit the oldest part of
the city is the album Gdy
wchodzisz w progi Katedry... (As
You Enter the Cathedral...). The
successive “Warsaw” publication
– Gdy wchodzisz na Stare
Miasto... (As You Enter the Old
Town...) – reminds us that the
year 2000 marked the twentieth
anniversary of  the introduction of
the Warsaw Old Town onto the
UNESCO World Heritage List. 
A following volume in the series
in question is entitled Gdy

wchodzisz na Nowe Miasto...
(As You Enter the New Town...).
The inimitable style of all the
publications has been achieved 
by combining outstanding and 
precise information with lavish
illustrations, and by presenting
not merely historical monuments
or the story of their reconstruction
but also by depicting the connec-
tions between Old Warsaw and
the life of the town’s residents.
Extraordinary skill and remark-
able sensitivity are required to
convey the local atmosphere by
resorting to word and image.

The three volumes have re-
appeared under the joint title:
Trylogia Staromiejska (The Old
Town Trilogy). Issued in a smaller

and more convenient format, they
are available in a decorative box
and accompanied by a supplement
– Tablice Pami´ci (Memory
Tables). This fusion of particular
parts of the series into a whole
produces an ever more distinct
awareness of impressive variety
and an excellent selection of illus-
trations composed not only of
photographs but also numerous
reproductions of engravings, paint-
ings and drawings. Many photo-
graphs have been published for
the first time. Compared with 
earlier iconography, they depict
transformations affecting space
and architecture, as well as the
daily life of this most ancient
fragment of Warsaw.
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