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PRZEDMOWA

A
utor niniejszej publi
kacji, historyk sztuki, 
przedstawia sylwetkę 
i dokonania twórcze wyjątkowej 

postaci: Andrzeja Grzybowskie
go - aktora, znawcy i praktyka 
jeździectwa, które to pasje 
w wielu aspektach uwiecznia 
na swych rysunkach, a przede 
wszystkim projektanta wnętrz 
i architektury tradycyjnej. W tym 
zakresie Grzybowski, będąc 
artystą-samoukiem, osiągnął 
rezultaty przewyższające prace 
utytułowanych stopniami na
ukowymi zawodowców. Wielki, 
nieustannie rozwijany, wrodzo
ny talent plastyczny, rozległa 
wiedza historyczna, ogromna 
pracowitość i niebywała pre
cyzja przy opracowywaniu naj
drobniejszych detali projektów, 
czynią zeń najwyższej klasy 
specjalistę w tak trudnej dzie
dzinie, jaką jest współcześnie 
tworzenie architektury odwołu
jącej się do dawnych stylów.

Wielostronność działań An
drzeja Grzybowskiego była 
dotychczas znana i podziwiana 

przez niezbyt liczny krąg 
historyków sztuki, miłośników 
hippologii, zleceniodawców 
renowacji lub wznoszenia pry
watnych siedzib mieszkalnych 
oraz przyjaciół Artysty, obda
rowywanych korespondencją 
z wyszukanym kaligraficznym 
pismem, ozdobioną lekkim ry
sunkiem konia bądź zaprzęgu. 
Zwiedzający Zamek Królewski 
w Warszawie przeważnie nie 
wiedzą, że rekonstrukcje tro
nów Stanisława Augusta czy 
wygląd wspaniałego łoża 
w królewskiej sypialni, a także 
prozaiczna, lecz odznaczająca 
się wysmakowaną elegancją 
skrzynia na ochraniacze do 
obuwia to efekt gruntownych 
studiów źródłoznawczych 
i umiejętności plastycznych tego 
projektanta.

Z satysfakcją należy zatem 
przyjąć doskonale opracowaną 
książkę Macieja Loby, mając 
nadzieję na szersze zaistnienie 
i należyte docenienie dorobku 
Andrzeja Grzybowskiego wśród 
odbiorców wrażliwych na wy
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sokiej rangi artystycznej i wiel
kiej wartości historyczno- 
-poznawczej dokonania tego 
twórcy wyjątkowego działu 
współczesnej polskiej sztuki 
i kultury. Niezrozumiany i nie
doceniany przez kolejne poko
lenia polskich architektów, czę
sto nadal wiernych brzydko sta
rzejącemu się funkcjonalizmowi 
lub niechlujnemu postmoder

nizmowi, Andrzej Grzybowski 
godzien jest słów z XII księgi 
„Pana Tadeusza”:

Ach, to może ostatni!patrzcie, 
patrzcie młodzi,

Może ostatni, co tak poloneza 
wodzi!

Oby wodził jak najdłużej i oby 
nie był ostatni...

Anna Sieradzka



WSTĘP

Wiatach siedemdziesią
tych XX wieku nastąpiła 
zmiana kursu politycz

nego w państwach anglosaskich. 
Thatcheryzm1 w Wielkiej Brytanii 
i reaganomika2 w USA ożywiły 
rynek, przysparzając kapitału kla
sie średniej - największej grupie 
potencjalnych inwestorów budow
lanych. Wzrost koniunktury na 
rynku dał impuls do rozwoju no
wych form w architekturze. Na tym 
tle wykształcał się postmodernizm 
- architektura koniunktury 
i dobrobytu3.

1 Margaret Hilda Thatcher (1925) stojąca na czele 
rządu brytyjskiego w latach 1979-1990 objęła 
władzę podczas głębokiego kryzysu gospodar
czego, który przełamała poprzez szereg reform 
prowadzonych w duchu konserwatywno-liberal- 
nym. Działając w oparciu o rady monetarysty
1 laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekono
mii (1976) - Miltona Friedmana (1912-2007), 
Thatcher dławiąc związki zawodowe wzmocniła 
brytyjską klasę średnią i wyższą.
2 Ronald Wilson Reagan (1911-2004) w 1981
roku został zaprzysiężony jako 40. prezydent
USA. Podobnie jak Thatcher w Wielkiej Brytanii,

Jednocześnie, równolegle do 
wielkich zamówień publicznych 
i postmodernistycznych eks
perymentów, z boku oficjalnej 
twórczości, niejako „pod prąd” 
- funkcjonował nurt budownictwa 
z użyciem tradycyjnych materiałów 
i rozwiązań, którego architektura 

jawnie historyzująca jest istotną 
częścią.

Obok postmodernistów działali 
tacy twórcy, jak Quinlan Terry 
w Wielkiej Brytanii czy Alan Gre
enberg w USA. Zwrócono na nich 
uwagę podczas dyskusji rozgo
rzałej w środowiskach brytyjskich 
architektów w latach osiemdziesią
tych, w której wziął udział Karol 
książę Walii. Dyskusja ta ujawniła 
istnienie nurtu trwającego nieprze
rwanie, jeszcze na marginesie mo
dernizmu.

Nie można było dłużej nie do
strzegać czegoś, co funkcjonowało 
i stało w opozycji do całej mo
dernistycznej i - jak się okazało 
- również postmodernistycznej 
architektury współczesnej. Nie 
miał zatem racji prof. Charles 
A. Jencks, iż nie można tworzyć 
tak, jakby modernizmu nie było4.

podniósł stopy procentowe, zmniejszył podatki 
i obciął wydatki socjalne, w wyniku czego do
prowadził do spadku inflacji, ożywienia gospo
darki i wzrostu wartości dolara. Takie działania 
ekonomiczne dały efekt zbliżony do brytyjskie
go i umocniły średnią i wyższą klasę społeczną.
3 Rozkład marksistowskich systemów społecz
nych postępujący w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku przyśpieszył eksplo
atację ideologicznej architektury modernistycznej 
opartej na założeniach inżynierii społecznej.
4 Ch. A. Jencks, Architektura postmodernistycz
na, Warszawa 1987, s. 92.
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Fenomen nurtu tradycyjnego pole
gał i polega na tym, że funkcjono
wał obok modernistów i nie miał 
z nimi nic wspólnego, a jest (i był 
od początku) nieprzerwanie dla 
nich alternatywą. Nowoczesność 
w architekturze nie może dłużej 
być traktowana jako zjawisko jed
norodne i niepodzielne - zwracał 
uwagę w swoim traktacie „Archi
tektura - wybór czy przeznacze
nie” Leon Krier - przeciwnie, jest 
ono nieodwracalnie pluralistyczne 
i obejmuje koncepcje nie tylko róż
ne, ale i sprzeczne5.

5 L. Krier, Architektura - wybór czy przezna
czenie, Warszawa 2001, s. 19.
6 W. Baraniewski, Wobec realizmu socrealistycz
nego, [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Materiały 
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warsza
wa, listopad 1984, Warszawa 1987, s. 173.
7 Być może właśnie dlatego modernizm bronił 
się w Polsce tak długo i broni się do dziś. Kla
sycyzm bowiem jest czasem traktowany jako 
źle kojarząca się spuścizna, narzucony niegdyś 
kanon powstrzymujący awangardowe ekspery
menty. Tłumaczyłoby to radosny powrót w stro
nę corbusieryzmu, jaki nastąpił po 1956 roku, 
czyli w okresie pierwszych sygnałów kryzysu 
modernizmu na Zachodzie.

8 Ibidem, s. 307-334.
9 Skrzyński jest autorem nieformalnej nazwy 
tego rodzaju architektury. Rodowód Gargameli 
opisała „Gazeta Wyborcza”: Na początku 1990 
roku producent żaluzji z Białej Podlaskiej po
prosił go o zaprojektowanie zamku. Miała być 
pękata baszta, ostra wieżyczka, miedziana ko
puła, falbaniaste attyki, ganki, tralki. .. Tak jak 
w zamku złego Gargamela z popularnej wtedy 
dobranocki. Posypały się podobne zamówienia. 
Gargamelami zaczęto nazywać całą bajkowo- 
disneylandową architekturę Skrzyńskiego: 
dworki, zamki, pałacyki, rezydencje rodem
z amerykańskich superprodukcji nazwane przez 
autora „Aleksis”. (...) Pierwszy inwestor nie

W Polsce dodatkowo tradycja ar
chitektury historycznej wzbo
gacona jest o doświadczenie soc

realizmu i choć trudno nie zgadzać 
się z założeniem czynionym przez 
Waldemara Baraniewskiego, że soc
realizm był raczej doświadczeniem 
natury etycznej niż estetycznej6, nie 
sposób nie zauważyć cienia, jaki 
prąd ten położył na odbiorze nowo
czesnej architektury klasycznej 
w świadomości całego pokolenia 
powojennych architektów7.

W latach osiemdziesiątych, mniej 
więcej w czasie dyskusji w Wielkiej 
Brytanii, Tadeusz S. Jaroszewski 
zwrócił uwagę na zjawisko archi
tektury historycznej powstającej 
w PRL-u8 na prywatne zamówienia. 
Wtedy też po raz pierwszy padło 
nazwisko Andrzeja Grzybowskie
go. Nie był on jednak traktowany 
poważnie przez innych historyków 
architektury - to ze względu na 
ogólną niechęć do architektury po
rządków i stylów (architektury nie
zbyt szczęśliwie egzemplikowanej 
przez „cygańskie” pałace z prefa
brykowanym detalem, powstające 
na przedmieściach wielkich miast) 
- to znów ze względu na domnie
many brak kompetencji architekta, 
będącego z wykształcenia aktorem 
dramatycznym, na dodatek czyn
nym zawodowo.

Kolejne lata przyniosły liczne 
realizacje architektoniczne takich 
architektów, jak Marek Skrzyński - 
powstające na fali przemian ustro
jowych po roku 1989, a odwołu
jące się do szeroko pojmowanej 
tradycji w architekturze9. Paradok-
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salnie zaciemniły one dodatkowo 
obraz krajowej sceny architekto
nicznej. Polska stała poza orbitą 
wspomnianej dyskusji, toczącej się 
w prasie brytyjskiej i amerykań
skiej, owocującej powstaniem grup 
i stowarzyszeń architektów-klasy- 
cystów. Rodzimi krytycy, nie zagłę
biając się w poszczególne nurty, 
określili Skrzyńskiego głównym 
reprezentantem stylu nazywane
go roboczo Nowym Narodowym 
Romantyzmem10, do którego to 
bezceremonialnie włączono rów
nież Grzybowskiego. Następnym 
krokiem było już tylko uznanie 
całej architektury neoromantyzmu 
narodowego za złą i pozbawioną 
smaku, by wyłączyć ją z badań in
nych niż socjologiczne. W tej sytu
acji - stawiając pokraczny dworek 
z katalogu w opozycji do moder
nistycznej architektury nowej War

dokończył zamku, na który odkładał przez 15 
lat. Pokonała go konkurencja na rynku żaluzji. 
Wielu innych też musiało swoje domy wynająć. 
Skrzyński odżegnuje się dziś od nazwy gargame- 
le, bo uważa, że jego żart został wykorzystany 
w sensie pejoratywnym przez dziennikarzy nie- 
czujących architektury. K. Surmiak-Domańska, 
III RP w kawałkach. 1990. Gargamel w drodze 
do gwiazd. Producent żaluzji z Białej Podlaskiej 
zamawia zamek, „Duży Format”, Warszawa 
31.05.2004, nr 126, s. 8.
10 Terminu „Nowy Narodowy Romantyzm ’’ 
w publikacji po raz pierwszy użyła architekt
B. Kazimierska (.Domy polskie. Nowy Narodowy 
Romantyzm, Warszawa 1996), tytułując tak kata
log własnych projektów.
11 O Andrzeju Grzybowskim: T.S. Jaroszewski, 
Pod prąd..., s. 307-334; Idem, Kilka słów o naj
nowszej historii Kaplicy Saskiej na Zamku Kró
lewskim w Warszawie, [w:] Entre cour et jardin, 
czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku 
czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, „Roczniki 
Humanistyczne”, R. 25: 1987, T. XXXV, z. 4,

szawskiej Giełdy Stanisława Fiszera 
- rozprawiono się z historyzmem 
w architekturze.

Tymczasem postać Andrzeja 
Grzybowskiego, dystansująca nie
współmiernie postaci innych archi
tektów działających w nurcie tra
dycyjnym w Polsce, nie doczekała 
się pełnego opracowania. Tadeusz 
S. Jaroszewski w kilku artyku
łach i publikacjach omawiał jego 
twórczość i zmagania z władzami 
konserwatorskimi, nie nadając 
jej jednak szerszego kontekstu11. 
Grzybowski, wytrzymując porów
nanie ze ścisłą światową czołówką 
architektów tradycjonalistów, nadal 
czeka na uznanie przez rodzimych 
krytyków i historyków sztuki za 
pełnoprawnego artystę. Odmawia
jąc miejsca architekturze tradycyj
nej i marginalizując jej znaczenie, 
odmawia się miejsca i jemu.

s. 367-378; Idem, Premier architecte de Sa Maje
sté Roy de Pologne, [w:] Dwór polski w XIX wie
ku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały 
IV Seminarium zorganizowanego przez Oddział 
Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Kielce, 2-4 października 1997, Warszawa 1998, 
s. 27-56, także osobne wydanie książkowe: 
Warszawa 1998; Idem, Czyżby ostatni zamek 
neogotycki w Polsce?, [w:j Dwór polski. Zjawisko 
historyczne i kulturowe. Materiały VSemina
rium zorganizowanego przez Oddział Kielecki 
Stowrzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Histo
rii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Ko
chanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom 
Środowisk Twórczych. Kielce, 7-9października 
1999, Warszawa 2000, s. 43-52; W. Baraniew- 
ski, T.S. Jaroszewski, For sale: Wola Chojnata, 
„Spotkania z Zabytkami”, R. 16: 1992, nr 8, 
s. 5-7; Idem, Many, Many, Many..., op. cit., 
R. 17: 1993, nr 4, s. 29-31; A. Cholewianka- 
Kruszyńska, Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja 
Grzybowskiego, Łańcut [2000]; także liczne arty
kuły prasowe.

GRZYBOWSKI
POLSKI HISTORYZM WSPÓŁCZESNY



Książka niniejsza ma na celu 
osadzenie twórczości architek
tonicznej Andrzeja Grzybowskiego 

w należnym jej kontekście histo
rycznym i artystycznym. Skrótowy 
zarys historii ruchu tradycyjnego 
w architekturze światowej i dzieje 
historyzmu w Polsce, wraz z epi
zodem socrealistycznym oraz ru
chem konserwatorskim po II woj
nie światowej - określają ramy, 
w które wpasowała się niezwykła 

i nieszablonowa postać architekta- 
-aktora.

Celem jest także zwrócenie uwa
gi na różnice dzielące warsztat 
Grzybowskiego12 od warsztatów 
innych architektów, próbujących 
tworzyć w podobnej konwencji, 
co w zestawieniu z wiedzą histo
ryczną i wyczuciem detalu Grzy
bowskiego - niezaprzeczalnie 
zapewnia mu czołowe miejsce 
pośród najlepszych.

12 Na marginesie starałem się określić wymaga
nia warsztatowe, jakie stoją przed architektem 
próbującym projektować w zadanym stylu

historycznym i pokazać, dlaczego przerasta to 
możliwości współczesnych absolwentów szkół 
architektonicznych.
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Autor pragnie podziękować Pani prof. dr hab. Annie Sieradzkiej 
za rady i nieocenioną pomoc naukową przy powstawaniu niniejszej książki, 

Panu Zbigniewowi Zarywskiemu, bez którego wsparcia nie doszłoby do tego przedsięwzięcia, 
Wydawcy- Panu Jerzemu Fąfarze oraz całemu Zespołowi 

Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu w Rzeszowie.

Dzięki uprzejmości poprzedniego asystenta Andrzeja Grzybowskiego, 
Pana mgr. inż. arcb. Macieja Mazgaja, 

autor zapoznał się z wieloma technicznymi szczegółami opisywanych projektów.

Szczególna życzliwość zastępcy Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie 
Pani Danuty Łuniewicz-Koper oraz Zespołu Ośrodka Sztuki

pozwoliła na dotarcie do zarchiwizowanych projektów wykonywanych w latach 80. i 90. ub. wieku.

Osobne podziękowania należą się Panu mgr. Marcinowi Romeyko-Hurko 
oraz Pani mgr Katarzynie Ułańskiej.

Last not least autor dziękuje tutaj swojej Żonie, 
którą bez mała winno się określać współautorem niniejszej książki.



AKTOR 
RYSOWNIK 
ARCHITEKT

(3) Andrzej Grzybowski z Rodzicami 
w mieszkaniu przy ul. Marszałkowskiej 
w Warszawie, 1968.

Andrzej Stefan Grzybowski 
urodził się w Warszawie 
1 września 1930 roku w ro

dzinie znanego lekarza stomatologa 
prof. dr. Stefana Grzybowskiego13 14. 
Dom rodzinny zaszczepił w nim 
zainteresowanie etosem ziemiań
skiego dworu, a więc i chęć po
znania dworów i dworków — areny 
szlacheckiego życia, i miłość do 
wierzchowego konia - tegoż życia 
symbolu. Sam Grzybowski w je
dnym z wywiadów wspominał: 
Wzrastałem w atmosferze uwielbie
nia dla tradycji ziemiańskiej, było 
to znamienną cechą inteligenckich 

13 Stefan Grzybowski (1899-1990) - wybitny le
karz i nauczyciel akademicki. Współtwórca Izby 
Lekarsko-Dentystycznej, założyciel i dyrektor 
Liceum Techniki Dentystycznej, wykładowca 
Akademii Stomatologicznej, wieloletni konsul
tant Instytutu Hematologii. Prywatnie wytrawny 
kolekcjoner. Ceniony autorytet w dziedzinie 
numizmatyki i medalierstwa. Opracował dział 
numizmatyczny Skarbca Jasnogórskiego w Czę
stochowie. Zgromadził bogatą kolekcję medali
i medalionów, plakiet i monet poświęconych 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którą ofiaro
wał Muzeum Archidiecezjalnemu w Warszawie. 
Klejnot swej bibliofilskiej kolekcji - kilkaset 
pierwszych i wczesnych wydań dziel Ignacego 
Kraszewskiego - przekazał Muzeum w Romano
wie. Patrz: S. Ledóchowski, Romantyk, lekarz, ko
lekcjoner, Warszawa 1991, nr 4-5, s. 5; Klepsydra 
prof. dr. Stefana Grzybowskiego (arch. AG).
14 J. Miliszkiewicz, Widzieć więcej. Wywiad
z Andrzejem Grzybowskim, „Spotkania z Zabyt
kami”, R. 18: 1994, nr 2, s. 7.

rodzin przed wojną. Ojciec namięt
nie kolekcjonował dzieła sztuki, 
domowemu wychowaniu zawdzię
czam zmysł estetyczny.

W 1948 roku Andrzej Grzybowski 
ukończył Gimnazjum i Liceum Ta
deusza Reytana w Warszawie. Na
stępnie rozpoczął studia w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
po czym złożył egzamin wstępny 
do Państwowej Szkoły Drama
tycznej. Planował studiować oba 
kierunki równocześnie, jednak pod 
wpływem perswazji prof. Alek
sandra Zelwerowicza postanowił 
skupić się na warsztacie aktorskim.
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(4) Andrzej Grzybowski jako hr. D’Antraiguses w sztuce Stefana Żeromskiego „Sułkowski”, Warszawa 1960.



(5) WIERSZYNIN
Antoni Czechow „Trzy 
siostry”, 1952

(6) HRABIA ALFRED 
Aleksander Fredro „Mąż 
i żona”, 1952

(7) CI IRIESTNY 
Antoni Czechow 
„Golibroda”, 1955

(8) GUSTAW
Aleksander Fredro „Śluby 
panieńskie”, 1956

W 1952 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną w Warszawie, uzyskując tytuł magistra 
sztuki15. Następnie - w latach 1952-1985 - wystę
pował na deskach teatrów całego kraju, później, 
na dziesięć lat poprzedzających emeryturę (1985- 
-95), związał się z Teatrem Współczesnym w War
szawie. Występował głównie w rolach amantów, 
między innymi: Alfreda w Mężu i ¿owe Aleksandra 
Fredry, Diabła Lucjusza w Igraszkach z Diabłem 
Jana Drdy, Koczkariewa w Ożenku Nikołaja 
W. Gogola, Figara i Almavivy w Wfese/zz Figara 
Pierra Augustinea Beaumarchais, Sganarela w Leka
rzu mimo woli Moliera, Gucia w Ślubach panień
skich Aleksandra Fredry, Benedykta w Wiele hałasu 
o nic Shakespeare’a, Saranowa w Żołnierzu i bo
haterze G.B. Shawa. Najwięcej rozgłosu i popular
ności zyskał jako partner Mieczysławy Ćwiklińskiej 
(1880-1972) w Drzewa umierają stojąc A. Casony. 
Sztukę tę grano w Polsce, Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie ponad 1500 razy od 1958 roku do śmier
ci Ćwiklińskiej w 1972 r.

15 Wiadomości uzyskane na podstawie kilkudziesięciu rozmów z An
drzejem Grzybowskim prowadzonych przeze mnie w latach 1999-2004 
opatrzone są w przypisie skrótem: (RzAG 1999).
16 Grzybowski jest posiadaczem Honorowej Złotej Polskiej Odznaki 
Jeździeckiej (nr 269).
17 Konstantin Siergiejewicz Stanisławski (1863-1938) aktor rosyjski,
reżyser teoretyk i wybitny reformator teatru. Twórca metody pracy ak
tora nad rolą zwanej systemem Stanisławskiego, polegającej na mak
symalnym wczuciu się w postać, a opartej na twórczej pracy aktora, 
której podstawą był realizm psychologiczny. Aktor miał poznać cały 
proces psychiczny, z którego wynikają działania bohatera i realistycz
nie odegrać to na scenie, zgodnie z zasadą „grać znaczy żyć”.

Grzybowski zaczął swoje zawodowe życie 
w teatrze, a pozazawodowe podzielił między dwie 
pasje: architekturę i konie16. Tu trzeba by, choćby 
marginalnie, wspomnieć o jego teatralnym życiory
sie, a zwłaszcza o jego stosunku do charakteryzacji 
i kostiumu. Nigdy nie pasjonowała go teatralna 
awangarda i eksperyment. Zawsze skłaniał się 
w stronę metody Stanisławskiego17 *. Mawiał, że dla 
niego ideałem jest taki spektakl Szekspira, który 
najwierniej oddaje klimat autora, aktorzy starają się 
swym zachowaniem nadać charakter zgodny z na-

(10) ARSZYN MAŁ ALAN 
Hadźibekow „Dziewczęta

w zasłonach”, 1957

(11) MAJOR WEHRMACHTU
Leon Kruczkowski 

„Niemcy”, 1974

(12) HRABIA ALMA VIVA
Pierre A. Beaumarchais 

„Wesela Figara”, 1959

(9) CLAVAROCHE 
Alfred de Musset 
„Świecznik”, 1957

(13) MOSTOWSKI 
Kazimierz Barnaś „Dwie 
miłości kapitana”, 1960

(14)STRAŻNIK
Eugeniusz Szwarc 

„Smok”, 1981



szym wyobrażeniem o stylu, 
a kostiumy swym krojem i barwą 
najbliższe są epoce, w której toczy 
się akcja. Grzybowski bardzo czę
sto porównywał kreację architek
toniczną do kreatywności innych 
dzieł sztuki. Dowodził, iż tak jak 
użycie motywu muzycznego, jak 
chociażby kolędy LulajżeJezuniu 
w Scherzo h-moll przez F. Chopina, 
nie oznacza od razu naśladownic
twa czy pastiszu. Wystawienie Pana 
Jowialskiego w biedermajerowskich 
kostiumach, z zachowaniem gestów 
przestudiowanych na starych ryci
nach uznawał za równie właściwe, 
jak stworzenie oprawy graficznej 
projektów dla Zamku Królewskiego. 
Projektując oprawę mozaiki - daru 
Jana Pawła II dla Zamku - mówił, iż 
stara się wyobrazić sobie, jak by to 
narysował Kamsetzer18, gdyby mu 
przyszło wykonać taki projekt. Po
dobnie było, gdy aranżował trony 
w salach Senatorskiej, Rady i Starej 
Asamblowej czy wreszcie projek
tując łoże Stanisława Augusta, do 
którego nie otrzymał żadnych iko- 
nograficzych wskazówek, poza nie
licznymi wyrywkowymi opisami, 
i przy projekcie którego nie pozo
stawało nic innego jak „wczucie się 
w rolę”.

19 S. Lłedóchowski], Końska wystawa w Ła
zienkach bogatsza o jedną salę. Zbiory i prace

Od czasów wczesnej młodości 
Grzybowski jeździł konno i po-

18 Jan Chrystian Kamsetzer (1753-1795) polski 
architekt pochodzenia niemieckiego. Wykształ
cony w Dreźnie, na służbie Stanisława Augusta 
Poniatowskiego od 1773 roku. Autor aranżacji 
wnętrz na Zamku Królewskim w Warszawie.

(15) Alejandro Casona „Drzewa umierają stojąc”, 1965 
BABKA - Mieczysława Ćwiklińska 
MAURYCJO - Andrzej Grzybowski

większa! prywatną kolekcję sztuki 
i przedmiotów użytkowych związa
nych z końmi i jeździeckim ekwi
punkiem. Olbrzymi, sukcesywnie 
uzupełniany zbiór, wielekroć opi
sywany, eksponowany był na kilku 
wystawach, spośród których naj
bardziej spektakularne to Koń nasz 
przyjaciel (czerwiec 1983 - styczeń 
1984) w gmachu Podchorążówki 
w Łazienkach Królewskich19,

(16) Nieistniejąca warszawska 
kamienica Spokornego (archi
tekt D. Lande) u zbiegu ulic: 

F. Chopina i Al. Ujazdowskich. 
W tym domu lokował swoje 

atelier Henryk Szczygliński 
- nauczyciel rysunku 

Andrzeja Grzybowskiego. 
Stan sprzed 1939 r.

Andrzeja Grzybowskiego, „Kurier Polski”, R. 27: 
1983, nr 176, s. 7; M. Kwiatkowski, Kolekcja ko
niarza, „Stolica”, R. 20: 16.10.1983, s. 10.
List Kuratora Łazienek Królewskich Marka 
Kwiatkowskiego do Andrzeja Grzybowskiego 
z dn. 20 I 1984 r. (arch. AG); A. Cholewianka- 
-Kruszyńska, Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja 
Grzybowskiego, Łańcut [20001.
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(17-18) Ze szkicownika, 1952.



(19) kl. IRLANDKA, xx
Służewiec, 1946

(20) og. NICOL, xx
Służewiec, 1947

(21) og. EFEB, xx
Julinek, 1954

(22) og. ENDYMION, xo
PSO Łąck, 1961

Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja Grzybowskiego 
(wrzesień - październik 2000) w Łańcucie, 
i ostatnia, również w Łazienkach - Przyjaciele. 
Stanisław Gepner, Andrzej Grzybowski (grudzień 
2005 - marzec 2006). Kolekcja została pobieżnie 
opisana już w 1967 roku - jej chlubą jest polski 
wojskowy rząd kawaleryjski, wzór z 1934 r., 
jakiego używała polska kawaleria w roku 193920.

20 (...) Obok- oryginalne i bogate w formie siodło meksykańskie. 
Na ścianach gabinetu eksponowany jest zasadniczy trzon kolekcji 
- ostrogi, strzemiona, munsztuki i pejcze. Są tu okazy zabytkowe 
i współczesne, właściciela interesuje bowiem każdy typ i odmiana, 
dzięki czemu kolekcja pozwala prześledzić ewolucję poszczególnych 
elementów oporządzenia jeździeckiego. (...) dział ostróg: najstarszy
mi zabytkami są tu: ostroga rycerska z XIII w. i ostroga XIV-u>ieczna 
typu, jakiego używali polscy rycerze w latach zmagań z Zakonem 
Krzyżackim, zakończonych zwycięstwem pod Grunwaldem. Cechuje 
ten eksponat bardzo długi, ponad 10-centymetrowy szenkiel (część 
ostrogi na zewnątrz kabłąka), zakończony ostrą gwiazdą o śred
nicy ponad 5 cm. Obok, ostroga meksykańska z XVII w., zdobiona 
srebrem, model wzorowany na ostrogach konkwistadorów, z wielką 
gwiazdą o średnicy 13 cm. Uwagę zwraca XVI-wieczna ostroga 
zszenklem, zakończona bolcem, o specjalnie wygiętym kabłąku, 
dostosowanym do zakładania na miękką ciżemkę. Dalej- spokojne 
w formie polskie ostrogi wojskowe z czasów Królestwa Kongresowego 
i wojskowe ostrogi rosyjskie firmy Sawieljew z początku XX w., w któ
rych obecny właściciel występował w „ Trzech siostrach ” w roli Wier- 
szynina. Ciekawe są ostrogi „ dziwadełka ” z przełomu XVIII i XIX w.; 
jedna - ze składanym szenklem, druga - ze składanym kahłąkiem, 
przykład myśli racjonalizatorskiej, błądzącej na manowcach, jako że 
pozorne nowatorstwo nie wzbogacało wartości użytkowej przedmio
tu. Przegląd ponad 30 par ostróg kończą ostrogi szeregowych 
i oficerów kawalerii XX w. Najcenniejszy eksponat spośród 20 oka
zów następnego działu - to para strzemion z Isphaanu w Persji, 
pochodząca z przełomu XII i XIII w., nosząca wszelkie znamiona 
wschodniego wykonania, ale reprezentująca średniowieczny typ eu
ropejski. A więc- swoisty dokument wypraw krzyżowych, wzajemnej 
emanacji kultury materialnej Wschodu i Zachodu. Ciekawa jest rów
nież para perskich strzemion, z szeroką stopką, dostosowana do bosej 
nogi jeźdźca, z ostrogą umieszczoną z boku strzemienia, wyróżniają 
się kaukaskie strzemię z XVIII w. z okrągłą stopką i arabskie strzemię 
z Damaszku, też z XVIII w. Między europejskimi strzemionami z XIX 
i XX w. - oczywiście liczne okazy wojskowe polskie (...), munsztuki 
i wędzidła, m.in. wędzidło zachodnioeuropejskie z końca XIV w., 
używane wtedy w Polsce i wędzidło arabskie z XVI w., także używa
ne w naszym kraju. Obok pięknie wykonany, rozbudowany w formie 
munsztuk polski z przełomu XVI i XVII w., reprodukowany w najstar
szych polskich dziełach hipologicznych. (...) ZXVI-wiecznym naczół
kiem do zbroi ochronnej końskiej sąsiadują barwne ogłowia (uzdy) 
arabskie, które właściciel przywiózł z Syrii (6 egzemplarzy trafiło jako 
dar do (...) stadniny w Janowie Podlaskim). Wśród licznych pejczów 
i batów różnych typów, uwagę zwraca przedwojenny polski bat woj
skowy na krótkim trzonie, używany przez obsługę zaprzęgów arty
leryjskich. Odrębny dział kolekcji- to monety i medale z motywami

(23) og. OMŁJZ, xo
PSO Łąck, 1957

(24) og. TARBOUCH, oo
Damaszek (Syria), 1964

(25) og. PARTNER, oo
Janów Podlaski, 1974

(26) og. EI. BESHIR, oo
Dornap (Niemcy), 1975

(27) og. CZUJNIK, xo
PSO Łąck 1978

(28) og. OSCARIO, kwpn
Wilcza Góra, 2007



Równolegle do swej drogi zawo
dowej, a raczej do drogi swego wy
uczonego zawodu, Andrzej Grzy
bowski pogłębiał wiedzę i nabierał 
coraz większej kompetencji w dzie
dzinie historii sztuki i architektury, 
doskonaląc jednocześnie warsztat 
malarski. U Henryka Szczyglińskie- 
go21 już od wczesnej młodości po
bierał lekcje malarstwa i rysunku, 
zaś kaligrafii uczył się u znanego 
kaligrafa Tadeusza Woltera22.

Dbałość o szczegół i precyzję 
stanowiły podstawę malarskich 
i graficznych inicjatyw Grzybow
skiego, których pole wyznaczały 
z jednej strony - XVIII i XIX-wiecz- 
ne fantazje architektoniczne, z dru
giej zaś - artystyczne zagadnienia 
związane z hippologią. Przy tym 
Grzybowski to zapalony jeździec, 
posiadacz Honorowej Złotej Od
znaki Jeździeckiej, który konia do
siadał już w dzieciństwie. Od 1946 
roku trenował u boku znanych au
torytetów: rotmistrza Stefana Jacob
sona, majora Henryka Rojcewicza 
oraz dwóch olimpijczyków: majora

1 > /w.

31

(29-31) Ze szkicownika, 1951.

sylwetek lub głów końskich, a przede wszystkim 
imponujący, liczący ponad 100 egzemplarzy 
zbiór sztychów - miedziorytów, mezzotint, 
akwatint, litografii, których tematem są konie 
i sceny jeździeckie. Wiele tych eksponatów po
chodzi z XVIII w., choćby sztych L. Carsa według 
obrazu Ch. Parrocela z Ipołowy XVIII w. Następ
ne stulecie reprezentują tak popularne niegdyś 
graficzne repliki obrazów Charlesa Vemeta czy 
litografie Victora Adama. Z. Bielecki, Od rycer
skiej ostrogi do rycerskiego siodła. Prywatne mu
zea polskich militariów, „Tygodnik Katolików” 
1967, nr 12, s. 8.
21 Henryk Szczygliński (1881-1944) byl przyjacie
lem ojca Andrzeja Grzybowskiego. Żonaty 
z córką Maurycego Spokomego, dyrektora 
i akcjonariusza przedsiębiorstwa eksploatujące- 

Adama Królikiewicza (którego po
znał w 1954 roku na planie zdjęcio
wym Podhala w ogniu) i pułko
wnika Karola Rómmla (podczas 
kręcenia Krzyżaków w 1958 roku). 
W 1948 roku - będąc na studenc
kich praktykach w Łańcucie - po
znał rotmistrza Stanisława Gepnera, 
ówczesnego dyrektora Muzeum 
- malarza, munduroznawcę, współ
twórcę i wieloletniego kustosza 
przedwojennego Muzeum Wojska 
oraz Towarzystwa Broni i Barwy, 
znawcę pojazdów zaprzęgowych. 
Wieloletnia przyjaźń, którą wów
czas nawiązał, przyczyniła się nie 
tylko do podwyższenia jeździec
kich kwalifikacji, ale również po
głębiła kolekcjonerską pasję Grzy
bowskiego. Gepner ofiarował mu 
zresztą część własnych zbiorów 
ikonograficznych dotyczących hip
piki. Profesor Jan Grabowski - wy
bitny hippolog polski - pisał, iż 
z racji swojego wieku Grzybowski 
jest jak gdyby łącznikiem między 
starszymi koniarzamifin de siecle’u, 
a młodszą generacją złożoną

go warszawskie tramwaje. Szczygliński lokował 
swoje atelier, do którego uczęszczał na lekcje 
rysunku młody Grzybowski, na poddaszu nie
istniejącej już kamienicy Spokornego (na rogu 
Al. Ujazdowskich i Chopina), opisywanej przez 
Tadeusza S. Jaroszewskiego. Patrz: T.S. Jaro
szewski, Architektura rezydencjonalna wielkiej 
burżuazji warszawskiej 1864-1914, [w:], Idem, 
Od klasycyzmu do nowoczesności. O architek
turze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 
1996, s. 145-146.
22 Tadeusz Wolter (brak dat życia), figuruje 
u J. Woleńskiego, Technika liternictwa, Warsza
wa 1955, s. 277, (RzAG 1999-2004) jako artysta- 
-kaligraf, nauczyciel wzorów pisma, warszawski 
wydawca kilku albumów literniczych.



(32-33) Ze szkicownika, 2004.
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(34) Próba rekonstrukcji salonu 
owalnego pałacu Czarnomskich 
w Czarnominie (Podole), 1982.

w większości z jeźdźców-sportow- 
ców, nie zawsze znających dogłęb
nie swego towarzysza konia”23.

Obok rysunków rokokowych 
i klasycystycznych siedzib wiejskich 
znajdziemy w szkicowniku młode
go Grzybowskiego także rysunki 
wierzchowców i ekwipaży. Koń 
wierzchowy i ekwipaź nierozer
walnie związane są (jak to powie
dziano już wcześniej) z pewnym 
sposobem życia - utożsamianym 
z etosem dworu polskiego i życiem 
ziemiańskim - których naturalną 
oprawą jest styl dworkowy, jakim 
tak biegle włada Grzybowski. Za
tem obie pasje Grzybowskiego uzu
pełniają się i przenikają od począt
ku. Zaczynał on od miniaturowych 
akwareli, którymi opatrywał swą 
korespondencję. Niepodważalnym 
dowodem kunsztu i poczucia hu
moru artysty jest znaczek zaprojek
towany z okazji jubileuszu 150-lecia 
istnienia Stadniny Koni w Janowie 

Podlaskim. Namalowany wprost na 
kopercie, nierozpoznany i ostem
plowany przez urzędnika Poczty 
Polskiej, dotarł do adresata. Andrzej 
Grzybowski to również autor logo, 
papieru firmowego i zaproszeń 
na jubileuszowe uroczystości ja
nowskiej stadniny24. Nieodłączne 
motywy hippiczne wyodrębnić 
można za Aldoną Cholewianką- 
-Kruszyńską w poszczególnych 
cyklach, tworzonych na przestrzeni 
bez mała trzydziestu lat (mowa 
tu o latach pięćdziesiątych, sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych). 
Składają się na nie, między innymi, 
portrety jeźdźców (gdzie odnajduje 
się liczne autoportrety), osiemna
stowieczne karoce, ekwipaże czy 
wierzchowce. Wyraźnie odznacza 
się również cykl inspirowany ele
mentami kultury Bliskiego Wscho
du, powstały w wyniku kilkumie
sięcznej podróży w tamte rejony25. 
Do pasji Grzybowskiego należą

(35-37) Ze szkicownika, 1951.

23 J. Graboi, Szkic wstępu do katalogu z werni
sażu Andrzeja Grzybowskiego w Galerii Sztuki 
Współczesnej Piotra Nowickiego w Warszawie, 
II 1982 (arch. AG).

24 A. Cholewianka-Kruszyńska, op. cit., s. 29-30.
25 A. Grzybowski, Wrażenia z Syrii, „Koń Polski”, 
R. 2: 1967, nr 4, s. 42-43; Idem, Wrażenia z Syrii. 
Dokończenie, op. cit., R. 3: 1968, nr 1, s. 46-47.

w<r. 49 5"!

20 GRZYBOWSKI
W l>( i|SKI HISTORY/M A SP( >1 <



także podróże. Zwiedził między 
innymi: Iran, Irak, Jordanię, Syrię, 
Maroko, Anglię, Irlandię, Szkocję, 
Niemcy, Francję, Belgię, Holandię, 
Kretę, Norwegię, Brazylię, Cejlon, 
Chiny i Indie. Doskonalił wówczas 
swój malarski warsztat, pogłębiał 
wiedzę z zakresu architektury 
i historii sztuki, zwiedzał najsłyn
niejsze stajnie i hodowle koni. 
Staram się regularnie podróżować 
po świecie, aby napatrzeć się do 
syta - powiedział Grzybowski 
w jednym z wywiadów. - Dwa 
lata temu [w 1990 r.J odwiedziłem 
np. 54 prywatne rezydencje w An
glii i Szkocji, w ubiegłym roku po 
raz kolejny zwiedziłem rezydencje 
we Francji, we Włoszech, w Belgii 
i w Niemczech. Zależy mi przede 
wszystkim na poznaniu takich do
mów, które od wieków nieprzerwa
nie pozostają w rękach tej samej 
rodziny. Rozmowa z właścicielami 
daje mi bardzo dużo. Nierzadko 
jestem upominany: don ’t touch! 
Aieja muszę wszystkiego dotknąć, 
aby zbadać przedmiot. Z takich 
podróży, oprócz zdjęć i albumów, 
przywożę wyproszone skrawki obić 
lub tapet. (...) Można je kolejno 
przymierzać do ściany po to, by 
stwierdzić, który wzór pasuje najle
piej- wielokrotnie przydawały się 
w Zamku Królewskim11'. Równole
gle do drobnych form graficznych 
powstawały akwarele, rysunki (naj
częściej tuszem) i szkice. Podzielić 
je można na dwie grupy - jedną, 

prezentującą statyczne, końskie 
portrety, i drugą, przedstawiającą 
konia w ruchu (czy to galop wolny, 
pod jeźdźcem czy w zaprzęgu)26 27.

26 J. Miliszkiewicz, op. cit., s. 9-10.
27 A. Cholewianka-Kruszyńska, op. cit., s. 33-35.
O Grzybowskim jako malarzu koni pisał także

Grzybowski uczestniczył w reali
zacjach filmów kostiumowych jako 
autor projektów pojazdów, uprzę
ży, rzędów jeździeckich, strojów 
służby zaprzęgowej oraz rysunków 
aranżujących sceny z udziałem 
konnych. W 1971 roku brał udział 
przy realizacji Damy pikowej.
W roku 1972 współpracował 
z Jerzym Passendorferem, reżyse
rującym serial Janosik, i z twórcami 
serialu Wielka miłość Balzaka.
W 1986 roku spotkał 
się na planie filmowym 
z Andrzejem Wajdą. 
Powstał wówczas film
Szatow i Demony 
nakręcony według 
Biesów Fiodora Do
stojewskiego. Ostat
nim filmem, który 
współtworzył, był 
w 1999 r. serial 
Anna Karenina 
w reżyserii Davi
da Blaira28.
Projekty te odzna
czają się całkowitą 
zgodnością ze stylem 
epoki, z kaligraficzną 
dbałością, precyzyjnie 
oddanymi szczegółami 
i odpowiednią kolorystyką - 
wszystkie stanowią odrębne 
dzieła sztuki.

M. Kwiatkowski, Polscy malarze koni, Warszawa 
1991, s. 122.
28 A. Cholewianka-Kruszyńska, op. cit., s. 39-49.
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Projekty kostiumów:
(38) Oktawa w „Kaprysach Marianny”
Alfreda de Musset 1955
i (39) Boruty w „Zaczarowanym kole” 
Lucjana Rydla 1974.

Andrzej Grzybowski jest ilustrato
rem książek związanych z hippo- 
logią. W 1972 roku wykonał ilu
stracje do wydanej w Monachium 
Arabiens Pferde Allahs lieste Kin
der29 30 * Eriki Schiele, zaś w roku 
1982 do Araber in Europa?® tej sa
mej autorki. Erica Schiele pisze: 
kto ogląda rysunki koni arabskich 
pana Grzybowskiego jest zafascy
nowany. Ucieleśniają cały charme 
tej rasy, są pełne życia i tempera
mentu... kto widział pana Grzy
bowskiego na koniu, ten to zrozu
mie. Trzyma on cugle równie lekką 
ręką jak. pędzel... kiedyś mówiono: 
„koń arabski tak piękny jak przez 
Dzieduszyckiego wyhodowany, 
a namalowany przez Kossaka” - 
dziś można powiedzieć: „Arab tak 
piękny jak przez Janów Podlaski 
albo Michałów wyhodowany, a na
rysowany przez Grzybowskiego”5'. 
W 1984 roku współpracował z 
Janem Grabowskim, uzupełniając 
rysunkami Hippologię dla wszyst
kich. Grabowski, wybitny hippolog 
polski, tak pisze: wybór mójpadł 
na Andrzeja Grzybowskiego, który 
jako główne zadanie miał zilustro
wać pokrój konia i rząd jeździec
ki, a więc jedne z podstawowych 
wątków książki. Do tego właśnie 
był potrzebny zdolny rysownik, 
ale jednocześnie koniarz, znający 

29 E. Schiele, Arabiens Pferde Allahs liebste 
Kinder. Mit 50 Fotos un 13 Illustrationen von 
Andrzej Grzybowski sowie 5 Karten und 15 Ze
ichnungen, München - Bern - Wien 1972.
30 Eadem, Araber in Europa, München - Wien
- Zürich 1982.

anatomię konia i umiejący oddać 
szczegóły jego jeździeckiego opo
rządzenia - jeden z tych, którzy 
rodzą się koniarzami... Rysunki 
pokroju są dla mnie ideałem tego, 
co powinien objaśniać tekst książki 
o koniu, a to dlatego, że przy „fo
tograficznej” niemal dokładności 
mają jednocześnie wyraz estetycz
ny — są małymi dziełami sztuki. 
W odtwarzaniu koni w ruchu prze
jawia Grzybowski łatwość i lekkość. 
Z równym powodzeniem wyko
nuje anatomiczny szczegół, jak 
w mgnieniu oka rzucony na papier 
trafnymi kreskami szkic. Jego konie 
żyją, mają charakter62.

W 1995 roku zilustrował wydaną 
w Warszawie pracę Zbigniewa Pru- 
sa-Niewiadomskiego Karety, brycz
ki i uprzęże w zbiorach polskich?5. 
Prace te zawierają wyczerpujący 
materiał ikonograficzny.

Malarstwo Andrzeja Grzybowskie
go było wielekroć prezentowane 
na zbiorowych i indywidualnych 
wystawach. Pierwsza z nich 
- w Galerii Piotra Nowickiego 
w Warszawie — odbyła się w 1982 
roku (poprzedziła ją zorganizowana 
przez Nowickiego w 1980 roku wy
stawa malarstwa Andrzeja Novaka- 
Zemplińskiego, ukazującego konie 
i zaprzęgi na tle zabytkowej lub 
wyimaginowanej architektury)34.

31 Cyt. za M. Kwiatkowski, Kolekcja..., s. 10.
32 Ibidem.
33 Z. Prus-Niewiadomski, Karety, bryczki i uprzę
że w zbiorach polskich, Warszawa 1995.
34 S. Ledóchowski, Optymistyczny Jubileusz, 
„Kurier Polski”, R. 25: 1982, nr 25, s. 10.
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Rys. A

(40) Projekt karety do filmu Janosik" (1971)
i kadr z filmu (41). Karetę wykonał zakład M. Bogajewicza.
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(42) Dormeza w zaprzęgu 
pocztowym „post française”
i (43) kalesza w zaprzęgu w stylu 
angielskim. Ilustracje wykonane do pu
blikacji Zbigniewa Prusa-Niewiadom- 
skiego Karety, bryczki i uprzęże, 
Warszawa 1995.

Rok później - podczas zorgani
zowanej w Łazienkach Królewskich 
wystawy Koń mój przyjaciel na 
przełomie 1983/84 r. - jedną z sal 
przeznaczono na hippologiczne 
zbiory artysty. Pokazano w niej ko
lekcję malarstwa, akcesoriów jeź

dzieckich i zaprzęgowych, jak 
i prac autorskich. Stanisław Ledó- 
chowski tak opisywał wystawę: 
Aranżacja sali (równieżprojektu 
A. Grzybowskiego)pomyślana zo
stała w duchu pałacowych pan
neau, szczególnie modnych w epo
ce wiktoriańskiej. Centrum ekspo
zycji tworzy trzyścienny „tryptyk” 
uformowany z obrazów olejnych, 
akwarel i sztychów, wśród których 
zwraca uwagę niezwykłej urody 
wizerunek konnego husarza pędz
la Januarego Suchodolskiego. 
Dzieła te zostały wkomponowane 
w ażurową mozaikę utworzoną 
z wędzideł, munsztuków, strze
mion, ostróg, batów i wielu innych 
obiektów jeździeckiego oporzą
dzenia. Do szczególnie cennych 
zabytków należy husarskie ogłowie 
z epoki Jana III, szesnastowieczny 
naczółek zbroi płytowej na konia, 
paradny munsztuk z przełomu 
XVI/XVII wieku, zestaw gotyckich 
ostróg oraz tureckie i europejskie 
strzemiona z XV-XVI wieku. Uzu
pełnieniem ściennych dekoracji są 
eksponowane w gablotach medale 
i odznaki związane z hodowlą 
i sportem konnym w Polsce. 
Muzeum w Trzciance pokazało 
zbiory Grzybowskiego w roku 
198535 36. W 2000 roku w Muzeum- 
Zamku w Łańcucie przygotowano 
wystawę Wierzchowce i ekwipaże 
Andrzeja Grzybowskiego^. Grzy-

35 Ś. Lledóchowski], Końska..., s. 7.
36 Katalog: Koń w życiu i kulturze. Wystawa 
ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego i Lesława 
Kujawskiego. Trzcianka 12.10-01.12 1985,

Muzeum im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. 
Trzcianka 1985.
37 A. Cholewianka-Kruszyńska, Wierzchowce..., 
op. cit. 
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bowski operuje różnymi technika
mi rysunkowymi i malarskimi - tu
szem, węglem, kredkami, pastelami 
i akwarelą. Osobnym, wyjątkowym 
walorem prac są notatki, opisy, 

glossa i sygnatury autora czynione 
wysmakowanym, wyrafinowanym 
kaligraficznym liternictwem, równie 
dynamicznym i perfekcyjnym, co 
rysunki i prace malarskie38.

® M. Wierusz-Kowalski, Wierzchowce i ekwipa- 
że Andrzeja Grzybowskiego, „Konie i Rumaki” 
2000, nr 21, s. 31. Także: Idem, Dobrze skrojony 
frak, op. cit., 2005, nr 11, s. 30; Idem, Zagu

bione koniarstwo (1), op. cit., 2005, nr 12, s. 30; 
Idem, Zagubione koniarstwo (2), op. cit., 2005, 
nr 13, s. 30; Idem, Stara Gwardia, op. cit., 2005, 
nr 14, s. 30.

(44) Klacz arabska.
Ilustracja do publikacji Eriki Schele 

Arabiens Pferie Allahs liebste Kinder, 
München 1972.
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PROJEKTY
MIESZKAŃ

(45-46) Pierwsze, nieistniejące już 
mieszkanie Andrzeja Grzybowskiego, 
kawalerka przy ul. Śniadeckich 
w Warszawie, 1973.

Eksperymenty projektowe An
drzeja Grzybowskiego z po
czątku związane były z aran

żacją wnętrz, najpierw mieszkania 
rodziców w dziewiętnastowiecznej 
warszawskiej kamienicy, potem 
- małych mieszkań, mieszczących 
się przeważnie w blokach z wiel
kiej płyty.

Niezachowane w swej formie 
mieszkanie rodziców Grzybow
skiego przy ul. Marszałkowskiej 4 
opisała w 1962 r., na łamach po
pularnego miesięcznika „Ty i Ja”, 
Felicja Uniechowska39. Młody 
Grzybowski miał w jego aranżacji 
spory udział. (...) po dewastacjach 
wojennych, jako 15-letni chłopak 
uzupełniał brakujące stare mo
siężne klamki, wyszukując je po 
targach i na Bagnie [warszawskim 
targu staroci - przyp. aut.]. Z tego 
też okresu pochodzą sympatyczne 
malunki „engrisaille” (w szarej 
tonacji) zdobiące przedpokój, czę
ściowo wykończony starymi tapeta
mi. Kolorystyka ścian, obicia oraz 
rozmieszczenie sprzętów są zasługą 
przyszłego architekta. Dodatkowo 
Grzybowski zaaranżował własny 
„apartament”: To jakby miniaturo

39 F. Uniechowska, Moje hobby, „Ty i Ja” 1962, 
nr 1, s. 13-17.

we mieszkanie w mieszkaniu skła
da się z dwóch malusieńkich poko
ików, albo jeśli kto woli, podzielo
nego na dwie części pokoju.

Z przedpokoju wchodzimy do 
pierwszego, szumnie zwanego 
„gabinetem”. Biurko z fotelem, 
dwa krzesła i płaska biblioteczna 
szafka stanowią całkowite ume
blowanie. 6. J [Książki] prawie 
wszystkie mają grzbiety malowane 
przez pana Andrzeja. Fotel i krze
sła są odświeżone złotym galonem 
naszytym na zielonym rypsie 
obicia. Wszędzie zwraca uwagę 
imponująca tapicerka. Starannie 
dobrane wykończenia, wszelkie 
taśmy, frędzle, obicia. Dublowane 
materiały, zawsze jedwabie, tzw. 
„lejące”. Przemyślny krój zasłon, 
ich kolory, znakomite firanki, obi
cia, drapowania. Wszystko to jest 
dziełem kierownika pracowni tapi- 
cerskiej Opery Warszawskiej, 
p. Bolesława Sołtysiaka.

(47) Wnętrze obecnego mieszkania 
architekta przy ul. Lwowskiej 

w Warszawie. Widok na salon, 1998.

40 T.S. Jaroszewski, Pod prąd..., s. 309.

9 A GRZYBOWSKI
A-JPOLSKI HISTOR) ZM W SPÓECZESNY





(48) Mieszkanie o powierzchni 30 m2 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, 1979.
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W1973 roku przy ul. Śniadec
kich w Warszawie powstało 
mieszkanie artysty40. Niespełna 

31 m2, podzielone na kuchnię, ła
zienkę, przedpokój i pokój z alko
wą, urządził w stylu Ludwika XVI. 
Pokój wyłożono stylową boazerią, 
w supraporcie umieszczając herb 
właściciela. W alkowie - po prze
ciwległych stronach - znajdowało 
się łoże z baldachimem (na ścianie 
umieszczono skrzyżowaną białą 
broń) i biblioteka. Ściany udekoro
wano kolekcją symetrycznie poroz
wieszanych obrazów41. Wszystkie 
meble, choć stylowo niejednorod
ne, współgrały ze sobą i harmonij
nie łączyły się z dekoracjami ścian. 
Łazienkę pokrywał sentymentalny 
pejzaż al secco z mostkiem i samot
ną kolumną42. Przedpokój utrzy
mano w tonacji czerwonej, a jego 
tematykę stanowiło jeździectwo. 
Na ścianach porozwieszano akceso
ria do konnej jazdy43. Ta malutka 
kawalerka stanowiła prawdziwe 
novum i stała się przyczynkiem 
do dalszych inicjatyw i projektów 
architekta.

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 309-311.

wa lata później - w 1975 roku 
- Grzybowski zajął się aran

żacją kolejnego wnętrza44. Było to 
82-metrowe mieszkanie, znajdujące 
się w starej, warszawskiej kamie
nicy przy Al. 3 Maja. W jego skład 
wchodziły: przedpokój, łazienka, 

obszerna kuchnia połączona z ja
dalnią i dwa duże pokoje. Gabinet
- będący zarazem salonem - urzą
dzony został w stylu Georgian. 
Białe portale drzwiowe z festonami 
w supraportach oraz fryz z okrą
głych guzów obiegających pokój 
górą stanowią pomysłowo skom
ponowaną dekorację sztukatorską. 
Całość wieńczą mahoniowe drzwi. 
Głównym elementem wyposaże
nia pokoju jest szafa biblioteczna, 
nawiązująca do tradycji angiel-. 
skiej. Drugi pokój przeznaczono 
na sypialnię, w której umieszczo
no meblościankę, noszącą cechy 
przedmiotów użytkowych XVIII 
wieku. Elementami dekoracyjnymi 
są obrazy i - stojące lub wiszące
- lampy z brązu o klasycyzujących 
formach45. Wszystkie przedmioty 
sztuki użytkowej i całe wyposaże
nie wnętrz organizowanych przez 
architekta-pasjonata (oczywiście 
oprócz tych oryginalnych, które 
udało się właścicielom zakupić czy 
zgromadzić w ciągu wielu lat) zo
stały stworzone według projektów 
Grzybowskiego.

(49) Wnętrze łazienki 
przy ul. Śniadeckich w Warszawie, 1973- 

Fragment sentymentalnego malowidła 
pejzażowego wykonanego al secco. 

Obecnie nie istnieje.

(50) Wnętrze mieszkania 
przy ul. Marszałkowskiej, 
1979.
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Wnętrze mieszkania przy ul. Narbutta w Warszawie. 
(51) Neorenesansowy wystrój korytarza - centralny filar kryje ciąg wentylacyjny, 

który musiał pozostać ze względów technicznych i konstrukcyjnych. 
(52) Salon w duchu wnętrz Ludwika XVI z meblami w stylu Ludwika XV, 

z pocz. XX w. wykonanymi przez Z. Sczerbińskiego, 1977-1984.
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(53) Mieszkanie przy ul. Hożej w Warszawie, wnętrze sypialni, 1970.
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Kolejne mieszkanie, którym 
zajął się w 1979 roku Andrzej 
Grzybowski, to znów blokowa ka

walerka o powierzchni około 30 m2 
położona przy ul. Marszałkowskiej 
w Warszawie46. Największą wagę 
przywiązano tam do klasycystycznej 
dekoracji sufitu. Poza tym uwagę 
zwracały pojedyncze, właściwie wy
eksponowane meble, wśród których 
najcenniejsze było późnoempirowe 
łóżko. I tu również ważną częścią 
kompozycji jest umieszczona na 
ścianach bogata kolekcja obrazów47.

46 Ibidem, s. 311-312.
47 Ibidem.
48 J. Miliszkiewicz, 77>e Royal Architect - Królew
ski architekt, „Ambasador” 2000, nr 6, s. 60-61.
49 T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 312-314.
50 Ibidem.

Wiatach 1977-1984 powstał 
projekt i realizacja 106-me- 
trowego mieszkania w warszaw

skiej kamienicy przy ul. Narbutta, 
należącego do - powtarzając za 
Waldemarem J. Miliszkiewiczem48 
- popularnego polskiego piosen
karza49. Znajdowały się w nim: 
szatnia, korytarz, salon, gabinet, 
jadalnia otwarta arkadą do po
mieszczenia kuchennego, sypialnia 
z garderobą i łazienka. Dominantę 
stanowiły wnętrza utrzymane 
w stylu Ludwika XVI, jedynie ko
rytarz zaprojektowano w duchu 
neorenesansu. W salonie położono 
specjalnie skomponowany parkiet 
i sztukaterię, a supraportę wykona
no techniką narzutową. Łazienka 
natomiast została wyłożona czer
wonym marmurem albańskim.
Do najciekawszych mebli należały:

(54) Mieszkanie przy ul. Hożej 
w Warszawie. Gabinet. Głębokość glifu 
drzwi uzyskano sztucznie - kryje szafę 

garderobianą w sypialni, 1970.

komplet salonowy w stylu Ludwi
ka XV zrobiony przez Szczerbiń- 
skiego na początku XX wieku oraz 
stoliki z brązu, zaprojektowane 
według angielskich wzorników 
z początku XVIII wieku50.

Projekty wnętrz stanowią ważny 
etap w twórczości Andrzeja 
Grzybowskiego. Nie jest to jednak 

etap zamknięty. Dwie aktualne re
alizacje, obydwie warszawskie, to 
powstająca biblioteka w guście an
gielskim dla Domu Dochodowego 
przy Pl. Trzech Krzyży oraz wnę
trza antykwariatu mieszczącego się 
w nowoczesnym biurowcu przy 
ul. Grzybowskiej.

(55) Projekt boazerii salonu bibliotecznego 
w Domu Dochodowym przy Pl. Trzech 
Krzyży w Warszawie, 2005.
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(57) Wnętrze antykwariatu „Connaisseur” przy ul. Grzybowskiej 
w Warszawie mieszczącego się w nowoczesnym biurowcu. 

W wystrój wkomponowano dwie XIX-wieczne kolumny, 2006.

(56) Gurt fasety sufitu w salonie bibliotecznym
Domu Dochodowego przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie, 2005.
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PROJEKTY
DLA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 
W WARSZAWIE

DROBNE PROJEKTY
I ARANŻACJE

Na początku lat 80. XX w. 
Andrzej Grzybowski roz
począł prace na Zamku 

Królewskim w Warszawie, wpro
wadzony tam przez wybitnego 
historyka sztuki - prof. Bożenę Ma- 
jewską-Maszkowską, której począt
kowo pomógł rozwiązać problem 
przechowywania ochraniaczy na 
obuwie w powstającym zamkowym 
muzeum. Zaprojektowane skrzynie, 
podobnie jak kontuar kasy i biura 
informacji w hallu głównym, oka

(59-61) Postumenty z pia
skowca pod XVIII-wieczne 
rzeźby Diany i Apolla 
w Skarbcu na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
(58) Projekt rysunkowy, 1982.

zały się niezwykle trafnym i kultu
ralnym projektem i zwróciły uwagę 
dyrektora Zamku, prof. Aleksandra 
Gieysztora, który zlecił projektanto
wi wykonanie rysunków postumen
tów pod kamienne XVIII-wieczne 
rzeźby Diany i Apolla, stojące 
w parterowej sali zwanej Skarbcem. 
Grzybowski postanowił odnieść się 
do koszowych łuków sklepienia 
i zaproponował dwa postumenty 
wykonane z piaskowca, nawiązując 
do materiału, z którego wykonane 
są rzeźby, tym samym odrzucając 
marmur - jako niepasujący, i drew
no - jako nieodpowiednie w formie
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i niedostosowane do ciężaru. Pro
jekt rysunkowy został zaakcepto
wany przez prof. Gieysztora, który 
dostrzegł w Grzybowskim niepo
spolity talent.

Kolejne zlecenie to oprawa mo
zaiki, daru Jana Pawła II, znajdują
cej się we wnęce po prawej stronie 
Kaplicy Królewskiej - obecnie 
zwanej Kaplicą Małą (projekt uzu
pełnienia i oprawy tablicy poświę
conej pamięci biskupa Krasickiego 
nie został zrealizowany51).

51 Kopia pisma prof. dr. Aleksandra Gieyszto
ra do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawy 
Wschód z 14 lipca 1983 r., DT/4320-3/83 doty
czącego zlecenia dokumentacji wnętrz dla Zam
ku Królewskiego (arch. AG).
52 Zaświadczenie nr 1/229/AW/85 z dnia 15 XI

Grzybowski wykonywał wiele 
drobnych projektów, takich jak 
mosiężne uchwyty sznura, który 
pełni funkcję poręczy na głównej, 
marmurowej klatce schodowej. 
Powstały projekty ławek, ekran do 

kominka pokoi podkomorzego, 
niezrealizowana bankietka, liczne 
projekty kluczy.

Już wówczas, na potrzeby prac 
projektowych wykonywanych dla 
Zamku, prof. Aleksander Gieysztor 
nakłonił Grzybowskiego do zdoby
cia ministerialnych uprawnień ar
chitekta wnętrz52, a dalsze projekty 
dla Zamku ugruntowały pozycję 
architekta53.

SALA. MUZYCZNA 
(Kaplica Saska)

rzy oglądaniu właśnie wykań
czanej, przerabianej na

(62) Jeden z projektów klucza 
do Sali Balowej, 1988.

(63) Kutas sznura poręczy przy schodach 
północnych. Projekt rysunkowy, .1988.

(64) Projekt oprawy mozaiki, daru Jana
Pawła II, do Kaplicy Królewskiej, 1983-

1985 r. nadania uprawnień artysty plastyka 
w dyscyplinie architektura, wydane bezterminowo.
53 Pojawiły się nawet wzmianki w prasie nie
mieckiej. Patrz: I. Oehme, Dreimal verliebt. 
Andrzej Grzybowski restauriete im polnischen 
Königsschloß, „Der Morgen“ 1987, nr 261, s. 7.

(65) Skrzynia na ochraniacze na obuwie, 1983.

Salę Muzyczną dawnej Kaplicy 
Saskiej, Grzybowski przedstawił
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(66) Aranżacja Sali Muzycznej - dawnej Kaplicy Saskiej na Zamku Królewskim w Warszawie, 1985-1987.
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prof. Maszkowskiej własne sugestie 
co do koncepcji i rozwiązań aran- 
żacyjno-wnętrzarskich. Zapropono
wał zmianę belkowania, pilastrów, 
umiejscowienia gzymsu, wykona
nie stor - dbając, ze względu na 
przeznaczenie i charakter sali, 
o jej akustykę. Propozycja została 
podchwycona i w 1985 roku archi
tekt przedstawił ówczesnemu dy
rektorowi Zamku Królewskiego 
w Warszawie - Aleksandrowi 
Gieysztorowi - projekt przerobie
nia Kaplicy Saskiej na Salę Muzycz
ną, opisany później przez prof. Ta
deusza S. Jaroszewskiego54. Projekt 
Grzybowskiego - pisze Jaroszewski 
-proponuje wypełnienie istniejącej 
architektury Sali Koncertowej pasu
jącymi do niej detalami i tkanina
mi. Podstawowym założeniem tego 

projektu jest to, aby niczego 
z tej Sali nie usuwać, tylko uzu
pełnić stan istniejący55.

Projekt zakładał uzupełnienie ist
niejącej architektury Sali Koncerto
wej. Planowano nałożenie sztuka- 
torskich girland na płyciny pokryte 
zielonym stiukiem oraz późnobaro- 
kowych waz na płyciny znajdujące 
się nad parami pilastrów w części 
zaokrąglonej. Dwa posągi na 
późnobarokowych postumentach, 
przewidziano w płytkich, półkoli
ście zamkniętych niszach po obu 
stronach podium dla orkiestry. 
Grzybowski umieścił we wnętrzu 
tkaniny, które poprawiły akustykę 
sali. Drzwi, okna oraz otwory ślepe 
zostały przysłonięte kotarami 
i lambrekinami56.

Imponujące wydaje się znawstwo

(67) Andrzej Grzybowski prezen
tuje projekt tronu w Sali 

Senatorskiej, Warszawa, 1984.

(68) Jeden z dwóch posągów 
umieszczonych w niszach po obu 

stronach podium dla orkiestry.
Oba posągi otrzymały późno- 

barokowe postumenty (69) 
projektu Grzybowskiego, 

1985-1987.

fesora Andrzeja Ryszkiewicza, „Roczniki Humani
styczne”, R. 25: 1987, t. XXXV, z. 4, s. 367-378.
55 Ibidem.
56 Ibidem, s. 371-372.

54 T. S. Jaroszewski, Kilka słów o najnowszej hi
storii Kaplicy Saskiej w Zamku Królewskim 
w Warszawie, [w:] Entre couret jardin, czyli po
między mecenasem i artystą. Księga ku czci Pro-
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(70) Prace nad haftem zapiecka tronu 
Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego, 
Warszawa, 1987.

(71) Podniebie baldachimu nad tronem 
w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Jedynymi zachowanymi ele
mentami wkomponowanymi w całość pro
jektu są wieniec palmowy na podniebiu 
i kutasy baldachimu, 1987.

Grzybowskiego - pisze dalej Jaro
szewski - późnobarokowego orna
mentu i detalu architektonicznego. 
Zachowane szkice omawianego 
projektu ujawniają m.in. szczegó
łowe studia kształtu waz nad para
mi piłastrów w części zaokrąglonej. 
Grzybowski przestudiował ten pro
blem niezwykle gruntownie, odwo
łując się do L. von Hildebrandta 
i J.F. Blondela, do zamku w Moritz- 
burgu i do ratusza w Nancy57.

ARANŻACJA
TRONÓW KRÓLEWSKICH

Według projektów Grzybow
skiego powstały również 
oprawy plastyczne tronów w Sali

Senatorskiej, Sali Audiencjonalnej 

i Sali Rady, niewykonany plafon 
w Sali Tronowej oraz ostatni ze 
zrealizowanych dla Zamku Królew
skiego projektów - łoże w Sypialni 
Królewskiej. Wszystkie trzy trony 
są oryginalne, chociaż zostały pod
dane pracom konserwatorskim, 
jednak ich zapiecki i baldachimy 
to dzieło Andrzeja Grzybowskiego.

Tron w Sali Senatorskiej powsta
wał w pośpiechu w oczekiwa
niu na wizytę Jana Pawła II. 

Ogólny projekt zapiecka, podnie- 
bia, lambrekinu, zwieńczenia 
i podium tronu w Sali Senatorskiej, 
datowanego na 1764 rok, został 
przedstawiony przez Grzybowskie
go po dwóch tygodniach pracy.

57 Ibidem, s. 370.



(72) Tron w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Wykorzystano autentyczne XVIII-wieczne elementy liści palmowych wokół monogramu, 1987.
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(73) Tron w Sali Rady Zamku Królewskiego w Warszawie, 1991-
(74) Projekt detalu baldachimu, 1991.
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(75) III wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Polsce. Sala Senatorska Zamku
Królewskiego, Warszawa, 8 VI 1987.

(76) Cyfra królewska na zapiecku tronowym 
w Sali Rady, 1987.
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Rysunki w skali 1:10 powstały 
w swobodnym oparciu o nieliczne 
dokumenty zachowane w zbiorach 
Staatliche Archiv w Dreźnie58, które 
były podstawą odbudowy sali, jej 
polichromii i wyposażenia. Zapie
cek zdobi haft nićmi złotymi kilku 
rodzajów i odcieni, bajorkami 
i cekinami z użyciem bawełnianych 
nici podkładowych. W części cen
tralnej znajduje się monogram SAR, 
w wieńcu z błyszczących blaszkami 
palmet. Palmety, obok kutasów 
baldachimu, są jedynym autentycz
nym, osiemnastowiecznym elemen
tem aranżacji. Projektant przypo
mniał sobie o nich w trakcie prac, 
przywołując w pamięci widzianą 
w młodości wystawę Warszawa 
oskarża w Muzeum Narodowym 
w 1946 roku. Należały one jeszcze 
do zbiorów zwróconych Polsce 
przez ZSRR po traktacie ryskim 
w 1923 roku. Prof. Gieysztor, na 
prośbę architekta, polecił odszu
kać ocalałe fragmenty w magazy
nach i tak - by użyć języka samego 
Grzybowskiego - „ochrzczono” 
nowy, całkowicie autorski projekt 
autentycznym detalem. Pod mo
nogramem są girlandy, których 
efekt przestrzenny tworzą wstęgi 
z plastycznie udrapowanych zło
tych galonów. Nad monogramem 
znalazła się korona, która okazała 
się najtrudniejszym w pracy ele
mentem, ponieważ konieczne było 
kilkucentymetrowe odchylenie jej 

58 Są to barwne plansze wykonane w latach
trzydziestych XVIII wieku na podstawie wcze
śniejszych projektów Sali Senatorskiej autorstwa
zapewne Zachariasza Longuelune. D. Chyb,

ażurowych kabłąków. Trójwymia
rowość korony akcentują także 
grubo haftowane imitacje kamie
ni na obręczy. Zapiecek wieńczy 
dekoracja w kształcie regencyjnej 
kratki. Baldachim zdobią dziesiątki 
metrów złotych i jedwabnych ga
lonów, palmetki, listki oraz ponad 
sto kampanulek. Baldachim wień
czy imponujący gzyms bogato rzeź
biony i złocony. Na jego szczy
cie znajduje się stylizowany owoc 
ananasa, a po bokach wazony 
z umieszczonymi w nich kompo
zycjami z białych piór strusich59. 
Grzybowski zaprojektował zapie
cek i siedzisko fotela tronowego 
tak, by ich dekoracja w pełni od
powiadała ornamentalnie rysun
kowi tła i baldachimu. Zmieniono 
również tapicerkę na taborecie do 
przysięgi senatorów. Fotel tronowy 
i taboret stoją na trzystopniowym 
podium obitym czerwonym suk
nem, ozdobionym pod każdym 
stopniem galonową obwódką60.

W Sali Audiencjonalnej fotel 
tronowy w stylu Ludwika 
XVI stoi na dwustopniowym po

deście. Krzesło jest oryginalne, 
a aranżację Grzybowski wykonał 
w oparciu o rysunek Jana Chrystia
na Kamsetzera (1753-1795). Zapie
cek udekorowano haftem w for
mie prostej wstęgi geometrycznie 
splecionej na narożach. Baldachim 
wieńczą dwa symetrycznie umiesz-

Rekonstrukcja tronu Sali Senatorskiej Zamku, 
„Kronika Zamkowa” 1988, nr 3, z. 17, s. 49. 
59 Ibidem, s. 50, 52. 
60 Ibidem, s. 53, 55. 



czone wazony z kompozycjami ze 
strusich białych piór. Ozdobiony 
jest stylizowanym ornamentem me- 
andrycznym, a z krawędzi zwisają 
frędzle.

Projekt krzesła Tronu Królew
skiego w Sali Rady wiązany 
jest z osobą Szymona Bogumiła 

Zuga (1733-1807). Grzybowski 
zaprojektował jasnoczerwony za
piecek, w którego części centralnej 
znajduje się wyhaftowany złotymi 
nićmi i cekinami monogram SAR 
ujęty w wieniec, zwieńczony ko
roną rangową. Całość okala geo
metryczna plecionka z rytmicznie 
powtarzającym się motywem roze
tki. Baldachim zdobi ornament wo
lutowy, a zwieńczony jest dwoma 
wazonami z białymi piórami strusi-

szeniu ozdobionym na krawędzi 
złotym galonem.

SYPIALNIA
KRÓLEWSKA

w sześciu pomieszcze
niach: Pokoju Żółtym, 
Przedpokoju Garde
roby, Garderobie,

mi. Fotel tronowy stoi na podwyż

Ostatnim zrealizowanym 
projektem Grzybowskiego 
dla Zamku Królewskiego jest 

łoże w Sypialni Królewskiej. 
Życie codzienne dwo
ru koncentrowało się

Gabinecie, Pokoju Zielonym
i Sypialni. Sypialnię zaprojektował 
tuż przed śmiercią Jakub Fontana, 
a ukończył w roku 1775 Dominik 
Merlini. Charakter pokoju określa 
wykonana z cisowego drewna 
boazeria, delikatny rysunek deko
racji tkaniny obiciowej oraz ciepłe 
w kolorycie obrazy malowane 
przez Marcelego Bacciarellego: 
Rebeka i Eleazar oraz Estera
i Abaswerus.

Studiując wszelkie możliwe in
wentarze Grzybowski doszukał się 
łoża królewskiego obitego zieloną 
taftą spływającą podwójnie, zwień
czonego baldachimem. Problem 
pojawił się, gdy w sumie znalazł 
w inwentarzach co najmniej czte
ry różne kolory, w tym i zieleń, 
i amarant. Wybrał zieleń jako

(77) Fragment oparcia łoża 
w Sypialni Królewskiej na Zamku 

Królewskim w Warszawie 
z monogramem SAR 19XX, 1985.
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(78) Wnętrze Sypialni Królewskiej, Zamek Królewski w Warszawie, 1985.
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(79) Projekt łoża królewskiego dla Zamku Królewskiego w Warszawie, 1985.
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(80) Szkic niezrealizowanego projektu Sali Owalnej na Zamku Królewskim w Warszawie, 
projektowanej pierwotnie przez Jakuba Fontanę (1710-1773), 1985.
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bardziej przystającą do zastanego 
wnętrza, tak więc Łoże Królewskie, 
w typie lit a la turque, umieszczo
ne w części centralnej sypialni, 
w alkowie, zostało utrzymane 
w zielonej kolorystyce. Ma ono 
trzy boki tej samej wysokości, przy 
czym bok przyścienny w części 
centralnej jest wybrzuszony ku gó
rze i zwieńczony płaskorzeźbą 
z monogramem Stanisława Augu
sta. Na łożu leży kołderka - wedle 
inwentarza - pamiątka po ks. Jó
zefie Poniatowskim, choć bezpo
średnich dowodów na ową praw
dziwość brak - obszyta tkaniną, 
której wzór, jako domniemanego 
autentyku - posłużył wcześniej 
konserwatorom i powielono go na 
obiciu ścian. Zastawszy te obicia 
- Grzybowski postanowił wyeks
ponować kołderkę w projekcie 
łoża. Baldachim zwieńczony jest 
zwężającą się ku górze kopułką, 
gdzie na dolnej krawędzi zawie
szono lambrekin z frędzlą.
Na szczycie baldachimu umiesz
czono dwupoziomowy pióropusz.

Projekt ten, wobec braku prze
kazów i dokumentacji historycznej, 
jest zatem w pełni autorską kreacją 
Grzybowskiego, opierającą się 
jedynie na doskonałym wyczuciu 
przez projkektanta stylu i klimatu- 
epoki.

NIEZREALIZOWANY 
PROJEKT ARANŻACJI 
SALI OWALNEJ I TRUMNA 
DLA STANISŁAWA AUGUSTA

aleria Owalna urządzana była 
jeszcze przez Jakuba Fonta- 

nę (1710-1773), a po odbudowie 
Zamku pozostaje nadal bardzo 
nieustawnym przedpokojem. Grzy
bowski proponuje przenieść ko
minek na centralne miejsce ściany, 
gdzie stanowiłby oś kompozycyjną 
dla dwóch par dodanych dwu
skrzydłowych drzwi, z których pra
we, prowadzące do windy, byłyby 
w połowie atrapą, i w ten sposób 
uporządkować wnętrze. Projekt 
ten, choć spotkał się z entuzjastycz
nym przyjęciem przez profesora 
Gieysztora, nadal pozostał, po 
śmierci profesora, na papierze.

W 1990 r. Grzybowskiemu po
wierzono także projekt trumny61 
na doczesne szczątki Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, które 
w 1995 roku przywieziono z Woł
czyna. Drewniana trumna na złoco
nych nóżkach, o silnie profilowa
nym wieku została obciągnięta tym 
samym aksamitem, którego użyto 
do dekoracji tronu w Sali Senator
skiej. Wypukłości i wklęsłości pro
fili zostały podkreślone naszytymi 
złotymi galonami. Wnętrze trumny 
wyłożono białym atłasem. Króla 
jednak pochowano ostatecznie 
w urnie, a samą trumnę wykorzy
stano przy pochówku Jana Nowaka 
Jeziorańskiego62.

61 Trumnę wykonano w warsztacie Zygmunta 
Dzierli. Patrz: J. Miliszkiewicz, op. cit.

62 Ibidem, s. 453-454.

(81-82) Niezrealizowany projekt
Galerii Owalnej na Zamku 

Królewskim w Warszawie, 1985.
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KONSERWATORZY
ZABYTKÓW
WOBEC GRZYBOWSKIEGO

Kilka projektów Grzybow
skiego rozbiło się o veto 
konserwatorów zabytków. 

Część pomysłów została później 
rozwinięta w innych realizacjach, 
ale niektóre definitywnie odrzu
cone - przepadły, grzebiąc tym 
samym szanse na przeżycie obiek
tów, które stanowiły ich podstawę.

PROPOZYCJA 
PRZEBUDOWY DWORU, 
OLSZA, 1983 r.

W1983 roku zwrócono się do 
Andrzeja Grzybowskiego 
z prośbą o projekt przebudowy 

dworu na Olszy w Krakowie, będą
cego zabytkiem kategorii IV63. 
Pierwszy raz poruszono ten pro
blem w 1973 roku i wówczas 
miejscowi architekci przedstawili 
własną wizję, zatwierdzoną przez 
ówczesnego konserwatora zabyt
ków Krakowa. Nie zyskała ona 
jednak uznania właścicieli, dlatego 
do realizacji nie doszło i po dzie
sięciu latach problem powrócił. 
Dwór pochodził najprawdopodob
niej z drugiej połowy XVIII stule
cia. Wiadomo na pewno o dwóch 
przebudowach, z których pierwsza 
miała miejsce w połowie, a druga 

pod koniec XIX wieku. Zmiany te 
pozbawiły go niemalże cech jakie
gokolwiek stylu. Do dziś istnieje 
frontowy czterokolumnowy portyk 
toskański zwieńczony trójkątnym 
szczytem. Z tyłu dwór posiadał 
nieprzystającą, czworoboczną 
wieżę i wiele przybudówek. Trak
cja kolejowa poprowadzona po 
wojnie przed frontem budynku 
dodatkowo przyczyniła się do 
jego dewastacji. Projekt Grzybow
skiego zawierał plan gruntownej 
przebudowy dworu. Sugerowane 
zmiany nawiązywały do rodzimego 
baroku. Proponował pokrycie go 
wysokim, łamanym dachem, co 
pozwoliłoby stworzyć na podda
szu kilka samodzielnych mieszkań, 
parter zaś postanowił podzielić na 
dwie odrębne części. Zmienił tylną 
elewację, nadając jej nowy charak
ter - powstałyby alkierze i taras 
przy wieży wsparty na arkadach. 
Jednakże władze konserwatorskie 
odrzuciły projekt, skłaniając się do 
wcześniej zaakceptowanej wersji64. 
Zatwierdzony w 1973 roku projekt 
poddano modyfikacji i wedle jego 
koncepcji odrestaurowano olszań- 
ski dwór. Praca Andrzeja Grzybow
skiego nie doczekała się realizacji65.
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63 T.S. Jaroszewski, Premier..., s. 30-31.
M T.S. Jaroszewski, Pod prąd..., s. 327-328.

65 Nie była to zresztą jego jedyna potyczka
z wojewódzkimi konserwatorami zabytków.
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(83-84) Projekty fasacl dworu w Olszy.
Grzybowski nadał projektowi cechy rodzimego baroku, 1983.
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RESTAURACJA DWORU 
W KARNIOWICACH, 1987 r.

olejnym zleceniem (1987 
rok) była restauracja dworu 

w Karniowicach koło Krakowa. 
Obiekt pochodził z połowy XVIII 
wieku i nosił ślady przebudowy 
z około 1860 roku66. Właściciel 
planował go zakupić z przeznacze
niem - oprócz celów mieszkalnych 
- na pracownię konserwacji za
bytków i dzieł sztuki. Grzybowski 
przedłożył koncepcyjny projekt, 
prezentując w nim niezbędne

Wielokrotnie spotykał się z ich strony z zasko
czeniem, dużą rezerwą i brakiem zrozumienia 
dla własnej idei i pomysłu. Padało pytanie 
o konserwatorską etykę i historyczną wiarygod
ność. Czasem bardzo negatywnie podchodzono 

zmiany: usunął między innymi 
neobarokową sień i zastąpił ją 
czterokolumnowym portykiem 
dźwigającym taras przed dodaną 
wystawką zwieńczoną trójkątnym 
szczytem. Podwyższył również 
znacznie łamany dach, by zmie
ścić w nim piętro mieszkalne, i za
projektował nowe barokowe hełmy 
nad ośmiobocznymi alkierzami. 
W elewacji ogrodowej zapropono
wał nową wystawkę zwieńczoną 
półowalnym szczytem 67. Już na 
etapie szkiców projekt ten został

do tych estetycznie spójnych, jednolitych stylo
wo i funkcjonalnych rozwiązań.
“ Ibidem.
67 Ibidem.

(85) Projekt koncepcji 
przebudowy dworu 
w Karniowicach, 1987.
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odrzucony przez konserwatorów, 
uznany za zbyt śmiały i wprowa
dzający zbyt wiele zmian konstruk
cyjnych. Nie czekano na rozwi
nięcie tej myśli w postaci projektu 
szczegółowego.

WOLA CHOJNATA, 1989 r.
roku 1989 amerykański 
milioner polskiego pocho

dzenia zainteresował się neorene- 
sansowym pałacem Wierzbickich 

w Woli Chojnatej koło Rawy Mazo
wieckiej68. Zrujnowany stan budyn
ku wymagał całkowitej restauracji. 
Przeszkodę stanowił fakt wpisania 
go w 1979 roku na listę zabytków. 
Waldemar Baraniewski i Tadeusz 
S. Jaroszewski na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” zwrócili uwagę na 
pałac: o pałacu wiadomo tylko 
tyle, ile zawiera tzw. biała karta 
w Ośrodku Dokumentacji Zabyt
ków, wypełniona 30 stycznia

(86) Wola Chojnata, 
elewacja boczna, 1989-68 T.S. Jaroszewski, Premier.s. 36-39-
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(87-88) Przebudowa pałacu w Woli Chojnatej zmierzała do uczynienia 
z nieciekawego budynku powstałego w latach 70. XIX wieku 
pałacu o cechach charakterystycznych dla epoki stanisławowskiej. 
Elewacja frontowa i ogrodowa, 1989-
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1979 r. przez mgr. Mieczysława 
Pracutę. A więc pałac powstał około 
1873 r, miał go projektować niezna
ny z imienia i nazwiska architekt 
włoski. Ani fundator, ani kołejni 
właściciele nie są znani. Ze „Spisu 
ziemian Rzeczypospolitej Polskiej 
w roku 1930” wynika, że dobra 
należały wówczas do Mieczysława 
Wierzbickiego, a ich obszr wynosił 
405 ha. -1 dalej - (...) Była to duża 
budowla o kubaturze 6559 m3 
i 632 m~ powierzchni, zbudowana 
na wydłużonym planie, parterowa, 
wysoko podpiwniczona, z wydat
nym obustronnym trójosiowym 
ryzalitem piętrowym pośrodku 
i również piętrowym trójosiowym 
ryzalitem skrajnym. Od frontu 
ryzalit środkowy zaakcentowano 
portykiem złożonym z sześciu 
kolumienek, jońskich podtrzymują
cych taras pierwszego piętra, 
a od ogrodu otwartym tarasem w. 
Potencjalny właściciel pragnął 
posiadać pałac klasycystyczny 
charakterystyczny dla epoki stani
sławowskiej, wzbogacony o portyk 
kolumnowy. Dlatego Grzybowski 
zaprojektował zmiany w zastanej 
architekturze obiektu: nadbudowę 
części parterowych, wyrównując 
tym samym wysokość, elewację 
frontową wyposażył w monumen
talny portyk kolumnowy podtrzy
mujący trójkątny szczyt, wszystkie 
elewacje rozczłonkował pilastrami 
w wielkim porządku i zwieńczył 
balustradową attyką. Ukoronowa

niem bryły nowej siedziby miała 
być okrągła latarnia nakryta kopuł- 
ką, wpuszczająca światło na klatkę 
schodową. Jednakże konserwator 
województwa skierniewickiego nie 
wyraził zgody na tak gruntowną 
i zasadniczą przebudowę. Zazna
czył, iż wszystkie prace renowacyj
ne muszą mieć na celu przywróce
nie dawnego wyglądu pałacu, nie 
dopuszczając tym samym do prób 
jakiejkolwiek przebudowy.
W rezultacie inwestor wycofał 
się, a posiadłość Wierzbickich 
nie została odnowiona i popada 
w ruinę.

(89) Wola Chojnata, stan z lat 70. XX w.

ODBUDOWA PAŁACU 
W ŻELISZEWIE, 1989 r.

Dla inwestora zainteresowane
go Wolą Chojnatą Grzybow
ski wykonał w 1989 roku szkicowy 

projekt odbudowy barokowego 
pałacu z III ćwierci XVIII wieku 
w Żeliszewie. Projekt zakładał od
budowę bez nadbudowanego 
w okresie dwudziestolecia między
wojennego piętra i nie zyskał apro
baty wojewódzkiego konserwatora 
zabytków69 70.

69 W. Braniewski, T.S. Jaroszewski, For sale:
Wola Chojnata, „Spotkania z Zabytkami”,

DWÓR TOŁWIŃSKIEGO 
W MANACH, 1992 r.

•2 roku architekt podjął 
kolejnego wyzwania.

Znany warszawski przedsiębiorca 
- ówczesny właściciel - zlecił mu 
projekt przebudowy i dokończenia

R. 16: 1992, nr 8, s. 5-7).
70 T.S. Jaroszewski, Premier..., s. 39.
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(90) Dwór Tadeusza 
Tołwińskiego w Manach, 
stan z lat 90. XX w. 
Obecnie obiekt rozebrany 
do fundamentów.

domu profesora Tadeusza Tołwiń
skiego - architekta i urbanisty - 
w Manach pod Tarczynem. Pierw
szy właściciel rozpoczął w 1928 
roku (ta właśnie data widnieje na 
zachowanych rysunkach) przebu
dowę starszego obiektu, jednak 
prace przerwano, a dom nigdy nie 
został ukończony. Powstał pomysł 
przekształcenia go w charakte
rystycznym stylu dworkowym. 
Grzybowski proponuje nową szatę 
zewnętrzną siedziby dziedzica, 
skomponowaną w ulubionym 
przez siebie stylu dworkowym i pro
pozycję tę realizuje konsekwentnie, 
nie naruszając istniejącej struktury 
budynku - piszą W. Baraniewski 
i T.S. Jaroszewski - (...) Wysunię
tą sionkę w elewacji wschodniej 
wyposażył w dwukolumnowy 
portyk toskański, od północy zaś 
chce dodać aż dwa portyki - jeden 
czterokolumnowy na tarasie, skry

wający partię podwyższoną, drugi 
niski, dwukolumnowy, za którym 
znajduje się wejście do części go
spodarczej (notabene nieznacznie 
przesunął otwór wejściowy ku środ
kowej elewacji, na jego pierwotne 
miejsce). W elewacji zachodniej, 
ukształtowanej całkowicie na 
nowo, wprowadza pośrodku trój- 
osiową, przeszkloną werandę (...). 
Projekt Grzybowskiego nie zmienia 
sylwety dworu już istniejącego, za
kłada jednak umieszczenie pokoi 
gościnnych na poddaszu. Ażeby 
zapewnić im odpowiednie oświe
tlenie, powiększa od północy liczbę 
malowniczych facjatek zwieńczo
nych kulami. (...) W sumie powsta
nie dom o całkowicie nowym wy
razie plastycznym, nie zrywający 
jednak ze stanem istniejącym’1. 
Wobec oporu władz konserwator
skich obiekt nie został przekształco
ny. Obecnie nie istnieje - rozebrany 
do fundamentów w ostatnich latach 
bez konsultacji z konserwatorem.

WIERZBNO, 1994 r.

W1994 roku Grzybowski do
stał - trzecie już - zlecenie 
właścicieli71 72. Planowali oni wybu

dowanie pałacu na terenie posia
dłości Wierzbno przy ulicy Puław
skiej, który od północy sąsiaduje 
z Królikarnią. Chcieli, by obiekt 
powstał na miejscu neorenesanso- 
wego pałacyku z pierwszej połowy 
XIX wieku, który został rozebra
ny po drugiej wojnie światowej.

71 W. Braniewski, T.S. Jaroszewski, Many, Many,
Many..., op. cii, „Spotkania z Zabytkami”, R. 17:

1993, nr 4, s. 29-31.
72 Ibidem.
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Powstał projekt pałacu odpowia
dającego w stylu swemu poprzed
nikowi, aczkolwiek gabarytowo 
znacznie większego. Pierwotnym 
przeznaczeniem była galeria sztuki, 
ale później postanowiono dosto
sować go do potrzeb przedsta
wicielstw dyplomatycznych. I w 
takim duchu stworzono projekt. 
Charakteryzował się - poza dopra
cowaną stroną estetyczną - pełną 
funkcjonalnością, odpowiadając 
wymogom przeznaczonej mu roli. 
Suterena miałaby stać się obiektem 
biurowym, pomieszczenia parteru 
- salami reprezentacyjnymi, 
a piętro zajęłyby prywatne pokoje 
pracowników czy szefa placówki. 
Elewacje pałacu, skromne 
i oszczędne w środkach wyrazu, 

utrzymane są w duchu neorene- 
sansowego nurtu twórczości Hen
ryka Marconiego i jego uczniów16. 
- pisze Tadeusz S. Jaroszewski. 
W tym wypadku projekt został 
wstępnie zatwierdzony przez 
Warszawskiego Konserwatora 
Zabytków74, jednak Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
i wojewódzki konserwator przyro
dy (powodowany dbałością 
o park „Arkadia”) zakwestiono
wały projekt, w wyniku czego 
cofnięto zgodę konserwatorską75.

Grzybowski ma na swym kon
cie również docenione przez 
niekwestionowanych specjalistów 

realizacje rewaloryzacji i rozbudo
wy obiektów zabytkowych. Jego

pomysł budowy pałacu w tym miejscu. Patrz: 
D. Lipińska, Przekręt pałacowy, „Nie” 1996, 
nr 12, s. 3.
75 T.S. Jaroszewski, op. cit.

(91) Projekt elewacji frontowej 
dworu w Manach, 1994.

73 Ibidem.
14 Zgodę konserwatora zabytków torpedo
wał tygodnik „Nie”, publikując rysunki 
Grzybowskiego i napastliwie krytykując
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(92) Projekt rewaloryzacji dachu Stajni 
w Łazienkach Królewskich, projektowanych 

przez Jakuba Kubickiego (1758-1833). 
Koncepcja została zaakceptowana przez 

dyrektora prof. dr. hab. Marka Kwiatkowskiego 
i wykonana zgodnie z projektem, 2003- 

niezwykle wyważony, zrealizowa
ny projekt uzupełnienia o powieki 
okien dachu łazienkowskich 
Stajni projektu Jakuba Kubickiego 
(2003 r.) spotkał się nie tylko 
z akceptacją, ale i odnotowanym na 
projekcie aplauzem prof. dr. hab. 
Marka Kwiatkowskiego76.

76 Marek Kwiatkowski wiele lat wcześniej dał 
wyraz swemu uznaniu dla działalności architek
tonicznej Grzybowskiego. Pisał: „ w urządzaniu 
mieszkań na starą modłę Grzybowski jest nie
zrównanym mistrzem. Zresztą projektuje nie

Inaczej jednak potoczyły się losy 
projektu rozbudowy założenia 
przykościelnego w Zaborowie. 
Rozbudowa plebanii, projekto
wanej prawdopodobnie przez 
Hilarego Szpilowskiego, została 
niestarannie wykonana i zatraciła 
zamyślony charakter.

tylko apartamenty, ale również budynki. W zna
jomości zabytkowego detalu i charakteru dawnej 
sztuki naprawdę mało kto może mu dorównać”. 
Kolekcja..., s. 10.
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(93-94) Propozycja powiększenia budynku plebanii w Zaborowie 
w duchu architektury Hilarego Szpilowskiego (1753-1827).



STYL
DWORKOWY

Grupa kilku niewielkich 
projektów powstałych na 
przestrzeni kilkunastu lat 

(95) Jeziory Wielkie, dom dla 
lekarza weterynarii, 1978.
(96) Studnia mieszcząca się
w pobliżu dworu, została obłożona 
piaskowcem i zyskała nadstawkę 
z daszkiem wspartą na dwóch drew
nianych kolumienkach, których pro
porcje, linię i harmonijny kształt - 
ledwie tylko ociosane trzony zacho
wujące naturalne nierówności pnia 
drzewa - Grzybowski wzorował na 
podpatrzonych podczas podróży do 
Włoch podobnych obiektach.

nawiązuje do zjawiska tzw. „stylu 
dworkowego”, prądu bardzo silnie 
obecnego w polskiej architekturze 
rezydencjonalnej dwudziestolecia 
międzywojennego. Operowanie 
formą dworu polskiego, pomimo 
prostych pozornie form, wymaga 
niezwykłego wyczucia proporcji 
i wiedzy architektonicznej.

DOM W JEZIORACH 
WIELKICH, 1978 r.

(978 roku Grzybowski pod
jął się zaprojektowania od 

podstaw domu w Jeziorach Wiel
kich koło Zaniemyśla w Wielkopol- 

sce77. Projekt powstał dla przyjacie
la Grzybowskiego, lekarza wetery
narii, a formalnym zleceniodawcą 
była dyrekcja lokalnego Państwo
wego Gospodarstwa Rolnego. 
Początkowo planowano postawić 
pawilon mieszkalny, ale udało się 
nakłonić dyrektora do eksperymen
tu i zaryzykować aranżację zhar
monizowaną z otoczeniem, jakie 
stanowił pobliski autentyczny dwór 
z XVII wieku.

Przy współpracy z miejscowym 
architektem - Grzybowski nie miał 
wówczas żadnych wymaganych 
uprawnień - powstały plany budo
wy. Zaprojektowany został parte
rowy budynek nakryty wysokim, 

77 T.S. Jaroszewski, op. cit.
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łamanym dachem, posiadający 
kolumnowy ganek, nad któiym 
znajduje się trzyosiowa wystawka 
zwieńczona trójkątnym szczytem, 
w swoim nastroju nawiązujący do 
dworów polskich z okresu mię
dzywojennego. Inwestor, w tym 
wypadku dyrekcja PGR, dążył do 
minimalizacji kosztów, sugeru
jąc rezygnację z ganku na rzecz 
azbestowego daszku na wysięgni
kach. Na szczęście dla przyszłego 
obiektu udało się przekonać dy
rekcję i przeforsować pierwotną 
koncepcję. Do dziś projektant nie 
jest zachwycony gzymsem, kry
tykuje brak opasek nad oknami. 
To wynik powściągliwej polityki 
koncepcyjno-finansowej. Jednakże 
- jak się okazało - wysmakowana, 
stylowa i właściwa w swej formie 
budowla Grzybowskiego nie była 
droższa od budynków o podobnej 
kubaturze, realizowanych przez 
dyrekcję równolegle.

Omawiany dwór przystaje tak 
ściśle do historycznej konwencji, 
iż wielokrotnie sytuowano datę 
jego powstania na początku XX 
wieku. Najlepszym na to dowodem 
jest fakt, że od błędu tego nie po
został wolny również znany auto
rytet w dziedzinie wielkopolskich 
dworów - Marcin Libicki78, opisu
jąc go jako budowlę międzywojen
ną, nawiązującą do tak zwanego 
„stylu polskiego”, a stojącą obok 
zaprojektowaną przez Grzybow
skiego studnię skopiowali sceno
grafowie filmu Nad Niemnem’9.

WILLA 
PRZY ul. KOŚCIELNEJ, 
KONSTANCIN, 1988 r.

rchitekt w 1988 roku przyjął 
zlecenie na projekt przebudo

wy willi przy ulicy Kościelnej. Był 
to budynek z początku XX wieku, 
który w wyniku wprowadzonych 
zmian zyskał nową powłokę skom
ponowaną w stylu dworkowym80. 
Składają się na nią elewacje z dwo
ma portykami kolumnowymi, za
stanym - kanelowanym od frontu,

(97) Szkic lukam dla willi
przy ul. Kościelnej w Konstancinie

78 M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielko- 
polsce. Przewodnik, [b.d.l, s. 290.
79 J. Miliszkiewicz, op. cii., s. 452.

(98) Willa przy ul. Kościelnej 
w Konstancinie. Garaż, 1988.

80 Ibidem, także: T.S. Jaroszewski, Jak ma być 
postawion nowy dwór polski?, cz. XIII, „Murator” 
1993, nr 3, s. 23.
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(100) Willa przy ul. Kościelnej w Konstancinie, fragment ogrodzenia, 1988.

(99) willa przy ul. Kościelnej w Konstancinie, 1988.
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(101-102) Willa przy ul. Kościelnej w Konstancinie. Projekt rewaloryzacji zakładający dodanie wstawki w dachu, wspartego 
na kolumnach wysuniętego tarasu i uzyskanie mieszkalnego poddasza, 1988.
(103) Willa przy ul. Kościelnej w Konstancinie. Widok elewacji ogrodowej, 1988.

(104) Willa przy Al. Kalin w Zalesiu Dolnym. Wejście główne umieszczone w elewacji bocznej, 1994.
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(105) Willa przy Al. Kalin w Zalesiu Dolnym, 1994.



(106) Willa przy Al. Kalin w Zalesiu Dolnym. Elewacja południowa, 1994.
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(107) Willa przy Al. Kalin w Zalesiu Dolnym. Klatka schodowa, 1994.
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drugim, toskańskim, od tyłu, wraz 
z detalem. Rozkład pomieszczeń 
został dostosowany do potrzeb 
właścicieli. Parter z wielkim liuing 
roomem, ciągnącym się przez całą 
głębokość domu, ma charakter re
prezentacyjny. Sypialnia mieści 
się na piętrze schowanym w wyso
kim, łamanym dachu, natomiast 
w mieszkalnej suterenie ulokowano 
pracownię pana domu i archiwum.

WILLA W ZALESIU 
DOLNYM, 1994 r.

W czerwcu 1994 roku Andrzej
Grzybowski zaprojektował 

willę w Zalesiu Dolnym - kolejną 
budowlę w stylu dworkowym81. 
Wejście główne znajduje się 
w elewacji bocznej (rezydencja 
stoi bokiem do Alei Kalin) - pisze 
T.S. Jaroszewski - ale obie elewa
cje wzdłużne sugerują, że mamy 
do czynienia z polskim dworkiem. 
Przez czterokolumnowy portyk to
skański, znajdujący się pośrodku 
elewacji wschodniej, dostajemy 
się do gahinetu-biblioteki, za nią 
usytuowany jest hall, pełniący od 
święta, rolę wielkiej jadalni. Po
mieszczenie to zamknięte jest od 
zachodu półkolistym występem, 
podtrzymującym tarasik przed wy
stawką. Na parterze znajduje się 
ponadto wielki salon, w części po
łudniowej ciągnący się przez całą 
szerokość domu, pokój dziadka 
i kuchnia, spełniająca na co dzień 
rolę jadalni. Sypialnie ulokowano

81 T.S. Jaroszewski, Premier.s. 44.

Willa przy Al. Kalin w Zalesiu Dolnym. 
(108) Hall pełniący rolę wielkiej jadalni; (109) gabinet, 1994.
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(110) Willa w Bielawie poci Warszawą. 
Dom w założeniu nawiązuje
do podobnych rozwiązań 
z dwudziestolecia międzywojennego. 
Elewacja frontowa, 1998.
(111) Widok od strony wody, 1998. 

na pierwszym piętrze, ukrytym 
w łamanym dachu pokrytym da
chówką 82.

82 Ibidem.

WILLA W BIELAWIE, 
1998 r.

om w Bielawie powstał dla 
aktorów, przyjaciół Grzy

bowskiego. W założeniu pozba

wiony jakichkolwiek pretensji, nie
wielki parterowy domek z miesz
kalnym poddaszem, wpisujący się 
w poetykę mazowieckiej prowin
cji w dwudziestoleciu międzywo
jennym, o proporcjach zwraca
jących uwagę dyplomowanych 
architektów związanych z rodziną 
właściciela.

70





(112) Willa w Bielawie od strony ogrodu, 1998.
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(113) Projekt elewacji willi w Bielawie, 1998.
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(114-115) Projekt przebudowy domku weekendowego 
przy ul. Kminkowej w Warszawie, 1989.
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WILLA
PRZY ul. KMINKOWEJ, 
WARSZAWA, 2002 r.

nana aktorka, koleżanka 
Grzybowskiego przedstawiła 

mu projekty nieciekawego, kloc- 
kowatego domku weekendowego 
na działce przy ul. Kminkowej 
w Warszawie. Niewielki projekt 
przekształcenia, sprzed bez mała 
dwudziestu lat, zasługuje na uwagę 
ze względu na oszczędność zasto
sowanych środków i niski koszt 
przeobrażenia nieciekawego domu 
w samodzielny pawilon o niepo
spolitym uroku.

Na tej samej działce, w nieda
lekim sąsiedztwie, Grzybowski

zaprojektował większy dom, sta
nowiący jeszcze jeden przykład 
dobrze pojętego stylu dworkowe
go - parterowy, nakryty łamanym 
ceramicznym dachem kryjącym 
kondygnację mieszkalną. Na szcze
gólną uwagę zasługuje rozwiązanie 
bramy tuszujące nie najszczęśliw
sze położenie działki w stosunku 
do skrzyżowania biegnących ulic. 
Motyw, który przywołuje na myśl 
rozwiązanie bramy Pałacu Paca 
przy ul. Miodowej w Warszawie 
projektu Leandra Marconiego, Grzy
bowski stosuje z upodobaniem. 
Dwutraktowa brama kieruje wzrok 
widza ku domowi, retuszując nie- 
prostopadłe usytuowanie domu.

(116) Zrealizowany domek 
przy ul. Kminkowej, 1989.
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(117) Willa przy ul. Kminkowej w Warszawie, 2002.
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(118) Projekt bramy wjazdowej uwzględnia asymetryczne sytuowanie 
willi względem skrzyżowania ulic, 2003- 

(119) Willa przy ul. Kminkowej w Warszawie, 2002.



KONSTANCIN

Konstancin, założony 
w 1897 r. z inicjatywy Wi
tolda hr. Skórzewskiego 

przy udziale przedsiębiorcy bu
dowlanego Władysława Czosnow- 
skiego, od początku pomyślany był 
jako luksusowa miejscowość pod 
Warszawą. Kolejne wojny, a potem 
czas kolektywizacji przyniosły ruinę 
wielu wybudowanym tam rezyden
cjom, ale już w latach osiemdziesią
tych ubiegłego wieku do Konstan
cina zaczęli napływać nowi właści
ciele, z determinacją ratując ruiny 
staiych willi. Powstały także nowe 
rezydencje, często na starych funda
mentach. Andrzej Grzybowski zwią
zany był z restytucją miejscowości 
od początku. Moda na Konstancin 
powróciła - dziś jest najdroższą 
miejscowością pod Warszawą.

„PALLAS ATHENAE” 
1980-1996 r.

Wiatach 1980-1996 Grzy
bowski zajmował się roz
budową willi „Pallas Athenae” 

w Konstancinie, będącej własno
ścią znanego warszawskiego mar- 
szanda i historyka sztuki.

Willa miała niewykończoną ele
wację ogrodową, która jest właści
wie elewacją wejściową. Powstała 
elewacja z czterokolumnowym 
toskańskim portykiem i efektow
nymi schodami. Grzybowski za
projektował klasycystyczną bramę 
wjazdową i dekoracyjny mur 
z motywem serialnym, zamykający 
perspektywę ogrodową 84, stworzył 
eklektyczny pawilon łączący w so
bie cechy stylu dworkowego i gotyku

(120) Willa „Pallas 
Athenae” przy ul. Piasta

w Konstancinie.
Pawilon ogrodowy, 

1980.
(121) Willa „Pallas 

Athenae”. Rzut
i elewacje pawilonu 

mieszczącego 
m.in. garaż, 1988.

84 Ibidem, s. 31-33.
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(122) Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta w Konstancinie, 1980-1996. 
Elewacja wejściowa, od strony ogrodu, z dobudowanym portykiem.
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angielskiego85 przeznaczonego na 
oranżerię, salę bankietową i garaż. 
Na koniec dołączyła do tego aranża
cja wnętrz stylem i formą nawiązują
ca do twórczości Roberta Adama.

Projektując pawilon ogrodowy 
Grzybowski wmurował w ściany 
elementy panoplii wymontowa
nych z rozbieranego wewnątrz ko

minka, nawiązując do pawilonów 
nieborowskiej Arkadii.

Sporo uwagi Grzybowski po
święcił projektowi ogrodzenia. I tu 
zastosował mylący widza wybieg - 
dwuarkadowa brama jednym tylko 
traktem prowadzi nas ku fasadzie 
domu, maskując nieefektowne uko
śne położenie willi wobec osi ulicy.

Willa „Pallas Athenae”. 
(126) Element dekoracyjny przeniesiony 

z wnętrza willi na jedną ze ścian pawilonu. 
(127) Pergola i murek z serlianą 

zasłaniający budynek sąsiada, 1983.85 Ibidem.
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(128) Rewaloryzacja willi
„Ustronie” projektu Józefa
Czajkowskiego w Konstancinie, 1993. 
Projekt elewacji frontowej.
(129) Elewacja frontowa - zachowa
na architektura Józefa Czajkowskiego.

WILLA „USTRONIE”, 1994 r.

Willa „Ustronie” powstała 
w 1911 roku jako rezyden
cja własna malarza i architekta 

Józefa Czajkowskiego. Budynek 
ten jest przykładem secesyjnej ar
chitektury starego Konstancina. 
Od 1994 roku rozpoczęła się reno
wacja zdewastowanego budynku 
dla nowego właściciela. Grzy
bowski nie musiał liczyć się tu 

z władzami konserwatorskimi, jako 
że budynek nie był wpisany na 
listę zabytków, niemniej jednak
- szanując postać wybitnego archi
tekta - w pełni zachował charakter 
budynku i projektując tym razem 
w stylu typowym dla wczesnej 
architektury Czajkowskiego - po
większył dom o skrzydło, w któ
rym powstały w parterze dwa duże 
pokoje i dokomponował drugą

a

Andrzej Grzybowski
ARCHm.KT WNĘTRZ

128
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Willa „Ustronie” w Konstancinie, biblioteka, 1996. 
(131) Projekty ścian z szafami bibliotecznymi 
i (132) rysunek sztukaterii sufitu.
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(133) Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Konstancinie, 1993- Projekt garażu.

wieżyczkę z podwójnym hełmem. 
W projekcie retuszu stworzono 
obszerny hall z reprezentacyjnymi 
schodami, zachowane zostały ory
ginalne secesyjne witraże znajdu
jące się w drzwiach wejściowych. 
Współcześnie dobudowane po
mieszczenia otrzymały zgodny 
z duchem całości wystrój.

Zgodnie ze współczesnymi wy
maganiami funkcjonalnymi, zaist
niała potrzeba wybudowania ob
szernego budynku garażowego 
w pobliżu reprezentacyjnego 
domu. W tym wypadku nawiązano 
do tradycji przywillowych stajni-po- 
wozowni z początku XX w. Podda
sze garażu wykorzystane zostało 
na pokoiki mieszkalne, które są 
dostępne ze schodów umieszczo
nych w okrągłym ryzalicie. Grzy
bowski uporządkował teren, na 
którym mieści się willa, wprowa
dzając elementy małej architektury.

Ogrodzenie budynku wraz 
z dwiema bramami o formie kore
spondującej z całością obiektu - to 
również w pełni autorski projekt 
Grzybowskiego.(134) Projekt mostku ogrodowego

i (135) niezbyt wierna projektowi realizacja.
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(136) Willa „Ustronie” w Konstancinie. Garaż, 1996.
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(137) Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Konstancinie, 1996. Jedna z dwóch bram wjazdowych 
zaprojektowanych w duchu wczesnej architektury Józefa Czajkowskiego.
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(138) Willa „Ustronie’’ w Konstancinie. Projekt bramy, 1994.

(139) Willa „Ustronie” w Konstancinie. Projekt bramy II, 1994.

(140) Willa „Ustronie” w Konstancinie. Projekt narożnika ogrodzenia, 1994.



DOM POD GRYFAMI, 
1995 r.

RALU-SrfiATfA TA RAS0 W '
1 ^ariria

W pierwszej połowie roku
1995 Grzybowski na zle

cenie stołecznego przedsiębiorcy 
wykonał projekt rozbudowy nie
wielkiej piętrowej willi powstałej 
w dwudziestoleciu międzywojen
nym, położonej przy ul. Sanatoryj
nej w Konstancinie.

Spełniając wiele absurdalnych 
w tym wypadku wymogów kon
serwatorskich - Grzybowski za
chował strukturę pierwotnego 
obiektu i rozbudował istniejącą 
bryłę modernistycznej willi. Formą 
projektant nawiązał swobodnie do 
niezrealizowanego projektu Jakuba 
Kubickiego, Domu Pani Krakow
skiej w Łazienkach z roku 1783, 
oraz do pałacu w Dobrzycy wznie
sionego w latach 1795-1800 

przez Stanisława Zawadzkiego. 
Do istniejącego budynku zapro
jektowane zostało prostopadłe 
skrzydło, a jako scalający łącznik 
posłużyła rotunda nakryta miedzia
ną kopułą i otoczona kolumnadą. 
Dom jest parterowy podpiwniczo
ny, a oba skrzydła przykryte man
sardowym, ceramicznym dachem 
z lukarnami; przy zakończeniach 
skrzydeł Grzybowski zaprojekto
wał tarasy. Hall jako centralne po
mieszczenie otrzymał bardzo boga
ty w rysunku parkiet oraz kopułę 
wspartą na jońskich kolumnach, 
na których wykonano marmoryza- 
cję, bibliotekę zaś zrealizowano 
w mahoniu na wzór klasycznych 
angielskich wnętrz. Suterenę 
o charakterze mieszkalnym ozdo
biono iluzjonistycznymi malowidła
mi al secco.

(141) „Dom pod Gryfami” 
przy ul. Sanatoryjnej 

w Konstancinie, 1995. 
Detal balustrady tarasu. (142) 

Szkic projektu przebudowy.
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(143) „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanatoryjnej w Konstancinie, 1995. Widok od strony podjazdu.
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145

„Dom pod Gryfami" 
przy ul. Sanatoryjnej w Konstancinie, 1995. 

(144) Elewacja, (145) szkic projektu tarasu, 
(146) szkic projektowy z propozycją rozwiązania dachu.
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„DOM NAD WODĄ”, 
1995 r.

W grudniu 1994 roku, na 
zamówienie australijskiej 
inwestorki polskiego pochodzenia, 

Grzybowski narysował na kawiar
nianej serwetce szkic „Domu 
nad Wodą” w Konstancinie.
Na początku 1995 roku Grzybow
ski oddał plan szczegółowy. Re
zydencja, powstająca do dnia dzi
siejszego, skomponowana na wzór 
„Pałacu na Wyspie” w Łazienkach, 
zmieniła w trakcie budowy wła

ściciela. Zakres projektu z czasem 
objął budynki garażu i kordegardy, 
utrzymujące się także w kostiumie 
klasycysty cznym.

Willa w Konstancinie nie jest 
pierwszym naśladownictwem Ła
zienek Królewskich. Są nimi mię
dzy innymi: pałac Umiastowskich 
w Żemłosławiu w Oszmiańskiem 
- powstały przed rokiem 1877, 
a ukończony po 1882, pałac Tysz
kiewiczów w Wace koło Wilna 
projektu wybitnego architekta, Le
andra Marconiego (1835-1894),

(150) „Dom nad Wodą” przy
ul. Chylickiej w Konstancinie, 1994-2006.
(151) Projekt zejścia do stawu, 1998.
(152) Fragment elewacji bocznej.
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„Dom nad Wodą" przy ul. Chylickiej w Konstancinie, 1994-2006. 
(153) Elewacja od strony rzeki, (154) elewacja boczna.
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„Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej w Konstancinie, 1994-2006. 
(155) Elewacja frontowa, (156) pierwszy szkic projektowy, 1994, 

(157), projekt ogrodzenia od strony ulicy Chylickiej, 1997.

GRZYBOWSKI 1(U
POLSKI HISTORYZM WSPÓŁCZESNA W





(158) Schody centralnej klatki schodowej 
w „Domu nad Wodą” przy ul. Chylickiej.

(159) Szkic detali poręczy i balustrady 
w hallu głównym, 1997.

powstały w latach 1876-1880, 
wreszcie dwudziestowieczne - pa
łac Stanisława Kognowickiego 
w Łączynowie na Żmudzi, wznie
siony w 1909 roku, i pałac w Buł- 
hajach na Ukrainie - dla Oktawii 
z Podhorskich Zdziechowskiej 
powstały w przededniu I wojny 
światowej86. Pałac w Łazienkach 
Królewskich nie powstawał od fun
damentów, a na bazie istniejących 
wcześniej łaźni księcia Stanisława 
Herakliusza Lubomirskiego, od 
którego w 1764 roku całą posia
dłość zakupił król Stanisław Au
gust. Genialna przebudowa prowa
dzona przez Dominika Merliniego 
(1730-1797) i Jana Chrystiana Kam- 
setzera (1753-1795) obciążona jest 
tym samym koniecznością retuszo
wania uchybień w proporcjach, 

86 Patrz: T.S. Jaroszewski, O naśladoumictwach pa- ca. Studia z historii sztuki i kultury ku czcipmf. dr.
łacu na Wyspie w Łazienkach, [w:] Muzeum i twór- Stanisława Lorentza, Warszawa 1969, s. 314.

wynikających z samej konieczności 
przekształcania istniejącego wcze
śniej obiektu. Od tych retuszy wol
ne są już naśladownictwa, i tak, 
według samego Grzybowskiego, 
w tym sensie konstancińskiemu 
projektowi bliżej jest do wileńskiej 
Waki. Projekt Grzybowskiego nie 
jest zatem dosłownym naśladow
nictwem „Pałacyku na Wyspie”. 
Od frontu dom ma wprawdzie 
wgłębny portyk, ma również tak 
znamienny dla oryginału belwe- 
derek z półkolistymi oknami, ale 
od tyłu Grzybowski przewidział 
półkolisty ryzalit otoczony kolum
nami. Rozplanowanie wnętrz jest 
również odmienne. Pomieszcze
niem centralnym Domu Nad Wodą 
jest klatka schodowa oświetlona 
wspomnianym belwederkiem. (...)
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(160) „Dom nad Wodą" przy ul. Chylickiej w Konstancinie, układ dekoru ścian hallu, 1997.

(161) „Dom nad Wodą”
przy ul. Chylickiej w Konstancinie, 
projekt płycin drzwi frontowych, 1997.

(162) „Dom nad Wodą”
przy ul. Chylickiej w Konstancinie, 
projekt detalu klamki i zawiasu, 1997.
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(164) „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej w Konstancinie. 
Widok balustrady okalającej galerię hallu I piętra, 1994-2006.
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(166-168) „Dom nad Wodą” 
przy ul. Chylickiej w Konstancinie. 
Projekt lustra do living room 'u, 1998.

(169) „Dom nad Wodą”
przy ul. Chylickiej w Konstancinie. 
Projekt budynku kordegardy, 1998.
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Układ pomieszczeń jest nad wyraz 
funkcjonalny: parter przewidziano 
na reprezentację, pierwsze piętro 
zajmują pokoje mieszkalne, na pod
daszu wygospodarowano pomiesz
czenia biurowe6'7.

Grzybowski - pisze dalej Jaro
szewski - poprawił przy okazji 
proporcje oryginału, rzeźby wień
czące balustradowe attyki zastąpił 
kamiennymi wazami, jego talent 
kompozycyjny w pełni objawił się 
w opracowaniu kraty balkonowej 
nad wejściem głównym oraz ba
lustrady klatki schodowej™. Inny 
niż w Łazienkach jest cały kostium 
architektoniczny - inne modylio- 
ny, inne fryzy, kapitele kolumn; 
w Łazienkach korynckie - tu to
skańskie. Generalnie projekt, mniej 
nasycony niż daleki XVIII-wieczny 
pierwowzór, sięga do klasycy
zmu akademickiego proweniencji 
petersburskiej, a sam projektant 
przywołuje budowle Mariana Lale- 
wicza czy budynek Biblioteki Kier
bedziów na Koszykowej w War-

szawie projektu Jana Heuricha mł. 
(1873-1925). Zatem nie dominuje tu 
jedynie klasycyzm, by odwołać się 
ponownie do słów samego projek
tanta, to projekt pomyślany ogólnie 
jako wpisujący się w eklektyczną 
tradycję podwarszawskich rezyden
cji z początku XX wieku.

Tuż przy ogrodzeniu zaprojekto
wana została niewielka kordegarda 
mająca pełnić funkcję stróżówki 
oraz mieszkania dla obsługi domo
wej. Nieopodal zaś zlokalizowany 
został budynek garażu, który 
w architekturze zawsze stwarza 
duży problem - a w tym przy
padku zaprojektowany został jako 
ozdobny pawilon parkowy w kon
wencji klasycystycznej, nawiązujący 
swoją formą do dawnych wozowni.

Niestety, budynki garażu i kor
degardy nie zostały zrealizowane 
i pozostały jedynie w formie pro
jektów, a po zmianie właściciela 
posiadłości „Domu nad Wodą” 
wtrzymano także budowę tarasów 
ogrodowych schodzących do rzeki.

87 T.S. Jaroszewski, Premier..., s. 51-55. 88 T.S. Jaroszewski, op. cii.



(170) „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej w Konstancinie, 1994-2006. 
Projekty malowideł ściennych salonu.
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konał koncepcję częściowej rozbu
dowy istniejącej willi przy ulicy Ba
torego w Konstancinie, której ele
menty konstrukcyjne nawiązywały 
do „muru pruskiego” (konstrukcji 
ryglowej). Szanując istniejące ele
menty, architekt dokomponował 
i powiększył bryłę do potrzeb in
westora, zachowując całość obiektu 
w jednorodnym stylu budownictwa 
szachulcowego, w tym wypadku 
angielskiej proweniencji - tzw. 
tudor style. Inwestor odstąpił od 
realizacji projektu.

WILLA „EUNICE”, 
2000 r.

a przełomie stycznia i lutego 
2000 roku Grzybowski wy

Willa „Eunice” przy ul. Batorego w Konstancinie, 2000. 
(171-172) Projekt elewacji.

(173) Szkic projektu ogrodzenia, 
(174) szkic projektu wartowni.
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NEOGOTYK
I NEORENESANS

(175-176) L etnisko w Zosinie, 
stan sprzed 1993 r. Neorenesan- 
sowa willa pierwotnie miała być 

przebudowywana, ekspertyza 
techniczna wykluczyła taką 

możliwość Grzybowski wzniósł 
opodal nowy obiekt bryłą na

wiązujący do poprzedniego.

(177) Pałacyk neogotycki 
w Zosinie. Elewacja południowa, 

1997-2007.

Krakowski przedsiębiorca 
w 1988 roku zwrócił się 
do Grzybowskiego, planu

jąc przebudowę parowego młyna 
stojącego przy ulicy Bursztynowej 
w Krakowie89. Ten dziewiętnasto
wieczny obiekt miał się zmienić 
w neogotycki pałacyk - siedzibę 
klubu sportowego. Architekt po raz 
pierwszy tworzył w zadanej sobie 
konwencji. Budynek nosił wszyst
kie cechy zamierzonego stylu, deta
le klasyfikowały go jednoznacznie 
i wyraźnie przystawały do mody 
epoki. Zachowane zostały właści
we proporcje i spójność estetyczna. 
Projekt został jednak zarzucony 
przez inwestora. Grzybowski wró
cił do neogotyku pięć lat później 
- tym razem o wyraźnie angielskiej 
proweniencji.

ZOSIN, 1993 r.

W1993 roku dwaj bracia- 
-przedsiębiorcy zapropono
wali stworzenie projektu przebu

dowy należącego do nich neorene- 
sansowego letniska w Zosinie pod 
Warszawą. Andrzej Grzybowski 
zmienił go, narzucając nań ko

89 Ibidem, s. 39-42.
90 T. S. Jaroszewski, Czyżby ostatni zamek neo
gotycki w Polsce?, [w:l Dwór polski. Zjawisko
historyczne i kulturowe. Materiały V Semina
rium zorganizowanego przez Oddział Kielecki

stium gotycki w typie angielskim. 
Przebudowy można było dokonać 
bez konsultacji z konserwatorem, 
budynek bowiem nie był wpisany 
do rejestru zabytków. Grzybowski 
- pisze T. S. Jaroszewski - zapro
jektował w 1993 roku podwyższe
nie o piętro parterowych części 
pałacyku, od wschodu dodał półko
listy oszkarpowany ryzalit, na na
rożach i w pozostałych elewacjach 
dodał liczne szkarpy, a całość 
zwieńczył krenelażem. Wprowadził 
motyw łuku ostrego do otworu, a w 
elewacji zachodniej otwory prosto
kątne zwieńczył nadokiennikami 
załamanymi prostopadle ku doło
wi. Do ryzalitu w elewacji fronto
wej przystawił nowy taras wsparty 
na ostrołukowych arkadach. Ar
kadę główną od północy zamknął 
tukiem Tudora. W sumie powstała 
wizja niewielkiego zameczku neo
gotyckiego, nakrytego wysokim, 
czterospadowym dachem90.

Bracia sprzedali Zosin w 1997 
roku innemu inwestorowi, który 
z obiektem przejął również archi
tekta. W 1998 roku powstały szkice 
koncepcyjne projektów stajni,

Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom 
Środowisk Twórczych. Kielce, 7-9października 
1999, Warszawa 2000, s. 45.
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Pałacyk neogotycki w Zosinie.
(178) Ryzalit środkowy elewacji południowej.
(179) Elewacja zachodnia z ogrodem zimowym.
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pawilonu z mieszkaniami dla perso
nelu, basenu krytego i otwartego, 
kordegardy, a rok później — ogro
dzenia91. W 1999 roku rozpoczęto 
prace przygotowawcze do remon
tu. Na zlecenie zespołu projekto
wego, po skuciu tynków, eksperci 
z Politechniki Warszawskiej doko
nali ekspertyzy technicznej budyn
ku, mającej określić stan zachowa
nia elementów konstrukcyjnych 
i możliwości związanych z prze
budową. Wynik badań zmusił wła
ściciela do rozbiórki istniejącego 
obiektu, a tym samym powstał 
problem stworzenia od podstaw 
projektu pałacyku w Zosinie. Nowa 
koncepcja wykonana przez Grzy
bowskiego zakładała już tylko 
uwzględnienie genius loci i była 
swobodną neogotycką wariacją na 
temat poprzedniego obiektu. Naj
istotniejsze zmiany wprowadzone 
w nowym projekcie to: rozszerze
nie ryzalitu w elewacji północnej 

91 Ibidem, s. 47.
92 Biblioteka obecnie przeniesiona jest do gabi
netu, a we wspomnianym pomieszczeniu sytu
owany jest pokój chiński.

(180) Pałacyk neogotycki w Zosinie. 
Lodownia, 2000.

poprzedzonego trzyarkadowym 
portykiem podtrzymującym, taras 
pieiwszego piętra, nad którym ar
chitekt przewidział ogromne okno 
zamknięte lukiem Tudora, oświe
tlające hall, i zastąpienie półkoliste
go ryzalitu w elewacji wschodniej 
zamkniętym pięciobocznie. O no
wym projekcie możemy po wiedzieć 
to, że jest bardziej angielski od po
przedniego, mnóstwo w nim łuków 
Tudora - pisze T. S. Jaroszewski. 
- Zwiększona powierzchnia domu 
pozwoliła Grzybowskiemu na bar
dziej swobodne rozplanowanie 
wnętrz. Zasadniczą nowością jest 
wielki hall ciągnący się przez 
dwie kondygnacje i otoczony na 
wysokości pierwszego piętra galerią. 
W suterenie zaproponował zlokali
zowanie kuchni, spiżami i składu 
win, poza tym pralni, bieliźniarki 
i kotłowni. W północno-wschodniej 
części sutereny przewidział salę 
gimnastyczną z dwiema łazien
kami. IV' trójbocznie zamkniętym 
ryzalicie od wschodu miała się mie
ścić bawialnia (...).

Na parterze największą po
wierzchnię zajmuje hall, za nim 
od południa znajduje się jadalnia, 
a obok niej oranżeria. Na lewo 
od hallu znalazł się gabinet pana 
domu i salon, a we wspomnianym 
już ryzalicie od wschodu zamknię
tym trójbocznie- biblioteka92. 
Na prawo od hallu zlokalizowano 
drugą kuchnię, kredens i spiżarnię,
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(181) Pałacyk neogotycki w Zosinie. Szkic projektu stajni, 1998.
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(182) Pałacyk neogotycki w Zosinie. Schody tarasu elewacji ogrodowej, 1997-2007.
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(183) Pałacyk neogotycki w Zosinie. Ryzalit elewacji wschodniej, 1997-2007.
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Pałacyk neogotycki w Zosinie.
(184) Kosz okna sutereny. (185) Projekt rysunkowy.
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łączące się poprzez windę z kuch
nią w suterenie (...).

Pierwsze piętro ma charakter ści
śle mieszkalny, z ogromną sypial
nią państwa domu od południa, do 
której przylegają garderoby pana 
i pani oraz łazienka od zachodu 
z narożną wanną. Od zachodu 
przewidziano pokój śniadaniowy 
z windą do kuchni. Lewą część 
domu zajmują cztery pokoje dzie
cinne, każdy wyposażony w osob
ną łazienkę. W trójhocznie za
mkniętym ryzalicie od wschodu 
przewidziano bawialnię93.

W lipcu 1999 roku, po rozebra
niu dawnego domu, przystąpiono 
do prac budowlanych. W założe
niu nowa rezydencja została wy
konana z materiałów naturalnych. 
Elewacje po otynkowaniu otrzy
mały kostium gotycki poprzez za
stosowanie bogatej dekoracji sztu- 
kateryjnej. I tak pod betonowym 
krenelażem powstał fryz arkadko- 
wy, okna otrzymały zróżnicowane 
formy opasek, a na szczególną 
uwagę zasługuje niemal rzeźbiarski 
element międzyoknia elewacji 
południowej. Podczas budowy

(186) Pałacyk neogotycki w Zosinie. 
Chorągiewka na dachu kordegardy.

93 Ibidem, s. 47-50.

(187) Pałacyk neogotycki 
w Zosinie. Rzygacz lynny.
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(188-189) Pałacyk neogotycki w Zosinie. Studnia przed domem. 
Kuta krata wzorowana była na podobnej, znanej Grzybowskiemu 
z czeskiego zamku Bouzov, 2006.
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(190-191) Pałacyk neogotycki w Zosinie. napotykano wiele trudności zwią- 
Kilka typów kutych latami zastosowano zanych najczęściej Z możliwościami 
wokół dontu i w ogrodzie. współczesnej technologii, jak też 

obecnymi ofertami wykonawczymi 
- trzeba było na miejscu stworzyć 
prowizoryczną manufakturę prefa
brykatów, w której wykonywano 
poszczególne elementy z barwionej 
betonowej masy o odpowiednio 
wyselekcjonowanej frakcji piasku 
oraz białego cementu.

Dzięki zmianom w konstrukcji 
dachu i zastosowaniu ścianki ko
lankowej widocznej od zewnętrz
nych elewacji w postaci krenelażu, 
udało się uzyskać w pełni miesz
kalną część poddasza, które to

pierwotnie miało być nieużytkowe.
Obecnie trwają prace nad 

aranżacją wnętrz ukończonego 
obiektu. Do listopada 2006 roku 
powstały dekoracje stiukowe we 
wszystkich pomieszczeniach re
prezentacyjnych i mieszkalnych, 
a także wszystkie drewniane pod
łogi według indywidualnych pro
jektów. Architekt zaproponował 
zróżnicowanie stylowe niektórych 
pomieszczeń. Powstał gabinet 
w duchu angielskich wnętrz geor- 
gian, z meblami fornirowanymi 
palisandrem o bogatym rysunku 
intarsji. Pokój lokowany w pięcio- 
bocznym ryzalicie otrzymał wystrój
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chiński, odzwierciedlając fascyna
cje inwestora Dalekim Wschodem. 
Kolejnymi pomieszczeniami, które 
otrzymały charakterystyczny wy
strój, jest sypialnia państwa wraz 
z łazienką, utrzymane w stylu Lu
dwika XV, jadalnia inspirowana 
twórczością braci Adam oraz salon 
w stylu Ludwika XVI. Brakuje jesz
cze aranżacji kilku pomieszczeń, 
obecnie w fazie projektowej, np. 
kuchnia wykonana będzie w stylu 
wiktoriańskich angielskich kuchni 
„christians”, w suterenie znajdą 
swoje miejsce pokój w stylu mau
retańskim, sala kinowa wykonana 
w duchu lat dwudziestych XX wie
ku oraz sala gotycka.

W ramach założenia powstał 
jeszcze parterowy garaż, przykryty 
dwuspadowym dachem - wzoro
wany na budynkach powozowni 
i stajni. Przy paradnej bramie wjaz
dowej do rezydencji, wykonanej 
z kutego żelaza, zaprojektowano 
kordegardę. Całości dopełniają 
obiekty małej architektury: studnia 
głębinowa obudowana piaskowcem 
z kratą nawiązującą do podobnej 
oprawy studni w zamku Bouzov ' 
w Czechach i górująca na niewiel
kim wzniesieniu tiudoriańska al
tana, znajdująca się na osi bramy. 
Latarnie oświetlające park również 
zostały zaprojektowane i wykonane 
według rysunków Grzybowskiego.

(192) Pałacyk neogotycki w Zosinie.
Fragment intarsji w bibliotece.
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195 196 197

(193-194) Pałacyk neogotycki w Zosinie. 
(195-197) Kordegarda z bramą 

i iysunek krat bramy wjazdowej. Zarówno poszczególne pręty, 
jak i całość rozrysowano w skali 1:1.
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BIELAWA, 2003 r.
yła właścicielka „Domu 
nad Wodą” w Konstancinie 

zwróciła się do Andrzeja Grzy
bowskiego jesienią 2002 roku 
o zaprojektowanie obszerniejszej 
niż poprzednia rezydencji w Biela
wie, w malowniczym starorzeczu 
Wisły, niedaleko Konstancina Je
ziornej, nad niewielkim naturalnym 
jeziorem. Grzybowski zapropono
wał w lutym 2003 roku budowę 
neorenesansowego trójczłonowego 
pałacu zwieńczonego okrągłym 
belwederkiem z kopułą, tym razem 
świadomie nawiązując do architek
tury Henryka Marconiego (1792- 

1863). W roku następnym przystą
piono do realizacji zatwierdzonego 
przez zleceniodawcę projektu.

Budynek składa się z trzech czło
nów. Korpus centralny z kopułą 
zawiera w parterze pomieszcze
nia reprezentacyjne, a na piętrze 
mieszczą się pokoje sypialne, 
boczne skrzydła kryją basen i po
mieszczenia garażowe. Ze wzglę
du na niezwykle trudne warunki
- zalegający w podłożu torf, któ
rego warstwa sięga trzech metrów
- obiekt posadowiony jest na dwu
stu 12-metrowych palach żelbeto
wych. Konstrukcję ścian i stropów 
budynku wykonano z naturalnych

(198) Neorenesansowa rezydencja 
w Bielawie, 2003-2007.
(199) Rzut parteru, 2003.
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(200) Rezydencja w Bielawie. Szkic projektu parku, 2003-
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(201-202) Szkic koncepcyjny neorenesansowej rezydencji w Bielawie, 2003.
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204

Rezydencja w Bielawie, 2003-2007.
(203) Widok od strony wody.

(204) Projekt małej architektury w ogrodzie, 2005.
(205) Projekt monopteru, 2005.
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Rezydencja w Bielawie, 2003-2007.
(208) Hall centralny.

(209) Projekt parkietu hallu.
(210) Motyw rozety na parkiecie odpowiada rysunkowi kopuły.
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(214) Rezydencja w Bielawie, gabinet. Kominek i empirowy żyrandol.
(215) Projekt żyrandola w skali 1:50.

215
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(216) Rezydencja w Bielawie. Basen mieszczący się w prawym skrzydle. 
W wystrój wkomponowano kopię rzeźby B. Thordvaldsena „Zeus i Ganimed”.
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materiałów ceramicznych. Pomimo 
przyjętych tradycyjnych technologii 
budowy i wykończenia (gzymsy wy
ciągane były w tynku) zastosowane 
zostały współczesne techniki ogrze
wania, jak np. kolektory słoneczne 
do podgrzewania ciepłej wody, 
a także inne systemy automatyki.

Na osi domu, jako element 
kończący perspektywę alei na tle 
sosnowego lasu, umieszczono kla
sy cystyczną glorietę, a nad brze
giem jeziora, w parku angielskim, 
na niewielkim wzniesieniu będzie 
górował monopter z toskańskimi 
kolumnami - porządkując tym sa
mym rozległe założenie parkowo- 
ogrodowe.

Program wnętrz reprezenta
cyjnych oparty jest o centralny, 
dwukondygnacyjny hall pełniący 
jednocześnie rolę reprezentacyj
nej klatki schodowej, doświetlony 
przez okna bębna kopuły. Z hallu 
przechodzi się wprost do składa
jącego się z dwóch pomieszczeń 
salonu, znajdującego się zwycza
jowo na osi wejścia. Salon skomu
nikowany nieformalnym, ukrytym 
w ścianie przejściem z gabinetem, 
połączony jest dwuskrzydłowymi 
drzwiami z obszerną jadalnią. Hall 
przecina korytarz prowadzący do 
skrzydeł bocznych - kryjących ko
lejno basen i prywatne apartamen
ty właścicieli.

(217) Rezydencja w Bielawie. Basen.

(218) Rezydencja w Bielawie.
Cyfra właścicieli ułożona z mozaiki na dnie.
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WYBÓR INNYCH PROJEKTÓW
I REALIZACJI

Założenie pałacowe w Tymawie. 
Projekt adaptacji dawnych budyn
ków gospodarczych do nowych 
potrzeb, 1998.
(219) Projekt lukarn dla budynku 
głównego, 1998.
(220) Szkic projektu bramy wjaz
dowej.

TYMAWA 
rywatny inwestor zakupił 
zlikwidowane Państwowe

Gospodarstwo Rolne w Tymawie 
(gmina Grunwald), w skład któ
rego wchodził niewielki klasycy- 
styczny pałac wraz z parkiem oraz 
zabudowania folwarczne. W roku 
1998 rozpoczęła się rozbudowa 
i modernizacja pałacu mająca na 
celu dostosowanie go do świadcze
nia usług hotelarskich, gastrono
micznych a także przeprowadzania 
spotkań, sympozjów i zjazdów^. 
Projekt obejmuje również zespół 
stajni. Pałac w Tymawie jest wpisa
ny do rejestru zabytków, a jego

94 T.S. Jaroszewski, Opinia o projekcie remontu 
i modernizacji budynku pałacowego w Tyma- 

wygląd w momencie rozpoczęcia 
prac remontowych — pisze w eks
pertyzie z 1998 roku T.S. Jaroszew
ski - zdaje się pochodzić z przeło
mu XIX i XX w. Architektura tego 
obiektu nawiązuje wyraźnie do 
pruskiej, niezwykle powściągliwej 
architektury drugiej połowy XVIII 
wieku powstającej w kręgu twór
czości Davida Gilly'X

Grzybowski w pierwszym rzę
dzie uporządkował rozmieszczenie 
otworów w elewacjach wzdłuż
nych, podwyższył nieco ryzalit 
środkowej elewacji ogrodowej, na 
koniec zaprojektował od początku 
jedenaście nowych, skromnych

wie, gmina Grunwald w woj. olsztyńskim.
Warszawa 26 XI 1998 (arch. AG).
95 Ibidem.
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(221) Założenie pałacowe w Tymawie. Projekt uporządkowania elewacji ogrodowej, 1998.

McnniKT trufrut

(222) Założenie pałacowe w Tymawie.
Projekt adaptacji dawnego budynku obory, 2000.

(223) Założenie pałacowe w Tymawie. 
Wstępny szkic budynku hotelowego, 1998.
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późnobarokowych lukarn, aby 
stworzyć na poddaszu pełnowarto
ściowe, należycie doświetlone po
mieszczenia hotelowe. W elewacji 
ogrodowej zaprojektował rekon
strukcję całkowicie przeszklonego 
ogrodu zimowego, który skutecz
nie przesłoni nieregularnie roz
mieszczone otwory okienne (ogród 
ten został rozebrany po II wojnie 
światowej)96.

Projekt założenia urbanistycz
nego przewiduje zaadoptowanie 
grupy dawnych budynków go
spodarczych pałacu na potrzeby 
ośrodka sportów konnych: stajni 
na większą liczbę koni, budynków 
klubowych i zaplecza.

OSIECZEK

roku powstał projekt, 
i nie doczekał się re- 
była to już restauracja

istniejącego obiektu, ale samodziel
na kompozycja architektoniczna. 
Szczeciński biznesmen zlecił An
drzejowi Grzybowskiemu zaprojek
towanie dużego, klasycystycznego 
dworu w Jezierzycach pod Szczeci- 
nem. Artysta nie czerpał z żadnego 
istniejącego obiektu i nie czynił 
ścisłych i jednoznacznych odnie
sień stylowych. Elewacje i rozpla
nowanie pomieszczeń są samo
dzielnym tworem Grzybowskiego 
w konwencji stylu dworkowego98.

98 Ibidem.96 Ibidem.
97 Ibidem, s. 42.

Dwór w Osieczku, 2002-2005. 
(224-225) Projekt clomu weselnego, 
którego elewacje północna 
i południowa nawiązują do dawnych 
oficyn dworskich, 2005.
(226) Projekt altany w ogrodzie, 
2006.

GRZYBOWSKI 1 /Q
polski iiisioryzm wspóiczi JL JL y



(227) Osieczek, projekt dworu, elewacja frontowa, 2004.

(228) Osieczek, projekt dworu, elewacja ogrodowa, 2004.

Dziesięć lat później, w 2002 
roku, Grzybowski przywołał 
projekt Jezierzyc, komponując 
duże założenie dworskie dla inne
go zleceniodawcy — i w projekcie 
dworu w Osieczku nawiązał do 
niezrealizowanego projektu dla 
Jezierzyc. Zespół dworski składa 
się tu z budynków dworu, oficyny, 
kordegardy, stajni, garażu, kilku 
obiektów małej architektury. Dwór, 
w założeniu klasycystyczny, parte
rowy, na wysokiej podmurówce, 
przekryty czterospadowym dachem 
z gankiem z kolumnami w wielkim 
porządku wspierającymi portyk 
zwieńczony trójkątnym szczytem. 
Poddasze doświetlone lukarnami. 
Z tarasu, od strony salonu, rozta
cza się widok na staw oraz altanę 
na tle sosnowego lasu. Nadmierną 
wysokość pomieszczeń piwnicz
nych tłumaczy przeznaczenie ich 
na funkcje basenowo-balneologicz- 
ne. Parterowy garaż w typie powo- 
zowni pod dachem naczółkowym 
mieści pokoje obsługi. Budynek 
stajenny, z mieszkaniem dla masz
talerza, nawiązuje do dworskich 
zabudowań folwarcznych - parte
rowy, pod dachem naczółkowym 
mieści się magazyn siana - w swo
jej bryle zbliżony do budynku gara
żowego. Kordegarda o rozkloszo- 
wanych narożach ścian z boniami 
płytowymi wkomponowuje się 
w architekturę całości założenia.

Nieopodal, na dokupionej przez 
inwestora działce, usytuowano 
dom weselny, zaprojektowany 
w typie oficyn dworskich - rów
nież parterowy, nakryty mansardo
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wym dachem z lukarnami o froncie 
zaledwie pięcioosiowym - kore
sponduje z budynkiem głównym. 
Niezbędna powierzchnia użytkowa 
obiektu w tym przypadku została 
celowo zamaskowana - obiekt cią
gnie się wydłużonym skrzydłem 
ukrytym w lesie, nie zdradzając, iż 
oficyna w rzeczywistości ma kubatu
rę większą od budynku głównego.

RUNOWO KRAJEŃSKIE 
koło SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

rzedsiębiorca z południa Pol
ski zamówił projekt przebudo

wy i adaptacji pruskiego pałacyku 
myśliwskiego w Runowie Krajeń
skim. Na temat autora projektu

istniejącego obiektu lokalny kon
serwator nie posiadał żadnych in
formacji. Grzybowski odnalazł we 
własnym archiwum monografię 
Friedricha Franza von Hochberg99, 
architekta-amatora urodzonego 
w 1875 roku100, wydaną w 1921 
roku, gdzie publikowano projekt 
Runowa Krajeńskiego Hochberga. 
Projekt rozbudowy miał z założenia 
powiększyć obiekt o dodatkowe 
pomieszczenia gospodarcze, basen 
i poprawić funkcjonalność siedziby. 
Grzybowski w oparciu o lekturę 
monografii Hochberga stworzył 
nową wizję obiektu. Dodatkowe 
pomieszczenia kondygnacji podda
sza ukryte pod łamanym dachem

(229) Pałac Myśliwski w Runowie Krajeńskim 
projektu Reichsgrafa Franza von Hochberg 

z pocz. XX w.
(230) Projekt adaptacji budynku do celów 

mieszkalnych. Elewacja ogrodowa.

99 W.F. Schubert, Reichsgraf Friedrich Franz von 
Hochberg, Görlitz 1921, s. 17-19.

100 Ibidem, s. 9-11.
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(231) Runowo Krajeńskie. Projekt bramy wjazdowej, 2002.



doświetlił neobarokowymi lukarna- 
mi101, zastępując nimi poprzednie, 
wykonane już po wojnie.

101 Jest to o tyle istotne, iż inwestor użył lukarn 
projektu Grzybowskiego w zrealizowanym pro
jekcie innego architekta. Grzybowski odwołał 
się tu do lukarn używanych w innych projek
tach przez Hochberga.

Projekt przywracał budynkowi 
pierwotną formę, a tym samym zli
kwidowane zostały wtórne podzia
ły funkcjonalne we wnętrzu oraz 
wtórne elementy w bryle budynku. 
Na skraju lasu powstał trzyosiowy 
budynek gospodarczy wraz z trzy- 
stanowiskowym garażem, nawią
zujący do architektury Friedricha 
Franza von Hochberga.

Obecne prace, w tym budowa 
basenu, poprzecznie, w samym 
centrum założenia - prowadzone 
są przez innych projektantów i po
szły już innymi torami.

WINIARY
koło BUSKA ZDROJU, 
gmina NOWY KORCZYN

a przełomie 2001 i 2002 roku 
na zamówienie polonijnego 

inwestora biuro Grzybowskiego 
opracowało projekt przebudowy 
domu mieszkalnego położonego 
u szczytu stromego zbocza skarpy 
wiślanej w Winiarach koło Buska 
Zdroju. Projekt zakładał budo
wę założenia rezydencjonalnego 
składającego się z trójczłonowego 
korpusu głównego i dwóch usytu
owanych doń prostopadle wolno 
stojących pawilonów. Rozrysowa- 
ny wstępnie projekt nie został zre
alizowany.

(232) Rezydencja w Winiarach.
Projekt elewacji od strony skarpy wiślanej, 2002.

(233) Rezydencja w Winiarach. 
Propozycja bramy wjazdowej, 2002.
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(234) Wilcza Góra, projekt zagospodarowania terenu, 1976.



ANDRZEJ GRZYBOWSKI

(235) Projekt rezydencji na Mazurach nawiązujący do pałacu w Pszczynie, 1999.



(236) Projekt supraporty do Wilczogóry, 1993-

(237) Brześce, widok od strony Wisły, szkic projektowy, 2000. (238) Projekt parawanowej elewacji budynku stajennego, 1970.
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(239) Projekt latarni dla pałacu 
w Zaborówku, 2002.

(240) Projekt kiosku dla łódzkiego 
centrum handlowego, 2006.

(241) Projekt kapliczki, 1995.



(243) Projekt fotelika, 1994.
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(244) Projekt komódki, 1959.

(245) Projekt fotela i stoliczka, 1954.



WYKONAWCY

(246) Skrzynka na listy w bramie. 
Rysunek w skali 1:1, Zosin, 2005.

Nie potrafię pracować jak wielu 
współczesnych architektów specja
lizujących się na przykład tylko 
we wznoszeniu ścian. Projektuję 
wszystko: od ogrodzenia, poprzez 
podjazd, klamki, zasłony, oświe
tlenie, itp. itd. W idealnej siedzibie 
wszystko to musi zaspokajać okre
ślone wymagania estetyczne i funk
cjonalne. Nie może być mowy 
o jakiejkolwiek przypadkowości102.

102 J. Miliszkiewicz, Widzieć..., s. 10.
103 F. Uniechowska, op. cii.

(247) Fragment projektu sztukaterii, 
„Dom nad Wodą”, Konstancin, 1997.

W
ykonawstwo projektu 
stanowi odrębny pro
blem. Poziom współ
czesnego rzemiosła nie odpowia

da wymaganiom projektowym 
stawianym przez Andrzeja Grzy
bowskiego. Przy kompleksowych 
zamówieniach w rodzaju pałacu 
w Bielawie czy zameczku w Zosi
nie, gdzie stopień szczegółowości 
wykończenia ociera się o gesam- 
kunstwerk, koszt wykonania ele
mentów dekoracyjnych jest dystan
sowany przez zapotrzebowanie na 
fachowego rzemieślnika świado
mego swego zawodu. Już projek
tując wnętrze mieszkania rodziców 
na Marszałkowskiej w latach 60.

Grzybowski odwoływał się do 
pracowni teatralnych i Bolesława 
Sołtysiaka, kierownika pracowni 
tapicerskiej Opery Warszawskiej103. 
Sam uczył się, obserwując pracę 
przedwojennych rzemieślników 
i studiując ich techniczne rozwiąza
nia. Miałem również szczęście po
znać wspaniałych rzemieślników, 
stolarzy czy kowali - wspomina 
Grzybowski. - Zawsze patrzyłem 
w takich ludzi jak w tęczę. Dziś już 
nie ma takich fachowców. Jeszcze 
przed wojną tapicer potrafił napi
sać błyskotliwą monografię o swojej 
specjalności, dziś w poważnej in
stytucji pyta mnie „co ile gwoździki 
wbijamy?104.

KOWALE, BLACHARZE 
I BRĄZOWNICY

rzybowski współpracuje 
obecnie z Alojzym Michal

skim, wykonawcą między innymi 
bramy, balustrady schodów, 
ogrodzenia i latarni w Zosinie. 
Współpraca ta datuje się już od 
połowy lat 90. Wcześniejsze do
świadczenia przy realizacji pro
jektu bramy willi „Pallas Athenae”

1 (ŚO GRZYBOWSKI-L

104 Patrz: J. Miliszkiewicz, op. cit.



w Konstancinie105 zmusiły Grzy
bowskiego do wzmożenia kontroli 
wykonywanych prac. Architekt 
rozrysowuje detale w skali 1:1 
i szczegółowo precyzuje rozwią
zania techniczno-konstrukcyjne, 
nie pozostawiając zbyt wiele dla 
inwencji wykonawcy.

Jerzy Woźny, mistrz blacharski, 
którego zatrudniono przy budo
wie willi przy ul. Sanatoryjnej 
w Konstancinie, pod kierunkiem 
architekta wykonał pokrycie dachu 
kopuły willi miedzianą blachą oraz 
elementy detalu, jak na przykład 
opracowanie lukarn czy szysz
ki wieńczącej kopułę. Obecnie 
współpracuje z Grzybowskim 
w Zosinie, wykonując wszystkie 
prace blacharskie.

Brązowy żyrandol do sali komin
kowej, typu flamandzkiego, z kulą, 
długości ponad półtora metra robił 
dla willi „Pallas Athenae” brązow- 
nik Witold Eisler młodszy. Obecnie 
prace brązownicze dla Zosina pro
wadzi Lucjan Niedbała, wykonaw
ca krat kominkowych i żyrandoli. 
Inni brązownicy to Tomasz Łuka
sik, Sławomir Śliwka, Józef Para
dowski i Waldemar Surdyn.

sworw
(¡HM/tr)

SNYCERZE, RZEŹBIARZE
I SZTUKATORZY

Artyści, tacy jak Marek Rącz
ka106 czy Andrzej Głowacki, 
emerytowany pułkownik - utalen

towany snycerz, rzeźbiarz-amator, 
kontynuator najlepszych tradycji 
XVIII- i XIX-wiecznej snycerki,

(248) Detale sztukaterii sufitu w bibliote
ce, „Dom nad Wodą”, Konstancin, 1997.

105 „Kowal, któremu zlecił wykucie elementów 
klasycznej bramy i zamontowanie jej - pisze 
W. Kalicki (Panowie na zabytkach, Warszawa 
1991, s. 154) - zmajstrował niebywałe straszy
dło. Jedna połówka bramy miała dziewięć sztyc, 
druga dziesięć. Różniły się nie tylko rozmia
rami, ale i pochyleniem prętów, które w teorii 
winny być idealnie pionowe. Środkowa sztyca 
nie wypadła wcale w środku bramy. Całość, nie 
wiedzieć czemu, nawet się zamykała. Widok 
karykatury swojej koncepcji Andrzej Grzybowski 
zniósł tak kiepsko, że zaczął rzadziej wpadać do 
swojego klienta. Piotr Nowicki, który pokraczne 
wrota oglądał codziennie, nie zdzierżył już po 
dwóch miesiącach. U innego kowala zamówił 
bramę po raz drugi. Jej nieudana poprzednicz
ka wróciła do swego twórcy. Nowy kowal prócz 
stylowych latami na starej maszynie ręcznie 
odkuł jeszcze 200gwoździ, dokładnie według 
szkicu pana Grzybowskiego
106 Postać Marka Rączki, wybitnego ebenisty, 
absolwenta krakowskiej ASP (dyplom w roku 
1984), który w połowie lat osiemdziesiątych 
zajął się konserwacją zabytkowych mebli, ofi
cjalnie przywożonych z Niemiec do naprawy, 
została dostrzeżona i opisana na łamach prasy 
przez J. Miliszkiewicza (Luksus bez komików, 
„Rzeczpospolita” 2003, nr 25, s. 14). Rączka 
początkowo uzupełnia! brakujące elementy

autentycznych mebli, projektując je w duchu 
epoki. Artysta mało znany w kraju, działał na 
zamówienia z Europy Zachodniej. Kiedy na 
niemieckie zamówienie Marek Rączka wykonał 
kopię barokowej sekretery, to w trakcie pracy jej 
wyniki sprawdzała komisja polskich konserwa
torów zabytków. Wcześniej zdarzyło się, że miał 
kłopoty z wywiezieniem zrobionych przez siebie 
mebli. Na granicy podejrzewano, że niezgodnie 
z prawem wywozi kilkusetletnie zabytki. Dzięki 
nadzorowi komisji konserwatorskiej stwierdzo
no, że przystawia swoją sygnaturę nie na orygi
nalnych antykach, lecz na idealnych kopiach, 
które faktycznie wykonano w jego warsztacie 
(...). Bezpośrednio przy wykonaniu takiej sekre
tery— pisze dalej Miliszkiewicz — muszą praco
wać czterej fachowcy przez cztery miesiące, nie 
licząc specjalistów, którzy w tym czasie dodatko
wo wykonują różne elementy. Taki mebel 
u producenta kosztuje ok. 42 tys. zł. (...) Nato
miast u pośrednika Już 80 tys. zł. Równorzędny 
autentyk kosztuje w Niemczech ok. 200 tys. euro. 
Za szafę kątówkę, czyli do stawiania w kącie, 
u producenta zapłacimy ok. 20 tys. zł. (...) Z ko
lei wzorowaną na barokowej komodę można ob- 
stalować już za ok. 20 tys. zł. Tej klasy oryginał 
nie występuje na polskim rynku. Także: Idem, 
Równanie..., s. 24.

(249) Fragment kraty studni przed 
domem w Zosinie, 2006.
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(250) Empirowy kominek 
w sypialni, rezydencja 
w Bielawie, 2005.

opisany przez Tadeusza S. Jaro
szewskiego w artykule Pod prąd, 
należą do rzadkości. Głowacki, 
z zawodu inżynier mechanik, wy
konał boazerię w mieszkaniu wła
snym Grzybowskiego na Śniadec
kich107 108. Odpowiednio - boazerię 
dla willi „Pallas Athenae” sporządził 
Tadeusz Śliwa, wykonawca wystro
ju sklepu firmy Blikle na Nowym 
Świecie109, projekt łoża królewskie
go i trumny Stanisława Augusta 
Poniatowskiego110 zrealizowany 
był w warsztacie Zygmunta Dzier- 
li111. Intarsją dla projektu Grzybow
skiego w Zosinie zajmuje się To
masz Olszewski, który pracuje przy 
ołtarzu w warszawskim kościele 

107 T.S. Jaroszewski, Pod..., s. 307-334.
108 Ibidem, s. 322.
109 Z problemem stolarza zetknął się również 
Andrzej Nov4k-Zempliński odbudowujący Tu
łowice. Tam działał Jan Imbierowicz, stolarz 
warszawski. Największym i najtrudniejszym eta
pem okazafy się wykończeniowe prace stolarskie 
- pisze A. Novik-Zempliński (op. cit.) - podłogi, 
boazerie, stropy, schody, biblioteka, kuchnia
i łazienka (...). Zempliński zatrudniał także 
z powodzeniem lokalnych wykonawców. Nową 
więźbę dachową tułowickiego dworu postawił 
miejscowy cieśla, Franciszek Wieczorek. Sto
larkę okienną i drzwiową wykonał miejscowy 
stolarz Jan Jaworski.
110 Trumnę tę wykorzystano przy pogrzebie Jana 
Nowaka Jeziorańskiego.
111J. Miliszkiewicz, Królewski..., s. 453-
112 W. Kalicki, op. cit., s. 154-156.
1,3 Ibidem.
114 T.S. Jaroszewski, Pod..., s. 322.

św. Krzyża.
Warto wspomnieć także rzeźbia

rzy zatrudnionych przy aranżacji 
„Pallas Athenae”. Głowice konsoli (251) Schody w hallu, 

rezydencja w Bielawie, 2005.

podtrzymujących luki w hallu willi, 
model policzka kamiennych scho
dów, według którego kamieniarze 
wykuwali elementy, oraz wszyst
kie drobne elementy rzeźbiarskie 
wykreował Bogdan Nowakowski, 
modelator z Zamku Królewskiego, 
autor muszli w Sali Canaletta. Ko
minek odnowił Olgierd Gumiński, 
specjalista od renowacji nagrobków 
Cmentarza Powązkowskiego112.

Grzybowski przez lata współpra
cował z wieloma sztukatorami. Wła
dysław Borkowski, którego dziełem 
jest sztukatorski wystrój Pałacu Po
tockich i Kaplicy Prymasowskiej 
w katedrze św. Jana, wykonał 
sztukaterie w Konstancinie do willi 
„Pallas Athenae”113. Wiesław Winkler 
- rzeźbiarz wspominany przez Ta
deusza S. Jaroszewskiego114, wyko
nywał jeszcze supraporty w miesz
kaniu znanego piosenkarza. Win
kler pracował także dla Tułowic, 
wykonując heraldyczne dekoracje 
w tympanonach wieńczących fron-
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towy ryzalit i kolumnowy portyk 
ogrodowy, jak również supraporty 
w sypialni i bibliotece- te ostatnie 
według pomysłu Andrzeja Grzy
bowskiego 115. W „Domu pod Gry
fami” Grzybowski współpracował 
z Aleksandrem (Olesiem) Salachną, 
jednym z najlepszych sztukatorów 
w kraju. Współpracę przerwała 
śmierć Salachny w 2002 roku. Od 
tego czasu prace sztukatorskie

115 A. Novdk-Zempliński, op. cit., s. 46-54.
116 Do najciekawszych należała nieistniejąca już 
dekoracja łazienki w mieszkaniu własnym na 
Śniadeckich wykonana al secco. Dekorację tę 
opisywał T.S. Jaroszewski (op. cit., s. 309).
117 Robert Stpiczyński - przyjaciel małżeństwa
Zemplińskich ze studiów na warszawskiej ASP, 
który wraz z grupą kolegów wykonał projekty 
wystroju malarskiego Tułowic. Kontynuowali 
najstarszy syn właścicieli - Maksymilian, absol
went Europejskiej Akademii Sztuki, i młodszy
- Aleksander, wówczas student architektury na 
Politechnice Warszawskiej. Wykonali arabesko
we motywy dekoracyjne drzwi w salonie, iluzyj-

- między innymi dla Zosina - wy
konuje łódzki rzemieślnik Mirosław 
Skomerski i Dariusz Kott.

OPRAWA MALARSKA

Oprawę malarską Grzybowski 
sporadycznie wykonywał 
sam116, a dwukrotnie (Tułowice, 

„Pallas Athenae”) przy udziale 
Roberta Stpiczyńskiego117, kopisty 
płócien Canaletta, plafonu w Tu
łowicach, malowideł ściennych 
w pałacu gościnnym w Białym
stoku118. Aleksandra Grabowska- 
-Mierzejewska wykonała dekora
cje kuchni w „Domu nad Wodą” 
kaflami wzorowanymi na kaflach 
holenderskich119.

ną architekturę klatki schodowej i kopuły nad 
rotundą oraz ornamenty roślinne drewnianych 
belek stropowych. Najmłodszy syn, Andrzej wy
konał malowidła na stropie w pokoju gościnnym 
na piętrze, które ma przedstawiać dzieje domu 
ujęte heraldycznie. Zob.: A. Novak-Zempliński, 
op. cit. Polichromie w Tułowicach są najwybit
niejszym dziełem tego rodzaju powstałym 
w ostatnich latach.
118 Biuletyn konserwatorski województwa podla
skiego, 2005, „Pałacyk Gościnny” w Białymsto
ku, s. 124.
119 RGP, Powstaje rezydencja, „Weranda” 2001, 
nr 2, s. 64-75.

(252) Zwieńczenie attyki środkowego 
ryzalitu od strony wody, rezydencja 
w Bielawie, 2006.

(253) Żyrandol w gabinecie, rezyden
cja w Bielawie, 2006.

(254) Intarsjowane drzwi biblioteki 
w Zosinie, 2006.
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ARCHITEKTURA
TRADYCYJNA
NA ŚWIECIE I W POLSCE

H
enry-Russell Hitchcock 
jeden, niewielki zresztą 
rozdział swej historii archi
tektury współczesnej, zatytułował 

Architecture Called „ Traditional” 
in the Twentieth Century” („Archi
tektura zwana tradycyjną w dwu
dziestym wieku)120. Hitchcock 
zatrzymał się jednak w latach trzy
dziestych, a prócz niego nikt nie 
podejmował tego tematu aż po lata 
siedemdziesiąte121. W rozdziale tym 
Hitchcock omawia pokrótce tenden
cje architektury pozostające w opo
zycji zarówno do modernizmu, jak 
i do secesji122, akcentując wyraźnie 

120 H.R. Hitchcock, Architecture Nineteenth and 
Twentieth Centuries, Harmondsworth 1968,
s.-392-410.
121 Przyczyn tego stanu rzeczy Charles A. Jencks 
doszukuje się częściowo w fakcie, że style 
rewiwalistyczne (revivais') mają tendencje do 
przeradzania się w kicz - wówczas tradycja staje 
się tradycjonalizmem, a wszystko razem jest 
rodzajem ersatzu, czyli substytutem dla danego 
okresu, a nie twórczą kontynuacją tradycji ani 
naukową kopią (Ch.A. Jencks, op. cit., s. 90). 
Mogłoby to tłumaczyć lekceważenie ze strony 
krytyki, nie wyjaśnia jednak braku zainteresowa
nia historyków.
122 Jedną z form takiej opozycji było, pominięte
przez Hitchcocka, odrodzenie klasycyzmu Lu
dwika XVI, które dokonało się we Francji dzięki
takim architektom, jak Caries-Frédéric Mewes,
René Sergent, Hippolyte Aleksander Destailleur 
czy bracia Grandpierre. Ci uczeni i wyrafino-

działalność Sir Edwina Lutyensa 
(1869-1944)123, który aż do roku 
1939 górował nad wszystkimi inny
mi architektami swego pokolenia 
w Anglii, podejmując różnego ro
dzaju zamówienia - od małych 
domków po duże projekty urba
nistyczne124. Jednocześnie kwestia 
końca tradycyjnej architektury 
w wieku XX wydaje się autorowi 
absolutnie jasna i oczywista, a jej 
kres zbiega się z końcem II wojny 
światowej125. Tymczasem w Stanach 
Zjednoczonych analogiczna tradycja 
przetrwała w Waszyngtonie, gdzie 
po lata pięćdziesiąte wznoszono 
budowle federalne w neoklasycz- 
nych stylach, symbolizujących sta
bilność i ciągłość demokracji126.

wani architekci postępowali w ślad za Laloux, 
Giraultem i Nenotem (...), by zapewnić idealną 
oprawę dla zasobnego, kosmopolitycznego świa
ta śmietanki towarzyskiej ostatnich lat przed 
wielką wojną, świata tak przekonująco utrwalo
nego w powieściach Marcela Prousta — cyt. za: 
D. Watkin, Historia architektury zachodniej, 
Warszawa 2001, s. 524.
123 H.R. Hitchcock, op. cit., s. 404-409.
124 D. Watkin, op. cit., s. 549.
125 (...) resztki życia, które tliły się w tradycyjnej 
architekturze w drugim, a nawet trzecim dzie
sięcioleciu dwudziestego wieku, wygasły
w czwartej dekadzie. Sekcje zwłok architektury 
tradycyjnej były liczne i często przedwczesne. 
Przyczyny śmierci są wciąż przedmiotem dys
kusji, lecz sam fakt rozkładu jest obecnie [1958] 
powszechnie uświadomiony. H.R. Hitchcock, 
op. cit.-, cyt. za: Ch.A. Jencks, op. cit., s. 93-
126 D. Watkin, op. cit., s. 561.
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Architekci-moderniści z nie
ukrywaną niechęcią odnosili 
się do stosowania znaków symbo

licznych. Frank Lloyd Wright czy 
Walter Gropius stawiali wręcz znak 
równości pomiędzy stosowaniem 
stylów historycznych a brakiem 
kreatywności i charakteru127. Istnia
ło przy tym, choć wyraźnie igno
rowane przez badaczy, równoległe 
duże zainteresowanie architekturą 
konwencjonalną ze strony spo
łeczeństwa i powoli rodzący się 
powszechny oddolny sprzeciw wo
bec architektury eksperymentalnej. 
Nurt tradycyjny funkcjonuje bo
wiem nieprzerwanie, a objawia się 
przede wszystkim w architekturze 
rezydencjonalnej tworzonej na pry
watne zamówienie drobnych inwe
storów128. Stosowanie stylów histo
rycznych i języka symbolicznego, 
charakterystyczne dla przełomu 
postmodernistycznego, szło zasad
niczo w parze z rozczarowaniem 
modernizmem, jakie przyniosły lata 
czterdzieste i pięćdziesiąte129.

127 Ch.A. Jencks, op. cit., s. 52.
128 Jencks podaje przykład błędnego stosunku
architektów modernistów do znaku symbolicz
nego, jakim jest ich stosunek do spadzistego 
dachu, który w krajach północnych jest kon
wencjonalnym znakiem „domu”. Architekci 
odrzucili tę formę z powodów funkcjonalnych 
i estetycznych, pragnąc uzyskać ogrody na 
dachu, więcej przestrzeni i prostopadłościenne 
formy (Walter Gropius wyliczył sześć racjo
nalnych powodów do stosowania płaskiego 
dachu). Takie działania doprowadziły do otwar
tego kon/3ktu. Budynki z płaskimi dachami 
mieszkańcy uważali za obce. Wzmiankowane 
przez Jencks’a osiedle Pessac, wzniesione we
dług projektu Le Corbusiera, zostało zdewasto

Kryzys modernizmu nadchodził 
powoli. Pod koniec lat pięćdziesią

tych przez angielską i włoską prasę 
przetoczyła się ostra dyskusja na 
temat tego, który okres architek
toniczny najlepiej nadaje się do 
odrodzenia. Reyner Banham i jego 
mistrz Nikolaus Pevsner atakowali 
włoski styl neo-Liberty i wszystko 
to, co uważali za powrót do histo- 
ryzmu.

Artykuły i ataki prowadzone 
przez Banhama i Pevsnera od. 
1959 do 1962 roku miały na celu 
ostateczne zwalczenie wszelkich 
„nieprawomyślnych” ruchów ar
chitektonicznych. Pretekstem do 
debaty - pisze Charles A. Jencks 
- stały się budynki z ukrytymi lub 
nieokreślonymi aluzjami histo
rycznymi: muzea i dom towarowy 
Rinascnte z lat 1957-62, autorstwa 
Franco Albiniego, które przypo
minały tradycyjne budownictwo 
rzymskie. Torre Velasca w Medio
lanie (1957) wyglądała niemal jak 
średniowieczna wieża; w Casa del 
Girasole w Rzymie (1952) Luigi 
Moretti zastosował cokół z praw
dziwą rustyką. Natomiast w Anglii 
ironista Lubetkin użył kariatyd dla

wane przez pełnych niezrozumienia mieszkań
ców. Jencks przywołuje dodatkowo jedną 
z wielkich firm budowlanych w Wielkiej Bryta
nii, która w opozycji do modernizmu, w zgodzie 
z sondażami opinii społecznej, przyjęła za swój 
symbol rysunek sylwetek dwojga ludzi, idących 
pod rękę pod parasolem w kształcie spadzi
stego dachu. Gafy ktoś pragnie zmienić lub przy
najmniej wpłynąć na gusty i zachowanie 
w danej kulturze - jak pragnęli to zrobić archi
tekci moderniści — najpierw musi nauczyć się 
języka danej kultury. Ibidem, s. 52.
129 Jest to po prostu okres eksploatacji architek
tury projektowanej w duchu Karty ateńskiej, 
czyli czas spotkania się jej z długotrwałym użyt
kownikiem.

(255) Minouru Yamasaki, 
Nalleys Theatre, Seattle, 1962.

(256) Wysadzenie osiedla 
Pruitt-Iogew w St Louis, 
Missouri, 15 lipca 1972.
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(257) Longdon & Wilson, 
Jean Paul Getty Museum, Malibu.

obramowania porte-cochere już 
w roku 1939. Jednym z najbardziej 
udanych historyzujących obiektów 
była Casa Baldi Paolo Portoghesiego 
wybudowana w latach 1959-61130.

130 Ch.A. Jencks, op. cit, s. 81-82.

131 Ibidem, s. 82.

132 Ibidem.

133 Ibidem, s. 9.
134 H. Drzewiecki, Słowo wstępne, 
[w:] Ch.A. Jencks, Ruch nowoczesny 
w architekturze, Warszawa 1987, s. 13.

W roku 1955 Eero Saarinen 
(1910-1961), amerykański architekt 
fińskiego pochodzenia, zbudował 
w Kresge College kopułę ze skór
ki pomarańczy, aule oraz kaplice 
przypominające renesansowe 
i średniowieczne wzorce. Później, 
ewidentny historyzm w formie 
„kruchego gotyku” pojawia się do
piero w college’ach Stiles i Morse 
w Yale w latach 1958-1962. Dzie
dzictwo modernizmu jest jeszcze 
wciąż wyraźne i rzuca się w oczy 
w schematycznych i nieco tandet
nych detalach i w bryle131.

Półhistoryzm pojawił się w Ame
ryce około roku 1960 i był najlepiej 
widoczny w pracach Philipa John
sona oraz w kiczowatych nurtach 
twórczości Yamasakiego, Eda Sło
ne’a i Wallace’a Harrisona. Yama- 
saki i Stone zaczęli od wariacji na 
temat islamskich „krat i koronek” 
w roku 1958 i „prawie prawdziwe
go gotyku ” w roku 1962, kiedy to 
Yamasaki stworzył owe niesławne 
tuki instant w Seattle, oczekujące 
na przynależną do nich katedrę. 
Historyzm był wyciszony, nieco 
niepewny siebie, nie dokończony, 
nie była to ani aplikacja, ani rygo
rystyczny strukturalizmP2.

Rozczarowanie modernizmem 
osiągnęło punkt kulminacyjny 
w latach siedemdziesiątych, co 

dość dobitnie podsumował Charls 
A. Jencks: Architektura nowocze
sna zeszła z tego świata w St. Louis, 
Missouri, 15 lipca 1972 roku 
o godz. 15’’2 (mniej więcej), kiedy 
to niesławne osiedle Pruitt-Igoe, 
a raczej kilka z jego wielkopłyto
wych bloków otrzymało końcowy 
coup de grace za pomocą dynami
tu 133. Osiedle Pruitt-Igoe, składa
jące się z 14-piętrowych bloków, 
zbudowano w latach 1952-1955 
według najbardziej postępowych 
ideałów nowoczesnej architektury 
i Karty Ateńskiej. W roku 1951 pro
jekt otrzymał prestiżową nagrodę 
American Institute of Architects. 
Pełno tam było słońca, przestrzeni 
i zieleni - czyli tego co Le Corbusier 
nazywał „trzema podstawowymi 
radościami urbanizmu”134.

Ideały zrodzone ze studiów nad 
człowiekiem okazały się wyjątkowo 
nieludzkie, a idee przejęte z dok
tryn filozoficznych: racjonalizmu, 
behawioryzmu i pragmatyzmu 
- równie nieracjonalne, jak same 
filozofie. Wielki eksperyment rewo
lucji w architekturze zapoczątkowa
ny na początku wieku przez grupę 
intelektualistów okazał się równie 
nieudany, jak towarzyszące im eks
perymenty ekonomiczne, społecz
ne i polityczne.
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Owa radykalna „ minimalistycz- 
na ” architektura - komentuje pro
fesor David Watkin - była rezulta
tem próby odrzucenia wszystkiego 
co „burżuazyjne" czy „nieczyste”, 
włącznie z dwuspadowymi dacha
mi, kolumnami, dekoracją, gzymsa
mi i profilami, symetrią i przytulno- 
ścią. Efekt tego to przeciekające, wy
magające ciągłej naprawy płaskie 
dachy, brak gzymsów, a więc biało 
tynkowane ściany zawsze z zacie
kami i plamami, rdzewiejące, me
talowe okna, wąskie korytarze, ni
skie pomieszczenia, brak zarówno 
poczucia prywatności, jak i efektu 
okazałości, pozbawione wdzięku 
eksponowanie infrastruktury tech
nicznej, nadmierne użycie szkła, 
powodujące niemal nierozwiązy
walne problemy przegrzewania lub 
utraty ciepła. Przetrwanie przez 
pięćdziesiąt lat, nawet w domu bo
gaczy, takiej estetyki - bo jest to este
tyka, estetyka pozbawiona funkcjo
nalnego uzasadnienia - to ilustra
cja jednej z najdłuższych opowieści 
o nowych szatach cesarza135.

135 D. Watkin, op. cit., s. 519-520.
136 Należy przez to, niestety, rozumieć: całych 
pokoleń młodszych architektów chełpiących się 
swoją ignorancją historyczną, co istotnie odróż
niało ich od własnych nauczycieli — twórców 
modernizmu. Jest godnym odnotowania fakt,
iż modernizm w swoim stadium początkowym 
architektów wykształconych klasycznie zdawał 
się bronić najlepiej i wydał bezsprzecznie naj
lepsze dzieła.
137 Ch.A. Jencks, Architektura..., s. 87.
138 Zdaniem Venturiego budynki powinny 
wyglądać jak dekorowane budy, nie kaczki. 
(Ibidem, s. 44). Stanowisko Venturiego polegało 
wówczas na powrocie do komercyjnej tandety
i dziewiętnastowiecznego eklektyzmu z powo
du ich zdolności do przekazywania informacji 
na poziomie masowym (Ibidem, s. 87). Venturi 
opowiadał się za stosowaniem środków zapoży-

Odpowiedzią miał być postmo
dernizm i jego swobodne podejście 
do historii i historyzmu. Pierwsze 
próby przełamania zakonnej nie
malże postawy grona architektów 
wyuczonych w duchu Baubausu 
i Karty Ateńskiej136 podjął Robert 
Venturi, pierwszy, który w agre
sywny sposób zastosował ozdobny 
gzyms i tradycyjny symbol — łuk 
w bramie137. Polemika Roberta Ven- 
turiego z modernizmem w pierw
szym okresie była skoncentrowana 
na sprawach gustu, a dopiero 
w późniejszym — na symbolice138.

***

W
 październiku 1975 roku 
otwarto w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej

MoMA w Nowym Jorku wystawę 
zorganizowaną przez Arthura Dre- 
xlera zatytułowaną Architektura 
Ecole des Beaux-Arts139. Okazała 
się ona niezwykłym wydarzeniem 
artystycznym. Oto nagle ośrodek 
architektury awangardowej promo- 

czonych z innych sztuk plastycznych „ansując 
antyarchitekturę. (R. Venturi, D. Scott-Brown, 
[w:] H. Klotz, J.W. Cook, Architektur im Wieder
spruch, Zürich 1974, s. 253. Cyt. za J. Sławińska, 
Ruchy protestu w architekturze współczesnej, 
Wrocław 1995, s. 55). Po 1980 roku stanowisko 
Venturiego ewoluowało w stronę tego, co Ro
bert Stern określił jako ironiczny klasycyzm 
i co wyraziło się w sposób najpełniejszy w reali
zacji rozbudowy londyńskiej Galerii Narodowej 
(1985-1991). G. Lupfer, J. Paul, P. Sigel, 20th 
century. Robert Venturi, Denisce Scott Brown, 
Steven Izenour, [w:j Architectural theory from 
the renaissance to the present. 89 essays on 117 
treatises, Köln - London - Los Angeles - Ma
drid - Paris - Tokyo 2003, s. 790.
139 A. Drexler, Architecture of the Ecole des Be- 
aux-Arts, Katalog wystawy, MoMa, New York 
X 1975-1 1976. 

(258) Robert Kier 
makieta miasta Atlantis na Teneryfie.
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wał powrót do wartości dziewięt
nastowiecznych: ornamentu za
miast pseudofunkcjonalizmu (...) 
miejskości i budynków publicznych 
zamiast masowego budownictwa 
mieszkaniowego, dbałość o detal 
historyczny w miejsce abstrakcyj
nego, bezczasowego elementu 14°. 
Zarówno sama wystawa, jak i wiele 
ważnych książek o architekturze 
ery wiktoriańskiej i edwardiańskiej, 
wydanych na początku lat siedem
dziesiątych, w których historyzm 
był zawarty, choć nie otwarcie pro
pagowany 40 141, przyczyniły się do 
intensyfikacji zainteresowania ze 
strony architektów i studentów ar
chitektury pomijanymi przez dzie
sięciolecia problemami.

l40Ch.A. Jencks, op. cit., s. 95.
141 Ibidem.
142 D. Watkin, op. cit., s. 576.
143 Ibidem.

Istotną, powstałą w tym okresie 
budowlą o silnych reminiscen
cjach historycznych jest J. Paul 

Getty Museum (1970-1975), które 
mieści zbiory J.P. Getty’ego w Ma
libu, w Kalifornii, zaprojektowane 
przez spółkę Longdon & Wilson 
z Los Angeles. Architektem był 
Edward Genter, a konsultantem 
archeolog dr Norman Neuerberg. 
Źródło inspiracji stanowiła starożyt
na Villa dei Papyri w Herkulanum. 
Jak pisze David Watkin: Muzeum, 
ze swymi wspaniałymi wnętrzami, 
perystylem i regularnymi ogroda
mi, jest bezbłędnym odtworzeniem 
starożytnego rzymskiego przepychu 

i urzeczywistnia ambicje licznych 
architektów i mecenasów okresu 
neoklasycznego, takich jaka Schin- 
kel i pruski następca tronu Fryde
ryk Wilhelm 142.

Rayner Banham, który czasem 
entuzjastycznie popierał podobne 
odtworzenia w stylu pop, tym ra
zem jednak potępił ten obiekt za 
jego martwy wygląd: Erudycja 
i poziom wykonania są tak dosko
nałe i tak absolutnie martwe, jak 
zawsze w tego typu perfekcyjnych 
rekonstrukcjach... Nie rozlano tu 
nigdy ani krwi, ani spermy, ani 
wina, ani żadnego innego życio
dajnego soku 143.

Jako obiekt funkcjonalny - ko
mentuje David Gebhardt - Mu
zeum Getty’ego wydajesię spełniać 
swą muzealną funkcję tak samo 
dobrze - a nawet lepiej- niż więk
szość ostatnio wybudowanych mu
zeów (...) [projektanci] wykazali 
znacznie dalej idące zrozumienie 
dla potrzeb szerokiej publiczności, 
niż się to zdarzyło w jakimkolwiek 
z ostatnio ukończonych „ nowocze
snych ” budynków wzniesionych 
w Ameryce144.

Najdonioślejsze głosy należą jed
nak do urbanistów. Na tym polu 
zmiany wywołane przez kryzys 
modernistyczny, najbardziej i naj- 
przykrzej może odczuwalne, zaszły 
najdalej145. W urbanistyce styl neo-

144 D. Gebhardt, Getty’s Museum, „Architecture 
Plus”, IX-X 1974, s. 57-60. Cyt. za Ch.A. Jencks, 
op. cit., s. 93-94.
145 Trudno dziś znaleźć obrońców modernistycz
nego ujęcia przestrzeni miejskiej podzielonej na 
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rodzimy jest oczywiście powiązany 
z trendami rewaloryzacyjnymi, 
które przed rokiem 1975 również 
stały się częścią polityki władz146. 
Pionierami tego nurtu byli bracia 
Robert i Léon Krier - obaj urodzeni 
w Luksemburgu. Konsekwentnie 
głosili pierwszeństwo odtwarzania 
układu miast przez przywrócenie 
tradycyjnych hierarchii ulic, pla
ców, budowli publicznych i pomni
ków, które nowocześni architekci, 
planiści i inwestorzy budowlani 
wszędzie niszczyli147. Starszy, 
Robert (ur. 1938), był związany 
z odrodzonym przez Aida Rossiego 
włoskim racjonalizmem lat dwu
dziestych, zwłaszcza Giuseppe Ter- 
ragniego. Léon Krier (ur. 1946) je
dyny w swoim rodzaju przeciwnik 
stylistycznego pluralizmu i postmo
dernizmu, potępiający je jako nie
poważny kiczpoświęcił dużo czasu 
w dużej mierze niezrealizowanym 
idealnym projektom uporządko
wanych i harmonijnych zespołów 
urbanistycznych 148. Do nieco wi
zjonerskich projektów i realizacji 
Leona Kriera należą projekty dla

strefy. Konferencja zakończona podpisaniem 
Karty Machu Piechu odżegnała się od strefowe
go układu miejskiego. W 1977 roku sygnatariu
sze tego aktu sformułowali prawie wszystkie 
postulaty propagowane przez wojujących anty- 
modemistów. Pomimo wszystko utrzymywali, 
że Karta Ateńska 1933 roku jest dla naszej epoki 
dokumentem podstawowym. Można ją uaktual
nić, ale nigdy odrzucić. Wiele z jej 95 punktów 
jest nadal w pełni aktualnych. Karta Machu 
Piechu, „Architektura”, 9-10/1978.; cyt. za: 
J. Sławińska, op. cit., s. 88.
146 Ch. A. Jencks, op. cit., s. 98.
147 D. Watkin, op. cit., s. 584. Bracia Krierowie
- pisze z kolei Ch.A. Jencks (op. cit., s. 108)
- postępują w zasadzie według zasad Camilla 
Sitte, dotyczących podkreślenia ciągłościprze- 

kwartału la Villette (1976) i dla Hal 
(1979) w Paryżu oraz dla centrum 
miksta (1977) i dla Tegel (1980) 
w Berlinie. Jego odtworzenie willi 
Pliniusza (1985), jako wizerunek 
idealnego miasta, oraz oszałamia
jąco bogaty w skojarzenia projekt 
nowego miasta Atlantis (Atlantydy) 
na Teneryfie (1988), znalazły mi
niaturowe odzwierciedlenie w pro
jekcie szkoły dla pięciuset uczniów 
w Saint-Quentin-en-Yvelines we 
Francji (1977-1979)149.

Kolejnym spektakularnym wy
razem zmiany nastroju stała 
się wystawa znacząco zatytułowa

na „Obecność przeszłości”, która 
odbyła się w 1980 r. w Wenecji 
(pierwsza międzynarodowa wysta
wa zorganizowana przez weneckie 
Biennale) i została później pokaza
na w Paryżu i w San Francisco150. 
Zaprezentowana tam została „Stra- 
da Nuovissima”, ulica z dwudzie
stoma fasadami zaprojektowanymi 
przez różnych architektów, między 
innymi Roberta Venturiego, Charle- 
sa Willarda Moore’a, Ricarda

strzeni miejskiej jako negatywu bryły, który pły
nie, pulsuje i osiąga crescendo wokół budynków 
użyteczności publicznej - katedra lub szkoła 
mogą służyć jako pretekst dla stworzenia agory. 
Wypełnienie miejskiej przestrzeni publicznej sta
nowi antytezę praktyki modernistycznej- wolno 
stojących, funkcjonalistycznych obiektów.
148 D. Watkin, op. cit., s. 584.
149 Ibidem.
150 La Presenza del Passato. Prima Mostra In- 
temazionale di Arcbietettura. Corderia dellAr- 
senale. La Biennale di Venezia 1980. Settore 
Architettura, Katalog wystawy, Venezia 1980.
Także: B. Gadomska, A. Gliński, Obecność prze
szłości czyli retrospekcja o Biennale, „Architektu
ra” 1982, nr 2, s. 25-27.

(259) Allan Greenberg 
J. Wilson Newman Pawilon, 

Charlottesville, Virginia
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Bofilla151, Hansa Holleina (ur. 1934) 
oraz Leona Kriera. Większość 
z nich zastosowała porządki, czy 
to w sposób dramatyczny, czy też 
zmanierowany lub żartobliwy152.

153 RIBA, czyli Royal Institute of British Architects 
powstała w 1834 roku.
154 W przemówieniu książę Walii powiedział: By
łoby tragedią, gdyby charakter i sylwetka naszej 
stolicy były dalej niszczone, a katedra św. Pawła 
została przytłoczona przez jeszcze jeden olbrzymi 
szklany kikut, nadający się bardziej do śródmie
ścia Chicago niż Londynu. (...) Wygląda na to, 
że zamiast projektowanej rozbudowy eleganckiej 
elewacji Galerii Narodowej, która uzupełniałaby 
ją poprzez kontynuację zasady kolumn i kopuł, 
otrzymamy coś, co przypomina budynek straży 
pożarnej w wielkiej skali, łącznie z wieżą i syre
ną. Byłbym w stanie zrozumieć to podejście
w stylu High Tech, gdyby zakładało całkowite 
zburzenie Trafalgar Square i rozpoczęcie od 
nowa, z jednym tylko architektem odpowiedzial
nym za całość. Natomiast to, co nam proponują, 
przypomina szkaradny wrzód na przystojnej 
twarzy drogiego (nam) przyjaciela Całość 
przemówienia dostępna jest na oficjalnych 
stronach internetowych księcia Walii (http:// 
www.princeofwales.gov.uk/speeches/architectu- 
re_30051984.html).
155 Podczas dorocznej uroczystej kolacji Corpora
tion of London Planning and Communication 
(http://www.princeofwales.gov.uk/speeches/ 
architecture 02232987.html).
156 http://www.princeofwales.gov.uk/speeches/ 
architecture_02232987.html

W dyskusję z modernizmem 
włączył się dość nieoczekiwanie 
następca tronu Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej - książę Karol 
Windsor. 30 maja 1984 roku, wy
głaszając w Hampton Court prze
mówienie z okazji 150. rocznicy 
powstania Królewskiego Instytutu 
Architektów Brytyjskich153, książę 
Karol ostro zaatakował archite
kturę współczesną i zdystansowa
nie jej twórców wobec dziedzictwa 
przeszłości. Nie przebierając w sło
wach, brytyjski następca tronu jed

noznacznie potępił przebudowę 
londyńskiej Galerii Narodowej 
i otoczenia Trafalgar Square154. 
Przemówienie to obraziło wielu 
architektów i wywołało burzę 
w prasie. Kolejne przemówienie, 
wygłoszone trzy lata później, 
1 grudnia 1987 roku w Manison 
House155, dodatkowo zaogniło kon
flikt. Książę stwierdził, że współcze
sne planowanie stało się ni mniej, 
ni więcej tylko kontynuacją działań 
Luftwaffe. Gdy niemieckie bombow
ce zniszczyły nasze budynki nie 
zastąpiono ich niczym innym jak 
śmieciami (rubble)156. Zarzuty 
w prasie dotyczyły przede wszyst
kim ignorancji zawodowej księcia 
i jego nietaktownych określeń. 
Brak jasnej koncepcji sanacji archi-

(260) Quinlan Terry, 
Waverton House, Cotswolds, 
Gloucestershire, Anglia

(261) Quinlan Terry,
Richmond Riverside, Surrey, Anglia

1,1 Ricardo Bofil i jego zespól Taller de Arquitec
tura stworzyli m.in. projekt osiedla dla St Quen- 
tin-en-Yvelines koło Paryża. W monumentalnym 
założeniu urbanistycznym z centralnym okrą
głym placem operowano prefabrykowanym żel
betowym detalem na dużą skalę. (J.C. Garcías, 
Versailles for thepeople, „Architectural Reviev”, 
R. 84: 1980, nr 11, s. 297-300). Z. Tołłoczko 
w swojej książce poświęconej dziejom history- 
zmu w architekturze (Sen architekta, czyli o hi
storii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. 
Studia i materiały, Kraków 2002) zwraca uwagę 
na jeszcze jeden przykład takiego zastosowania 
żelbetu — inicjatywy podjętej przez władze 
Berlina Wschodniego w latach 1986-1989, 
wypełniania luk w zabudowie najstarszej 
dzielnicy miasta, Nikolaviertel. (...) zastosowa
no stylizowane historycznie, ale prefabrykowa
ne z żelbetu elementy fasad, nawiązując do 
kamienic mieszczańskich i ich stylistyki pocho
dzących z różnych okresów dziejów dzielnic 
- pisze ZdzisławaTołłoczko. - Ten żelbetowy 
posttradycjonalizm raczej niż postmodernizm, 
jest osobliwym dość wyzwaniem pod adresem 
wszechwładnego przez kilka dekad stylu mię
dzynarodowego i przewartościowania ocen 
architektury nowoczesnego tradycjonalizmu. 
(Ibidem, s. 291-292). Z niezwykle interesującą 
książką Zdzisławy Tołłoczko zapoznałem się już 
po ukończeniu pracy nad niniejszą publikacją.
152 D. Watkin, op. cit., s. 573. 
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tektuiy nie był podnoszony. Tym
czasem książę zaangażował się 
w dyskusję.

W 1988 roku BBC wyemitowała 
program telewizyjny z udziałem 
Karola księcia Walii poświęcony 
degenerującemu wpływowi współ
czesnej architektury. W programie, 
a następnie w wydanej w 1989 
roku książce157 książę Karol wyra
żał obawę co do rozbieżności po
glądów współczesnych architektów 
z oczekiwaniami obywateli. Dość 
szczegółowo omawiając błędy po
pełnione w planowaniu odbudowy 
Londynu po II wojnie światowej, 
książę Karol ostro krytykował nie 
tylko architekturę współczesnej 
awangardy, funkcjonujący już post
modernizm, ale również i wcze-

157 Prince of Wales, A Vision of Britain: A perso
nal View on Architecture, London 1988.
1,8 Postulat ludzkiej skali i ludzkich proporcji 
nawiązujący pośrednio do witruwiariskiej ge
nezy porządków byl tu najwyraźniej ukłonem 
w stronę klasycyzmu jako takiego i antycznych 
źródeł architektury europejskiej. Zob. także: Wi- 
truwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, przeł.
K. Kumaniecki, Ks. III, rozdz. 1.9, Warszawa 
1999, s. 75.
159 Książę Karol ujął swój program w dziesięciu 
następujących punktach:
1. KWESTIA MIEJSCA. Budynki nie powinny 
dominować nad krajobrazem bez wyraźnej 
przyczyny (patrz hierarchia), a w wielu przypad
kach powinny być dzielone na niskie segmenty 
— zatem: raczej płasko niż wysoko. 2. KWESTIA 
HIERARCHII. Rozmiar budynków winien być 
dostosowany do stopnia ich wagi. 3. KWESTIA 
SKALI. Gigantyczne budowle winny być jedynie 
wynikiem świadomych aspiracji społeczności lo
kalnej. 4. KWESTIA HARMONII. Każdy budynek 
winien uwzględniać charakter budynków swego 
otoczenia. 5. KWESTIA PRYWATNOŚCI. OGRO
DZENIE. Prawo wydzielenia własnej części po
sesji i odgrodzenia jej od świata murem winno 
być zachowane. 6. KWESTIA MATERIAŁÓW. 
Powinniśmy odrzucić beton, tworzywa sztuczne, 
aluminium, maszynową cegłę etc. w imię użyt
kowania naturalnych komponentów lokalnych. 

śniejsze rozwiązania modernistycz
ne, które przysłaniały wiktoriańską 
zabudowę miasta. Co ważniejsze, 
postulował nawrót do architektury 
klasycznej, o ludzkiej skali i ludz
kich proporcjach158. Z tym poglą
dem miały się identyfikować oczy
wiste, w jego mniemaniu, tęsknoty 
przeciętnego obywatela159. Zarówno 
program telewizyjny, jak i książka 
wywołały trwającą do dziś niezwy
kle żywiołową polemikę na łamach 
brytyjskiej i - w mniejszym stopniu
- światowej prasy architektonicznej. 
Dyskusja ta wpłynęła bezpośrednio, 
z tytułu rangi uczestnika, jakim był 
następca tronu, na upolitycznienie
i rozszerzenie dyskusji wcześniejszej
- toczącej się wśród specjalistów; 
zaowocowała nie tylko nawałem

7. KWESTIA DEKORACJI. Odrodzenie archi
tektury ma nastąpić przez odrodzenie detalu 
w duchu „Arts & Crafts”. 8. KWESTIA SZTUKI. 
Sztuka ma na nowo stać się integralną częścią 
nowych budowli. 9. KWESTIA OŚWIETLENIA 
I OZNAKOWANIA. Powinniśmy kontrolować 
ekspansję wielkotablicowej reklamy, jaskrawych 
znaków informacyjnych i zimnego, sodowe
go oświetlenia budynków. 10. WSPÓLNOTA 
MIESZKAŃCÓW. Społeczność powinna włą
czyć się aktywnie w rozwój otoczenia, (http:// 
www.princeofwales.gov.uk/about/princeswork/ 
architecture vision.html). Ten dziesięciopunkto- 
wy plan sanacji architektury ma, w mniemaniu 
autora, wyrażać powszechną tęsknotę za archi
tekturą tworzoną z myślą o konkretnym odbior
cy. Jest odejściem od „społecznego "Jej wymiaru 
i zwrotem na powrót ku społeczeństwu rozumia
nemu jako zbiór niezależnych jednostek. Pośród 
postulatów uderzają jednak uproszczenia
i nieścisłości. I tak chociażby „kwestia hierarchii 
ważności” pozostaje, przynajmniej jak dotąd, 
niejasno sprecyzowana; większość założeń jest 
nadal bardzo ogólnikowa, tak ogólnikowa, iż 
bez mała można by wpasować w nie realizacje 
absolutnie niezgodne z intencją autora, którego 
gust oscyluje prawie wyłącznie wokół XVIII- 
i XIX-wiecznych budowli klasycznych. Takie 
jednoznaczne w swojej oczywistej, wydawało
by się, utopijnościpostawienie kwestii rozwoju 
architektury wywołało ostry protest środowiska 
architektów. 
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publikacji na temat współczesnej 
architektury klasycznej, ale przy
czyniała się do jej popularyzacji.

Peter Davey, jeden z głównych 
oponentów księcia Karola, opi
niotwórczy redaktor „Architectural 
Reviev”, krótko po wyemitowaniu 
programu zarzucił księciu zredu
kowanie architektury do poziomu 
wyglądu zewnętrznego 16°, tymcza
sem wystąpienia księcia skupiły 
wokół jego osoby wszystkich tych, 
którym obca była modernistyczna 
powściągliwość, jak i postmoderni
styczna żywiołowość. Obok urba
nistów, wśród których znaleźli się 
obaj bracia Krier160 161, dołączyli do 
księcia rewiwaliści. Patronat księ
cia objął jednocześnie takich arty
stów, jak Quinlan Terry (ur. 1937), 
Robert Adam (ur. 1948) czy Allan 
Greenberg (ur. 1938).

160 P. Davey, Hope After Horror, „Architectural 
Reviev”, London 1989, nr 5, s. 23. Liczne listy 
jakie napłynęły do redakcji spowodowały, że re
daktor wycofał się z tego sformułowania. Por.
A. Stone, Appearance not so trival, op. cit., s. 9-
161 Leon Krier zaprojektował nowe miasto ze
skromnymi domami w Poundbury (od 1988),
Dorset, w kornwalijskiej posiadłości księcia 
Walii. W Stanach Zjednoczonych wiele takich
projektów stworzyła Jacquelin Robertson. 
Należy do nich plan generalny i Clubhouse 
(lokal klubowy) dla New Albany, Ohio, gdzie 
udało się jej zachować wiejski charakter. Lepiej 
znane są dwa założenia na Florydzie Andresa 
Duany’ego i Elizabeth Plater-Zyberk: nowe mia
steczko uzdrowiskowe Seaside (1987) i nowa 
wioska Windsor (1989), z domami o konstrukcji

Greenberg, jeden z głównych 
architektów-tradycjonali- 
stów w Stanach Zjednoczonych, 

zaprojektował okazale publiczne 
pomieszczenia w samym sercu 

Waszyngtonu162. Jego ,J. Wilson 
Newman Pavilion” wzniesiony 
w Charlottesville w stanie Virginia 
uzupełnia XIX-wieczny „Faulkner 
House”, utrzymując ciągłość stylu 
kolonialnego w obu budynkach 
należących do stanowego uniwer
sytetu. Inne rezydencje Greenber- 
ga, jak „Huckelberry House” czy 
„Residencein Greenwich”163, ope
rują motywami zaczerpniętymi 
z architektury palladiańskiej i póź- 
nodziewiętnastowiecznych rozwią
zań formalnych. Twórczość Green- 
berga cechuje niezwykła różnorod
ność: w News Building (1988-1992) 
w miejscowości Ateny (Athens) 
w stanie Georgia, w którym przy
gotowuje się trzy gazety i dwa cza
sopisma, Greenberg stosuje surowy 
dorycki portyk z niekanelowanymi 
kolumnami bez baz164.

W Anglii działali Raymond Erith 
(1904-1973) i Quinlan Terry, 
autorzy akademickich projektów 

w stylu klasycystycznym. Posia
dłość wiejska w Kingswalden Bury 
w Hertfordshire (1971) ich autor-

słupowo-belkowej z krokwiami i kolumnami. 
D. Watkin, op. cit., s. 584-586.
162 A. Papadakis, Classical modem architecture, 
Paris 1997, s. 50-53.
163 Obydwa obiekty w Conecticut. Ibidem, s. 54- 
55,58-59.
164 Wnętrze News Buildig - pisze D. Watkin 
- cechuje nieoczekiwana różnorodność. Za 
portykiem znajduje się wygięta ściana, w dużym 
stopniu przeszklona, ale w całości artykułowana 
profilowaniami. Dalej mieści się hall ze scho
dami otoczonymi kolumnadami w jaskrawych 
barwach - niżej o porządku doryckim, wyżej 
jońskim. Dwie niższe kondygnacje na tyłach 
stromo opadającej działki, służące do ceiów 
produkcyjnych, mają schinklowskie słupowo-bel- 
kowe formy, (op. cit., s. 583). 
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stwa jest zarazem w stylu Palladia 
i Adama, z georgiańskimi fragmen
tami165. Erith był tolerowany przez 
establishment architektoniczny (zo
stał nawet członkiem Royal Acade- 
my i brał udział w pracach Royal 
Fine Art. Commission), uważany 
był bowiem za endemit166. Terremu 
jednak nie wybaczono powrotu do 
klasycyzmu, gdy jako stosunkowo 
młody architekt podjął współpracę 
z Erithem w 1962 roku, występu
jąc już odtąd przez jedenaście lat 
pod szyldem Erith&Terry. Liczne 
podróże do Rzymu i na Środko
wy Wschód w latach 1962-1972 
pogłębiły znajomość architektury 
klasycznej i wpłynęły na rozwój 
artystyczny architekta167.

165 Ch.A. Jencks, op. cit., s. 91.
16ć K. Powell, Introduction, Iw:] „Architectural 
Monographs" No 27. Quinlan Terry - selected 
works, red. R. Economakis, A. Papadakis, Lon
don 1993, s. 7.
167 Terry prezentował się podczas wspomnianej 
wcześniej weneckiej wystawy „Obecność prze
szłości”, przedstawiając projekty domów w Frog
Meadow, Dedham, Anglii powstałych częściowo
przy współpracy z Erithem w latach 1967-1980.
Były to niemalże wyjęte z XVIII wieku wariacje

Terry wzniósł między innymi 
katedrę w Brentwood, Essex (1990- 
1991), bazylikową dobudówkę 
do neogotyckiego kościoła, oraz 
masywną dorycką bibliotekę dla 
Downing College w Cambridge 
(1991-1993). Jego dziełem jest rów
nież zabudowa tzw. „Richmond Ri
verside” (1984-1989), Surrey, która 
udowodniła, że komercyjna rozbu
dowa centrum historycznego mia
sta nie musi go niszczyć. Ze swymi 
zachwycającym i dziedzi ńca m i, 

tarasami i bramami, Richmond 
Riverside stanowi ważny wkład do 
procesu rekonstrukcji starych i bu
dowy nowych miast, który odegrał 
tak ważną rolę w późnych latach 
XX wieku 168. Wstręt do nowocze
sności i niechęć do wielkomiejskie
go życia odsunęły architekta od 
opisywanej debaty, którą obserwo
wał z Dedham, Colchester w hrab
stwie Essex, gdzie na stałe osiadł.

Quinlan Terry pozostaje jednak 
głównym reprezentantem rewi- 
walizmu w architekturze. Jedna 
z rezydencji projektowanych przez 
niego - „Waverton House” (1978- 
1980) w Cotswolds, Gloucester
shire, była nawet komentowana 
(z mieszaniną zdziwienia, niechęci 
i uznania) na łamach „Architectural 
Reviev”169. Budynek w Cotswolds 
nie jest pastiszem ani kopią osiem
nastowiecznej architektury. Archi
tekt zakładał, od samego początku, 
że stworzy coś nowego. Rama
mi dla twórczości były zarówno 
współczesne wymagania klienta, 
jak i doświadczenia architektury 
palladiańskiej okresu Georgian 
i problemy z jej użytkowaniem 
związane170. Wielotraktowy układ 
pomieszczeń korpusu głównego

palladiańskie. Katalog: La Presenza del Passa- 
to..., s. 301-303.
168 D. Watkin, op. cit., s. 583-584.
169 Zarówno plan, jak i fotografie opublikowano 
na łamach prasy. D. Cruickhank, Quinlan Terry: 
Costwold Classic, „Architectural Reviev”, R. 85: 
1981, nr 9, s.157-160.
170 U Palladia flankujące casa del padrone skrzy
dła mieściły zabudowania gospodarcze, tym 
samym wille Palladia były „ małymi wioskami ”. 
Terry zrezygnował w ogóle z zabudowań wiej- 
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zakłócają tylko czasem wymogi 
wieku XX (winda), lecz proporcje 
pomieszczeń są niewątpliwie 
palladiańskiej proweniencji171. 
Z zewnątrz bryła domu nawiązuje 
do oszczędnych i surowych angiel
skich rezydencji XVII-wiecznych172 
czy nawet realizacji późniejszych. 
Detal architektoniczny sprawia 
więcej kłopotu. Trójarkadowo 
otwartą na taras loggię pierwszej 
kondygnacji środkowego ryzalitu 
odnajdujemy u Palladia173. Problem 
sprawiają już proporcje okien 
- w pierwszej kondygnacji szero
kie na 4 stopy, a w drugiej na 3,5. 
Takiego rozwiązania u Palladia nie 
znajdziemy. Jest ono charaktery
styczne dla wczesnodziewiętnasto- 
wiecznej architektury angielskiej174. 
Widać tu doskonale łatwość prze
twarzania doświadczeń przeszłości, 
jaką operuje architekt.

Położenie domu „Waverton” 
wskazuje na ziemiańskie ambicje 
właścicieli. Dom, wspaniale wpi
sując się w krajobraz, zdaje się 
bowiem stać na swoim miejscu od 
setek lat. Otoczony starodrzewiem 
markuje doskonale starszą budow

lę, a jednocześnie współgra harmo
nijnie z otaczającą przyrodą. Nie 
bez znaczenia pozostaje użycie ka
mienia lokalnego pochodzenia175. 
Takie realizacje jak „Waverton” 
czy „Richmond Riverside” zbierały 
druzgocące recenzje krytyki przy 
pełnym poparciu lokalnych spo
łeczności i samych użytkowników.

Głosy krytyczne nie powstrzy
mały zatem rozwoju ruchu - 
i tak w gmachu Muzeum Wiktorii 

i Alberta w Londynie już w 1989 
roku odbyła się wystawa A Vision 
of Britain, podczas której prezen
towano liczne projekty historyzu
jące. Najbardziej charakterystyczny 
wydaje się projekt zagospodarowa
nia dużego miejskiego założenia 
przy północnym boku katedry 
św. Pawła w Londynie zwanego 
„Paternoster Square” i zastąpie
nie zdezaktualizowanych bloków 
Holforda. W założeniu, w którym 
bardzo wyraźnie odczuwa się pra
gnienie powrotu do utraconych 
wartości176, konstrukcja i materiały 
miały być tradycyjne, a murowane 
ściany same unosić swój ciężar

skich, a w barcessach rozmieścił dodatkowe 
apartamenty i garaże. Tym samym Waverton 
duchem bliższe staje się luksusowym posiadło
ściom z połowy XVIII wieku niż folwarkom 
Palladia (ArcbitecturalMonographs No 27. 
s. 56- 57).
171W wieku dwudziestym ergonomia staje się 
świętą zasadą, której nie sposób podważać, plan 
układu pomieszczeń Waverton wskazuje jednak 
na mistrzostwo kompromisu między wygodą 
rozumianą jak najbardziej współcześnie a kla
syczną harmonią proporcji.
172 Autor analizy przywołuje tu Hugh May’a Eltham 
Lodge z ok. 1664 (Kent). D. Cruickhank, op. cit.

173 Ibidem.

174 Na przykład w „Dodington House” Jamesa 
Wyatta 1798-1808 jako przejaw Greek Revival 
czy National Gallery w Londynie Williama Wil- 
kinsa (Ibidem).

175 Do budowy użyto lokalnych odmian kamie
nia Costwold. Bezpośrednio po ukończeniu 
budowy nowy kamień dawał nieprzyjemne 
wrażenie rekonstruowanego zabytku. Wrażenie 
to znikło po kilku latach, gdy na skutek deszczy 
kamień zmienił barwę na ciemniejszą (Ibidem).

176 D. Watkin, op. cit., s. 586.
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(konstrukcyjna rama nie dźwiga 
bowiem ścian, a jedynie równowa
ży napór boczny)177. W prasie 
głównie atakowano ten właśnie 
projekt178 autorstwa zespołu ar
chitektów pod kierunkiem Johna 
Simpsona, autora planu general
nego. Byli to architekci angielscy: 
Quinlan Terry, Robert Adam, Terry 
Farrell i Paul Gibson, architekt an- 
gielsko-grecki Demetri Porphyrios, 
mający swoje biuro w Londynie, 
oraz architekci amerykańscy - 
między innymi Allan Greenberg, 
a głównym zarzutem stało się, pa
radoksalnie, zaprzeczenie zasadzie 
zgodności formy z przeznacze
niem. Największym zastrzeżeniem 
pozostaje to, iż (...) klasycyzm (...) 
jest z natury symboliczny (...) I tak 
to, co każdy wykształcony [cultiva
ted] człowiek rozpozna jako Bap- 
tysterium (a więc święte miejsce) 
okazuje się być sklepem z pamiąt
kami 179. Według publicystów „AR” 
wystawa prezentowała architekturę 
z założenia hierarchiczną, chrześci
jańską, udzielną [soveregin] i zadu
faną w sobie180.

177 Ibidem, s. 587.
178 [ P.D.], News&revievs, „Architectural Reviev”, 
R. 93: 1989, nr 10, s. 4, 9.
179 Ibidem, s. 4.
180 Ibidem.
181 Buildling Classical. A Vision of Europe and

Trzy lata później, jesienią 1992 
roku, w Bolonii otwarto kolejną 
wystawę Ex Tenebris Lux. A Vision 
of Europe 181, gdzie pokazano pra
ce całego szeregu architektów: 
obu Krierów, Jeremiego Dixona, 
Hilmer&Sattler, Adolfo Natalianie- 

go, Michaela Reardona, Ela Wahila, 
Paolo Portoghesiego, Maurice’a 
Culota, Demitriego Porphyriosa, 
Quinlana Terry’ego, Johna Simpso
na, Roberta Adama i innych. 
Zaprezentowano ponad sto sche
matów w działach: miasta, kwa- 
tery-dzielnice, założenia urbani
styczne, bloki mieszkalne - miesz
kaniówka, budynki publiczne, 
budynki prywatne, budownictwo 
wiejskie. Wystawa, której nie przy
jęło Bolońskie Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej182, według komenta
torów („Kester Rattenbury”, „AR”) 
nie wnosiła nic nowego i była ra
czej uboga 183. Faktem pozostaje, 
że przy olbrzymiej ilości realizacji 
nie uniknięto pewnej monotonii, 
niemniej osiągnięto założony cel: 
powszechnie zasygnalizowano 
obecność przeszłości rozumianej 
jako źródło inspiracji w architektu
rze współczesnej. Całość dopełniła 
opublikowana w 1997 roku Kla
syczna architektura współczesna, 
książka Andreasa Papadakisa184 
napisana przy współudziale Jamesa 
Steele’a, profesora Uniwersytetu 
w Południowej Karolinie w USA, 
która prezentowała zarówno twór
czość architektów europejskich, jak 
i amerykańskich, odznaczających 
się „skłonnością” do historyzmu, 
ukazując całą różnorodność tej 
twórczości.

America, red. R. Economakis, D. Prophyrios, 
Katalog wystawy, London - Berlin 1993-
182 K. Rattenbury, A Vision of Europe, „Architec
tural Reviev”, R. 97: 1993, nr 1, s. 4, 9.
183 Ibidem, s. 4.
184 A. Papadakis, op. cit.
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Obie wspomniane wystawy, choć 
poza kilkoma istotnymi wyjątka
mi185 nie pociągnęły za sobą reali
zacji urbanistycznych, wywołały 
wzrost zainteresowania budynkami 
prywatnymi i uświadomiły istnienie 
alternatywy dla architektury awan
gardowej i postmodernistycznej 
na poziomie wielkich zamówień. 
Okazało się, że istnieje alternatywa 
dla dotychczasowej rzeczywistości 
propagowanej jako nieodwoływal- 
na konieczność186.

(...) Nowo utworzona nagroda będzie corocznie 
nadawana architektowi, który rozwija ideały ce
chujące prace Wilhelma von Hanno w Oslo: in
spiracje historią europejskiej architektury, nacisk, 
na dobre rzemiosło w zastosowaniu materiałów 
tradycyjnych itp. Nagroda honoruje kształtowa
nie przestrzeni miejskiej ogniskujące się bardziej 
na ciągłości historycznej niż na pojedynczych 
obiektach i przemijających trendach. (...) Choy
nowski urodził się w 1940 roku, ukończył archi
tekturę w Warszawie w 1970 roku, a następnie 
został współpracownikiem jednego z głównych 
klasyków architektury współczesnej, profesora 
Christiana Norberga-Scbulza w Oslo. (...) Jednym 
z ważniejszych projektów Choynowskiego jest 
przebudowa Kongens gate 5, zrealizowana w 
Oslo dziesięć lat temu — pokazująca, w jaki spo
sób historyczne podejście do problemu jest 
w stanie uratować utraconą jednolitość zabudo
wy. Projekt uzyskał w 1992 roku międzynarodo
wą nagrodę architektoniczną Prix Européen de 
la Reconstruction de la Ville, był publikowany w 
wielu czasopismach fachowych i pokazany na 
wystawach w szeregu miast europejskich. (...) 
Poprzez swoją działalność publicystyczną 
i pedagogiczną Piotr Choynowski przyczynił się 
do zwiększenia świadomości roli tradycyjnej 
i klasycznej architektury jako źródła inspiracji 
w architekturze współczesnej. J. Januszewska-
Skreiberg, Dla Odry z Oslo, „Odra” 2002, nr 7-8, 
s. 129-130.
187 Forma dworu polskiego, wywodząca się 
z tradycyjnego dworu polskiego z przełomu 
XVIII i XIX wieku, uznana za jedną z form 
stylu narodowego, początkowo związana ze 
sztuką stosowaną, po roku 1918 przemieszana 
z motywami renesansowymi, barokowymi 
i klasycystycznymi. Styl dworkowy był lanso
wany jako oficjalny styl architektury państwo
wej na prowincji; zob. A. K. Olszewski, Nowa 
forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teo
ria i praktyka, Wrocław - Warszawa - Kraków 
1967, s. 30.

II

W
 Polsce dzieje architektu
ry tradycyjnej i history
zującej mają odmienny 

przebieg niż na zachodzie Europy 
i w Stanach Zjednoczonych. Kla
syczna tradycja architektoniczna 
II Rzeczpospolitej z jednej strony 
kontynuowała styl narodowy 
w odmianie licznych permutacji 
dworu polskiego187, a z drugiej się-

185 Zniszczona bezmyślnie Rue de Laeken, hi
storyczna ulica w centrum Brukseli, została po
nownie przebudowana w latach 1989-1994 przez 
zespół młodych architektów z różnych krajów 
Europy, zainspirowanych przez Leona Kriera. 
Byli to Liam O’Connor, Gabriel Tagliaventi, Ja
vier Cenicacelaya, Inigo Salona, Jean-Philippe 
Garlic i Valérie Negre. „Do ich działań należało 
między innymi rozebranie „tour bleue” („błękit
nej wieży”) - nieprzyjemnego wieżowego bloku
z aluminium i szkła z lat pięćdziesiątych ”.
D. Watkin, op. cit., s. 584.
186 Warto jeszcze wspomnieć o publikacjach, 
jakie pojawiły się w odpowiedzi na brak ideolo
gicznego uzasadnienia użycia detalu przez post- 
modernistów i odwrotu od bezznaczeniowego 
traktowania architektury. D. Watkin przywołuje: 
George'a Herseya The Lost Meaning of Classical 
Architecture: Spéculations on Ornament from 
Vitruvius to Venturi (Zagubione znaczenie ar
chitektury klasycznej. Rozmyślania o dekoracji 
od Witruwiusza do Venturiego), 1988, Johna 
Oniansa Bearers of Meaning: The Classical Or- 
ders in Antiąuity, the Middle Ages, and tbe Rena
issance (Nośniki znaczenia. Porządki klasyczne 
w starożytności, średniowieczu i renesansie), 
1988 i Robina Rhodesa Architecture and Me
aning on the Atbenian Acropolis (Architektura
i jej znaczenie na ateńskim Akropolu), 1995 (op. 
cit., s. 587-588). Należałoby także wymienić po
stać architekta Piotra Choynowskiego. 19 stycz
nia 2002 Fundacja dla Odnowy Miasta Oslo 
wspólnie z Centrum Sztuk Wyzwolonych (Senter 
for Frie Kunster) obchodziła 175. rocznicę uro
dzin Wilhelma von Hanno [Wilhelm von Hanno 
(1826-1882), jeden z architektów działających 
w XIX wieku, któremu Oslo zawdzięcza swój 
dzisiejszy charakter urbanistyczny], przyznając 
nową nagrodę jego imienia w dziedzinie archi
tektury miasta, którą otrzymał Piotr Choynowski 
za działalność na polu odbudowywania łączno
ści między architekturą współczesną i historycz
nymi wartościami uformowania miasta Oslo. 



gała do klasycyzmu akademickiego 
petersburskiej proweniencji188.

188 W pierwszym dziesięcioleciu odnotować trze
ba także obecność ostatniego stylu narodowego, 
jakim stała się polska odmiana Art Déco, stylu 
(...) którego aspiracje do wykazania historycznej 
ciągłości i narodowej odrębności polskiej kultury 
zostały zrealizowane najlepiej, jak to było możli
we w danym miejscu i czasie (...). (A. Sieradzka, 
Art déco w Polsce- kształtowanie definicji zjawi
ska i pojęcia stylu, „Ikonotheka”. Prace instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 
10, Warszawa 1996, s. 81), którego apogeum 
przypada na rok 1925 i polski sukces podczas 
Wystawy Paryskiej. W drugiej połowie lat dwu
dziestych stylistyka art. déco obecna będzie
w rozwiązaniach wizualnego uatrakcyjnienia 
i ideowego unarodowienia fasad i wnętrz budyn
ków państwowych przynależnych do nurtu zmo
dernizowanego klasycyzmu. Idem, Art déco 
w Polsce, [w:] P. Cabanne, Encyklopedia art déco, 
Warszawa 2002, s. 208.
189 O architekturze luksusowej: T.S. Jaroszewski,
Piękne dzielnice. Uwagi o architekturze luksusowej
w Warszawie w łatach trzydziestych XX w.,
[w:] Idem, Od klasycyzmu do nowoczesności, War
szawa 1996, s. 271-301. Tam też definicja pojęcia.

W latach trzydziestych, nadal obok 
funkcjonalnych eksperymentów, 
występuje, dominując w zasadzie 
w architekturze oficjalnej, architek
tura tradycyjna o formach półmo- 
dernistycznych, przeradzających 
się to w klasycyzm zredukowany 
(redukcyjny), to w tak zwaną 
architekturę luksusową 189 - for
malnie bliską, lecz ideologicznie 
daleką od założeń modernizmu. 
W 1945 roku sytuacja kraju, 
a przede wszystkim przemiany 
systemowe, jakim został on pod
dany, implikowały trwający cztery 
dziesięciolecia niemal całkowity 
zastój w budownictwie prywatnym. 
Jednocześnie dyktatura partii ko
munistycznej niosła ze sobą pełną 
kolektywizację architektury190. Po
czątkowy okres sporów konserwa
torskich wokół odbudowy kraju 

nakłada się na wprowadzany sys
tematycznie od 1949 roku, trwający 
po rok 1956 socrealizm.

Już pierwsze lata po wojnie upły
wają pod znakiem powszech
nych prac rekonstrukcyjnych i kon

serwatorskich prowadzonych na 
niespotykaną dotąd skalę. I właśnie 
tutaj da się zaobserwować niezwy
kle istotne zjawisko: prowadzona 
odbudowa wiązała się czasem 
z poprawieniem bezpośredniego 
sąsiedztwa przez odpowiednie 
obniżenie jego gabarytów i zarcha- 
izowanie partii pozostałych. Takie 
działania polaryzowały opinię pu
bliczną i środowiska konserwator
skie, idea rekonstrukcji zabytków 
stanowiła bowiem jawne zaprze
czenie obowiązującej w świecie 
od półwiecza191 rieglowskiej dok
tryny nieinterwencjonizmu192. Na 
przykład w Warszawie — jak pisze

190 Tak charakterystyczne było, wywodzące się 
z radzieckich wzorców, zrzeszanie w central
nych grupach zawodowych niezależnych dotąd 
stowarzyszeń i poszczególnych twórców. Po
wszechność „tworzenia związków”, „podejmo
wania uchwał", „wydawania rezolucji” dotyczy- 
la zresztą wszystkich gałęzi systematycznie uni
fikowanego życia społecznego. Takie działania 
sprowadzały życie artystyczne do plenarnych 
wystąpień, co pozwala historykowi obserwo
wać, niezwykle wyraźnie zachodzące, zmiany 
na polu wielkich zamówień publicznych.
191 Reguły Aloisa Riegla i Charlesa Bulsa (patrz: 
Ch. Buis, La Reustauration des Monuments an
tiques, Brukxelles 1903; A. Riegl, Der modeme 
Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entste- 
bung, Wien - Leipzig 1903- Wzmiankowane za: 
K. Piwocki, Uwagi o odbudowie zabytków, 
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” R. 7: 1946, 
nr 1-2, s. 53), nie były nigdy zbyt konsekwent
nie przestrzegane. Pierwszym wyjątkiem była 
decyzja rekonstrukcji zawalonej w 1905 r. kam- 
panili w Wenecji, odstępstwa na wielką skalę 
przyniosła odbudowa po I wojnie światowej
192 Podtrzymał te tezy Kongres Ateński w 1931 r.
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(262) Widok Krakowskiego 
Przedmieścia od Pałacu Staszica, 
sprzed 1939. Od prawej:
Krakowskie Przedmieście 4 (róg 
Oboźnej), Krakowskie Przedmieście 6, 
Krakowskie Przedmieście 8, 10, 12, 14 
oraz potężna kamienica „pod Messal
ką” nr 16/18. Dom „pod Messalką” 
(nr 16/18) wzniesiony został w 1910 r. 
według projektu Juliusza Dzierżanow
skiego. Mieszkała tu znana śpiewaczka 
Lucyna Messal. Budynek uległ znisz
czeniu podczas II wojny światowej. 
Odbudowano go następnie w latach 
1949-1951, dostosowując fasadę 
do charakteru sąsiednich kamienic.

Witold Krassowski - obniżono 
i przerobiono dom przy ul. Kra
kowskie Przedmieście 16/18, tak 
zwaną Kamienicę „podMessalką”, 
a na Nowym Świecie secesyjny 
budynek hotelu Savoy nr 58193. 
Według wyjaśnień ówczesnego 
konserwatora miasta stołecznego 
Warszawy Piotra Biegańskiego, to 
odbudowa ukończonego w 1950 
roku Nowego Światu stanowiła 
odbudowę atmosfery urbanistycz
nej, a nie odbudowę zabytków 
i obiekty odbudowane nie stanowią 
zabytków194.

193 W. Krassowski, Problemy architektury polskiej 
między trzecią ćwiercią XVIII w. a drugą XX w., 
„Architektura” R. 32: 1982, nr 11-12, s. 92.
193 Por. Piotr Biegański, 19 IX 1947. Ibidem.
195 J. Zachwatowicz, Program i zasady konser
wacji zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki
i Kultury”, R. 7: 1946, nr 1-2, s. 48-52; K. Piwocki, 
Uwagi o odbudowie zabytków, op. cit., s. 53-59.
196 Por. M. Romeyko-Hurko, Piękniejsza niż 
kiedykolwiek... Opowieść o odbudowie warszaw
skiej Starówki, „Mówią Wieki” 2003, nr 8, s. 26- 
32. Także maszynopis pełnego tekstu artykułu 
(wraz z przypisami i bibliografią pominiętymi
w druku) udostępniony dzięki uprzejmości 
autora: s. 13 nn. Wiadomości niepublikowane, 
a przytoczone za udostępnionym tekstem ozna
czam dodatkowo (MRH).
197 Nie mogąc zgodzić się na wydarcie nam po
mników kultury, będziemy je rekonstruotcali, bę-

odstawowe znaczenie dla 
określenia metodologii realiza

cji miała programowa dyskusja na 
łamach „Biuletynu Historii Sztuki 
i Kultury” dwóch najwyższych ów
czesnych autorytetów - Jana Za
chwatowicza i Ksawerego Piwoc- 
kiego195. Dwaj znakomici naukow
cy wyznaczyli ramy trwającego do 
dziś sporu o pryncypia i granice 
konserwacji zabytków w Polsce196.

Program Zachwatowicza oparty 
był na przekonaniu o emocjonalnej 
i kulturotwórczej sile oddziaływa
nia zabytków. Opowiedział się 
on za koniecznością rekonstrukcji 
zniszczonych obiektów197. Gene
ralny konserwator rezygnował 
z niedawnych aksjomatów, ponie
waż ilość i jakość zabytków 
w Polsce nie pozwala na stosowa
nie zasad głoszonych przez kongre
sy konserwatorskie198. Pragnienie 
przekazania przyszłym pokoleniom 
wyobrażenia o narodowym dzie
dzictwie domagało się odbudowy 
pełnej, lecz zarazem świadomej 
tragizmu popełnianego fałszu199. 
Żadne postulaty konserwatorskie 
przecież nie brały pod uwagę faktu 
zupełnego i całkowitego znisz
czenia obiektu 200. Poglądy na ten 
temat ulegają wahaniom, nawet 
w obrębie jednego pokolenia201. 
Ich podważenie w tym przypadku 
jest oczywiście zr’ nauce konser
watorskiej cofnięciem się o wiele 
dziesiątków lat, lecz na naszym

dziemy je odbudowywali od fundamentów, aby 
przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, to 
przynajmniej dokładną formę tych pomników, 
żywą w naszej pamięci i dostępną w materia
łach. J. Zachwatowicz, op. cit., s. 48.
198 Ibidem, s. 52.
199 Bo to co trwało pól wieku, czy czterysta lat 
(,..)jest niepowtarzalne jak życie człowieka. Ale, 
podobnie jak obraz zmarłej osoby miły jest tym, 
którzy pozostali, choć jest tak różny od człowie
ka, którego wyobraża, tak samo wierna kopia ar
chitektoniczna. (...) Starego Miasta droga będzie 
każdemu Polakowi jako wspomnienie tego, co 
bezpowrotnie minęło. J. Zachwatowicz, Piękno 
Warszawy, której nie ma. a którą wskrzesimy, 
„Stolica” R. 1: 1946, nr 1, s. 6, (MRH).
200 J. Zachwatowicz, Walka o kulturę, „Skarpa 
Warszawska” nr 14, s. 4-7, (MRH).
201 Ibidem. 
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gruncie jest jedynym możliwym 
sposobem postępowania 202 - twier
dził Zachwatowicz. Zastosowanie 
rekonstrukcji na tak szeroką skalę 
traktował jako drastyczny, ale ko
nieczny wyjątek. Wyrażał nadzieję, 
źe w przyszłości możliwy będzie 
powrót do prawdziwej konserwa
cji. Wśród jego tez wyraźny akcent 
położony jest na społeczną rolę 
zabytków. Powinny one w pełni 
uczestniczyć we współczesnym 
życiu miast, otrzymać stosowną 
funkcję i użytkowników. Należy je 
oczyścić z deformujących dawną 
świetność późniejszych przeróbek 
i wyposażyć w instalacje sanitarne, 
grzewcze i elektryczne. Wyróżnia 
się także postulat objęcia ochroną 
konserwatorską nie tylko samych 
obiektów, ale całych zespołów 
urbanistycznych: poszczególne za
bytki zyskają wówczas nową treść, 
często znacznie odpowiedniejszą 
niż uprzednio 203.

202 Ibidem.
203 J. Zachwatowicz, Program..., s. 50.
204 K. Piwocki, op. cit., s. 54.
205 Ibidem, s. 56.

Ksawery Piwocki już w pierw
szych akapitach przedstawił histo
rię łamania zasad interwencjoni
zmu w okresie dwudziestolecia: 
od restauracji zamków w Trokach 
i Wilnie po odbudowę Wawelu 
przez prof. Adolfa Szyszko-Bo- 
husza i częściową rekonstrukcję 
murów obronnych warszawskiego 
Starego Miasta204. Wskrzeszenia 
zabytków tłumaczą, jego zdaniem, 

trzy główne potrzeby: emocjonalne 
(tęsknota za utraconym pięknem), 
artystyczne (podziw dla trafności 
form dawnych i brak wiary we 
współczesną architekturę) oraz 
socjalne (nadanie zabytkom współ
czesnych funkcji). Piwocki postrze
gał problem przede wszystkim 
w kategoriach relacji kopii do ory
ginału. Podkreślił różnice między 
innymi dziedzinami sztuk plastycz
nych a architekturą, która łatwiej 
dopuszcza w budownictwie moż
ność reprodukcji 205. Jednak budyn
ku nie stanowi sama bryła, którą 
można zrekonstruować wedle 
planów. Jej równorzędnymi skład
nikami są przecież elementy deko
racyjne, a nade wszystko malarskie 
wyposażenie wnętrz. Piwocki był 
więc zwolennikiem projektowania 
w zabytkowych murach wnętrz 
nowoczesnych, ponieważ stworze
nie kongenialnej kopii jest po prostu 
niemożliwe, podobnie jak napisanie 
identycznego z oryginałem przekła
du dzieła literackiego 206.

Pierwszym głosem z Zachodu 
był artykuł wiedeńskiego kon
serwatora zabytków Waltera Fro- 

dla207. Ów cieszący się niekwestio
nowanym autorytetem naukowiec 
przyznał, iż zniszczenia zadane 
Polsce w czasie II wojny świato
wej usprawiedliwiają przekreślenie 
wielu spośród tych pięknych reguł, 

206 Ibidem.
207 W. Frodl, Pojęcia i kryteria wartościowania 
zabytków, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków”, t. XIII, Seria B, Warszawa 1966, 
(MRH).
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(263) Kazimierz Marczewski, 
projekt Centralnego Domu 
Kultury w Warszawie przy 
skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich 
i ul. Marszałkowskiej, 1951 r.

które były dla nas tak oczywiste. 
(...) Przez wiele lat robiliśmy rze
czy, które dziesięć lat przedtem 
wydawałyby się nam ciężkim świę
tokradztwem 208 - pisał. Odczytywał 
odbudowę zabytków jako próbę 
skorygowania historii i przekreśle
nia wydarzeń. Zaznaczał przy tym, 
że tworzenie replik na tę skalę jest 
dopuszczalne jedynie i wyłącznie 
w warunkach polskich 209. Frodl 
doceniał - jego zdaniem bliską 
pierwowzoru - techniczną i na
ukową sumienność warszawskiej 
rekonstrukcji: Rezultat tej gorączko
wej działalności (...) jest w bardzo 
wielu przypadkach przekonywają
cy. Co więcej jest on tak drastycznie 
dobitny i tak wymowny, że szeroki 
ogół doszedł do przekonania, iż na 
tego rodzaju działaniach polega 
prawidłowa i właściwa restauracja 
zabytków. (...) Jest rzeczą zrozu
miałą, że ten rodzaj odbudowy 
wywiera fascynujące wrażenie 21°. 
Obserwując z niepokojem popular
ność w naszym kraju metody rino- 
vazione, surowo przestrzegał przed 
nadmiernym do niej przyzwyczaje
niem, twierdząc, iż w Polsce przy
biera ona znamiona masowej psy
chozy 211. Problem ten poruszył 
niedługo potem Ksawery Piwocki 
w postscriptum do Uwag o odbu
dowie zabytków. Kładąc na powo

208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 Ibidem.
211 Ibidem.
212 K. Piwocki, op. cit., s. 58-59.
213 Por. J. E. Dutkiewicz, Sentymentalizm, auten
tyzm, automatyzm, „Ochrona Zabytków”, R. 14:
1961, nr 1-2, s. 5, (MRH).

jenną odbudowę pewnego rodzaju 
amnestię, ubolewał nad będącą jej 
skutkiem epidemię rekonstrukcji 
prowadzącą najczęściej do bezza
sadnego „ uporządkowania ” zabyt
ku 212. Opowiadał się za szacun
kiem do autentycznej materii, na 
której odciska się grafologiczny za
pis dziejów. Tworzeniu zabytków 
„od nowa” najczęściej nieodłącznie 
towarzyszy zarozumialstwo autora 
koncepcji, a powstały w ten sposób 
obiekt może być co najwyżej pom
patycznym nagrobkiem, efektow
nym cieniem autentyku213.

Tymczasem prace nad odbudową 
zrujnowanej Warszawy, a w tym 
najbardziej spektakularna odbudo
wa Rynku Starego Miasta były bar
dzo złożone ze względów zarówno 
technicznych, jak i merytorycznych. 
Nie było wprawdzie zgody nawet 
co do tego, czy w obliczu tak roz
ległych zniszczeń podjęcie odbu
dowy w formach historycznych 
będzie w ogóle możliwe. Lecz War
szawa miała na to większe szanse 
niż na przykład Gdańsk, Wrocław 
czy Poznań214 - tu bowiem ocalały 
bezcenne materiały inwentaryza
cyjne opracowane pod kierun
kiem prof. Oskara Sosnowskiego 
w Zakładzie Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej215. Istnia-

214 Wymieniając obok Warszawy te właśnie mia
sta, trzeba pamiętać, że II wojna światowa
w Polsce zniszczyła w ponad 50% aż 177 ośrod
ków staromiejskich. Zob. J. Stępkowski, 
Procesy rewaloryzacji zespołów staromiejskich, 
[w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Pol
sce 1944-1989, s. 295-296, (MRH).
215 Por. M. Romeyko-Hurko, op. cit. 
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ła również bogata dokumentacja 
stworzona specjalnie z myślą 
o nieuniknionej odbudowie w pra
cowniach konspiracyjnych. Rynek 
ukończono w 1953 r. w zasadzie 
w postaci takiej, jaką miał w 1939 r., 
i z zachowaniem tylnej linii zabudo
wy budynków frontowych; w głębi 
działek zabudowę rozluźniono216. 
Spór między dwiema wizjami war
szawskiej Starówki miał wyraźne 
podłoże polityczne - skupiał 
w sobie odmienne wizje powojen
nej Polski. Tak też kwestię odbudo
wy Starego Miasta traktowały ko
munistyczne władze217, a zarówno 
konserwatorzy, jak i architekci obu 
stron dyskusji zdawali sobie z tego 
sprawę218. Przyszła koncepcja od
budowy była postrzegana jako ide
ologicznie pojmowany sprawdzian. 
Spotykały się tu zgodnie polityczna 
pragmatyka decydentów i nostal
giczne, naiwne oczekiwania za
sadniczo obcych im rządzonych219. 
Prace badawcze i projektowe 
zespołu BOS musiały nieustannie 

216 W. Krassowski, op. cit.
217 B. Bierut: Warszawa ma odegrać w przyszło
ści rolę centrum narodów słowiańskich i pod 
tym kątem widzenia należy również traktować 
jej zabytki, pomniki kultury narodowej. Cyt. za 
Uchwała KRN z dn. 3 stycznia 1945 r., [w:] Od
budowa Warszawy w latach 1945-1949. Wybór 
dokumentów i materiałów, red. P. Górski, War
szawa 1977, t. 1, s. 452.
218 J. Sigalin (Warszawa 1944-1980. Z archiwum 
architekta, t. 1, s. 247) przytacza wypowiedź
J. Zachwatowicza z narady BOS: Teza o odbu
dowie zabytków kultury jest tezą naukową, ale 
także tezą par excellance polityczną. M. Gro
chowska (Nietoperz w locie o nic nie zawadzi, 
„Gazeta Wyborcza” nr 111, 13.05.2000, s. 21, 
[wypowiedź K. Piechotki]) przypomina żarliwą
deklarację Zachwatowicza: Trzeba budować 
niezależnie od tego, jaką mamy władzę. Por. 
J. P. Pruszyriski, Blaski i cienie odbudowy i za
gospodarowania zabytków. Perspektywa praw-

balansować między wierną rekon
strukcją, żelbetową nowoczesno
ścią a socrealizmem220.

***

R
ealizm socjalistyczny (1949- 
1956) jest w architekturze 
polskiej rozdziałem odręb
nym i definitywnie zamkniętym221. 

Jego wprowadzenie, przebieg naj
istotniejszych realizacji i wreszcie 
odejście, pojmowane są najczęściej 
jako obcy, narzucony odgórnie, 
epizodyczny okres. Pomimo tego 
masowe uczestnictwo powojen
nych artystów w realizacji doktryny 
socrealizmu nie pozwala wyrzucić 
jej poza nawias historii architektury 
polskiej. Wojciech Włodarczyk 
tłumaczy gotowość przyjęcia soc
realizmu konsekwentną propa
gandą i działalnością władz, które 
w umiejętny sposób wygrywały 
pozostawione z lat trzydziestych 
niespełnione postulaty artystów, 
tyczące wielkiego mecenatu pań- 

nicza, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 
1994, z. 3-4, s. 327-344. Zob. także: A. Miłobędz- 
ki, Architektura w Warszawie- architektura 
z Warszawy, wykład w Towarzystwie Opieki 
nad Zabytkami, Warszawa 1999, s. 11. Por.
P. Dobosz, Ochrona i konserwacja dóbr kultury 
w Polsce 1944-1989. Uwarunkowania polityczne 
i społeczne, Warszawa 1996, s. 36-44, (MRH).
219 A. Miłobędzki, Polska szkoła konserwatorska, 
„Arka” 1994, nr 49, s. 134, (MRH).
220 A. Tomaszewski, [w:] Jan Zachwatowicz. 
W stulecie urodzin, Warszawa 2000, s. KI. Już 
na początku roku konserwatorów zelektryzowała 
informacja, że w kręgach partyjno-rządowych 
rozważany jest projekt wyburzenia ruin Starego 
Miasta i wzniesienia na jego miejscu socreali
stycznego osiedla mieszkaniowego, (MRH).
221 K. Stefański, Architektura polska 1949-1956, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1982, 
t. 28, z. 1-2, s. 13. 

(264) Ruiny Starego 
Miasta w Warszawie, 

1945 r.

(265) Rynek Starego 
Miasta w Warszawie 

po odbudowie, 
stan z 1980 r.
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stwowego mogącego zaspokoić 
marzenia o społecznym oddzia
ływaniu sztuki i o jej społecznym 
zapotrzebowaniu222.

222 W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska 
wiatach 1950-1954, Kraków 1991, s. 75.
223 Podstawowym formalnym wzorcem XX 
-wiecznego neoklasycyzmu był petersburski 
empire początku XIX wieku. Zainteresowanie 
empirem pojawiło się w związku z rozkwitem 
tendencji patriotycznych i nacjonalistycznych 
w Rosji, których zewnętrznym wyrazem były 
obchody 1 OO-lecia zwycięstwa nad Napoleonem 
i, niedługo potem, jubileusz 300-lecia dynastii 
Romdnowych. Ta druga rocznica wpłynęła
na wzrost zainteresowania historią Rosji, w 
architekturze nastąpił nawrót do stylów histo
rycznych („styl neoruski”, „styl Piotra I”), przede 
wszystkim, rosyjskiego renesansu. (...) „Neo- 
klasycyzm” był wiodącym nurtem architektury 
lat przedrewolucyjnych, powstał w opozycji do 
międzynarodowej architektury secesyjnej i mo
dernizmu początku wieku-, za: E.A. Borisowa, 
A.I. Wieniedikow, T.P. Każdan, Architiektura i 
architiektumaja żyzń, [w:] Russkaja cbudoże- 
stwiennaja kultura końca XIX i naczała XX wie
ka (1908-1917), Moskwa 1980, s. 311-313. Cyt. 
za W. Włodarczyk, op. cit., s. 43-44.
224 K. Stefański, op. cit., s. 29.
225 Formy architektury awangardowej nie mogły,
według teoretyków socrealizmu, odbić rewolucyj

Socrealizm w ZSRR czerpał formy 
stylistyczne przede wszystkim z neo- 
klasycyzmu rosyjskiego, a wzorem 
była monumentalna architektura 
Petersburga223. Klasycystyczno- 
-eklektyczne formy wzbogacano 
dodatkowo motywami narodowo- 
-etnograficznymi, których zadaniem 
było podkreślanie narodowego 
charakteru socrealizmu224. Formy te 
przez wieki swego trwania stały się 
synonimami silnej, scentralizowanej 
władzy, świadectwem trwałości 
i potęgi. Odgrywały też rolę nobili
tującą, dokumentującą prawomoc
ność danej władzy - a było to po
trzebne władzom radzieckim225.

W Polsce poetyka socrealizmu 
została w zasadzie przejęta, choć 
zakres ingerencji architektów, 
teoretyków czy polityków radziec
kich w kształt polskiego realizmu 
socjalistycznego w architekturze 
był niewielki226. Operują nią już 
wczesne projekty, publikowane 
w albumowym wydaniu referatu 
Sześcioletni plan odbudowy War
szawy sygnowanego nazwiskiem 
prezydenta Bolesława Bieruta227. 
Znajdujące się tam między innymi 
plany budowy Pałacu, nazywanego 
w 1950 r. Centralnym Domem Kul
tury, wykonał architekt Kazimierz 
Marczewski228. Późniejsza realizacja 
Pałacu Kultury i Nauki im. Józe
fa Stalina, niezwykle istotna, jeśli 
chodzi o wykładnię socrealizmu, 
odbyła się już przy udziale archi
tektów radzieckich, pod kierownic-

nych przemian społecznych. Zarzucono archi
tekturze nowoczesnej negowanie ideologii 
- jej formy były jedynie wypadkową funkcji 
i konstrukcji traktowanych w sposób instrumen
talny, nie oddawały treści, jaka wypełniać 
winna architekturę. (...) Odrzucenie form 
architektury nowoczesnej równało się zwrotowi 
w stronę form eklektycznych - decydowały 
o tym postulaty doktryny głoszące potrzebę form 
znanych, zrozumiałych, a drugi trzon hasła: 
architektura socjalistyczna w treści, narodowa 
w formie, zawężała pole poszukiwań. K. Stefań
ski, op. cit., s. 27-31.
226 Przykłady architektury radzieckiej - pisze 
Wojciech Włodarczyk (op. cit., s. 98) - nie były 
podawane wprost jako obowiązujący kanon 
usankcjonowany raczej Jako przykład, a nie 
wzornik. Sięgano po nie w dyskusjach jako argu
ment wobec schodzących na pozycje regionali
zmu, nacjonalizmu, kosmopolityzmu.
227 B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy War
szawy, Warszawa 1951.
228 Jest on również autorem kilku innych pro
jektów, m.in. wschodniej części ul. Marszał
kowskiej, której chciał nadać styl MDM-u. Por. 
ibidem. 
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twem prof. Lwa Rudniewa229. Jesz
cze podczas rozmów w Moskwie230 
architektom radzieckim sugerowa
no, że Polacy oczekują architektury 
w formie narodowej, architektury 
polskiej. W tym celu zorganizowano 
objazd podczas ich dwutygodniowe
go pobytu w Polsce231.

Pierwsze krajowe socrealistycz
ne przedsięwzięcie budowlane 
- Marszałkowska Dzielnica Miesz
kaniowa egzemplifikuje założenia 
polskiej odmiany tego nurtu. Można 
mówić o dużym marginesie swo
body architektów w kształtowaniu 
socrealistycznej formy232. Gust de
cydentów233 czy upodobania wy
konawców kształtowały na bieżąco 
doktrynę. Na przykład Zygmunt 
Stępiński, jeden z czterech autorów 

MDM-u - obdarzony dużą kulturą 
artystyczną i znajomością archi
tektury europejskiej, uczeń Oska
ra Sosnowskiego - dość otwarcie 
nawiązywał, nawet w realizacjach 
tej rangi jak Plac Konstytucji lub 
w założeniu ulicy Kubusia Puchat
ka, do twórczości Augustę Perreta 
czy Jana Heuricha Młodszego234.

Podstawową cechą formalną 
socrealizmu, ponieważ moder
nizm został zrównany z zachod
nim dekadentyzmem, pozostawał 
zwrot do historycznego eklekty
zmu. Trudno jednak mówić 
o wykształceniu się jakiegokol
wiek „stylu architektonicznego”, 
czego życzyliby sobie doktrynalni 
teoretycy235. Zasadniczą jednak

229 Od 1947 roku w Moskwie realizowano pro
jekt budowy ośmiu wysokościowców. W decyzji 
budowy, jak podaje Wielka historia architektury 
ZSRR, zaznaczono wymóg oryginalności planu 
stylu i proporcji nienawiązujący celowo do jakich
kolwiek rozwiązań zachodnich. N. W. Baranów, 
Architektura SSSR, [w:l Wseohszczaja istorja ar
chitektury, t. XII, ks. 2, s. 374-418. Cechą wiodącą 
miał, pozostać wieżowy, wertykalny układ budyn
ku. Na tej podstawie wzniesiono Pałac
w Warszawie. Budowę miał wykonać rząd ZSRR 
ze swoich materiałów, swoim sprzętem i trans
portem i swoimi robotnikami pod kierownic 
twem radzieckich inżynierów i techników. Wia
domość tę przywiozła z Moskwy delegacja polska 
w pierwszych dniach września 1951. Por. J. Siga- 
lin, op. cit., s. 425-426.
230 Ibidem, s. 429.
231 30 września 1951 przyjechali: Georgij Arka- 
diewicz Karawajew oraz autorzy projektu - Lew 
Władimirowicz Rudniew, Aleksandr Fiedorowicz 
Hriakow, Igor Jewgieniewicz Rożyn, Aleksandr 
Piotrowicz Wielikanow. Józef Sigalin wspomina: 
Ci ludzie pierwszy raz w życiu byli na Zacho
dzie! Jedynie stary Rudniew byt już w młodości 
w Warszawie, w 1913 roku. Wspominał to. Cha
rakterystyczne: Rudniew rzucił się na reprodukcje 
impresjonistów  francuskich. Picassa, Miro, Klee. 
Chagalla; w hotelu - daliśmy mu farby - stary 
mistrz akademik w nielicznych wolnych chwilach 
malował. Dobrze malował. Soczyście. Pokazano 

im wszystkie zabytki Warszawy, Krakowa, 
Torunia, Kazimierza nad Wisłą, Puław, Płocka, 
Czerwińska, Nieborowa, Kielc. Sigalin: Poznali 
Tatry, Żelazową Wolę, Nieszawę (Stanisław 
Noakowski tak. przez nieb uwielbiany). Szcze
gólnie spodobał im się ratusz w Chełmnie (to 
okazało się dla projektu ważne). Daliśmy im 
albumy Krasiczyna, Baranowa, Sandomierza, 
Gdańska. Podziwiali obrazy Canaletta. Nasią
kli tym wszystkim. W ich pracowni w Moskwie 
ściany były wręcz wytapetowane wielkimi 
fotografiami całości, detali; właśnie detali.
„ U nas tu - Polska ”. Tak bardzo ebeieli zrobić 
architekturę polską, „żeby się Polakom podoba
ła ”. Przypominam, był to wczesny okres reali
zmu socjalistycznego w architekturze. A Rud
niew lubił soczystość, różnorodność, bogactwo, 
malowniczość... . Ibidem, s. 430.
232 W. Włodarczyk, op. cit., s. 98.
233 Bolesław Bierut wołał architekturę Corazzie- 
go od Moskwy czy Leningradu, Marian Spycha
lski wyszedł z kręgu Czesława Przybylskiego
i deklarował trwale przywiązanie do gzymsów 
klasycystycznych. Włodarczyk przytacza rów
nież znaną opinię Hilarego Minca: Róbcie co 
chcecie, byleby to było lepsze od ulicy Gorkiego. 
Por. zbiifem.
234 Ibidem, s. 99.
235 Warto odnotować obecne na zjeździe dele
gatów SARP-u (listopad 1947 r.) przeświadcze- 
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wadą socrealizmu była jego mono
tonia - jak zauważa W. Baraniew- 
ski. - Realizm socjalistyczny nie był 
w stanie wydać z siebie arcydzieła 
(...) [a] doprowadzić co najwyżej 
do powstania obiektu wyzbytego 
wszelkich cech indywidualnych 236, 
co było z kolei konsekwencją jed
noczesnej realizacji często sprzecz
nych założeń doktrynalnych.

Urbanistyczno-architektoniczne 
zasady realizmu socjalistycznego 
uznać można, oczywiście w znacz
nym uproszczeniu, za kompilację 
urbanistyki hausmannowskiej 
z zasadami urbanistycznymi wy
pracowanymi w końcu XIX w. 
i w pierwszej połowie XX wieku237. 
Urbanistyka realizmu socjalistyczne
go szukała złotego środka pomię
dzy chaosem nadmiernie zagęsz
czonych miast epoki przemysłowej 
a koncepcjami dezurbanizacyjnymi 
popularnymi w pierwszej połowie 
XX w. Realizacja założenia Nowej 
Huty (arch. Tadeusz Ptaszycki 
z zespołem, 1950) pozostaje jed
nym z najciekawszych ekspery
mentalnych założeń miast ideal
nych realizowanych w XX wieku.

***

C
harakterystyczne, że przy
czyną krytyki i klęski ar
chitektury socrealizmu były 
przede wszystkim zagadnienia 

kosztów - wydaje się, jak pisze 
Krzysztof Stefański, że o końcu tego 
nurtu architektonicznego zdecydo
wały przede wszystkim czynniki eko
nomiczne, a nie estetyczne238. 
Po naradzie w marcu 1956 roku, 
na fali przemian politycznych pro
klamowano powrót do moderni
zmu i zlikwidowano rangę strony 
wizualnej architektury. Tymczasem 
w latach architektury realizmu 
socjalistycznego ranga tych zagad
nień była bardzo wysoka.

Władze - nawet najwyższe - in
teresowały się odtąd tylko realiza
cją kubatur i kształtami budynków 
- odtąd przedmiotem ich zainte
resowań stają się głównie zagad
nienia kubatur i normatywów. 
Architekci zrezygnowali z detalu. 
Zastępują go neony i chromoni- 
kiel. Walcząc o postęp techniczny 
utrwalono w procesie powstawania 
budowli przewagę technologa nad 
architektem 239. Stan taki utrzymał

nie o możliwości powstania stylu narodowego. 
Posiadamy wszelkie dane obiektywne dla po
wstania w dziejach naszej kultury nowej epoki 
architektonicznej. I nie będzie przesady, gdy 
stwierdzimy, że jesteśmy w przededniu możliwo
ści wytworzenia się takiego zespołu przejawów 
kultury narodowej, który zwykliśmy nazywać 
„stylem architektonicznym”. R. Piotrowski, Sta
nowisko architekta, [w:] Komunikat SARP 1947, 
nr 10, s. 10; cyt. za: W. Baraniewski, Ideologia 
w architekturze Warszawy okresu realizmu so
cjalistycznego, „Rocznik Historii Sztuki” 1996, 
t. XIII, s. 234.

236 Ibidem, s. 249.
237 Zasada dominanty i podporządkowania, rola 
osi urbanistyczno-komunikacyjnych w planowa
niu zarówno poszczególnych zespołów, Jak 
całego organizmu miasta, wywodzi się nie

wątpliwie z okresu baroku. W bliższej jednak 
perspektywie czasowej wzorem była z pewnością 
urbanistyczna działalność Hausmanna
w Paryżu. K. Stefański, op. cit., s. 26.
238 Taka sytuacja przynajmniej miała miejsce 
w ZSRR. Por. ibidem, s. 65.
239 W. Krassowski, op. cit., s. 92, 95. 

1 Q4 GRZYBOWSKIJL A



się zasadniczo przez cały okres 
PRL-u. Architektura polska po roku 
1956 staje się nieodmiennie szara, 
monotonna, a nade wszystko - 
i to już niepodważalnie - tandetna. 
Dokumentują ją chociażby publi
kacje Diariuszy T. Przemysława 
Szafera240.

Jednocześnie w latach siedem
dziesiątych, na marginesie oficjal
nej produkcji architektonicznej 
pojawiły się inspirowane oddolnie 
inicjatywy, będące formą swoistego 
sprzeciwu wobec socjalistycznej 
rzeczywistości. Zauważone po raz 
pierwszy przez prof. Tadeusza 
S. Jaroszewskiego i odnotowane 
podczas jubileuszowej sesji nauko
wej Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki w listopadzie 1984 roku241 
wpisywały się w już wówczas 

okrzepłe na Zachodzie tendencje 
rewiwalistyczne. Twórców opisywa
nych przez Jaroszewskiego, a po
śród nich znalazł się zarówno archi- 
tekt-amator (Andrzej Grzybowski), 
jak i stolarz-kontynuator najlep
szych tradycji XVIII i XIX-wiecznej 
snycerki (Andrzej Głowacki) czy 
malarz koni (Andrzej Novak-Ze- 
mplinski) - łączyła niechęć do sztu
ki współczesnej. W zasadzie byli 
samoukami, a odniesienia wprost 
do tradycji traktowali jako coś ab
solutnie naturalnego. Jaroszewski 
jednoznacznie oddzielił ich twór
czość od nawiązywania do prze
szłości propagowanego „odgórnie” 
w latach 1949-1956242. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych działalność takich twórców, 
jak Grzybowski czy Zempliński243

240 T.P. Szafer, Nowa architektura polska. 
Diariusz lat 1966-1970, Warszawa 1972;
T.P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz 
lat 1971-1975, Warszawa 1979; T.P. Szafer, 
Nowa architektura polska. Diariusz lat 1976- 
1980, Warszawa 1981.

241 T.S. Jaroszewski, Pod..., S. 307-334.
242 Ibidem, s. 333- Niemniej dość charaktery
styczne jest samo zaprzeczenie jakimkol
wiek związkom, pomijając fakt, że wspomnia
ni twórcy byli w okresie socrealizmu albo mały
mi dziećmi, albo bardzo młodymi ludźmi.
W Polsce Ludowej historyzm miał podwójnie 
negatywną konotację: raz, niejako „z urzędu” 
zdjęty po 1956 roku, a dwa, ze względu na 
etyczny charakter doświadczeń socrealizmu.
243 A. Novak-Zempliński w 1980 roku nabył 
dwór w miejscowości Tułowice kolo Żelazo
wej Woli. Zrujnowany budynek przypisywany 
Hilaremu Szpilowskiemu został pieczołowicie 
odrestaurowany przez nowego właściciela. Sam 
Zempliński tak wspomina odbudowę dworu: 
Obiekt od kilkunastu lat opuszczony, pozba
wiony okien, drzwi i podłóg, z chylącym się 
dachem, był jednak zaopatrzony w stosowną 
tablicę czerwoną i z orzełkiem, informującą, 
że mamy do czynienia z zabytkiem kultury. 
(...) Prace remontowe rozftoczęły się jesienią 
1980 roku od odsłonięcia i wzmocnienia fun

damentów obu budynków. Równolegle były 
prowadzone prace projektowe, inwentaryzacja 
parku, zbieranie informacji historycznych, stu
dia archiwalne. Szczególną uwagę poświęciłem 
studiom nad architekturą Hilarego Szpilowskie- 
go (1753-1827) w związku z prawdopodobień
stwem, że projekt dworu tułowickiego wyszedł 
spod jego ręki. (...) Bardziej skomplikowane 
prace wymagające umiejętności rzeźbiarskich, 
wykonywał artysta rzeźbiarz, Wiesław Winkler 
z Warszawy. To jego dziełem są heraldyczne de
koracje w tympanonach wieńczących frontowy 
ryzalit i kolumnowy portyk ogrodowy, jak rów
nież supraporty w sypialni i bibliotece- te ostat
nie według pomysłu Andrzeja Grzybowskiego. 
Modele palmet, liści akantu, festonów, rozet oraz 
formy odlewnicze wykonałem sam. (...) Nową 
więźbę dachową postawił miejscowy cieśla, 
Franciszek Wieczorek. Ze starej wykorzystaliśmy 
jedynie słupek podpierający skrzyżowanie kale
nic, zachowany w dobrym stanie, ale również 
upamiętniający historyczne przejścia tego domu. 
Do dziś tkwi w nim kilkanaście kulek ołowia
nych ze szrapnela - zapewne pamiątka I wojny 
światowej. Piękne, gontowe pokrycie dachu 
wykonali orawscy górale. Do stolarki okiennej 
i drzwiowej znalazłem bardzo dobrego, miejsco
wego stolarza, Jana Jaworskiego. (...) 
Po zakończeniu prac tynkarskich i sztukator- 
skich przyszedł czas na równie długi etap prac
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(266) M. Skrzyński, willa „Aleksis”.

pozostawała przykładem odosob
nionym, a - co charakterystyczne 
- cechowała ją niezwykła dbałość 
o poprawność historyczną i wyso
kiej jakości wykończenie, w obu 
przypadkach podparta rzetelną 
wiedzą historyczną.

Przemiany ustrojowe roku 1989 
wpłynęły również na rynek za
mówień architektonicznych. Prze

miany gospodarcze zaowocowały 
bowiem powstaniem nowych grup 
dysponujących prywatnym kapita
łem. Znowu, po czterdziestoletniej 
przerwie, pojawiła się warstwa spo
łeczna skora do inwestycji o cha
rakterze konsumpcyjnym. Na skalę 
dużo większą, niż w latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych, 
wzrosło zapotrzebowanie na ar
chitekturę rezydencjonalną w całej 
rozciągłości znaczenia tego terminu. 
Rezydencja nowo powstałej wyższej 
klasy średniej, bo ta właśnie grupa 
stanowiła gros inwestorów, musiała 

spełniać szereg warunków, wśród 
których wygląd odgrywa istotną 
rolę: ma on wyrażać stabilizację, 
manifestować nieodwracalność za
szłych zmian, sugerować trwałość 
i niejako zacierać wrażenie nuwo- 
ryszostwa. Paradoksalnie zatem, 
ponieważ kurz i patyna wydają się 
niezwykle pożądane, historyzm 
i nawiązania do przeszłości w for
mie - również.

Pokrycie rosnącego popytu 
odbywało się kosztem jakości 
oferowanych rozwiązań architek
tonicznych, a przede wszystkim 
detalu. Dworki, zamki i pałacyki 
z katalogowej oferty cechuje kom
pletny brak wyczucia detalu244, 
absolutna ignorancja historyczna 
i produkcja na skalę niemalże 
przemysłową. Ciężki skubizowany 
detal, rozsadzający elewację por
tyk, całkowite niezrozumienie źró
deł stosowanych nieudolnie roz
wiązań - to cechy setek projektów

malarskich. Moje projekty wystroju malarskiego 
realizował z grupą kolegów Robert Stpiczyński, 
nasz przyjaciel ze studiów na warszawskiej ASP. 
Kontynuował je najstarszy syn Maksymilian, 
dziś kończący studia w Europejskiej Akademii 
Sztuki. Jego dziełem są arabeskowe motywy 
dekoracyjne drzwi w salonie, iluzyjna archi
tektura klatki schodowej i kopuły nad rotundą 
oraz ornamenty roślinne drewnianych belek 
stropowych. (...) W powyższych pracach uczest
niczył również młodszy syn, Aleksander- dziś 
student III roku architektury na Politechnice 
Warszawskiej. Trzeci syn, Andrzej, który rozpo
czyna studia, także na Wydziale Architektury, w 
mniejszym stopniu uczestniczył w pracach, ale 
pozostawiłem mu pole do popisu - wykonanie 
malowidła na stropie w pokoju gościnnym na 
piętrze, które ma przedstawiać dzieje domu ujęte 
heraldycznie. (...) Największym i najtrudniej
szym etapem okazały się wykończeniowe prace 
stolarskie - podłogi, boazerie, stropy, schody, 
biblioteka, kuchnia i łazienka. Tu wykazał się 

swymi niezwykłymi umiejętnościami stolarz z 
Warszawy, Jan Imbierowicz. (Nasza droga do 
Tułowic, „Domy Jednorodzinne”, R. 3: 1998, nr 
10, s. 46-54). Rekonstrukcja, wobec znacznej 
dewastacji budynku, w dużej mierze oznaczała 
wybudowanie dworu na nowo. Dodatkowo Ze- 
mpliński opodal dworu wybudował pawilon po- 
wozowni według własnego projektu, w duchu 
polskich budynków gospodarczych z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Por. W. Baraniewski, T.S. Ja
roszewski, Tułowice, [w:l Polska: dwory, dworki, 
Warszawa 1995, s. 13-17.
244 Architektura tradycyjna wymaga operowania 
językiem form i detali, obcym zupełnie współ
czesnym twórcom. Nauczanie architektoniczne 
na uczelniach polskich nie zapewnia już bo
wiem od ponad pół wieku minimum wiadomo
ści niezbędnych architektowi do skomponowa
nia np. dworu polskiego. W efekcie nieudol
nych prób powstają pokraczne dodekafoniczne 
obiekty z pretensją do klasycyzmu. 
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proponowanych w katalogach245. 
Taka architektura odpowiadała 
jednak społecznemu zapotrzebo
waniu i dlatego utrzymywała się 
tak długo, jak długo trwał progre
sywny okres polskiej gospodarki. 
Należy nadmienić, że tzw. trzecia 
fala historyzmu 246 nie miała odbi

245 B. Kazimierska, op. cit. Wybór projektów 
poprzedził wstępem mgr Artur Rojek, autor nie
publikowanej pracy magisterskiej poświęconej 
odrodzeniu stylu dworkowego w Polsce między 
połową lat osiemdziesiątych a połową dziewięć
dziesiątych. We wstępie do katalogu (s. 11-13) 
Rojek zalicza Kazimierską do grona dwójki, trój
ki najwybitniejszych histoiyzujących architektów 
w Polsce.
246 Rojek wyróżnia trzy fale historyzmu w XX 
wieku: styl dworkowy lat dwudziestych, soc
realizm i odrodzenie narodowego romantyzmu 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
A. Rojek, Nowy Narodowy Romantyzm, [w:j
B. Kazimierska, op. cit., s. 11-13.
247 Fenomen endemiczności tak gwałtownego 
odrodzenia historyzmu tłumaczyć można jedy
nie gwałtownymi przemianami socjologicznymi 
implikowanymi przekształceniami gospodarczy
mi. Ich okrzepnięcie i stabilizacja następują
w dniach dzisiejszych, co uniemożliwia obiek
tywną ocenę.
248 Sporadyczne projekty odbudowy i przebu
dowy całych kwartałów miejskich, jak choćby

cia równie silnego w Europie 
Zachodniej i w Ameryce247. Zała
mała się równocześnie z nasta
niem okresu zastoju, który roz
począł się na przełomie lat 1999/ 
2000. Czy było to tylko chwilowe 
załamanie - odpowiedź przyniosą 
najbliższe lata248.

budowa łódzkiego centrum handlowego „Ma
nufaktura” na terenach dawnej fabryki Izraela 
Poznańskiego w Łodzi (planowane ukończenie 
II połowa 2005 roku) nie wprowadzają rewolu
cyjnych zmian ani nie wzbudzają dyskusji 
w prasie. Na koniec warto wspomnieć o nieco
dziennej inicjatywie budowy zamku poznańskie
go senatora Włodzimierza Łęckiego. Powołany 
Komitet Odbudowy Zamku Przemyśla ogłosił 
konkurs na budowę obiektu. Z informacji i de
klaracji ogłaszanych przez członków i przewod
niczącego komitetu, senatora Łęckiego, wynika, 
że odbudowa powinna być prowadzona 
w realiach XVI wieku i że za kilka lat stanie 
kamienno-ceglany zamek z wieżą. Ewidentny 
odwrót od zasad Karty Weneckiej wzbudził licz
ne protesty i wywołał burzliwą dyskusję, która 
do chwili obecnej nie przyniosła rozstrzygają
cych decyzji. Por. D. Kolbuszewska, Wybuduj
my sobie zamek!, „Poznań wart poznania. Doda
tek do Gazety Wyborczej”, Poznań 24.04.2003, 
nr 96, s. 3; S. Skibiński, Zamek XXI wieku, 
„Gazeta Wielkopolska” 21.03-2003, nr 68, s. 11; 
M. Libicki, Listy. Budujemy coś nowego, „Gazeta 
Wielkopolska”, Poznań 07.03.2003, nr 56, s. 13.
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PODSUMOWANIE

Z
arówno wspominane 
międzynarodowe publikacje 
poświęcone architektom 
tradycjonalistom i ich historycyzu- 

jącym projektom, jak i prowadzona 
z dużym rozmachem działalność 
twórców takich, jak Marek Skrzyń
ski czy Beata Kazimierska w Pol
sce249, dowodzi wyraźnie istnienia 
nurtu tradycyjnego w architektu
rze. Omówiony przykład Andrzeja 
Grzybowskiego pokazuje natomiast 
złożoność problemu i zwraca uwa
gę na kwestię jakości projektu ar
chitektonicznego i rodzaj wyzwań, 
jakie stają przed architektem pro
jektującym w zadanej konwencji.

249 Liczne projekty M. Skrzyńskiego, (Wenecja 
pod Warszawą, „Rezydencje” 1996/1997, nr 2, 
s. 72-77) opisywane były w prasie (zob. rozdz.
1). Sam Skrzyński napisał artykul-ofertę swojego 
biura. O architekturze tej konwencji - zob.: 
S. i W. Kucowie, Nowy staromodny dwór, „Re
zydencje" 1996, nr 1, s. 44-45; M.A. Musialik, 
Pogoda dla bogaczy, czyli jak mieszkają bliźni, 
op. cit., s. 46.
250 Co warte odnotowania - kubatura dziedzic
twa tradycyjnego (uwzględniwszy całą tkankę 
zabytkową) jest zbliżona do kubatury obiektów 
modernistycznych. Patrz: L. Krier, op. cit., s. 13.
251 Jak pisze L. Krier: Budynki modernistyczne 
napotykają na podstawową przeszkodę egzy
stencjalną: czas potrzebny na to, aby ludzie 
przyzwyczaili się do nich, z reguły przekracza 
długość ich funkcjonowania. Ibidem, s. 65.
252 Piszę tutaj o przypadkach patologicznych, ta
kich jak wspomniane osiedle Pruitt-Igoe.
253 Ch.A. Jencks zauważa: Można argumen
tować, że rzędy domów w stylu georgiańskim 
lub edwardiańskim są lepsze od współczesnych

Architektura tradycyjna jest istot
ną alternatywą dla architektury 
i urbanistyki modernistycznej250. Jej 
istnienie jest uwarunkowane spo
łecznym na nią zapotrzebowaniem, 
które wynika z kolei z nieakcepta- 
cji betonowych makiet251, do czego 
sprowadziła się zła architektura 
modernistyczna252 253 i ponadto wiąże 
się w oczywisty sposób z przywią
zaniem do tradycji pojmowanej 
jako swego rodzaju continuum1^ 
oraz potrzebą dom u254 właściwą 
naszemu kręgowi kulturowemu.

Architektura tradycyjna, funkcjo
nując jako nurt równoległy, zacho
wuje pewien język form odrzucony

osiedli, ponieważ tradycja — nieważne jaka, by
leby była nieprzerwana - mieści w sobie więcej 
dobrze zrównoważonych wartości niż współcze
sny architekt może wymyślić lub zaprojektować. 
Ludzie wolą stare zespoły od nowych pomysłów; 
są one często tańsze niż budownictwo systemo
we, a ich język i skala lepiej pasują do miejskiego 
kontekstu, op cit., s. 12-13.
254 W swojej książce poświęconej idei domu 
mieszkalnego W. Rybczyński (op. cit., s. 22, 
214) zwraca uwagę na popularność projektów 
Ralpha Laurena, grających na nostalgicznym sto
sunku Amerykanów do przeszłości. Rybczyński 
powodu zainteresowania kolekcjami Laurena 
dopatruje się w anachronizmie, czy też odbiciu 
głębszej niechęci do otoczenia (s. 22). Powołuje 
się przy tym na badania pisma „Better Homes 
and Gardens” z 1977 r., które wykazały, że tylko 
15% respondentów wołało umeblowanie 
w najnowszym modnym stylu (s. 214). Przy tym 
wszystkim sam Ralph Lauren mieszka w domu 
pozbawionym mebli, w którym dominuje kosz
towna prostota. 
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przez rewolucję modernistyczną255. 
Rozwijając się równolegle, po
dobnie jak modernizm, wspiera 
się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technicznymi, stosuje jednak nad
rzędność przyjmowanej konwen
cji i jej podporządkowuje całość 
przedsięwzięcia256.

Z gruntu konserwatywną archi
tekturę tradycyjną cechuje witru- 
wiańska triada: firmitas, utilitas 
i venustas 257. Co istotne - brak tu 
eksponowanego przez moderni
stów ducha epoki, rozumianego 
jako duch technologiczny i nacisku 

na aktualność wyrazu258. 
Architektura tradycyjna jest z zało
żenia ponadczasowa, podobnie jak 
ponadczasowy jest język jej form.

Użyteczność jest rozumiana jako 
zgodność z typem. Podstawowy 
repertuar typologiczny obiektów 
architektonicznych jest tutaj ograni
czony259, a funkcja idzie za formą, 
nie odwrotnie260.

Trwałość realizuje się poprzez do
bór materiałów i precyzję wykoń
czenia. Od architektury tradycyjnej 
oczekuje się solidnego wykonania 
i rzemiosła na wysokim poziomie261.

255 Modernizm - pisze Krier - reprezentuje za
przeczenie wszystkiego, co czyni architekturę 
użyteczną: nie ma już dachów, ścian nośnych, 
kolumn, łuków, pionowych okien, ulic, placów, 
prywatności, wielkości, zdobień, rzemiosła, 
historii, tradycji. Jest zatem oczywiste, że krok 
następny musi polegać na zaprzeczeniu tych 
zaprzeczeń. Ibidem, s. 83.
256 Standaryzacja, prefabrykacja, otwarty plan, 
ściany kurtynowe, poziome pasma okien, taras 
na dachu, laminowana stal, ściany ze szkła 
czy żelbet, a nawet sklonowane elementy i 
detale architektoniczne mogą być w pewnych 
granicach użyteczne - czytamy w traktacie 
Kriera - bynajmniej nie będąc w sprzeczności 
z tradycją. Kiedy natomiast podnosi się je do 
rangi metafizycznego absolutu oraz jedynego 
obowiązującego dogmatu, rezultatem może być 
tylko zubożenie miast i społeczności miejskich. 
Op. cit., s. 63-64.
257 Witruwiusz, op. cit., Ks. I, rozdz. 3.2, s. 32.
258 Dynamika i elastyczność, do których rości 
pretensje modernizm, bynajmniej nie charakte
ryzują tylko naszej epoki, lecz stanowią waru
nek sine qua non życia w ogóle. (L. Krier, op. 
cit., s. 67). 1 dalej: Próbuje nam się wmówić, że 
nasza praca powinna wyrażać ducha naszych 
czasów, podczas gdy największe dzieła przeszło
ści są świadectwem czegoś wręcz przeciwnego. 
Ibidem, s. 71.
259 Te typologie i technologie - pisze Krier - ra
zem z ich terminologią są pierwotnym tworem 
ludzkości, którego siła wynalazcza przekracza 
odkrycie koła lub sposobu krzesania ognia, 
ponieważ w wypadku architektury natura do
starcza wskazówek i analogii, a nie wzorów. 
(Op. cit., s. 32). Architektura tradycyjna powstaje 
poprzez świadomą imitację ograniczonej liczby 
typów, budowlanych i funkcjonalnych, które 

chronią i symbolizują podstawowe ludzkie czyn
ności, szczególnie te związane z życiem, zarów
no indywidualnym, jak i zbiorowym. Typologie 
te wiążą się z poszczególnymi funkcjami, zwy
czajami i rytuałami. Patrz: ibidem, s. 185.
260 Warto zauważyć, iż pojęcie użyteczności, 
jeżeli chodzi o budownictwo mieszkalne, wiąza
ne jest obecnie z poczuciem wygody i komfortu. 
Intymność i prywatność (pojęcia ukształtowane 
w XVI wieku - patrz: W. Rybczyński, op. cit.,
s. 57-80), o wiele lepiej realizują się we wnę
trzach Georgian lub Queen Anne niż corbusie- 
rowskim Nowym Duchu (Esprit Noveau), 
o którym reporter American Record pisał, iż nie
które projekty posiadają prozaiczną dosłowność 
kształtów kontenera chłodniczego-, zob.: W.F. Paris, 
The International Exposition of Modem Industrial 
and Decorative Art. in Paris, cz. II, General Featu
res, .Architectural Record”, R. 58: 1925, nr 4, 
s. 376. Cyt. za W. Rybczyński, op. cit., s. 187.
261 Nietrwałość jest uwarunkowana ekonomicz
nie - stymuluje bowiem koniunkturę na rynku 
budowlanym. Ciągłe zużywanie się przedmio
tów jest zatem trwałym elementem współczesnej 
rzeczywistości, choć nie ma na nią zgody kul
turowej. Dom w naszym kręgu kulturowym jest 
kojarzony z solidnością murów. Dla przykładu
- S.E. Rasmussen nazywa budynki Le Corbu
siera wręcz artystycznymi szkicami. Zwracając 
uwagę na ażurowość konstrukcji, porównuje je 
z architekturą japońską (Odczuwanie architek
tury, Warszawa 1999, s. 96-99). T.S. Jaroszewski 
zauważa dodatkowo, że architektura awangar
dy, przynajmniej w Polsce, była tandetna i nie
ładnie się starzała. (Piękne dzielnice..., s. 273). 
Niezachowanie postulatu „trwałości” wprowadza 
dysonans pomiędzy architekturą Corbusiera 
a tradycją architektury europejskiej, rozumianej 
jako dziedzictwo starożytności.
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Piękno, jak u Witruwiusza, jest 
kwestią harmonii, proporcji i zgod
ności z wymaganiami kanonów 
poszczególnych typów architekto
nicznych stosowanych w przyjmo
wanej konwencji.

Istnieje zatem obiektywnie dobra 
i obiektywnie zła architektura tra
dycyjna. Architektura dobra wypeł
nia założenia (reguły i zasady ka
nonów). Zła ich nie wypełnia. Przy 
tym rozróżnienie: zła architektura 
tradycyjna, dobra modernistyczna, 
czy odwrotnie - jest pozbawione 
sensu, są to bowiem dwa systemy 
z odrębną estetyką. Porównywanie 
ich jest równie zawodne jak para-

262 Stworzona w celu uzyskania spójnej, współ
czesnej podstawy konserwacji i odbudowy za
bytków architektury Karta Wenecka („Ochrona 
Zabytków” 1966, nr 1) została sformułowana 
podczas II Międzynarodowego Kongresu Archi- 
tektów-Konserwatorów i Techników Konserwa
cji Zabytków w Wenecji w 1964 roku i przyjęta 
przez Międzynarodową Radę Zabytków i Ze
społów Zabytkowych (ICOMOS) w roku 1965. 
Karta Wenecka zakładała koniec architektury 
tradycyjnej:
Art. 9-: Restauracja (...) ustaje (...) tam. gdzie 
zaczyna się domysł; poza tą granicą wszelkie, 
uznane za nieodzowne, prace uzupełniające 
mają wywodzić się z kompozycji architektonicz
nej i będą nosić znamię naszych czasów.
Art. 11.: (...) jako że jedność stylowa nie jest 
celem, do którego należałoby zmierzać w toku 
restauracji.
Art. 12.: Elementy przeznaczone do zastąpienia 
części brakujących powinny harmonijnie włą
czać się do całości, odróżniając się zarazem od 
partii autentycznych, ażeby restauracja nie fał
szowała dokumentu sztuki i historii.
Art. 15.: Wszelkie prace rekonstrukcyjne będą 
musiały być z góry wykluczone (...). Elementy 
scalające będą zawsze rozpoznawalne (...). Re
nowacja stanowi nieodzowną część każdej dzia
łalności konserwatorskiej - komentuje 
L. Krier (op. cit., s. 75). - Niemożliwością jest 
przeprowadzenie jakiejkolwiek rozsądnej 
odbudowy bez choćby hipotetycznej wizji ca
łości, ponieważ- jak już zostało powiedziane 
- oryginalność dzieła nie zależy od wieku jego 
materiałów budowlanych. Lecz Karta Wenecka 
największą wagę przywiązuje właśnie do auten- 

gony poszczególnych sztuk. Archi
tektura tradycyjna stanowi ciągłość 
z przedmodernistyczną architektu
rą konwencji porządków i stylów. 
Stąd wynika inne pojęcie zabytku 
niż zawarte w Karcie Weneckiej262. 
Obiekt zabytkowy w architekturze 
tradycyjnej ma wartość o tyle, o ile 
wartość wyraża; stan zachowania, 
nie ma na nią wpływu. Rekon
strukcja jest możliwa w tym sa
mym stopniu co przekształcenie.

Wymagania architektury trady
cyjnej są niezwykle wysokie. Wy
kształcenie architekta musi obej
mować nie tylko głęboką wiedzę 
teoretyczną, której sporą częścią 
są studia historyczne263, ale i zna- 

tyczności samych materiałów, które traktuje się 
jak niezastąpione relikty, co de facto prowadzi 
do fetyszyzacji ruin.
263 Nauczanie historii architektury tak istotne 
dla architekta tradycyjnego zostało, wyrugowane 
z uczelni wyższych w połowie lat pięćdziesiątych 
(zdanie nieprawdziwe, bo został zmniejszony 
zakres nauczania, ale pozostały np następujące 
przedmioty historia architektury powszechnej, 
historia arch. polskiej, konserwacja zabytków, 
rysunek architektoniczny...). Po słynnej nara
dzie w marcu 1956 roku, kiedy władze SARP-u 
dystansowały się od realizmu socjalistycznego, 
praktycznie zlikwidowano rangę strony wizu
alnej architektury. W. Krassowski (op. cit., 
s. 95). Warto jeszcze przypomnieć, jak wyglądał 
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 
przed II wojną światową. Studia historyczne 
zajmowały tam stanowisko wyjątkowe w skali 
europejskiej. Żadna bowiem uczelnia architek
toniczna w Europie nie mogła pochwalić się aż 
czterema katedrami zwyczajnymi: Historii Sztuki 
Starożytnej (prof. M. Lalewicz od 1915 r.), Histo
rii Sztuki Średniowiecznej (prof. honor.
J. Dziekoński od 1915 r.), Historii Sztuki Nowo
żytnej (prof. S. Noakowski od 1919 r.), Historii 
Sztuki Polskiej (prof. O. Sosnowski od 1919 r.), 
co wraz z docenturami z Konserwacji Zabytków 
(W. Wojciechowski) i filozofii architektury 
(W. Tatarkiewicz) dawało Politechnice War
szawskiej miejsce wyjątkowe. Patrz: S. Noakow
ski, Wydział architektury Politechniki Warszaw
skiej (1925), [w:] Idem, Pisma, Warszawa 1957, 
s. 117, 119- W obecnej chwili nauczanie historii 
architektury jest maksymalnie zredukowane. 
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jomość rzemiosła także od strony 
technicznej, a przede wszystkim 
zakłada spore zaplecze warszta
towe: biegłość w rysunku, rzeźbę 
i malarstwo. Warsztat plastyczny 
jest bardzo istotny, a rola rysun
ku znaczna. Nie jest on jedynie 
językiem wypowiedzi architekto
nicznej, ale także narzędziem przy 
poszukiwaniach zgodności form264. 
Niedociągnięcia warsztatowe prze

kładają się w prosty sposób na 
niedociągnięcia w rysunku goto
wych form i detali, zwłaszcza wo
bec absolutnej ignorancji współ
czesnych wykonawców265.

Oddzielnym problemem są re
lacje klient - architekt. Błęd
ne jest założenie Kriera co do ist

nienia wspólnego, uniwersalnego 
języka estetycznego projektodawcy

2<” Nauczanie rysunku architektonicznego obec
nie traktowane jest jako anachronizm. Jeszcze 
przedwojenna Politechnika Warszawska 
z założenia zrównywała poziom wykształcenia 
artystycznego na Wydziale Architektury z pozio
mem Akademii Sztuk Pięknych (Ibidem, s. 119). 
Wystarczy przypomnieć wystawę prac studen
tów architektury z okazji jubileuszu prof. Zyg
munta Kamińskiego. Poziom prezentowanych 
prac świadczył o olbrzymiej swobodzie wypo
wiedzi rysunkowej studentów (E. Norwerth, 
Wystawa rysunku odręcznego w Politechnice 
Warszawskiej, „Architektura” R. 3: 1949, nr 2, 
s. 33). Zadaniem nauczania rysunku - pisał 
Zygmunt Kamiński - jest uwrażliwić oko adepta 
na właściwości kształtu, zaprawić go do szyb
kiej, trafnej orientacji w proporcjach, rozwinąć 
zmysł krytyczny tv ocenie zjawisk plastycznych, 
wyostrzyć zmysł artystyczny, wyrobić smak 
i poczucie barw, uczulić wrażliwość na piękno 
przyrody oraz uprzystępnić ocenę, odcyfrowanie 
walorów plastycznych, zawartych w dzie
łach architektury i sztuk pięknych: malarstwa 
i rzeźby, wreszcie, usprawnić rękę adepta 
i wzbogacić jego wyobraźnię plastyczną, a tą 
drogą przyczynić się do możliwie wszechstron
nego spotęgowania Jego możliwości twórczych 
w architekturze, do podniesienia jego poziomu 
kultury". I dalej: Otóż w tym punkcie właśnie tkwi 
może szersze pojęcie roli nauczania rysunku na 
uczelni architektonicznej. Jaki rytm wprowadzić 
w podziałach elewacji, w rozstawieniu otworów? 
Jak profilować gzymsowanie w zależności od pla
stycznego działania promieni słonecznych?
Wjakiej fakturze ma być wykonane otynkowa
nie? Jak działają w znaczeniu kolorystycznym 
różne rodzaje kamienia w okładzinie (piasko
wiec, marmur, alabaster), jaki i kiedy zastosować 
granit- surowy w postaci głazów nieobrobionych 
— szorstki - ¡polerowany? Kiedy można i należy 
zastosować licowanie ceramiczne- cegłą, klin
kierem? Jaką rolę odegrać może rzeźba w zastoso
waniu do architektury? Co to jest rzeźba okrągła? 
Płaskorzeźba? A opracowanie wnętrza: kowal
stwo, fresk, mozaika, witraż? A dobór gatunków 
drzewa przy wyposażeniu wnętrz w boazerię 

i opracowaniu jego powierzchni w stolarsz- 
czyźnie? A technika intarsji? A dobór tkanin 
meblowych i ich barwa w zestrojeniu właściwym 
z całością i przeznaczeniem wnętrza? Jakie może 
mieć zastosowanie sgraffito? Co to jest wyposa
żenie ogrodu - fontanna, basen, tarasy?Jakie są 
rodzaje roślin dekoracyjnych, wytrzymujących 
nasz klimat?Jakie mają mieć kształt okucia, kra
ty, ogrodzenia, ba, klamki u drzwi'? (O nauce 
rysunku dla architektów, op. cit., s. 41-42). 
Rola rysunku architektonicznego spadła wraz 
z końcem socrealizmu, który czerpał z radzieckiej 
tradycji lat trzydziestych (wówczas można było 
odnotować wzrost zainteresowania rysunkiem, 
makietą i szkicem architektonicznym). W. Wło
darczyk (Socrealizm. Sztuka polska w latach 
1950-1954, Kraków 1991, s. 56) tłumaczy to (...) 
[żywą tradycją] akademii petersburskiej, gdzie po
ziom opanowania rysunku odręcznego absolwen
tów stał bardzo wysoko, a także pozycja byłych 
„neoklasycystów” względem innych grup architek
tów oraz znacząca obecność, zwłaszcza w latach 
trzydziestych, tradycji awangardowych. Dzisiaj, 
jak to określił Krier (op. cit., s. 197): Praktyczna 
wiedza rzemieślnicza zredukowana została do 
poziomu wiedzy teoretycznej i historycznej, (...) 
(al rzemieślnicze umiejętności niezbędne dla 
architektury wysokiej Jakości otrzymały status 
działalności amatorskiej, opartej głównie na sa
mokształceniu.
265 Grzybowski tak komentuje w wywiadzie 
proces swoich poszukiwań rysunkowych: Pro
jektując przed laty jedną kratę, wykonałem (...) 
kilkaset szkiców. (...) sterta akwarel i rysunków 
piórkiem - to przymiarki do postawienia jednego 
kominka. Projektując latarnie dla Zamku Kró
lewskiego w Warszawie, wykonałem sto koloro
wych szkiców łatani z różnych epok, na każdym 
arkuszu rozrysowałem również detale. (...) 
po przestudiowaniu literatury i zachowanych 
obiektów, z ogromną przyjemnością wykonywa
łem te setki szkiców. Może wtedy właśnie wczu- 
ivam się w architekturę przeszłości? Czasami 
odnoszę wrażenie, że architektom po prostu nie 
chce się projektować w dawnych stylach.
J. Miliszkiewicz, Widzieć..., s. 9.
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i projektanta266 *. Najczęściej mówi
my różnymi językami”26'7 - rela
cjonuje swoje kontakty z klientami 
Andrzej Grzybowski. Uwarun
kowane jest to nieodwracalnymi 
przemianami kulturowymi i stano
wi interesujące pole dla rozważań 
socjologicznych. Budynki tradycyj
ne w konwencji historycznej po- 
wstają najczęściej na zamówienie 
osób pragnących manifestować 
nimi swoją świeżo nabytą pozycję 
społeczną. Bezpośredni kontakt 
między architektem a klientem jest 
zatem wskazany, ale nie jest abso
lutnym wymogiem. Konieczna jest 
jedynie akceptacja i zrozumienie 
zadanej konwencji przez zlecają
cego.

266 Ch.A. Jencks (op. cit., s. 12-13) przywo
łuje przykład lorda Burlington i jego willi 
w Chiswick pod Londynem. Architekt był tam 
jednocześnie budowniczym i zleceniodawcą. 
Taka sytuacja, gdy architekt zna osobiście swe
go klienta, a co więcej, mają wspólny system 
wartości estetycznych praktycznie dzisiaj nie 
występuje (za każdym razem występuje, gdyż 
nawet projekt typowy musi zostać zakupiony 
w wybranej pracowni i dopasowane zagospo
darowanie terenu do konkretnego przypadku 
inwestora). L. Krier (op. cit., s. 21). Odwołując 
się do przeszłości sugeruje, iż brak zgodności 
dotyczy tylko architektury modernistycznej: 
W odróżnieniu od dzisiejszych społeczeństw 
demokratycznych, kultury tradycyjne nie 
znały barier dzielących sztukę elit od kultury 
popularnej, smak elit wyróżniał się stopniem 
wyrafinowania czy jakością (wyższą kulturą

Sprecyzowanie powyższych 
wymagań sytuuje Andrzeja Grzy
bowskiego w ścisłej światowej czo
łówce twórców-tradycjonalistów. 
Pomimo iż posiada jedynie upraw
nienia do projektowania w zakre
sie architektury wnętrz, nie legi
tymując się przy tym formalnym 
wykształceniem architektonicznym, 

dysponuje on wiedzą i umieję
tnościami nieosiągalnymi dla 
(nawet najlepszych) absolwentów 
uczelni architektonicznych 
w Polsce. Wobec braku liczącej 
się konkurencji pozostaje jedynym 
w kraju mogącym przyjąć i wyko
nać zamówienie na projekt w nie
malże dowolnym stylu historycz
nym. Jednocześnie jest też jedy
nym przedstawicielem tradycyjnej 
szkoły architektury, którego prace 
można rozpatrywać, a ignorancja 
historyczna, niedociągnięcia warsz
tatowe i brak świadomości detalu 
cechujące pozostałych architektów 
próbujących działać w tej konwen
cji na polskim rynku - nie pozwa
lają na rzeczowe zestawienie ich 
z Grzybowskim pod kątem zgod
ności z jakimikolwiek założeniami.

Ewenement Grzybowskiego 
polega, po pierwsze, na jego wy
jątkowości - porównań szukać by 
należało bądź za granicą, bądź po
śród poprzednich pokoleń klasycz
nie kształconych architektów - po 
drugie zaś, na jego ogromnym

artystyczną), przy wspólnym jednak rozumieniu 
sztuki jako takiej. Była to różnica co do stopnia, 
a nie istoty, mająca ilościowy raczej niż jako
ściowy charakter. Nieporozumienie nie wynika 
z odmiennego charakteru dzisiejszej sztuki elit, 
lecz z samego pojęcia elity dzisiaj. Język archi
tektury tradycyjnej jest tak samo nieczytelny dla 
klientów Andrzeja Grzybowskiego czy Quinlana 
Terry’ego, jak język wyrafinowanej architektury 
modernistycznej rodzaju Esprit Noveau. Obecnie 
trudno mówić o zgodności kodów pojęciowych 
między zamawiającym a projektującym, zwłasz
cza jeżeli przyjmujemy konwencję historyczną 
budynku. Rzadko kiedy zleceniodawca posiada 
odpowiednie wykształcenie lub zaplecze kul
turowe. Obecnie nobilitacja rezydencją wspiera 
raczej socjologiczną migrację pionową.
267J. Miliszkiewicz, Widzieć..., s. 10. 
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wykształceniu architektonicznym, 
wyczuciu i świadomości detalu, po 
trzecie wreszcie - na utożsamieniu 
się architekta-aktora z tworzonym 
dziełem. Grzybowski projektując 
przybiera pozę, zakłada maskę, 
wchodzi w rolę architekta. Wów
czas staje się podobny jednemu 
z takich architektów amatorów, jak: 
Tytus Działyński, Stanisław Kostka 
Potocki czy lord Burlington. Wów
czas, niczym aktor starej szkoły 
Stanisławskiego, buduje rolę pro
jektanta rozplanowującego zie
miańską siedzibę, a robi to w opar
ciu o swoją osobowość i wszystkie 
pozaarchitektoniczne pasje. Tym 
samym Grzybowski dystansuje 
każdą, hipotetyczną nawet, kon
kurencję. Twierdził tak Szymon 
Kobyliński, tłumacząc niepowta
rzalność tego twórcy:

Raptem pojąłem receptę na takie
go olśniewającego wizjonera... Ma 
on być koniecznie, nieodzownie 
AKTOREM. Musi być aktorem, i to 
dobrym, wytrawnym aktorem. Tyle 
tylko, aż tyle, że nie używa akurat 
sceny, kostiumu, rekwizytu i czy
jegoś tekstu, jeno arkuszy papieru, 

liniałów, cyrkli, farbek, tudzież po
tężnej, przytłaczającej erudycji, ab
solutnego słuchu budowlanego, ma 
być architectissimus. Wyposażenie 
więc odmienne, sens wciąż jed
naki - zagrać kogoś. Bezbłędnie, 
sugestywnie, bez żadnej alternaty
wy dla widza zagrać rzeczonego 
faceta w tużurku, gdy w gabinecie 
Działyńskiego ustala, że wygląd 
siedziby będzie obronny i strzelisty, 
ale biało malowany i z karaskami 
do zimnej oraz gorącej wody w 
marmurowej łazience, plus piękna 
sypialnia dla pani hrabiny. (...) 
Conradem, który napisał moje naj
ukochańsze zdanie: „Bo wszystko 
stoi na żarci e”. Ano właśnie. 
Pałacyk, w Zosinie to kunsztowny, 
przepyszny żart, zagrany przez 
Wirtuoza Imitacji emocji człowie
czych, aktora, urodzonego aktora. 
(...)

Bo jak wyjaśnić co stanowi o uro
ku fortecznej baszty, zawierającej 
buduar baronowej? I to baszty nie- 
adaptowanej, lecz dla pani baro
nowej wzniesionej usłużnie wedle 
jej smaku...268

268 Sz. Kobyliński, Ztói z dnia 3 XII2000 r., 
Korespondencja Szymon Kobyliński — Andrzej

Właśnie - jak...?

Grzybowski 24 X 1998-8 XII 2000 (arch. AG).
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SUMMARY

Andrzej Stefan Grzybowski 
(193D, was born to the 
family of a well-known 

Warsaw dentist, Professor Stefan 
Grzybowski, an expert numismatist 
and passionate collector. He obta
ined a professional actor’s educa
tion. From childhood he has been 
fascinated with horse-riding and 
architecture. After graduating from 
the Acting Department of the State 
Academy of Drama in Warsaw he 
appeared on the stages of vario
us theatres all over Poland. In his 
artistic biography a role deserving 
special notice is that of Mauricio, 
in Trees Die Standing Tall by A. 
Casona. On that occasion he was 
a partner to Mieczysława Ćwikliń
ska (1879-1972).

As an amateur architect, starting 
work in the 1960s and 70s he ac
cepted assignments from private 
individuals. The most significant 
designs include those made for 
post-war apartments: his own (ul. 
Śniadeckich, Warszawa, 1973), 
that of the artist’s sister (ul. Hoża, 
Warszawa, 1970) and the so-called 
singer’s apartments (ul. Narbutta, 
Warszawa, 1977-1984). In those in
terior designs the architect applied 
freely the architectural styles of the 
18th and 19th centuries making re

ferences to Robert Adam’s architec
ture (ul. Hoza); to Louis XVI style 
interiors (ul. Narbutta, parlour) and 
to neo-Renaissance (ul. Narbutta, 
the hall) achieving cohesive and 
harmonious effects.

In the early 1980s Grzybowski 
started cooperation with the mana
gement of the Royal Castle in War
saw, which was under reconstruc
tion at that time. The character of 
work conducted in the process of 
rebuilding of the structure, which 
had been completely destroyed 
during World War II, demanded 
creative conservation techniques, 
not in accordance with the rules 
of non-interventionism advocated 
by Alois Riegl (1858-1905) and 
Charles Buis (1837-1914). This 
gave a great deal of freedom to the 
architect who authored the arran
gements of royal thrones (Council 
Chamber, 1983; Audience Cham
ber, 1985, Senators’ Chamber, 1987) 
as well as the design for transfor
mation of the former Saxon Chapel 
into the Music Chamber (1985- 
1987) and the design of the royal 
bed in the Royal Bedroom (desi
gned - 1985, implemented - 2005). 
The long list of Grzybowski’s 
designs includes those for small 
elements (keys, railing tassles, 

1 Q4 GRZYBOWSKI
-L y JL I SKI HISTORY .- ’



shoe trunks, etc). The architect 
freely applied here architectural 
styles making direct references to 
several subsequent architects of 
King Stanislaw August Poniatowski 
(e.g. the unexecuted design of the 
Oval Gallery (1985) is arranged in 
the manner used originally by its 
first creator Jakub Fontana (1710- 
1773)).

A separate group of Grzybow- 
ski’s designs consist of adaptation 
works, where a new design is in
corporated into the old framework 
of the building and the architec
tural style is retained (Ustronie 
villa designed by Józef Czajkow
ski (1872-1947)), or the change 
is made in the manner similar to 
the 19th century architects (the 
designs of the palace in Wola 
Chojnata (1989), the mansion in 
Olsza (1983))- That was met with 
objections from the conservation 
authorities as they did not approve 
of structural changes in buildings, 
in accordance with the aforemen
tioned principle of non-inter 
ventionism. From the beginning 
Grzybowski favoured a different 
approach, the 19th century school 
of conservation (close to such 
architects as E.E. Viollet-le-Duc 
(1814-1879) and Adolf Szyszko Bo
husz (1883-1948), a restorer of the 
Wawel Royal Castle) and was open 
to creative interventions. Some 
changes (the design of eyebrows 
in the roof of the Stable designed 
by Jakub Kubicki (1758-1833) 
in the Royal Łazienki in Warsaw 
(2006) was finally carried out after 

the enthusiastic opinion of the ma
nagement) would disconcert the 
relevant authorities as it was diffi
cult to undermine their legitimacy 
(compare Wola Chojnata, Winiary 
(2002), mansion designed by Tade
usz Tołwiński (1887-1951) in Many 
(1994)). The rejection of conserva
tion authorities was in many cases 
a death sentence for the building 
(Wola Chojnata, Many).

Over the years, Grzybowski cre
ated a series of small residential 
estates making references to the 
Polish mansion, in this way conta
ining an impact in the last phase 
of the so-called mansion style, 
whose apogee took place in the 
first half of the 20th century. Those 
small houses featuring excellently 
balanced, classical proportions 
were built mostly in the vicinity 
of Warsaw (Konstancin, Bielawa, 
Zalesie). The first project of this 
type which was carried out (Je
ziory Wielkie) was designed as an 
inconspicuous background for an 
authentic 18th century building and 
confused well-known historians 
of art so successfully that it was 
described as an authentic mansion 
from the early 20th century.

A group of buildings designed for 
Konstancin, a summer resort near 
Warsaw, included a number of 
villas of varied architectural styles: 
an English Tudor house featuring 
the half-timbered construction 
with skeletal framing (Eunice villa, 
ul. Batorego (2000)), a villa freely 
making reference to the 18th cen
tury architecture of the palace in 
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Dobrzyca designed by Stanisław 
Zawadzki (1743-1806) and Madam 
Krakowska’s House in the Royal 
Łazienki in Warsaw, by Jakub 
Kubicki (“Dom pod Gryfami”, ul. 
Sanatoryjna (1995)), as well as the 
design of the House on the Water 
in ul. Chylicka, a residential buil
ding making reference to the Pa
lace on the Water in the Royal Ła
zienki in Warsaw, designed by Do
minik Merlini (1730-1797) and Jan 
Chrystian Kamsetzer (1753-1795) 
and to the palace in Waca near Vil- 
nus, designed by an accomplished 
architect Leander Marconi (1835- 
1894).

Since 1993 Grzybowski has been 
working on a neo-Gothic complex 
of buildings in Zosin, intended to 
allude to the English neo-Gothic 
style. It includes a small palace, 
farm buildings and a hotel building 
planned nearby. The designs are 
made for the interior decorations 
and furnishings. A similar complex 
approach has been assumed for 
the design of the neo-Renaissance 
estate, which refers to the architec
tural style of Leander Marconi in 
Bielawa. It includes a park com
plex with structures and buildings 
typical for park fittings deliberately 

making reference to English gar
dens designed by Lancelot „Capa
bility” Brown (1715-1783), which 
are well-known to Grzybowski.

Design execution is a separate 
issue attended to in the herein 
publication. Grzybowski creates 
and furnishes buildings aided by 
a crew of crafstmen, who receive 
designs drawn by him in 1:1 scale. 
He also supervises the production 
process in all its stages. During the 
process of execution he often uses 
scale models or large drawings, 
modifies detail designs to match 
the interior, and occasionally, on 
the spot, covers up errors made by 
his contractors.

Grzybowski’s design activity em
braces many areas: architecture, 
metal fittings, grating grills, door 
and window woodwork, parquets, 
stucco work as well as furniture 
and textile fabrics. The competen
ce in drawing, intuition and exten
sive knowledge of history make 
Andrzej Grzybowski a unique per
sonage in the Polish architecture 
scene, who leaves all competition, 
even hypothetical, far behind, and 
can only be compared to some 
foreign architects, or even those 
belonging to past generations.
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ZUSAMMENFASSUNG

Andrzej Stefan Grzybowski 
(193D, geboren in der 
Familie des bekannten 

Warschauers Zahnarztes, 
Prof. Stefan Grzybowski, der 
hervorragender Numismatiker 
und leidenschaftlicher 
Münzensammler war. Ausgebildet 
zum Theaterschauspieler. Seit 
Kindheit an widmete er sich 
zwei Passionen: dem Reiten 
und der Architektur. Nach dem 
Schauspielerstudium an der 
Staatlichen Theaterhochschule 
Warschau trat er in Theatern in 
ganz Polen auf. Beachtenswert 
ist vor allem seine Rolle im Stück 
„Bäume sterben aufrecht“ von 
A. Casona, wo er zusammen mit 
der bedeutenden Schauspielerin, 
Mieczysława Ćwiklińska (1879- 
1972) spielte.

Als Hobbyarchitekt nahm er 
private Aufträge ab den 60er 
und 70er Jahren entgegen. 
Eine bedeutende Rolle 
spielten Gestaltungen der 
Nachkriegswohnungen: der 
eigenen Wohnung I (Śniadeckich 
Straße, Warschau, 1973), der 
Wohnung seiner Schwester (Hoża 
Straße, Warschau, 1970) und 
der sog. Wohnung des Sängers 
(Narbutta Straße, Warschau, 1977- 

1984). In diesen Innenräumen 
kommt ungezwungen die 
Architektensprache des 18. und 19. 
Jhs. zum Ausdruck; Grzybowski 
knüpft an die Architektur von 
Robert Adam (Hoża Straße), an 
die Innenräume im Stil Ludwig 
XVI. (Narbutta Straße, Salon) 
oder an Neorenaissance (Narbutta 
Straße, Flur) an und erreicht ein 
schlüssiges und harmonisches 
Ergebnis.

Anfang 80er Jahre nahm 
Grzybowski die Zusammenarbeit 
mit der Direktion des 
wiederaufbauenden Warschauer 
Königsschlosses auf. Die 
Wiederaufbau des während des 
2. Weltkrieges total zerstörten 
Schlosses verlangte kreatives 
Handeln der Denkmalpfleger, 
das nicht mit dem Geist des 
Nichtinterventionismus von Alois 
Regel (1858-1905) und Charles 
Buls (1837-1914) übereinstimmte. 
Daher auch hatte der Architekt 
viel zu tun; er bearbeitet 
nicht nur königliche Throne 
(Ratsraum, 1983; Audienzraum, 
1985 Senatorraum, 1987) sondern 
entwirft auch die Umgestaltung 
der früheren Sächsischen Kapelle 
in den Musikraum (1985-1987) 
und das königliche Bett im
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Königlichen Schlafraum (Entwurf 
von 1985, verrichtet 2005). Kleine 
Gestaltungsentwürfe (Schlüsse, 
Fransenbüschel der Geländer, 
Schuhkasten etc.) gehören auch zu 
den Entwürfen von Grzybowski. 
Er setzt hier frei verschiedene 
architektonische Stile mit direktem 
Bezug auf einige Architekten 
des Königs Stanislaw August 
Poniatowski ein (z.B. der nicht 
realisierte Entwurf der Ovalen 
Galerie (1985) wurde anhand der 
Urgestaltung von Jakub Fontana 
(1710-1773) geschaffen).

Eine gesonderte Gruppe der 
Entwürfe von Grzybowski bilden 
Umbauarbeiten, wo er in das alte 
Gebäude einen neuen Entwurf 
einsetzt, indem er gleichzeitig 
die Architektensprache des 
Objektes behält (Villa Ustronie 
des Architekten Jozef Czajkowski 
(1872-1947) oder aber indem er es 
nach den Regeln der Architekten 
aus dem 19- Jh. verändert 
(Entwurf des Palastes in Wola 
Chojnata (1989) und des Guthofs 
in Olsza (1983)). Das traf oft auf 
Widerspruch der Denkmalpfleger, 
die Strukturänderungen 
der Gebäude gemäß dem 
oben genannten Prinzip der 
Nichtinterventionismus nicht 
akzeptierten. Grzybowski vertrat 
von Anfang an eine andere als 
anerkannte Denkmalpflegerschule 
des 19- Jhs. (die nah solchen 
Architekten wie E.E. Viollet- 
le-Duc (1814-1979) oder Adolf 
Szyszko Bohusz (1883-1948), der 
der Restaurator des Königlichen 

Schlosses Wawel war) und 
ließ künstlerisches Eingreifen 
zu. Manche Veränderungen 
(Entwurf der Fenster im Dach 
des von Jakub Kubicki (1758- 
1833) entworfenen Pferdestalls im 
Warschauer Park der Bäder (2006) 
wurde nach dem enthusiastischen 
Gutachten der Direktion realisiert) 
brachten zuständige Behörden 
in Verlegenheit, weil sie sich 
als richtig erwiesen (vgl. Wola 
Chojnata, Winiary (2002), Guthof 
von Tadeusz Tołwiński (1887-1951) 
in Many (1994)). Die negative 
Entscheidung der Behörden 
bedeutete oft ein Urteil für das 
Objekt (Wola Chojnata, Many).

Grzybowski schuf im Laufe der 
Jahre ein Zyklus der kleinen Sitze, 
die an den polnischen Gutshof 
anknüpfen und somit noch die 
letzte Phase des sog. Meierhofstiles 
darstellen, dessen Höhepunkt 
auf die erste Hälfte des 20. Jhs. 
fällt. Ziemlich kleine Häuser mit 
ausgezeichnet ausgewogenen 
klassischen Proportionen 
entstanden überwiegend in 
Umgebung von Warschau 
(Konstancin, Bielawa, Zalesie). 
Das erste Haus (Jeziory Wielkie), 
durchdacht von Anfang an als ein 
nicht aufdringlicher Hintergrund 
für ein authentisches Objekt 
aus dem 18. Jh. führte bekannte 
Kunsthistoriker so erfolgreich 
irre, dass es als ein authentischer 
Gutshof aus Anfang 20. Jhs. 
beschrieben wurde.

Eine Gruppe der Entwürfe 
für einen Ferienort in der Nähe 
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von Warschau, Konstancin, 
bildet eine Reihe von Villen mit 
unterschiedlicher Architektur: 
englisches „tudor house“ in Form 
von einem Fachwerkhaus (Villa 
Eunice, Batorego Straße (2000)), 
Villa, die frei an die Architektur 
des Palastes in Dobrzyca von 
Stanislaw Zawadzki (1743-1806) 
aus dem 18. Jh. anknüpft, Haus 
der Krakauer Frau im Warschauer 
Park der Bäder von Jakub Kubicki 
(Sanatoryjna Straße (1995)), Haus 
am Wasser an der Chylickiej 
Straße, Residenz, die an den von 
Dominik Merlini (1730-1797) 
und Jan Chrystian Kamsetzer 
(1753-1795) entworfenen Palast 
auf der Insel im Warschauer 
Park der Bäder anknüpft sowie 
der von einem ausgezeichneten 
Architekten, Leandro Marconi 
(1835-1894) entworfenen Palast in 
Wace bei Vilnius.

Ab 1993 realisiert Grzybowski 
in Zosina neogotische Anlage 
im Geiste von Neogotik der 
englischen Provinenz. Sie 
fasst einen kleinen Palast, 
Wirtschaftsgebäude und ein Hotel 
in der Nähe um. Der Entwurf 
enthält auch die Ausstattung 
der Innenräume. Ähnlich 
konzipiert ist auch der Entwurf 
der Neorenaissanceanlage, die 
sich auf die Architektensprache 
von Leandro Marconi in 

Bielawa bezieht. Sie besteht aus 
Gartenanlage und Gebäuden 
der kleinen Gartenarchitektur, 
die absichtlich an die englischen 
Gartenanlagen von Lancelot 
Capability Brown (1715-1783) 
anknüpfen.

Die Anfertigung bildet eine 
weitere Frage der vorliegenden 
Veröffentlichung. Grzybowski 
schafft Objekte und stattet się 
aus, hat dabei Handwerker, für 
die er Entwürfe im Maßstab 1:1 
zeichnet und deren Verwirklichung 
überwacht. Er benutzt oft ein 
Baumodell oder eine große 
Zeichnung, modifiziert Entwürfe 
von Details, um sie an die 
Innenräume während der Arbeiten 
anzupassen und vertuscht 
manchmal auf dem laufenden 
kleine Fehler der Handwerker.

Entwürfe von Grzybowski 
fassen verschiedene Bereiche um: 
Architektur, Beschläge, Gitter, 
Fenstergerähme, Parketten, Stuck 
sowie auch Möbeln und Geweben. 
Geschicktheit bei Zeichnungen, 
Gespür und tiefes geschichtliches 
Wissen machen aus Andrzej 
Grzybowski eine einmalige 
Person auf der polnischen 
Architektenszene, die jede, selbst 
eine erdenkliche, Konkurrenz 
distanziert; ähnliche Künstler sind 
im Ausland oder unter früheren 
Architektengenerationen zu suchen.
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107. A.G., Willa przy Al. Kalin w Zalesiu 
Dolnym. Klatka schodowa, 1994.

108. A.G., Willa przy Al. Kalin w Zalesiu 
Dolnym. Hall, 1994.

109. A.G., Willa przy Al. Kalin w Zalesiu 
Dolnym. Gabinet, 1994.

110. A.G., Willa w Bielawie pod Warszawą, 
1998.

111. A.G., Willa w Bielawie pod Warszawą, 
1998.

112. A.G., Willa w Bielawie pod Warszawą, 
1998.

113- A.G., Willa w Bielawie pod Warszawą.
Szkic projektu czterech elewacji, 1998.

114. A.G., Dom weekendowy przy ul. Kminko
wej, Warszawa. Projekt elewacji frontowej, 1989.

115. A.G., Dom weekendowy przy ul. Kminko
wej, Warszawa. Projekt elewacji bocznej, 1989-

116. A.G., Dom weekendowy przy ul. Kminko
wej, Warszawa, 1989.

117. A.G., Willa przy ul. Kminkowej, Warszawa. 
Elewacja frontowa, 2002.

118. A.G., Willa przy ul. Kminkowej, Warszawa. 
Brama wjazdowa. Szkic projektowy, 2003.

119. A.G., Willa przy ul. Kminkowej, Warszawa. 
Elewacja frontowa. Szkic projektowy, 2002.

120. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Pawilon ogrodowy, 1980-1996.

121. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Pia
sta w Konstancinie. Rzut i elewacja pawilonu 
mieszczącego m.in. garaż, 1988.

122. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Elewacja ogrodowa, wejściowa, 
1980-1996.

123. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Detal bramy, 1980-1996.

124. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Elewacja frontowa, 1980-1996.

125. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Brama wjazdowa, 1980-1996.

126. A.G., Willa „Pallas Athenae” w Konstanci
nie. Element dekoracyjny, 1993-

127. A.G., Willa „Pallas Athenae” przy ul. Piasta 
w Konstancinie. Pergola i murek z serlianą, 1983-

128. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie”
w Konstancinie. Elewacja frontowa. Projekt 1993-

129. Willa „Ustronie” w Konstancinie. Elewacja 
frontowa. Zachowana architektura Józefa Czaj
kowskiego.

130. Willa „Ustronie” w Konstancinie po rewalo
ryzacji, 1993.

131. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie”
w Konstancinie. Biblioteka. Projekt ścian biblio
tecznych, 1996.

132. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Kon
stancinie. Biblioteka. Projekt kasetonów sufitu, 
1995.

133- A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie”
w Konstancinie. Projekt garażu, 1993-

134. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Kon
stancinie. Mostek w ogrodzie. Projekt, 1994.

135. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” 
w Konstancinie. Mostek w ogrodzie, 1994.

136. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie”
w Konstancinie. Garaż, 1996.

137. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” 
w Konstancinie. Brama wjazdowa 1, 1996.

138. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Kon
stancinie. Brama wjazdowa I. Projekt, 1994.

139- A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Kon
stancinie. Brama wjazdowa II. Projekt, 1994.

140. A.G., Rewaloryzacja willi „Ustronie” w Kon
stancinie. Ogrodzenie - narożnik. Projekt, 1994.

704 GRZYBOWSKI
I\J JL POLSKI HIST< )R't Z.M WSPÓŁCZESNA



141. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Detal balustrady. Projekt, 
1995.

142. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Elewacja. Projekt, 1995.

143. A.G., „Dom pod Gryfami" przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Podjazd od frontu, 1995.

144. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Elewacje. Projekt, 1995.

145. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sana
toryjnej w Konstancinie. Szkic projektu tarasu, 
1995.

146. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Szkic rozwiązania dachu. 
Projekt, 1997.

147. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Brama wjazdowa, 1995.

148. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Brama wjazdowa. Frag
ment projektu, 1995.

149. A.G., „Dom pod Gryfami” przy ul. Sanato
ryjnej w Konstancinie. Brama wjazdowa. Frag
ment projektu. Gryf, 1996.

150. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie, 1994-2006.

151. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Szkic projektu zejścia do wody, 
1998.

152. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Elewacja boczna, 1994-2006.

153. A.G., „Dom nad Wodą" przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Elewacja ogrodowa, 1994-2006.

154. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Elewacja ogrodowa, 1994-2006.

155. A.G., „Dom nad Wodą" przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Elewacja frontowa, 1994-2006.

156. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Pieiwszy szkic koncepcyjny, 
1994.

157. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Projekt ogrodzenia, 1997.

158. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Schody hallu głównego, 1994- 
2006.

159. „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Hall główny. Balustrada. 
Projekt, 1997.

160. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Hall główny. Projekt detalu 
ścian, 1997.

161. A.G., Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Drzwi wejściowe. Projekt, 1997.

162. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Drzwi wejściowe. Detal okucia 
- klamka. Projekt, 1997.

163. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Hall główny, 1994-2006.

164. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Hall główny. Kopuła, 1994- 
2006.

165. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Hall główny. Kopula, 1994- 
2006.

166. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Living room. Rama lustra nad 
kominkiem. Detal. Projekt, 1998.

167. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Living room. Rama lustra nad 
kominkiem. Detal. Projekt, 1998.

168. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Living room. Rama lustra nad 
kominkiem. Detal. Projekt, 1998.

169. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Projekt kordegardy, 1998.

170. A.G., „Dom nad Wodą” przy ul. Chylickiej 
w Konstancinie. Projekt malowideł ściennych, 
1997.

171. A.G., Willa „Eunice” przy ul. Batorego
w Konstancinie. Projekt elewacji północnej, 2000.

172. A.G., Willa „Eunice” przy ul. Batorego
w Konstancinie. Projekt elewacji południowej, 
2000.

173. A.G., Willa „Eunice” przy ul. Batorego
w Konstancinie. Projekt bramy wjazdowej, 2000.

174. A.G., Willa „Eunice” przy ul. Batorego 
w Konstancinie. Projekt wartowni, 2000.

175. Neorenesansowa willa letniskowa, Zosin, 
stan sprzed 1993.

176. Neorenesansowa willa letniskowa, Zosin, 
stan sprzed 1993.

177. A.G., Pałacyk neogotycki. Elewacja ogrodo
wa, Zosin 1997-2007.

178. A.G., Pałacyk neogotycki. Elewacja ogrodo
wa, Zosin 1997-2007.

179- A.G., Pałacyk neogotycki. Elewacja ogrodo
wa, Zosin 1997-2007.

180. A.G., Pałacyk neogotycki. Lodownia, 
Zosin 2000.

181. A.G., Pałacyk neogotycki. Szkic projektu 
stajni, Zosin 1998.

182. A.G., Pałacyk neogotycki. Elewacja ogrodo
wa, Zosin 1997-2007.

183. A.G., Pałacyk neogotycki. Elewacja 
wschodnia, Zosin 1997-2007.

184. A.G., Pałacyk neogotycki. Kosz sutereny, 
Zosin 1997-2007.

185. A.G., Pałacyk neogotycki. Kosz sutereny. 
Projekt, Zosin 1997-2007.

186. A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda. 
Sygnaturka, Zosin 1997-2007.

187. A.G., Pałacyk neogotycki. Rzygacz, Zosin 
1997-2007.

188. A.G., Pałacyk neogotycki. Studnia, Zosin 
2006.

189. A.G., Pałacyk neogotycki. Studnia. Zosin 
2006.

190. A.G., Pałacyk neogotycki. Latarnia. Zosin 
2006.

191. A.G., Pałacyk neogotycki. Latarnia. Zosin 
2006.

192. A.G., Pałacyk neogotycki. Biblioteka. Frag
ment intarsji. Zosin 2006.

193- A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda 
z bramą. Zosin 1997-2007.

194. A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda 
z bramą. Zosin 1997-2007.

195. A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda 
z bramą. Okucie. Projekt. Zosin 1997-2007.

196. A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda
z bramą. Pręty kraty w bramie. Projekt, Zosin 
1997-2007.

197. A.G., Pałacyk neogotycki. Kordegarda 
z bramą. Krata drzwi do śmietnika. Projekt. 
Zosin 1997-2007.

198. A.G., Rezydencja neorenesansowa, Bielawa 
2003-2007.

199. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Rzut 
parteru, Bielawa 2003.

200. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Park. 
Szkic projektowy, Bielawa 2003.

201. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Elewa
cja frontowa. Projekt, Bielawa 2003-

202. A.G., Rezydencja neorenesansowa, Elewa
cja od strony jeziora. Projekt, Bielawa 2003.

203. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Elewa
cja od strony jeziora, Bielawa 2003-2007.

204. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Exedra. 
Bielawa 2005.

205. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Monop- 
ter, Bielawa 2005.
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206. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Kopuła 
nad hallem, Bielawa 2003-2007.

207. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Kopuła 
nad hallem, Bielawa 2003-2007.

208. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Hall 
centralny, Bielawa 2003-2007.

209. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Hall 
centralny. Projekt podłogi, Bielawa 2005.

210. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Hall 
centralny. Podłoga, Bielawa 2003-2007.

211. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Salon, 
Bielawa 2003-2007.

212. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Hall 
centralny, Bielawa 2003-2007.

213. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Salon. 
Kapitel kolumny, Bielawa 2003-2007.

214. A.G., Rezydencja neorenesansowa. 
Gabinet, Bielawa 2003-2007.

215. A.G., Rezydencja neorenesansowa. 
Gabinet. Projekt żyrandola, Bielawa 2006.

216. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Basen, 
Bielawa 2003-2007.

217. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Basen, 
Bielawa 2003-2007.

218. A.G., Rezydencja neorenesansowa. Basen, 
Bielawa. Projekt monogramu 2005.

219- A.G., Rezydencja. Elewacja ogrodowa. Pro
jekt lukarn, Tymawa 1998.

220. A.G., Rezydencja. Szkic projektu bramy, 
Tymawa 1998.

221. A.G., Rezydencja. Projekt uporządkowania 
elewacji ogrodowej, Tymawa 1998.

222. A.G., Rezydencja. Projekt adaptacji daw
nych budynków gospodarczych, Tymawa 2000.

223. A.G., Rezydencja. Projekt adaptacji 
dawnych budynków gospodarczych. Hotel, 
Tymawa 1998.

224. A.G., Dwór w Osieczku. Dom weselny. 
Elewacje. Projekt, 2005.

225. A.G., Dwór w Osieczku. Dom weselny. 
Elewacje. Projekt, 2005.

226. A.G., Dwór w Osieczku. Altana, 2006.

227. A.G., Dwór w Osieczku. Elewacja fronto
wa, 2004.

228. A.G., Dwór w Osieczku. Elewacja ogrodo
wa, 2004.

229- Pałac Myśliwski w Runowie Krajeńskim.

230. A.G., Pałac Myśliwski w Runowie Krajeń
skim. Elewacja. Projekt, 2003.

231. A.G., Pałac Myśliwski w Runowie Krajeń
skim. Brama. Projekt, 2002.

232. A.G., Rezydencja w Winiarach. Projekt 
elewacji od strony skarpy wiślanej, 2002.

233- A.G., Rezydencja w Winiarach. Propozycja 
bramy wjazdowej, 2002.

234. A.G., Projekt zagospodarowania terenu 
posiadłości w Wilczej Górze. 1976.

235. A.G., Projekt rezydencji na Mazurach, 1999.

236. A.G., Projekt supraporty, Wilczogóra, 1993.

237. A.G., Rezydencja w Brześcach, 2000.

238. A.G., Projekt ściany parawanowej stajni, 
1970.

239- A.G., Plebania. Projekt latarni, Zaborówek 
2002.

240. A.G., Projekt żeliwnych kiosków dla łódz
kiego centrum handlowego, 2006.

241. A.G., Projekt kapliczki, 1995.

242. A.G., Projekt lampy, 1964.

243. A.G., Projekt fotela, 1994.

244. A.G., Projekt komódki, 1959.

245. A.G., Projekt fotela ze stolikiem, 1954.

246. A.G., Projekt skrzynki na listy, Zosin 2005.

247. A.G., Fragment projektu sztukaterii, „Dom 
nad Wodą”, Konstancin 1997.

248. A.G., Projekt detali sztukaterii sufitu w bi
bliotece, „Dom nad Wodą”, Konstancin 1997.

249. A.G., Fragment kraty studni przed domem 
w Zosinie, 2006.

250. A.G., Empirowy kominek w sypialni, rezy
dencja w Bielawie, 2005.

251. A.G., Schody w hallu, rezydencja w Biela
wie, 2005.

252. A.G., Zwieńczenie attyki środkowego ry
zalitu od strony wody, rezydencja w Bielawie, 
2006.

253. A.G., Żyrandol w gabinecie, rezydencja 
w Bielawie, 2006.

254. A.G., Intarsjowane drzwi biblioteki 
w Zosinie, 2006.

255. M. Yamasaki, Nalleys Theatre, Seattle, 1962 
(http://www.eartlistation9.com).

256. Wysadzenie w powietrze osiedla Pruitt-Igoe 
w St Louis, Missouri, architekta M. Yamasaki.
15 lipca 1972 roku o godz. 1532 (Ch. A. Jencks, 
Architektura postmodernistyczna, Warszawa 
1987, s. 9).

257. Longdon&Wilson (arch. Edwartd Genter, 
konsultacja archeologiczna Norman Neuerberg), 
Jean Paul Getty Museum, Malibu. Kalifornia. 
Budynek inspirowany Villa dei Papyri, Herku
lanum (http://www.seeing-stars.com/Museums/ 
GettyMuseum.shtml).

258. Makieta projektowa miasta Atlantis na Te- 
neryfie R. Kriera z 1988 roku (Katalog: Buildling 
Classical. A Vision of Europe and America, red.
R. Economakis, D. Prophyrios, London-Berlin 
1993, s. 51).

259. A. Greenberg, Biura Sekretariatu Stanu, Wa
shington, USA (A. Papadakis, Classical modern 
architecture, Paris 1997, s. 51).

260. Q. Terry, Waverton House, Cotswold, Glo
ucestershire, Anglia, elewacja frontowa, 1978- 
1980 (http://www.qftarchitects.net).

261. Q. Terry, Richmond Riverside, Surrey, An
glia. 1984-1987 (http://www.qftarchitects.net).

262. Widok Krakowskiego Przedmieścia 
od Pałacu Staszica, sprzed 1939 (http:// 
www.warszawal939.pl).

263. K. Marczewski, Centralny Dom Kultury 
przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Marszał
kowskiej, 1950. Projekt ilustrował wydany
w 1951 roku referat B. Bieruta „Sześcioletni plan 
odbudowy Warszawy” (E. Goldzamt, Architektu
ra zespołów śródmiejskich i problemy dziedzic
twa, Warszawa 1956, s. 457).

264. Ruiny Rynku Starego Miasta w Warszawie 
w 1945 roku (L.M. Bartelski, T. Bukowski, War
szawa w dniach Powstania 1944, Warszawa 
1980, s. 248).

265. Rynek Staromiejski po odbudowie. Stan 
obecny (M. Lewicka, Atlas architektury Starego 
Miasta w Warszawie, Warszawa 1992, tabl. IX).

266. M. Skrzyński, willa „Aleksis” (K. Surmiak- 
Domańska, III RP w kawałkach. 1990. Gargamel 
w drodze do gwiazd. Producent żaluzji z Białej 
Podlaskiej zamawia zamek, „Duży Format” nr 
126, Warszawa 31/05/2004, s. 8; fot. S. Kamiński).
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INDEKS
OSÓB

A

Adam Robert 83, 172, 175, 194
AdamVictor 18
Albini Franco 165

B

Bacciarelli Marceli 45
Banham Reyner 165, 168
Baraniewski Waldemar 8, 9, 54, 55, 56, 184
Barnaś Kazimierz 14
Beaumarchais Pierre Augustine 14
Biegański Piotr 178
Bierut Bolesław 182, 183
Blair David 21
Bofill Ricardo 169, 170
Borkowski Władysław 162
Buls Charles 177, 194
Burlington (lord) 193

C

Cason Alejandro (właśc.Alejandro Rodriguez) 14
Cencicacelay Javier 176
Culot Maurice 175
Chagall 183
Cholewianka-Kruszyńska Aldona 9, 15, 20, 21, 24
Chopin Fryderyk 15
Choynowski Piotr 176
Czajkowski Józef 84, 90, 195
Czechow Antoni 14
Czosnowski Władysław 79
Ćwiklińska Mieczysława 14, 15, 194

D

Davey Peter 172
Destailleur Hippolyte Aleksander 164
Dixon Jeremi 175
Dostojewski Fiodor 21
Drda Jan 14
Drexler Arthur 167
Duanny Andres 172
Działyński Tytus 193
Dziekoński J. 190
Dzierla Zygmunt 49, 162
Dzierżanowski Juliusz 178

E

Eisler Witold młodszy 161
Erith Raymond 172

F

Fiszer Stanisław 9
Fontana Jakub 45, 48, 49, 185, 195
Fredro Aleksander 14

Friedman Milton 7
Frodl Walter 179, 180

G

Garlic Jean Phillippe 176
Gebhardt David 168
Genter Edward 168
Gepner Stanisław 18
GetlyJ.P. 168
Gibson Farrell 175
Gibson Paul 175
Gieysztor Aleksander 36, 37, 39, 44, 49
Gilly David 146
Głowacki Andrzej 161, 185 
Gogol Nikołaj Wasiljewicz 14 
Grabowska-Mierzejewska Aleksandra 163 
Grabowski Jan 18, 22
Grandpierre (bracia) 164
Greenberg Alan 7, 169, 172, 175
Gropius Walter 165
Grzybowski Andrzej 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 
40, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 61, 
69, 70, 75, 79, 83, 84, 88, 92, 99, 105, 110,
113, 114, 118, 124, 127, 131, 146, 149, 150, 
151, 153, 160, 161, 162, 163, 185, 188, 191, 
192, 193, 194, 195, 196

Grzybowski Stefan 12
Gumiński Olgierd 162

H

Hadżibekow 14
Hanno Wilhelm von 176
Harrison Wallace 166
Hausmann 184
Heurich Jan Młodszy 110, 183
Hitchcock Hemy Russell 164
Hochberg Friedrich Franz von 151, 153, 
Hollein Hans 170
Hriakow Aleksander Fredrowicz 183

I

Imbierowicz Jan 162, 186

J

Jacobson Stefan 18
Jan Paweł II 15, 37, 40, 44
Jaroszewski S. Tadeusz 2, 8, 9, 18, 26, 33, 39, 40, 

50, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 105, 110,
114, 118, 146, 162, 163, 185, 189

Jaworowski Jan 162, 185 
Jencks A. Charles 7, 164, 165
Johnson Philip 166

K

Kamiński Zygmunt 191
Kamsetzer Jan Chrystian 15, 44, 105, 196 
Karawajew Georgij Arkadiewicz 183
Karol książę Walii 7 
Kazimierska Beata 9, 188

Klee 183
Kobyliński Szymon 193
Kognowicki Stanisław 105
Kott Dariusz 163
Krassowski Witold 178
Kraszewski Ignacy 12
Krier Léon 8, 188, 189, 190, 191
Krier Robert 169, 175
Królikiewicz Adam 18
Kruczkowski Leon 14
Kubicki Jakub 58, 59, 92, 195
Kujawski Lesław 24
Kwiatkowski Marek 15, 21, 22, 58, 59

L

Lalewicz Marian 110, 190
Lauren Ralph 188
Ledóchowski Stanisław 22, 24
Libicki Marcin 61
Longuelune Zachariasz 44
Lorentz Stanisław 105
Lubetkin 165
Lubomirski Stanisław Herakliusz 105
Ludwik XV 31, 33, 127
Ludwik XVI 29, 31, 33, 44, 127, 194
Lutyens Edwin 164

Ł

Łukasik Tomasz 161

M

Majewska-Maszkowska Bożena 36
Marconi Henryk 57, 131
Marconi Leandro 75, 99, 196
Marczewski Kazimierz 182
Merlini Dominik 45, 105, 196
Messal Lucynnna 178
Mewes Carles Fédéric 164
Michalski Alojzy 160
Miliszkiewicz J. Waldemar 21, 33, 61
Minc Hilary 183
Miro 183
Molier (właśc. Jean Baptiste Poquelin) 14
Moore Charles Willard 169
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MACIEJ LOBA (ur. 1977), studiował prawo na Uniwersytecie 
Łódzkim, architekturę na Politechnice Łódzkiej i historię sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się relacjami pomiędzy 
sztuką klasyczną a współczesną oraz teorią architektury. 
Mieszka w Łodzi.

R
aptem pojąłem receptę na takiego 
olśniewającego wizjonera... Ma on być 
koniecznie, nieodzownie AKTOREM.

Musi być aktorem, i to dobrym, wytrawnym 
aktorem. Tyle tylko, aż tyle, że nie używa 
akurat sceny, kostiumu, rekwizytu i czyjegoś 
tekstu, jeno arkuszy papieru, liniałów, cyrkli, 
farbek, tudzież potężnej, przytłaczającej 
erudycji, absolutnego słuchu budowlanego, 
ma być architectissimus. Wyposażenie więc 
odmienne, sens wciąż jednaki - zagrać kogoś. 
Bezbłędnie, sugestywnie, bez żadnej 
alternatywy dla widza zagrać rzeczonego 
faceta w tuźurku, gdy w gabinecie 
Działyńskiego ustala, że wygląd siedziby 
będzie obronny i strzelisty, ale biało 
malowany i z kuraskami do zimnej oraz 
gorącej wody w marmurowej łazience, plus 
piękna sypialnia dla pani hrabiny. (...) 
Conradem, który napisał moje najukochań
sze zdanie: „Bo wszystko stoi na 
ż a r c i e”. Ano właśnie. Pałacyk w Zosinie 
to kunsztowny, przepyszny żart, zagrany 
przez Wirtuoza imitacji emocji człowieczych, 
aktora, urodzonego aktora. (...) 
Bo jak wyśnić co stanowi o uroku fortecznej 
baszty, zawierającej buduar baronowej? 
I to baszty nie adaptowanej, lecz dla pani 
baronowej wzniesionej usłużnie wedle jej 
smaku...

Szymon Kobyliński, 3 XII 2000 
(korespondencja z Andrzejem Grzybowskim)

PATRONI MEDIALNI

KULTURA

E
wenement Grzybowskiego polega, po 
pierwsze — na jego wyjątkowości, 
porównań szukać by należało bądź za 
granicą, bądź pośród poprzednich pokoleń 
klasycznie kształconych architektów, po 

drugie - na jego ogromnym wykształceniu 
architektonicznym, wyczuciu i świadomości 
detalu, po trzecie wreszcie - na utożsamieniu 
się archiekta-aktora z tworzonym dziełem. 
Grzybowski projektując przybiera pozę, 
zakłada maskę, wchodzi w rolę architekta. 
Wówczas staje się podobny takim architektom 
amatorom, jak: Tytus Działyński, Stanisław 
Kostka Potocki czy lord Burlington. Wówczas, 
niczym aktor starej szkoły Stanisławskiego, 
buduje rolę projektanta rozplanowującego 
ziemiańską siedzibę, a robi to w oparciu 
o swoją osobowość i wszystkie poza- 
architektoniczne pasje. Tym samym 
Grzybowski dystansuje każdą, hipotetyczną 
nawet, konkurencję.

Ze Wstępu

Cena 79,90

9


