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WSTĘP
Łódź znana jest przede wszystkim jako miasto przemysłowe tworzące unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny pochodzący z przełomu XIX i XX wieku,
z epoki historyzmu. Dużo pisano również o łódzkiej
secesji. Autorzy książki oddawanej do rąk Czytelnika
pragną ukazać inne oblicze miasta – oblicze modernistyczne. Łódź, zmagając się w XX wieku z okresami zapaści gospodarczej, będącymi efektem dramatycznych
wydarzeń historycznych oraz zmian polityczno-własnościowych, konsekwentnie kształtowała swój wizerunek
miasta nowoczesnego, zrywając z obrazem monokulturowego centrum przemysłowego. Ważną rolę w tym
procesie odegrała architektura modernistyczna.
Niewiele pojęć zrobiło w XX wieku taką karierę jak
„modernizm”1. Hasła „modernizacji” czy „unowocześ
nienia” były w tym stuleciu powtarzane nadzwyczaj
chętnie. Terminem tym określano wszystkie nowatorskie poszukiwania w sztuce, jakie pojawiły się pod koniec XIX wieku, a rozwinęły na początku następnego
stulecia2. W dziedzinie architektury z pewnością istotne
znaczenie miało dzieło wybitnego twórcy wiedeńskiego, Ottona Wagnera, pod tytułem Moderne Architektur
z 1896 roku, które przyczyniło się do upowszechnienia
tego pojęcia. Z czasem termin „modernizm” zaczął być
stosowany w najszerszym zakresie właśnie w odniesieniu
do architektury, określając poszukiwania, jakie pojawiły
się na przełomie XIX i XX wieku, radykalnie zrywające
z odniesieniami historycznymi i dążące do ukształtowania nowych form. Znalazły one rozwinięcie w wieku XX
i dominowały przez trzy czwarte tego stulecia.
W tym momencie trzeba zwrócić uwagę na kwestię
wzajemnych zależności między terminami „secesja” (Art
Nouveau, Jugendstil) i „modernizm”, które były ze sobą
kojarzone i niekiedy do dziś są stosowane zamiennie
jako wyrastające z podobnych poszukiwań i rozwijające się w podobnym czasie3. Wymienne używanie tych
pojęć jest zauważalne także w terminologii polskiej na
przełomie XIX i XX wieku, czego dowody znajdziemy
na pierwszych stronach niniejszej książki. Jednak mimo
wspólnej genezy wynikającej z poszukiwania nowych
rozwiązań artystycznych secesję i modernizm traktoModernizm (z łac. modernus) – nowy. Zob. W. Kopaliński, Słownik
wyrazów obcych i obcojęzycznych, Warszawa 1988, s. 337.
2
por. W. Juszczak, Malarstwo polskie: modernizm, Warszawa 1977;
idem, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004.
3
W niektórych językach pojęcie „secesji” nie istnieje i to, co rozumiemy pod tym terminem w języku polskim, ujmowane jest pod pojęciem
„modernizmu” – tak jest w językach hiszpańskim i katalońskim: modernismo (A. Capilla, J.M. Huertas, Ruta del modernismo, Barcelona
2001) oraz w języku rosyjskim: модeрн (В.C. Гopюнов, M.П. Tyбли,
Apхитектура эпохи модерна, C. Петерсбург 1992).
1

wać należy jako odrębne kategorie stylowe, aczkolwiek
przenikające się jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku4.
O ile dekoracyjne motywy secesyjne szybko, bo już około
1910 roku, zanikają, o tyle modernistyczne dążenie do
stosowania prostych, kubicznych form, eksponowania
konstrukcji, minimalizacji, a następnie całkowitej eliminacji detalu zyskuje na znaczeniu i triumfuje w następnych dekadach. Modernizm w architekturze łączy
się z ideologią kładącą nacisk na postęp techniczny,
przekształcanie miast i zmianę warunków życia społeczeństwa, dążeniami do jego przebudowy i tworzenia
„nowego świata”. Tego rodzaju formy i ten rodzaj myślenia w odniesieniu do Łodzi są obiektem zainteresowania autorów niniejszej książki. Biorąc jednak pod uwagę
wspomniane związki secesji i modernizmu, ta pierwsza
konwencja stylowa również została uwzględniona na
kartach niniejszej książki, choć w ograniczony sposób.
Modernizm w architekturze stał się tematem refleksji
teoretycznej stosunkowo wcześnie. Już w 1936 roku Nikolaus Pevsner wydał opracowanie Pioneers of Modern
Design: from William Morris to Walter Gropius, które doczekało się następnie wielu wydań5. Podobnie rzecz się ma
z ważną książką Siegfrieda Giediona opublikowaną po raz
pierwszy w 1941 roku: Space, Time and Architecture6. Od
lat 60. XX wieku liczba książek na ten temat lawinowo
rośnie7. W tejże dekadzie zapoczątkowane zostały badania nad architekturą modernistyczną na gruncie polskim.
Jako pierwsze powstają prace poświęcone secesji i wczes
nemu modernizmowi: Tadeusza Dobrowolskiego Sztuka Młodej Polski (Warszawa 1963) i Mieczysława Wallisa
Secesja (Warszawa 1967). Należy również przypomnieć
sesję naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka
około 1900”, zorganizowaną w Krakowie w grudniu 1967
roku8. W tym samym roku ukazała się książka Andrzeja K. Olszewskiego Nowa forma w architekturze polskiej
1900–1925. Teoria i praktyka (Wrocław 1967) ukazująca
przemiany w architekturze polskiej zarówno przed rokiem
1914, jak i w latach międzywojennych, choć dojrzały modernizm (określony jako funkcjonalizm) jest omówiony
tutaj w sposób skrótowy.
E. Niemczyk, Secesja i modernizm jako kategorie stylowe, „Studia Estetyczne”, t. X, Warszawa 1973, s. 179–191.
5
Polskie wydanie: Pionierzy współczesności Od Williama Morrisa do
Waltera Gropiusa, przeł. J. Wiercińska, Warszawa 1978.
6
Polskie wydanie: Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, przeł. J. Olkiewicz, Warszawa 1968.
7
Wśród nich wyróżnić należy: H.-R. Hitchcock, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, London 1958; L. Benevolo, Storia dell’architettura moderna, t. 1–2, Bari 1960; R. Banham, Theory and Design
in the First Machine Age, London 1960 (wydanie polskie: Rewolucja
w architekturze: teoria i projektowanie w „pierwszym wieku maszyny”,
Warszawa 1979).
8
Sztuka około 1900, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Kraków, grudzień 1967, Warszawa 1969.
4
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Modernizm lat międzywojennych w pełni został zaprezentowany w pionierskich pracach Izabelli Wisłockiej
Awangardowa architektura polska 1918–1939 (Warszawa 1968) i Jana Minorskiego Polska nowatorska myśl
architektoniczna w latach 1918–1939 (Warszawa 1970)9.
We wszystkich tych publikacjach uwzględniono łódzkie
przykłady. Spośród następnych wydarzeń przypomnieć
należy wystawę i konferencję w Muzeum Architektury
we Wrocławiu w listopadzie 1988 roku z okazji siedemdziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ich plonem był specjalny numer „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” (1989, z. 3–4), w którym zjawiska
związane z polskim ruchem modernistycznym zostały
bogato zaprezentowane. Po 1989 roku zainteresowanie
zagadnieniem modernizmu w architekturze polskiej systematycznie rosło i owocowało wieloma publikacjami,
zarówno monografiami autorskimi, jak i tomami zbiorowymi10.
W wypadku Łodzi – pomijając wymienione pozycje o ogólniejszym charakterze – pierwsze publikacje
dotyczyły zagadnień architektury secesji i wczesnego
modernizmu sprzed 1914 roku, a wyszły spod pióra
Ireny Popławskiej11. Ta sama autorka poświęciła uwagę
architekturze międzywojennej, uwzględniając realizacje o charakterze modernistycznym12. Ważnym wydarzeniem była wystawa w łódzkim SARP w listopadzie
1988 roku i towarzysząca jej okolicznościowa publikacja O architekturze Łodzi 1918–1939 z tekstami Joanny
Olenderek, Andrzeja Owczarka, Krzysztofa Stefańskiego i Wojciecha Walczaka. W opublikowanych w latach
90. artykułach autorstwa Krzysztofa Stefańskiego poświęconych czołowym postaciom architektury Łodzi lat
międzywojennych – Józefowi Kabanowi i Wiesławowi
Lisowskiemu – uwzględniono również prace o nowatorskim charakterze13. Kwestie architektury modernistycz-

nej pojawiły się również w kolejnych publikacjach tegoż
autora: Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r. (Łódź
2001) oraz Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku)” (Łódź
2009). Również w opracowaniu autorstwa Jacka Strzałkowskiego Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944
roku (Łódź 1997) mowa jest o architektach związanych
z łódzkim modernizmem, a także o zagadnieniu „luksusowych kamienic”. Uwzględnić również należy krótki,
ale istotny tekst Leszka Łukosia o osiedlach lat międzywojennych14.
Istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy o łódzkim modernizmie lat międzywojennych miały badania Joanny
Olenderek15. Ich efektem była rozprawa habilitacyjna
Proces kształtowania przestrzeni w Łodzi II Rzeczypospolitej a awans administracyjny miasta: w poszukiwaniu
przesłanek rozwoju Łodzi III Rzeczypospolitej („Zeszyty
Naukowe Politechniki Łódzkiej” nr 925, Rozprawy naukowe, z. 325, Łódź 2004) oraz dwutomowa publikacja
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa (t. 1: Łódź 2011, t. 2: Łódź 2012). W ostatnich
latach budowle o modernistycznym charakterze z lat
międzywojennych uwzględniono również w publikacji
Krzysztofa Stefańskiego poświęconej łódzkim willom fabrykanckim16 oraz w książce autorstwa Michała Domińczaka i Artura Zaguły omawiającej typologię łódzkich
kamienic17.
Architektura powojennej Łodzi doczekała się zaledwie kilku opracowań. Dokładnie zostały omówione
lata 1949–1956, czyli okres panowania realizmu socjalistycznego. Już w 1982 roku Krzysztof Stefański poświęcił temu zjawisku część obszernego artykułu na
łamach „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”18, pogłębiając zawarte w nim spostrzeżenia w kolejnych tekstach19. Za kluczową pozycję należy uznać opublikowane

A.K. Olszewski, Początki badań nad architekturą modernistyczną
w Polsce, [w:] Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie, red. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2017, s. 18–20.
10
Warto zwrócić uwagę na tomy pokonferencyjne wydawane w Gdyni:
Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: architektura lat międzywojennych i jej ochrona, Gdynia 2009; Architektura pierwszej połowy XX
wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2011; Architektura XX
wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia
2014; Architektura XX wieku i jej waloryzacja…, op. cit. oraz na zapoczątkowaną w 2013 r. serię Modernizmy. Architektura nowoczesności w II
Rzeczypospolitej pod red. A. Szczerskiego (t. 1: Kraków i województwo krakowskie, Kraków 2013, t. 2: Katowice i województwo śląskie, Kraków 2014).
11
I. Popławska, Architektura Łodzi około 1900 r. [w:] Sztuka około…,
op. cit., s. 113–128; eadem, Dwa pierwsze domy secesyjne w Łodzi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” nr 332, Budownictwo, z. 23, 1980,
s. 43–53.
12
Eadem, Architektura Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym,
„Kwartalnik Architektury i Budownictwa”, 1983, z. 1, s. 21–43.
13
K. Stefański, Architekt Józef Kaban, „Kwartalnik Architektury i Budownictwa”, 1990, z. 3–4, s. 207–215; idem, Wiesław Lisowski – architekt
Łodzi międzywojennej, „Miscellanea Łódzkie”, 1995, nr 2 (14), s. 69–71.

14
L. Łukoś, Cztery osiedla społeczne zabudowy jednorodzinnej z czasów
międzywojennych w Łodzi w oczekiwaniu na rewitalizację, [w:] Budownictwo społeczne I poł. XX wieku w Europie: problemy ochrony i rewitalizacji, Gdańsk 2000, s. 107–111.
15
J. Olenderek, Architekci realizujący w Łodzi hasła europejskiego ruchu
reformy mieszkaniowej w okresie II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Architektury i Budownictwa”, 1990, z. 3–4, s. 197–204.
16
K. Stefański, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódź 2013.
17
M. Domińczak, A. Zaguła, Typologia łódzkiej kamienicy, Łódź 2016.
18
K. Stefański, Architektura polska 1949–1956, „Kwartalnik Architektury i Budownictwa”, 1982, s. 13–108.
19
Idem, „Niech się mury pną do góry… Zbudujemy naszej Łodzi nowy
dom” – architektura realizmu socjalistycznego w Łodzi, [w:] Sztuka w Łodzi (3) Sztuka obok awangardy, Materiały sesji naukowej „Sztuka łódzka
obok awangardy”, zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 18–19 listopada 2004 r., Łódź 2005,
s. 207–222; idem, Przemiany przestrzenne i architektura Łodzi w okresie
realizmu socjalistycznego, „Kwartalnik Architektury i Budownictwa”
T. LII: 2007, z. 1–4, s. 113–120; idem, Dyskretny urok totalitaryzmu,
czyli o potrzebie ładu i porządku, [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno?
Architektura dwudziestego wieku w Polsce, red. A. Zabłocka-Kos, Wroc
ław 2011, s. 75–82.
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w 2011 roku przez Aleksandrę Sumorok kompleksowe
studium łódzkiej architektury i urbanistyki okresu realizmu socjalistycznego20 oraz szereg artykułów tej samej
autorki21. Zdecydowanie mniej dokładnie przebadane
zostało zjawisko powojennego łódzkiego modernizmu.
Obok artykułów poświęconych poszczególnym twórcom
czy obiektom22 wyróżnić należy publikację Łódzkie budynki 1945–1970 Piotra Gryglewskiego, Roberta Wróbla i Agnieszki Ucińskiej23, zastrzegając jednocześnie, że
opracowanie ma charakter popularny. R. Wróbel opublikował ponadto pracę poświęconą architekturze sakralnej
w diecezji łódzkiej w latach 1945–198924, a Krzysztof Stefański – planom przebudowy centrum Łodzi z przełomu lat 60. i 70.25 Błażej Ciarkowski stworzył monografię
naukową czołowego architekta powojennej Łodzi – Bolesława Kardaszewskiego26, a także poświęcił kilka rozdziałów łódzkim twórcom w książce Odcienie szarości:
architekci i polityka w PRL-u27. Tenże autor zaprezentował szereg nowatorskich pomysłów architektonicznych
w publikacji o bardziej popularnym charakterze na temat niezrealizowanych łódzkich projektów28. Zważywszy na obszerność zagadnienia, jakim jest architektura
modernistyczna okresu PRL-u w Łodzi, jego złożoność
oraz różnorodność zawartych w nim problemów (od
obiektów użyteczności publicznej, poprzez budownictwo
mieszkaniowe i osiedla, po architekturę sakralną), przy20
A. Sumorok, Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa 2011.
21
M.in.: eadem, Idealny czy realny? Kilka uwag o wizerunkach Łodzi
okresu realizmu socjalistycznego, [w:] Sztuka w Łodzi (6): Złe miasto – dobre miasto, red. M. Wróblewska-Markiewicz, K. Stanilewicz,
Ł.M. Sadowski, A. Sumorok, Łódź 2014; eadem, Oblicza socrealizmu.
Łódzka architektura między propagandą a rzeczywistością, [w:] Trwałość? Użyteczność?…, op. cit., s. 87–92; eadem, Socrealistyczne biurowce.
Łódzkie wizje i realizacje, [w:] Pod dyktando ideologii: studia z dziejów
architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. P. Knap, Szczecin 2013,
s. 134–146.
22
M.in.: B. Ciarkowski, Postmodernizm a prefabrykacja – wielka płyta
w zabytkowym centrum Łodzi, [w:] Postmodernizm polski: architektura
i urbanistyka, red. L. Klein, Warszawa 2013, s. 375–398; P. Gawłowski,
Edmund Roman Orlik, „Kronika Miasta Łodzi” 2017, nr 3, s. 47–57;
R. Pakuła, Architektoniczna granica przyszłości – Łódź 2000 roku, [w:]
Sztuka Polski Środkowej. Studia VI, red. P. Gryglewski, A. Barczyk, Łódź
2016, s. 221–236; J. Sowińska-Heim, Regionalne ambicje a rzeczywistość
centralnego planowania. Trudna historia budowy nowego gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Centrum, prowincje, peryferia: wzajemne
relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel,
Łódź 2013; R. Wróbel, „Najbrzydszy budynek, jaki widziałem”. Centrala
Tekstylna i wizje rozwoju Łodzi, [w:] Pod dyktando ideologii…, op. cit.,
s. 147–154.
23
P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska, Łódzkie budynki 1945–1970,
Łódź 2009.
24
R. Wróbel, Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945–1989: uwarunkowania i klasyfikacja rzymskokatolickiej architektury sakralnej, Łódź 2005.
25
K. Stefański, „Złota epoka” Gierka i budowanie nowej, socjalistycznej
Łodzi, [w:] Pod dyktando ideologii, op. cit., s. 155–163.
26
B. Ciarkowski, Bolesław Kardaszewski: architektura i polityka, Kraków
2016.
27
Idem, Odcienie szarości: architekci i polityka w PRL-u, Łódź 2017.
28
Idem, Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.

jąć możemy, iż jest ono stosunkowo słabo przebadane
i stanowi pole dla dalszych dociekań naukowych.
Obok literatury w pracy wykorzystano również liczne materiały źródłowe, zarówno drukowane, jak i archiwalne. Cenne okazały się informacje zawarte w prasie
zarówno fachowej, architektonicznej, jak i codziennej,
przynoszącej szereg ciekawych szczegółów. Obiektem
kwerendy były przede wszystkim archiwa miejscowe,
ale również Archiwum Akt Nowych w Warszawie i archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu.

***
Prezentowana praca szkicuje dzieje form modernistycznych w architekturze Łodzi XX wieku w układzie chronologicznym. Klucz ten przyjęto jako najwygodniejszy
dla prezentacji tak bogatego materiału. Wydarzenia
historyczne miały duży wpływ na sytuację w mieście,
w tym na kwestie związane z architekturą. Cezurami
o najistotniejszym charakterze są dwie wojny światowe,
ale obok tego znaczenie mają wydarzenia takie jak rewolucja 1905 roku, kryzys ekonomiczny w 1929 roku oraz
przełomy polityczne znamienne dla czasów PRL-u, to
jest lata 1956, 1970, 1981, 1989. Zgodnie z tym książka
podzielona jest na trzy części, a każda z nich na mniejsze
rozdziały. Wprowadzając cezury czasowe, zdawano sobie
sprawę z ich względności – procesy artystyczne trwają
przecież dłuższy czas i nakładają się na siebie, poszczególne konwencje stylowe często ze sobą współistnieją.
Z tego względu określanie granic czasowych – poza istotnymi wydarzeniami historyczno-politycznymi – ma niekiedy charakter umowny.
Część pierwsza obejmuje okres od początku XX wieku
do roku 1914. Moment początkowy zbieżny jest z pojawieniem się w Łodzi secesji i eksperymentów z żelbetem.
W tym czasie Łódź rozwija się dynamicznie, jej granice
się rozszerzają. Polityka rosyjskiego zaborcy sprawia jednak, że brakuje większej skali przedsięwzięć o charakterze
urbanistycznym oraz inwestycji związanych z budownictwem użyteczności publicznej. Po roku 1907 (zakończenie kryzysu związanego z rewolucją 1905 r.) dekoracyjne
formy secesyjne ewoluują w kierunku motywów zgeometryzowanych, szerzej wprowadzane są konstrukcje żelbetowe. Wyraźne jest dążenie do stosowania mocnych,
geometrycznych form, często łączonych z motywami
klasycznymi, które określić można jako wczesnomo
dernistyczne.
Na terenie miasta działają wówczas architekci wykształceni głównie w Sankt Petersburgu, choć nie brakuje również absolwentów Politechniki Ryskiej. Znamienne
jest pojawianie się w tym czasie w Łodzi dzieł architektów
9
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niemieckich – berlińskich bądź wrocławskich – choć tylko w części mają one charakter modernistyczny.
Część druga książki prezentuje lata międzywojenne.
Pierwsza wojna światowa przynosi Polsce wolność, ale
Łódź pogrąża w kryzysie gospodarczym, z którego miasto
z trudem się podnosi. Architektura ulega zdecydowanym
przekształceniom. W pierwszej połowie lat 20. dominują formy zachowawcze – motywy narodowe i klasyczne.
Główną rolę odgrywają przybysze spoza Łodzi: Wiesław
Lisowski i Józef Kaban. Dopiero po 1925 roku zaczynają się przemiany prowadzące do triumfu modernizmu/
funkcjonalizmu na przełomie dekad (1928–1933). To
także okres uczulenia na potrzeby mieszkaniowe warstw
niżej sytuowanych, co zaowocowało budową kilku osied
li mieszkaniowych i planami realizacji następnych. Lata
30. przynoszą różnicowanie rozwiązań – odchodzenie od
dogmatycznego funkcjonalizmu na rzecz architektury
pragmatycznej, służącej potrzebom różnych warstw ludności. Pojawiają się nowe pokolenia architektów, w dużej mierze wykształconych już w wolnej Polsce, głównie
na Politechnice Warszawskiej. Okres międzywojenny to
także opracowywanie planów regulacyjnych Łodzi, które
miały uporządkować układ przestrzenny i komunikacyjny miasta – w niewielkim jedynie stopniu udało się je
wprowadzić w życie.
Lata drugiej wojny światowej zostały w książce celowo pominięte, choć niemieccy okupanci prowadzili
inwestycje budowlane i snuli śmiałe plany przebudowy
miasta29. Działania te były jednak podporządkowane
ideologii Trzeciej Rzeszy programowo wrogiej myśli
i praktyce modernizmu.
Kolejna część opisuje lata po drugiej wojnie światowej. Architektura Łodzi w latach 1945–1989 rozwijała
się w zależności od przemian, którym podlegało budownictwo w całej Polsce Ludowej. Te zaś odzwierciedlały
procesy będące udziałem zarówno projektantów w całym
tak zwanym Bloku Wschodnim, jak i tych zza żelaznej
kurtyny. Bez wątpienia działalność łódzkich twórców
w okresie powojennym wpisywała się w szersze spektrum zjawisk społeczno-politycznych oraz gospodarczych – pomimo nierzadko peryferyjnego charakteru
stanowiła indywidualną odpowiedź na aktualne problemy i wyzwania. Jednocześnie nie sposób pominąć specyfiki lokalnego środowiska architektonicznego. W dużej mierze zadecydowało o niej swoiste wykorzenienie
i odcięcie od miejscowej tradycji budowlanej, do którego
przyczyniły się przede wszystkim tragiczne wydarzenia
drugiej wojny światowej. Niezwykle dynamiczne i różnorodne środowisko, które z powodzeniem działało
29
T. Bolanowski, Architektura okupowanej Łodzi: niemieckie plany przebudowy Łodzi, Łódź 2013.
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tu w końcu lat 30. XX wieku, w 1945 roku praktycznie
przestało istnieć. Spośród twórców, którzy przed wojną
decydowali o obliczu łódzkiej architektury, po wyzwoleniu Łodzi 19 stycznia 1945 roku w mieście pozostało
zaledwie kilku30. Wśród nich wymienić należy Józefa Kabana, który przybrał po wojnie nazwisko Korski, Wiesława Lisowskiego i Izaaka (Ignacego) Gutmana ocalałego
z gehenny Litzmannstadt Ghetto.
Wobec braków kadrowych i rosnącej liczby nowych
inwestycji konieczne stało się zlecanie prac architektom
z innych ośrodków. W ten sposób w Łodzi pojawili się
twórcy z Krakowa (Jan Krug), Warszawy (Jan Reda,
zespół „Warszawskich Tygrysów”: Wacław Kłyszewski,
Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki oraz Ryszard
Karłowicz) czy Lwowa (Zbigniew Wardzała). Wnosili oni nie tylko własną osobowość twórczą, ale także
indywidualne doświadczenia zaczerpnięte z różnych
szkół architektury międzywojennej Polski. W latach 50.
zaczęły powstawać realizacje stworzone przez generację młodych architektów wykształconych już w PRL-u.
Poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak kończący studia
na Wydziale Plastyki Przestrzennej w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Edmund Roman Orlik
czy Stefan i Krystyna Krygierowie31, byli to przeważnie
twórcy napływowi. Utworzona tuż po wojnie Politechnika Łódzka dopiero w 1973 roku rozpoczęła kształcenie
na kierunku architektura, a trzy lata później powołano
do życia Instytut Architektury i Urbanistyki. Nie dziwi
więc, że oblicze łódzkiej architektury w okresie powojennym tworzyły postaci, których osobowość twórcza została ukształtowana w innych ośrodkach. Podkreślić jednak
należy, że większość z nich związała się z Łodzią tuż po
zakończeniu edukacji, a ich działalność była ściśle związana z miastem. Bez wątpienia byli twórcami łódzkimi,
aczkolwiek uformowanymi w trakcie studiów we Wrocławiu (Aleksander Zwierko, Krystyna Greger), Gdańsku
(Jakub Wujek, Zdzisław Lipski, Janusz Wyżnikiewicz,
Witold Millo), Krakowie (Jerzy i Helena Kurmanowicz)
oraz Warszawie (Bolesław Kardaszewski, Jerzy Samujłło,
Andrzej Owczarek). Jak widać, architektura powojennej
Łodzi stanowiła przestrzeń, w której przenikały się wpływy różnych szkół i ośrodków. Efektem tych swoistych interferencji była różnorodność zjawiska, które możemy
Wielu projektantów działających w Łodzi przed rokiem 1939 miało
żydowskie korzenie i zostało zamordowanych w czasie drugiej wojny
światowej. Zob. K. Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź: leksykon
architektów i budowniczych miasta, Łódź 2009.
31
Krystyna Krygier i Stefan Krygier, jakkolwiek ukończyli pięcioletni tok studiów na Wydziale Plastyki Przestrzennej PWSSP, w obliczu
zlikwidowania tego kierunku kończyli edukację na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i tam uzyskali tytuły inżyniera architekta. Zob. K. Krygier, Czuł czwarty wymiar: Stefan Krygier (1923–1997),
„Kronika Miasta Łodzi”, 2007, nr 3, s. 159.
30

Wstęp

określić wspólnym mianem łódzkiego powojennego modernizmu.
Rok 1989 i koniec PRL-u został uznany za tożsamy
z końcem modernizmu jako wiodącego nurtu w polskiej – i łódzkiej – architekturze. Zadecydowały o tym
dwa aspekty. O ile w końcu lat 80. nadal były wznoszone
obiekty o stricte modernistycznej proweniencji, o tyle po
roku 1989 nie występują one z wyjątkiem realizacji rozpoczętych wcześniej. Warto ponadto zauważyć, że sam
PRL był projektem o charakterze na wskroś modernizacyjnym32, a przez to bliskim filozofii ruchu nowoczes
nego dążącego do budowy nowego społeczeństwa. Kres
PRL-u oznaczał klęskę tej ideologii i otworzył drogę do

32

P. Juszkiewicz, Cień modernizmu, Poznań 2013, s. 13.

postmodernistycznego pluralizmu pierwszych lat Trzeciej Rzeczpospolitej.
W tym miejscu autorzy niniejszej książki wyrażają
nadzieję, że pozwoli ona odkryć inną twarz Łodzi – miasta, które potrafi zaskakiwać. Tym razem niech to będzie
zadziwienie mnogością form, jakie przyniósł dwudziestowieczny modernizm – często niedostrzegany, gdy
chodzi o architekturę lat przed drugą wojną światową,
a lekceważony i otoczony niechęcią, gdy idzie o okres
powojenny. A jednak stał się on trwałym elementem krajobrazu miasta, dopełniając spuścizny otoczonej legendą
„Łodzi przemysłowej” i otwierając przed miastem nowe
perspektywy.

CZĘŚĆ I
MODERNIZM ŁÓDZKI
DO 1914 ROKU

1. PRZEŁOM STULECI: NOWE
FORMY I MATERIAŁY (1899–1907)
Choć w tytule książki mowa jest o wieku XX, rozważania o łódzkim modernizmie rozpocząć należy od notatki
prasowej, jaka ukazała się pod koniec poprzedniego stulecia. W sierpniu 1899 roku poinformowano czytelników, że front domu firmy Krusche i Ender przy ul. Piotrkowskiej 143 „ozdobiony został ręcznemi malowidłami
o charakterze modernistycznym”1. W ten sposób po raz
pierwszy w odniesieniu do łódzkiej architektury pojawił się termin „modernizm”, aczkolwiek zastosowany
jedynie do określenia dekoracji pokrywającej fasadę
budynku. Użyty tu został wszakże dalece nieprecyzyjnie
w odniesieniu do form, które obecnie nazwalibyśmy secesyjnymi bądź bliskimi secesji. Mamy więc w tym wypadku dobitne potwierdzenie sytuacji zasygnalizowanej
we Wstępie – wymiennego w tym czasie stosowania
pojęć modernizmu i secesji dla określenia nowych, zaskakujących i być może szokujących ówczesnego widza
motywów odchodzących od obowiązujących historyzujących konwencji.
Rzecz ciekawa, że owe „modernistyczne” malowidła
możemy dziś, po długiej przerwie, oglądać ponownie.

1. Dawna kamienica firmy Krusche i Ender przy ul. Piotrkowskiej
143 – fasada. Fot. K. Stefański.
1

Kronika. Nowy dom „Goniec Łódzki” 1899, nr 34, s. 2.

Kamienicę tę wzniesiono w latach 1898–1899 według
projektu Dawida Landego, architekta, któremu poświęcimy w tej pracy więcej miejsca. Prezentowała ona znamienne dla późnego historyzmu bogate, zróżnicowane
formy łączące w fantazyjny sposób motywy renesansowe, manierystyczne i późnogotyckie. W 1924 roku podwyższono ją o dwa piętra według koncepcji tego samego
twórcy i przypuszczalnie wówczas dekorację malarską
fasady zamalowano – tym bardziej że motywy secesyjne
były już wówczas passé. Dekoracja zniknęła na kilkadziesiąt lat. Na jej ślad natrafiono dopiero pod sam koniec
stulecia, w trakcie prac renowacyjnych prowadzonych
w roku 1996 roku, a następnie ją zrekonstruowano2.
Uzmysławia nam to, co rozumiano pod hasłem motywów „modernistycznych” w lokalnej łódzkiej prasie,
w notatce sformułowanej przez dziennikarza niemającego zapewne rozeznania w nowych nurtach sztuki
europejskiej. Malowidło przedstawia smoki o wijących
się ciałach, stylizowane kwiaty słonecznika i inne rośliny o płynnych formach, bliskich sztuce wczesnej secesji
kształtującej się w kręgu belgijsko-francuskim.
Już w rok po owej pierwszej notatce, w październiku
1900 roku, w miejscowej prasie pisano wręcz o panującej w Łodzi „epidemii modernistycznej”. W felietonowej,
żartobliwej formie opisywano nowy dom w stylu „modern”, a dotyczyło to wewnętrznego wystroju, głównie
zastosowanych w dekoracji wnętrz motywów roślinnych,
wśród których autor zauważał: „kwiaty o jakichś dziwacznych, niemożliwych i nieprawdziwych kształtach.
To jakieś biblijne, przedpotopowe lotosy, lilje, rododendrony, ljany i.t.p.”3.
Jednak w tym samym okresie w łódzkiej architekturze mamy do czynienia z pojawieniem się rozwiązań
o charakterze zgodnym ze współczesnym rozumieniem
terminu „modernizm” – z wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych i materiałowych prowadzącym do
kształtowania się nowych form. We wtorek, 1 maja 1900
roku w gazecie „Rozwój” zamieszczono notatkę zatytułowaną Nowe sklepienie, którą warto zacytować niemal
w całości:

2
K. Stefański, Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź 2003,
s. 84–85.
3
Hnlinka [Halinka], Listy z ulicy Piotrkowskiej, „Goniec Łódzki”, 1900,
nr 247, s. 1–2. Warto przytoczyć większy fragment tego tekstu, oddający
dobrze atmosferę, jaka towarzyszyła pojawianiu się nowych motywów
dekoracyjnych: „Patrz Pan, sień, klatka schodowa malowania modern,
brama w stylu modern, żelazne okucie także modern. Poczęliśmy szczegółowo oglądać mieszkania. Piece, według mego znajomego, były «modern», klamki, sufity, podłogi, wszystko «modern». Słowo to powtórzone
było co najmniej 30 razy […]. Przypuszczam, że nasi rzemieślnicy zbyt
niewolniczo trzymają sie nowego kierunku i że hołdując gustom różnych
dorobkiewiczów, mało artystycznie wykształconych, zbyt gorliwie trudnią się przeładowywaniem wszelkich ozdób w stylu modernistycznym”.
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2, 3. Dawna kamienica firmy Krusche i Ender przy ul. Piotrkowskiej 143 – polichromia fasady. Fot. K. Stefański.

Ubiegłej soboty, t. j. dnia 28 b. m. [kwietnia – przyp.
aut.] w zakładach fabrycznych Heinzla i Kunitzera
w Widzewie odbyły się próbne obciążenia nowych
stropów żelazno-betonowych, systemu Feketehazy’ego,
po raz pierwszy wprowadzone u nas w kraju. Próby
te odbywały się w obecności inżynierów i budowniczych przybyłych umyślnie z Warszawy oraz z Łodzi.
Wzmiankowane stropy wykonane zostały w listopadzie r. z.[…] i stanowiły przestrzeń zupełnie otwartą,
a więc narażoną przez całą zimę na wpływy atmosferyczne […]. Od środy zaczęły się obciążania, a w sobotę wobec zgromadzonych specyalistów doprowadzono
je do tego stopnia, iż na metr kwadratowy obciążenie
wynosiło 2620 kilogr., co stanowi 4 razy większy ciężar od tego, na jaki ten strop jest przeznaczony, gdyż
obliczono go na 650 kilogr. na metr kwadratowy. Przy
obciążeniu tem wymierzono ugięcie stropów w różnych
punktach i okazało się, że ugięcia były tak nieznaczne,
iż nie dochodziły do 1 milimetra […]. Pracami kierował
budowniczy tutejszy p. D. Lande4. [w cytatach zachowano pisownię oryginalną]

Pojawia się tutaj nazwisko architekta już wcześniej
wymienionego. Dawid Lande należał do najbardziej aktywnych architektów Łodzi przełomu XIX i XX wieku5.
Był on absolwentem petersburskiego Instytutu InżynieKronika. Nowe sklepienie, „Rozwój” 1900, nr 100, s. 3.
J. Badowska, Dawid Lande – architekt łódzki, [w:] Sztuka w Łodzi 2,
Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8–9 października 2001 roku, red.
M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003, s. 97–102; K. Stefański, Dawid
Landé i jego wille w Turczynku, [w:] Architektura znaczeń. Sudia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy
dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 178–191.
4
5
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rów Cywilnych, a swoje wykształcenie uzupełnił praktyką w cenionym berlińskim biurze Kayser & Groβheim.
Choć w jego twórczości dominują formy o charakterze
historyzującym, był artystą otwartym na nowe prądy,
wprowadzał motywy secesyjne i widoczne było jego
zainteresowanie nowymi konstrukcjami. Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania w budynku fabrycznym
podparte było teoretyczną wiedzą na ten temat. W tym
samym czasie, gdy użył żelbetu do budowy stropu w widzewskiej fabryce, 24 listopada 1899 roku wygłosił
w salach hotelu Grand, na posiedzeniu łódzkiej „Sekcyi
technicznej”, gromadzącej miejscowych inżynierów, budowniczych i techników6, wykład na temat wprowadzonej przez siebie metody opracowanej przez węgierskiego
inżyniera zatytułowany: O stropach żelazno-betonowych
systemu Feketehazy’ego. Wyjaśnił w nim istotę tej konstrukcji na przykładzie budowli w Peszcie, w których ją
zastosowano. Podkreślił jej zalety, zwracając uwagę na
znaczną wytrzymałość tego rodzaju stropów, ich niską
cenę oraz ogniotrwałość. Jak podkreślono w sprawozdaniu prasowym: „Odczyt wywołał żywe dyskusye i zestawienia istniejących sklepień z nowo-wynalezionemi”7.
6
Wobec obowiązującego na terenie zaboru rosyjskiego zakazu tworzenia stowarzyszeń społecznych odczyt zorganizowano w ramach funkcjonującego oficjalnie Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu
i Handlu z centralą w Sankt Petersburgu, którego oddziały powstawały
w większych polskich miastach. Tworzono przy nich tzw. sekcje techniczne, które stwarzały możliwość propagowania nowych rozwiązań
technicznych. Łódzki oddział Towarzystwa powstał w 1882 roku, a tutejsza Sekcja Techniczna w 1890 roku. Działała prężnie, organizując liczne
odczyty; w 1898 roku liczyła 74 członków, w tym 10 architektów, zob.
Kronika Łódzka. Sekcya Techniczna „Goniec Łódzki” 1898, nr 269, s. 3;
Łódź. Stowarzyszenie Techników, „Giewont” 1928, nr 3, s. 195.
7
Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń technicznych. Sekcya techniczna łódzka, „Przegląd Techniczny” 1899, nr 48, s. 815–816; także: Kronika. Sekcya techniczna, „Goniec Łódzki” 1899, nr 124, s. 2.

