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Powojenna odbudowa Warsza-
wy jest tematykà ksià˝ki zaty-

tu∏owanej „Zbudowaç Warszaw´
pi´knà… O nowy krajobraz stoli-
cy (1944-1956)”, na którà sk∏a-
dajà si´ cztery artyku∏y autorstwa
Jerzego Kochanowskiego, Piotra
Majewskiego, Konrada Rokic-
kiego i Tomasza Markiewicza.
Publikacja ta powsta∏a w ramach
zapoczàtkowanej przez warszaw-
skie Wydawnictwo TRIO serii
publikacji pod nazwà „W krainie
PRL”.

MyÊlà przewodnià tej serii jest
wydobywanie na Êwiat∏o dzien-
ne nadal ma∏o znanych aspektów
˝ycia spo∏eczno-gospodarczego
Polski, które uznane niegdyÊ
przez centralne w∏adze PRL za
wrogie dla systemu, nie mia∏y
racji bytu w przesiàkni´tej komu-
nistycznà ideologià „peerelow-
skiej codziennoÊci”. ˚ród∏em
informacji i materia∏em badaw-
czym serii jest historia ludzi, wy-
darzenia, problemy, zaczerpni´te
z powsta∏ych w latach 1945-1989
dokumentów, aktów prawnych,
listów obywateli kierowanych do
przedstawicieli ówczesnych w∏adz
i innych przekazów pisanych 
z tego okresu. Inspiracjà do pod-
j´cia tej tematyki by∏ brak pro-
wadzonych na szerszà skal´ ba-
daƒ nad powojennymi realiami
˝ycia spo∏eczeƒstwa, w tym rów-
nie˝ spo∏ecznych aspektów od-
budowy Warszawy jako stolicy 
i miasta, które w sposób szcze-
gólny ucierpia∏o na skutek pro-
wadzonych dzia∏aƒ wojennych 
i powojennej modernizacji. Taki
stan rzeczy spowodowany jest
zarówno zbyt krótkim odst´pem

czasu, który pozwoli∏by na 
obiektywne spojrzenie na tamten
okres, jak i trwajàcymi nadal 
konsekwencjami wprowadzonych
wówczas norm i przedsi´wzi´ç,
które mia∏y i nadal majà bez-
poÊrednie odbicie w ˝yciu spo-
∏eczeƒstwa. 

Wprowadzeniem do ksià˝ki
„Zbudowaç Warszaw´ pi´knà...”
sà przytaczane w artykule  Jerze-
go Kochanowskiego trzy kon-
cepcje odbudowy Warszawy, za-
warte w listach zwyk∏ych obywa-
teli do ówczesnych w∏adz paƒ-
stwowych. Lektura tych, jak
mo˝na by powiedzieç „listów
intencyjnych”, ze wzgl´du na za-
warte w nich poglàdy, jest wielce
intrygujàca. Warszawa jawi si´ 
w nich jako miasto pozbawione
„zabytkowego balastu” o nowym
uk∏adzie przestrzennym z zabu-
dowà w postaci wie˝owców. 

Dla w∏adz paƒstwa odbudo-
wa stolicy sta∏a si´ „zagadnie-
niem czo∏owym” i politycznym
narz´dziem propagandy, m.in za
sprawà Józefa Stalina, który
sprzeciwi∏ si´ projektom prze-
niesienia choçby na krótki czas
siedziby rzàdu do ¸odzi. Jak pod-
kreÊla autor, prezentowane teksty
odpowiadajà klimatowi pozosta-
∏ych artyku∏ów publikacji, co czy-
ni zawarte w nich wizje miasta
swoistym signum temporis epoki.

Artyku∏ Piotra Majewskiego,
kustosza Zamku Królewskiego 
w Warszawie, poÊwi´cony jest
niezrealizowanym koncepcjom
odbudowy zamku, pochodzàcym
z lat 1944-1956. Autor odkrywa
w nim kulisy zmagaƒ ró˝nych
opcji specjalistów, w których r´ce

z∏o˝ono realizacj´ tego zaszczyt-
nego zadania. Skupiony wokó∏
prof. Jana Zachwatowicza nurt
konserwatorski tzw. „zabytkowi-
czów”, toczy∏ spory z osadzonymi
silnie w nowych realiach politycz-
nych „modernizatorami”, na któ-
rych czele sta∏ Józef Sigalin, pias-
tujàcy wówczas funkcj´ architek-
ta miasta. Konflikt narasta∏ i sta∏
si´ otwarty z chwilà powierzenia
budowy Trasy W-Z pracowni
zorganizowanej do tego celu
przez Józefa Sigalina.

W materiale przytaczanych
jest wiele wypowiedzi argumen-
tujàcych racje obydwu stron.
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Dzi´ki temu mo˝na przeÊledziç
proces rodzàcego si´ na gruncie
polskim specyficznego nurtu ar-
chitektury socrealistycznej, któ-
rego za∏o˝enia i idee przyçmi∏y 
w tym okresie stanowisko „za-
bytkowiczów” w kwestii odbudo-
wy Zamku Królewskiego w jego
historycznych formach. Sprawa
odbudowy zamku jako symbolu
paƒstwa, ciàg∏oÊci tradycji i kul-
tury polskiej sta∏a si´ punktem
wyjÊcia do szerokiej dyskusji na
temat odbudowy warszawskiej
starówki i zabytkowej architektu-
ry ÊródmieÊcia Warszawy. W po-
litycznej sytuacji Polski tamtych

lat rozwa˝ania nad koncepcjà
odbudowy stolicy by∏y dla w∏adz
jedynie badaniem opinii i nastro-
jów spo∏eczeƒstwa przed plano-
wanym wprowadzaniem pe∏nej
kontroli wszystkich sfer ˝ycia.

Sytuacja pierwszego dziesi´-
ciolecia odradzajàcej si´ Polski
mia∏a odbicie i kontynuacj´ w na-
st´pnej dekadzie, czego wyrazem
by∏a budowa Pa∏acu Kultury i Na-
uki, jako sztandarowego gmachu
epoki realizmu socjalistycznego.
Ten temat zosta∏ szeroko rozpa-
trzony w artykule historyka Kon-
rada Rokickiego pt. „K∏opotliwy
dar: Pa∏ac Kultury i Nauki”.

Stanowi on minimonografi´
obiektu, którà autor opar∏ o mo-
˝liwe do pozyskania na terenie
Polski materia∏y archiwalne 
i wczeÊniejsze publikacje. W bar-
dzo obrazowy sposób przedstawi∏
zarówno genez´ powstania bu-
dowli, jak równie˝ przebieg bu-
dowy i towarzyszàcà „k∏opotli-
wemu darowi” propagand´ spo-
∏ecznà. Atutem publikacji jest
podj´ta przez Rokickiego próba
oszacowania bezpoÊrednich kosz-
tów, jakie musia∏a ponieÊç Pol-
ska jako strona obdarowana.
Autor, nie ulegajàc niegasnà-
cym emocjom, jakie wcià˝ wy-
wo∏uje Pa∏ac Kultury i Nauki, 
z dystansem badacza podchodzi
do oceny wspó∏czesnych projek-
tów zagospodarowania samego
pa∏acu, jak równie˝ najbli˝sze-
go  jego otoczenia. Prowadzone 
w otoczeniu pa∏acu inwestycje
wykluczajà obecnie mo˝liwoÊç
realizacji wspomnianej przez au-
tora tzw. „korony warszawskiej”.
Pó∏nocnà Êcian´ placu zaczyna
tworzyç wznoszone obecnie cen-
trum handlowo-us∏ugowe „Z∏ote
Tarasy”, zaÊ wzd∏u˝ ulicy Mar-
sza∏kowskiej planowana jest za-
budowa odpowiadajàca gabaryta-
mi kamienicom, które zosta∏y
z∏o˝one w ofierze „nowemu”, po-
wojennemu centrum Warszawy.

Ostatni artyku∏ porusza prob-
lem odbudowy Warszawy z punk-
tu widzenia mieszkaƒców wybu-
rzanych kamienic. Artyku∏ Toma-
sza Markiewicza zatytu∏owany
„Prywatna odbudowa Warsza-
wy”, odnoszàc si´ do konkret-
nych przyk∏adów historii kilku
rodzin warszawskich, które, jak
wiele innych po wojnie, powró-
ci∏y do swoich domostw, odkry-
wa mechanizmy dzia∏ania nowej
w∏adzy. Ukoronowaniem jej po-
czynaƒ sta∏a si´ ustawa wyw∏asz-
czeniowa, niweczàca trud i zapa∏
ludzi pragnàcych odbudowaç
swoje siedziby. Perfidia w∏adz,
polegajàca na odbieraniu ludziom
w∏asnoÊci w momencie znacz-
nego zaawansowania prac budo-
wlanych oraz pozaciàganych kre-
dytów, pozbawia∏a ich nadziei, 

1. Budowa Pa∏acu Kultury i Nauki. Fot. Archiwum PKiN. 

1. Construction of the Palace of Culture and Science. Photo: PKiN’s Archive. 
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The presented book – To Build
a Beautiful Warsaw – for

a New Landscape of the Capital
(1945-1956) –  published in the
W krainie PRL (In the Land of
the People’s Republic of Poland)
series, deals with the postwar
reconstruction of Warsaw, with
references to the social life of the

period. The four articles which
comprise the publication contain
assorted visions of a new town,
which the authors analyse upon
the examples of a discussion on
the form of rebuilding the Royal
Castle, the history of the con-
struction of the Palace of Culture
and Science, and the private

reconstruction of the  town hous-

es in the City. At the same time

the book opens a separate series,

announced by the publisher, relat-

ing to a town which suffered par-

ticularly painful blows by the war

and postwar modernisation. 

a nawet sensu ˝ycia.
Wkrótce dzia∏ania tego typu
przej´∏o sterowane przez
w∏adz´ Biuro Odbudowy
Stolicy, nadu˝ywajàc przy
tym swych kompetencji,
zwiàzanych ze wskazywa-
niem obiektów kompletnie
zrujnowanych bàdê opusz-
czonych. Artyku∏ w istotny
sposób porusza wcià˝ nie
przebadanà problematyk´
wznoszenia miasta z ruin 
i wymiany ocala∏ej po woj-
nie zabudowy. 

Omawiana publikacja
jest zatem jednym z przy-
czynków do poznania me-
chanizmów kszta∏towania
ówczesnej ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej. Poruszana przez au-
torów tematyka odbudowy
Warszawy na tle „maso-
wych czystek” zachowanej
architektury, dyskusja nad
kszta∏tem symbolu miasta,
jakim jest Zamek Królew-
ski, czy te˝ zaj´cie si´ prob-
lematykà traktowanej jako
pomoc Zwiàzku Radziec-
kiego dla polskiej stolicy

budowy Pa∏acu Kultury
i Nauki nasuwa dalsze py-
tania i ka˝e niecierpliwie
oczekiwaç na kolejnà pro-
pozycj´ warszawskiego cy-
klu. KoniecznoÊç rozlicze-
nia tej niedalekiej przecie˝
przesz∏oÊci posiada szcze-
gólne znaczenie dla procesu
reprywatyzacji czy wyzna-
czenia w∏aÊciwych kierun-
ków dalszego rozwoju
miasta. Z tymi zagadnie-
niami zwiàzana jest ÊciÊle
problematyka ochrony kon-
serwatorskiej zabytkowych
zasobów przestrzeni miejs-
kiej. Je˝eli odbudowane
obiekty by∏y klasyfikowane
(cz´sto w sposób automa-
tyczny) jako narodowe do-
bra kultury, to nale˝y si´ za-
stanowiç, dlaczego budowle
i za∏o˝enia urbanistyczne
reprezentacyjne dla socrea-
lizmu – stylu uznawanego
cz´sto jako ostatni z istnie-
jàcych w historii sztuki,
architektury i urbanistyki –
nie zosta∏y nadal docenione
tym mianem. 
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2. Kamienica Leona Wolskiego na rogu
ulic Flory i Bagatela, stan obecny. Fot. 
T. Markiewicz.

2. Town house of Leon Wolski at the cor-
ner of  Flory and Bagatela streets, present-
day state.  Photo: T. Markiewicz.




