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W panoramie budownictwa wielorodzinnego 
z okresu mi dzywojennego w Warszawie wa!ne 
miejsce pod wzgl dem ilo"ciowym i jako"ciowym 
zajmuje architektura domów spó#dzielni budowla-
no-mieszkaniowych. Istotn$ cech$ tej grupy obiek-
tów w wi kszo"ci przypadków jest do"% tradycyjny, 
raczej nieawangardowy charakter. Gama rozwi$za& 
stylistycznych si ga od modernistycznego klasycy-
zmu i modernistycznego historyzmu przez najlicz-
niej reprezentowany umiarkowany modernizm a! 
do pojedynczych przyk#adów dojrza#ego moder-
nizmu. Przewaga rozwi$za& tradycyjnych i zacho-
wawczych wynika#a zapewne z tego, !e omawiana 
architektura by#a adresowana do konkretnej gru-
py odbiorców o do"% konserwatywnych gustach, 
g#ównie urz dników i pracowników pa&stwowych, 
których zarobki pozwala#y na znaczne obci$!enia 
kredytowe. 

Mimo to w projektach domów spó#dzielni bu-
dowlano-mieszkaniowych wida% pewne wp#ywy 
mód i tendencji panuj$cych w ówczesnej architektu-
rze, cho% trzeba zaznaczy%, !e czerpano z nich do"% 
pow"ci$gliwie. Tylko w nielicznych obiektach mo-
!emy dostrzec echa rozwi$za& stosowanych przez 
awangard . Natomiast wi ksz$ grup  stanowi$ 
domy, w których mo!na zauwa!y% przejawy eks-
presjonizmu. W architekturze europejskiej rozkwit 
tego kierunku przypada na lata 1910-1925. Najwy-
bitniejsz$ i najbardziej charakterystyczn$ reprezen-
tacj  uzyska# w dzie#ach szko#y „amsterdamskiej” 
i szko#y „hamburskiej”. W Polsce, opó'niony z po-
wodów przed#u!aj$cej si  wojny, ekspresjonizm jest 
s#abo rozpoznany. Tym bardziej przejawy tego wa!-
nego nurtu XX wiecznej architektury w domach 
warszawskich wymagaj$ uwagi.

Wp#yw ekspresjonizmu na architektur  domów 
wielorodzinnych spó#dzielni mieszkaniowo-budow-
lanych znalaz# swoje odzwierciedlenie w: 1. ukszta#-
towaniu bry#y, 2. stosowaniu materia#u – szarej ce-
g#y, 3. formie detalu architektonicznego. S$ to jed-
nak elementy kompozycji architektonicznej. Ogólny 
charakter wi kszo"ci opisanych ni!ej przyk#adów 
mo!na by okre"li% jako zaprojektowane w duchu 
umiarkowanego modernizmu inspirowanego eks-
presjonizmem. 

1. Ukszta!towanie bry!y

Cechami charakterystycznymi architektury eks-
presjonistycznej by#o rze'biarskie ukszta#towanie 
bry#y, pi trzenie si  form krzywoliniowych lub 
geometrycznych oraz dynamika. Inspiracj$ dla ar-
chitektów by#a forma kryszta#u górskiego, która 
znajdowa#a swoje odzwierciedlenie w geometrii 
- stosowaniu form pryzmatycznych, opisanych na 
trójk$cie lub rombie, oraz w podej"ciu do projekto-
wania – tworzeniu architektury pe#nej przestrzeni, 
przejrzysto"ci i "wiat#a.

Jednym z pierwszych obiektów, w którym za-
uwa!alne s$ wp#ywy ekspresjonizmu, jest dom 
spó#dzielni budowlano-mieszkaniowej Organizacji 
Inteligencji Polskiej przy ulicy Grójeckiej 45, zbu-
dowany w latach 1923-1927 wed#ug projektu Bro-
nis#awa Collonny Czosnowskiego. Do"% p#askie 
elewacje tego domu zosta#y podzielone symetrycz-
nie rozmieszczonymi pryzmatycznymi wykuszami, 
umieszczonymi na lekko zryzalitowanych "cianach, 
uj tymi z obu stron w trapezowe balkony. Ciekawe 
opracowanie uzyska#y tak!e podstawy wykuszy 
w formie pi trz$cych si  trójk$tów (il. 1). Wykusze 
nie tylko s$ elementami dekoracyjnymi, ale tak!e 
„#api$” "wiat#o s#oneczne.

STUDIA I MATERIA(Y

PRZEJAWY EKSPRESJONIZMU W ARCHITEKTURZE DOMÓW 
WIELORODZINNYCH SPÓ(DZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWYCH 

W WARSZAWIE W OKRESIE MI)DZYWOJENNYM XX WIEKU

PAWE( W*SOWSKI



127

Identyczne wykusze zaprojektowa# B. Collonna-
Czosnowski w domu spó#dzielni „Zjednoczenie” 
zbudowanym w latach 1926-28 u zbiegu ulic Do-
brej i Jaracza (il. 2). Interesuj$cym elementem bu-
dynku jest naro!na cz "%, której "ciany podzielone 
s$ delikatnymi uskokami a w górnej partii #$cz$ si  
w formie wykusza powsta#ego przez podci cie dol-
nej cz "ci. Ca#a elewacja jest zwie&czona gierowa-
nym gzymsem opasuj$cym wykusze. 

Kolejnym przyk#adem dynamicznego ukszta#to-
wania bry#y jest dom spó#dzielni Urz dników Mini-
sterstwa Przemys#u i Handlu zbudowany przy ulicy 
Barskiej 3, w latach 1928-1931 wg projektu W#a-
dys#awa-Na# cza Raczy&skiego. Rzut budynku ma 
kszta#t zbli!ony do litery „Y” ze skrzyd#ami otwiera-
j$cymi si  na ulic  i rozbudowanym tylnym skrzyd-
#em od po#udnia. Od strony ulicy w bryle domu 
dominuje „wie!a” klatki schodowej oraz op#ywowe 
balkony (il. 3). Tylna cz "% domu jest skr cona pod 
k$tem 45 stopni po to, by wprowadzi% do mieszka& 
jak najwi cej "wiat#a, a na jej "cianach znajduj$ si  
trójk$tne wykusze z naro!nymi oknami (il.4).

Bardzo rze'biarsk$ form  ma dom spó#dzielni 
„Odrodzenie” zbudowany w latach 1930-1931 wg 
planów Tadeusza Le"niewskiego. Skrzyd#a domu 
znajduj$ce u zbiegu ulic Rakowieckiej i (owickiej 
zosta#y po#$czone wycofan$ w g#$b dzia#ki sze"-
ciok$tn$ wie!$ mieszcz$c$ klatk  schodow$ (il. 5). 
Z wie!$ po#$czone s$ naro!ne balkony wsparte na 

1. Warszawa, ul. Grójecka 45, detal elewacji z wykuszem i balkonami. Fot. Autor
1. Warsaw, 45 Grójecka street, facade detail with bay window and balconies. Photo: Author

2. Warszawa, ul. Dobra 2, naro!ny wykusz od strony ul. Jara-
cza. Fot. Autor

2. Warsaw, 2 Dobra street, corner bay window from Jaracza 
street. Photo: Author
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3. Warszawa, ul. Barska 3, widok od ulicy. Fot. Autor
3. Warsaw, 3 Barska street, street view. Photo: Author

4. Warszawa, ul. Barska 3, widok od podwórza. Fot. Autor
4. Warsaw, 3 Barska street, courtyard view. Photo: Author

5. Warszawa, ul. Fa#ata 6, widok ze skrzy!owania ulic 
Rakowieckiej i (owickiej. Fot. Autor

5. Warsaw, 6 Fa#ata street, view from the crossroads 
of Rakowiecka and (owicka. Photo: Author
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s#upach, a p#aszczyzny mi dzy oknami s$ delikat-
nie cofni te. Górna cz "% wie!y jest ozdobiona p#y-
cinami, które nadaj$ jej bardziej plastyczny wyraz. 

W latach 1930 – 1932 zbudowano dom Spó#-
dzielni „Zimowe Le!e” przy ulicy S#owackiego 27 
zaprojektowany przez Tadeusza +wierdzi&skiego 
i Mariana Ma&kowskiego. Prostopad#o"cienna do"% 
d#uga bry#a tego budynku zosta#a od strony ulicy 
podzielona na prz s#a ryzalitami klatek schodowych 
zako&czonymi pryzmatycznymi przeszklonymi wy-
kuszami przypominaj$cymi kryszta#y (il. 6). Wej-
"cia do klatek s$ uj te w uskokowe obramienia.

2. Materia! elewacyjny – ceg!a 

Ulubionym materia#em elewacyjnym twórców 
architektury ekspresjonistycznej by#a ceg#a klin-
kierowa. Powsta#y z niej najwa!niejsze ekspresjoni-
styczne budynki na pó#nocy Europy, jak Chilehaus 
w Hamburgu w latach 1922-1924 czy domy osiedla 
Spaarndammerplanstsoem w Amsterdanie zbudo-
wane w okresie 1913-1920.

Ceg#a dawa#a du!e mo!liwo"ci "wiat#ocieniowego 
kszta#towania bry#y, powierzchni elewacji i faktur. 
Poza tworzeniem abstrakcyjnych form rze'biarskich 
dla architektów ekspresjonistycznych by#o wa!ne 
tworzenie architektury funkcjonalnej i z dobrych 
materia#ów. Ceg#a by#a materia#em elewacyjnym so-
lidnym, nie wymagaj$cym cz stej konserwacji jak 
"ciany tynkowane. Mo!na by#o z niej wykonywa% 
w prosty sposób formy pryzmatyczne, kryszta#owe 
i „zig-zag”, które charakteryzowa#y si  lini$ niespo-
kojn$ i „kanciato"ci$”, co by#o efektem jak najbar-
dziej po!$danym.

W architekturze warszawskich spó#dzielni bu-
dowlano-mieszkaniowych odnajdujemy cz sto prze-
jawy ekspresjonizmu wyra!aj$ce si  stosowaniem 
ceg#y w elewacjach. W wi kszo"ci przypadków by#a 
to szara ceg#a cementowa. Ceg#  klinkierow$ stoso-
wano sporadycznie.

Jednym z ciekawszych przyk#adów obiektów, 
w którym jako materia#u elewacyjnego u!yto sza-
rej ceg#y, jest dom spó#dzielni Profesorów Wolnej 
Wszechnicy Polskiej zbudowany w latach 1925-
1929 wed#ug projektu Kazimierza Saskiego i Mar-
cina Weinfelda przy ulicy Grójeckiej 43 (il. 8). Na 
szczególn$ uwag  zas#uguje ostatnie pi tro domu 
ukszta#towane od frontu w formie attyki pokrytej 
romboidalnymi wzorami z ja"niejszej ceg#y (il. 7). 
Elewacja przyuliczna zosta#a niestety w ko&cu lat 
60-tych XX w. otynkowana. Bry#a domu otwiera 

si  na ulic  dwoma p#ytkimi podwórzami, z których 
prowadza do klatek schodowych pokryte pryzma-
tycznym boniowaniem wej"cia. Stolarka okienna 
swoimi proporcjami i podzia#ami nawi$zuje do sto-
sowanej w ekspresjonistycznych osiedlach mieszka-
niowych Amsterdamu. Najciekawsze opracowanie 
uzyska#y „termometry” klatek schodowych z ok-
nami podzielonymi sko"nymi szprosami, tworz$ce 
wzór jode#ki. Powierzchnie bocznych "cianek mi -
dzy p#aszczyzn$ elewacji i okien ozdobiono wst ga-
mi meandrowymi.

Bogat$ dekoracj  elewacji wykonan$ z ceg#y maj$ 
dwa bli'niacze domy przy Placu Inwalidów 3 i 4/6/8 
wybudowane w latach 1928-1931 wg projektu Zyg-
munta Tillingera. Partery oraz naro!a domów zosta-
#y oblicowane ceg#$ tworz$c$ pasowe boniowanie. 
W szczególnie dekoracyjny sposób opracowano 
wej"cia do klatek schodowych w kszta#cie prostok$t-
nych portali ze "ci tymi naro!ami. Warstwy ceg#y 
uk#adane uskokowo tworz$ rysunek linii #amanej. 
Nad ka!dym wej"ciem znajdowa# si  gzyms wspar-
ty na pryzmatycznie u#o!onych ceg#ach. P#yciny 

6. Warszawa, ul. S#owackiego 27, widok od ulicy. Fot. Autor
6. Warsaw, 27 S#owackiego street, street view. Photo: Author
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7. Warszawa, ul Grójecka 43, widok od ulicy, stan po zniszczeniach wojennych. ,ród#o: fot. w 
archiwum spó#dzielni mieszkaniowej

7. Warsaw, 43 Grójecka street, view from the street, state after war damage, Source: photo from the 
housing cooperative archives

8. Warszawa, ul Grójecka 43, wej"cie do klatki schodowej. Fot. 
Autor

8. Warsaw, 43 Grójecka street, entrance to the staircase. Photo: 
Author

9. Warszawa, Plac Inwalidów 4/6/8, elewacja szczytowa. Fot. 
Autor

9. Warsaw, 4/6/8/ Plac Inwalidów, gable facade. Photo: 
Author
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podokienne parteru tak!e zosta#y ozdobione ceg#$ 
u#o!on$ pryzmatycznie lub daj$c$ rysunek rombów. 
W bocznych skrzyd#ach domów od strony podwórza 
naro!niki s$ po"cinane a na "cianach szczytowych 
znajduj$ si  trójk$tne wykusze zako&czone uskoko-
wo w dolnej partii (il. 9).

Bardzo dynamicznie jest ukszta#towana bry#a 
domu spó#dzielni budowlano-mieszkaniowej „Zaci-
sze”, zbudowanego w latach 1928 – 1931 przy uli-
cy S#onecznej 50 wg projektu Wac#awa Wekera (il. 
10). Budynek sk#ada si  z uskokowo zestawionych 
prostopad#o"cianów, na styku których znajduj$ si  
wej"cia do klatek schodowych. Tak ukszta#towana 
bry#a pozwoli#a lepiej do"wietli% mieszkania. W ele-
wacjach piony klatek schodowych od strony ulicy 
Spacerowej s$ wyró!nione ceglanym boniowaniem. 
W tych partiach "ciany, nadpro!a nad oknami 
i drzwiami maj$ równie! charakter dekoracyjny.

W domu spó#dzielni Urz dników Banku Gospo-
darstwa Krajowego projektu Konstantego Jakimo-
wicza, zbudowanym w latach 1928-1929 u zbiegu 
ulic Barskiej i Kaliskiej, do"% p#askie elewacje zo-
sta#y „uszlachetnione” poziomymi ceglanymi pasa-
mi w przestrzeniach mi dzyokiennych. Uskokowe 
ukszta#towanie uzyska#a naro!na cz "% domu.

Niespokojn$, kanciast$ fasad  uzyska# dom spó#-
dzielni „Zgoda” przy ulicy Krasi&skiego 21 zapro-
jektowany przez Stefana Monasterskiego, zbudowa-
ny w latach 1928-1930 (il. 11). Jego bry#a otwiera si  
na ulic  czterema p#ytkimi podwórzami. W dwóch 
"rodkowych znajduj$ si  pryzmatyczne wykusze 
klatek schodowych, pierwotnie oblicowane ceg#$ 
klinkierow$, które zosta#y otynkowane w czasie 
powojennej odbudowy, a ostatnio odrestaurowane. 
Sylweta domu ma kszta#t linii #amanej. Od strony 
podwórza w "rodkowej cz "ci elewacji równie! za-
projektowano dwa trójk$tne, ob#o!one czerwon$ ce-
g#$ wykusze, po#$czone pó#kolistym balkonem. Na 
wyró!nienie w tej cz "ci domu zas#uguj$ równie! 
naro!ne balkony tworz$ce lini  „zig-zag”.

W interesuj$cy sposób zosta#a opracowana ele-
wacja domu spó#dzielni „Ul. Grójecka 40a” zapro-
jektowanego przez W#adys#awa Na# cza-Raczy&-
skiego, zbudowanego w latach 1928-1931 (il. 12). 
Skrzyd#a przyuliczne domu, spi te wie!$ klatki 
schodowej, tworz$ p#ytkie trójk$tne otwarte kie-
runku ulicy podwórze. Ca#a elewacja oprócz par-
teru licowana jest szar$ ceg#$. Powierzchnia "cian 
jest g#adka, podzielona tylko gzymsami kordono-
wymi na wysoko"ci stropów i kontrastuje z pionem 
klatki schodowej pokrytym ceglanym ornamentem. 

W oknach do"wietlaj$cych schody pojawia si  mo-
tyw jode#ki. Dynamiki elewacji dodaj$ "ci te pod 
katem balkony.

Elementy z ceg#y odnajdujemy tak!e w we-
wn trznych elewacjach domu nale!$cego pierwotnie 
do spó#dzielni „Proporzec”, zaprojektowanego przez 
Edgara Norwertha, wybudowanego w latach 1929-
1931 przy Al. Szucha 16. Z szarej ceg#y wykonana 
jest cz "% coko#owa domu, pó#okr$g#e wykusze oraz 
owalna wie!a naro!nej klatki schodowej (il.13).

W budynku spó#dzielni „Wspólny dom”, zbudo-
wanym w latach 1930-1931 na podstawie planów Jó-
zefa Krupy przy ul. Willowej 8-10, z ceg#y zosta#a 
wykonana cz "% coko#owa elewacji oraz piony kla-
tek schodowych uj te w uskokowe lizeny opasane 
gierowanym gzymsem wie&cz$cym i zwie&czone 
attykami z dekoracj$ pryzmatyczn$. Na uwag  za-
s#uguje tak!e elewacja szczytowa domu zwie&czona 
trójk$tnym tympanonem i ozdobiona pionowym ce-
glanym laskowaniem, oraz z rze'biarsko ukszta#to-
wanym naro!nikiem od strony podwórza (il. 14).

10. Warszawa, ul. S#oneczna 50, wej"cie do klatki schodowej. 
Fot. Autor

10. Warsaw, 50 S#oneczna street, entrance to the staircase. 
Photo: Author
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11. Warszawa, ul. Krasi&skiego 21, widok z ulicy. Fot. Autor
11. Warsaw, 21 Krasi&skiego street, street view. Photo: Author

12. Warszawa, ul. Grójecka 40a, widok od ulicy. Fot. Autor
12. Warsaw, 40a Grójecka street, street view. Photo: Author
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13. Warszawa, Aleja Szucha 16, wie!a klatki schodowej od 
strony podwórza. Fot. Autor

13. Warsaw, 16 Szucha Avenue. staircase tower from the 
courtyard. Photo: Author

14. Warszawa, ul. Willowa 8/10, naro!nik od strony podwórza. 
Fot. Autor

14. Warsaw, 8/10 Willowa, corner from the side of the court-
yard. Photo: Author

15. Warszawa, ul. Korzeniowskiego 5, dekoracja w streÞ e 
wej"cia do klatki schodowej. Fot. Autor

15. Warsaw, 5 Korzeniowskiego street, decoration in the 
staircase entrance zone. Photo: Author

W zespole domów spó#dzielni Urz dników Mi-
nisterstwa Spraw Wewn trznych wzniesionym przy 
ulicy Fa#ata 2 w latach 1928 – 1931 wg planów Jana 
Stefanowicza u!yto szarej licówki w elewacjach ze-
wn trznych z wy#$czeniem otynkowanych nadpro-
!y i balkonów. 

Interesuj$ce rozwi$zania mo!na znale'% w ele-
wacjach domu spó#dzielni Pracowników ($czno"ci 
zbudowanym na podstawie projektu Kazimierza 
Tomaszewskiego w latach 1930-1932 przy ulicy Ho-
#ówki 2. Wej"cia do klatek schodowych uj to w ce-
glane dekoracyjne portale. Ca#y dom jest opasany 
gzymsem wie&cz$cym z motywem „zig-zag” wyko-
nanym z ceg#y. Ponadto naro!n$ cz "% u zbiegu ulic 
Ho#ówki i Podchor$!ych wyokr$glono, co doda#o 
bryle wi kszej dynamiki.

3. Detal architektoniczny

Ekspresjonistyczny detal architektoniczny i or-
namentyka charakteryzowa#y si  formami nawi$-
zuj$cymi kszta#tem do kryszta#u górskiego, ostr$ 
kanciast$ lini$ oraz geometri$, której podstaw$ by#y 
trójk$t i romb. Elementy tak ukszta#towane mia#y 
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16. Warszawa, Aleja Szucha 2/ 4, detal elewacji. Fot. Autor
16. Warsaw, 2/4 Szucha Avenue, facade detail. Photo: Author

ostry rysunek i dawa#y zdecydowany, kontrastuj$cy 
"wiat#ocie&.

W domach spó#dzielni budowlano-mieszkanio-
wych detal ekspresjonistyczny pojawia si  do"% 
cz sto. Zwykle s$ to akcenty na niewielkiej cz "ci 
elewacji, ale zdarzaj$ si  przypadki pokrywania de-
talem ca#ych partii budynku.

W domu spó#dzielni „Architektonicznej” przy 
Korzeniowskiego 5, wybudowanym w latach 1925- 
1928 autorstwa Bruna Zborowskiego, dekoracja 
ekspresjonistyczna pojawia si  w formie pryzma-
tycznego laskowania na#o!onego na "ci te naro!a 
"rodkowego skrzyd#a przy streÞ e wej"cia (il.15).

Bogatszy detal ma dom spó#dzielni Urz dników 
Ministerstwa Przemys#u i Handlu, zaprojektowany 
przez W#adys#awa Na#$cza-Raczy&skiego, zbudo-
wany w latach 1925 – 1931 przy ulicy Filtrowej 81. 
Na uwag  zas#uguj$ oryginalne balustrady balko-
nów z na#o!onym motywem jode#ki. W cz "ci coko-
#owej budynku w skrajnych prz s#ach otwory okien-
ne maj$ po"cinane naro!a. Pojawiaj$ce si  w bryle 
loggie maj$ kszta#t trapezu, a na elewacji od strony 
ulicy Mochnackiego widoczna jest dekoracja w for-
mie pionowego pryzmatycznego laskowania.

17. Warszawa, ul. Koszykowa 6a, widok od strony podwórza. 
Fot. Autor

17. Warsaw, 6a Koszykowa street, view from the side of the 
courtyard. Photo: Author
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18. Warszawa, ul. Wawelska 78, widok od strony ulicy. Fot. Autor
18. Warsaw, 78 Wawelska street, street view. Photo: Author

19. Warszawa, ul. Wawelska 78, detal wie!y. Fot. Autor
19. Warsaw, 78 Wawelska street, tower detail. Photo: Author

20. Warszawa, ul. Kozietulskiego 6/8/10/12, detal zwie&czenia 
klatki schodowej od strony podwórza. Fot. Autor

20. Warsaw, 6/8/10/12 Kozietulskiego street, detail of the stair-
case Þ nial from the courtyard. Photo: Author
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Bardzo oryginalny detal ma dom wybudowany 
przez spó#dzielni  „Domy Al. Szucha 2 i 4” w la-
tach 1925-1931 wg projektu Gustawa Trzci&skiego, 
z wystrojem zewn trznym autorstwa Adolfa Ihna-
towicza-(ubia&skiego. Obiekt jest opasany szero-
kim gzymsem z motywem „w !yków generalskich” 
(il.16). Dwa boczne ryzality nieco wy!sze od g#ów-
nego korpusu s$ ozdobione gzymsami z reliefowy-
mi kwadratowymi polami przykrytymi wy!ej „pry-
zmatycznym z bownikiem”. Balustrady balkonów 
zosta#y zaprojektowane ze sko"nie krzy!uj$cych si  
pr tów tworz$cych romboidaln$ siatk . Dekoracyjn$ 
opraw  uzyska#o tak!e g#ówne wej"cie do budynku, 
poprzedzone trapezow$ wn k$ pokryt$ dekoracj$ 
w formie stylizowanego zygzaka.

Detal z „w !ykami generalskimi” i kwadratowy-
mi polami pojawia si  tak!e w bli'niaczych domach 
spó#dzielni „Idealna” i „Kresowa” ulokowanych 
przy ulicy Koszykowej 6 i 6a. Obiekty te zosta#y 
wzniesione w latach 1927 – 1931 na podstawie pro-
jektu Adolfa Ihnatowicza-(ubia&skiego. Ukszta#to-

wanie bry# tych domów równie! ma cechy ekspre-
sjonistyczne: wie!e ze "ci tymi naro!ami, skrzyd-
#a od podwórza z wykuszami, licznymi "ci ciami 
i uskokami daj$cymi sylwet  linii #amanej (il. 17).

Najwspanialsze przyk#ady detalu ekspresjoni-
stycznego w"ród budynków spó#dzielczych znaj-
dujemy w domu spó#dzielni Pracowników Szko#y 
G#ównej Gospodarstwa Wiejskiego zbudowanym 
u zbiegu ulic Wawelskiej i Glogera w latach 1927-
1931. G#ównym akcentem kompozycyjnym w bu-
dynku jest naro!na wie!a. Jest ona nieco cofni ta 
w g#$b dzia#ki i tworzy uskokowy naro!nik (il. 18). 
Ma w podstawie kszta#t prostok$ta z po"cinanymi 
naro!ami. W górnej partii jest zwie&czona gzym-
sem z motywem kryszta#ów, ni!ej pokryta pryzma-
tycznym laskowaniem oraz prostok$tnymi p#ycina-
mi nad oknami (il.19), a jeszcze ni!ej opasana bal-
konami na poziomach od pierwszego do czwartego 
pi tra. W kondygnacji parteru wie!a ma g#adkie 
"ciany, które kontrastuj$ z pokrytymi boniowaniem 
parterami skrzyde# przyulicznych. Nieco cofni ta 
ostatnia kondygnacja domu jest opasana pryzma-
tycznym gzymsem. W ciekawy sposób zaprojekto-
wano stolark  okienn$ w skrzyd#ach przyulicznych 
domu, dziel$c otwory dodatkowymi cienkimi szpro-
sami, które wzmocni#y zgeometryzowany charakter 
elewacji.

W domu spó#dzielni „Skarb” zbudowanym przy 
ulicy Kozietulskiego 6/12 w latach 1930-1932 in-
spirowany ekspresjonizmem jest detal maj$cy for-
m  nadokiennych p#ycin wype#nionych ceg#ami 
w uk#adzie pryzmatycznym (il. 20). Okna pionów 
klatek schodowych s$ dodatkowo podzielone cien-
kimi szprosami nadaj$cymi im geometryczny, abs-
trakcyjny wyraz.

Ostatnim omawianym przyk#adem jest dom spó#-
dzielni budowlano-mieszkaniowej „Naro!e” przy 
ulicy Kruczkowskiego 12 autorstwa Stanis#awa 
Filasiewicza zbudowany w 1931 roku. Bry#a domu 
jest prostopad#o"cienna, elewacje delikatnie zryza-
litowane, naro!na cz "% ukszta#towana uskokowo, 
opasana gierowanymi gzymsami i zwie&czona ro-
dzajem „pryzmatycznej sterczyny” (il. 21).

Podsumowanie

Przedstawiona wy!ej klasyÞ kacja grupuj$ca prze-
jawy ekspresjonizmu jest umowna. Wiele obiektów 
trudno jednoznacznie okre"li%. Niektóre maj$ cechy, 
które kwaliÞ kuj$ce je do wi cej ni! jednej z wyró!-
nionych wy!ej grup. Ostateczne przyporz$dkowa-

21. Warszawa, ul. Kruczkowskiego 12, detal zwie&czenia naro-
!a. Fot. Autor

21. Warsaw, 12 Kruczkowskiego 12, corner Þ nial detail. Photo: 
Author
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nie mia#o na celu uwypuklenie najbardziej istotnych 
cech. Na przyk#ad: domy przy ulicy Koszykowej 6 
i 6a maj$ bry#y ukszta#towane w sposób ekspresjo-
nistyczny, ale wydaje si  istotniejsze podkre"lenie 
oryginalnego detalu w postaci „w !yków general-
skich”. Podobnie w grupie obiektów wzniesionych 
z zastosowaniem ceg#y, znajduj$ si  takie, w któ-
rych uwypuklenia wymaga ukszta#towanie bry#y 
b$d' detalu architektonicznego.

Analizuj$c przytoczone przyk#ady mo!na podj$% 
prób  okre"lenia j zyka form nadaj$cych architek-
turze domów wielorodzinnych spó#dzielni budow-
lano-mieszkaniowych charakter ekspresjonistyczny. 
W ukszta#towaniu bry#y s$ to pryzmatyczne wyku-
sze, uskokowo ukszta#towane naro!niki, trapezowe 
balkony, wn ki i loggie, "ci te naro!a, niewielkie 
wie!e, tak!e otwieraj$ce si  na ulic  ma#e podwó-
rza, cz sto o trójk$tnym rzucie. Nierzadko domy 
by#y opasane gierowanymi gzymsami, które nada-
wa#y im dynamik  sylwety podkre"lan$ niespokoj-
nym przebiegiem linii #amanej. Materia#, z którym 
kojarzymy w Warszawie wp#ywy ekspresjonizmu 
to g#ównie szara ceg#a cementowa, która pozwala#a 
tworzy% rze'biarskie formy uskokowe daj$ce zyg-
zakowaty zarys. Detal architektoniczny to graÞ czna 
dekoracja elewacji w formie elementów romboidal-
nych, iksowatych i motywów jode#ki, pryzmatycz-
ne laskowania, kwadratowe i prostok$tne t#oczone 
wkl s#e p#yciny, gzymsy z „pryzmatycznym z bow-
nikiem” oraz podstawy wykuszy w formie pi trz$-
cych si  trójk$tów.

Wp#yw ekspresjonizmu spowodowa#, !e ch#od-
ne, cz sto do"% przysadziste formy umiarkowane-
go modernizmu zosta#y o!ywione i zdynamizowa-
ne ostrym rysunkiem detali daj$cych kontrastowy 
"wiat#ocie&. 

W odniesieniu do ideologii modernistycznej for-
my ekspresjonistyczne nie by#y nowoczesne, ale nie 
by#y te! cofni ciem si  wstecz do historyzmu. 

Przedstawiona grupa domów zosta#a wybudowa-
na w latach 1923-1932 w czasie, gdy na pó#nocy Eu-
ropy nurt architektury ekspresjonistycznej wygasa#. 
Na tle masowej produkcji architektonicznej prezen-
tuj$ si  one interesuj$co, a w niektórych przypad-
kach stanowi$ dzie#a wyró!niaj$ce si . Na pewno 
stanowi$ wa!n$ cz "% obrazu warszawskiej archi-
tektury mieszkaniowej.
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