SYSTEMATYKA FORM HISTORYZMU
W PRACACH WARSZAWSKIEGO ARCHITEKTA XIX WIEKU
NA PRZYK ADZIE TWÓRCZO!CI JULIANA ANKIEWICZA1
IWONA SZUSTAKIEWICZ
STRESZCZENIE
Architekci czynni w XIX wieku w swoich projektach wykorzystywali j$zyk formalny, wykszta"cony w ró#nych epokach
i ró#nych obszarach geograÞcznych - historyzm by" stylem, zawieraj%cym liczne nurty i odcienie. Styl ten ewoluowa". Faz$
wczesn% charakteryzowa"o intuicyjne i subiektywne wykorzystywanie wzorów historycznych, co prowadzi"o do stylowego synkretyzmu i "%czenia form o ró#norakiej proweniencji. Dojrza"y
historyzm cechowa"o d%#enie do czysto&ci stylowej i poprawne
pos"ugiwanie si$ motywami dawnej architektury. Okres pó'ny to
faza eklektyczna, gdzie w ramach jednej kompozycji stosowano
motywy historyczne pochodz%ce z ró#nych epok.
Artyku" prezentuje dorobek architekta Juliana Ankiewicza
w zakresie stosowanych przez niego rozwi%za( stylistycznych.

Scharakteryzowane zosta"y dzie"a, reprezentuj%ce poszczególne nurty stylowe architektury historyzmu: nurt neorenesansu
– reprezentowany w najwi$kszej liczbie realizacji, nurt arkadowy, neogotyk, neobarok i nurt orientalny. Twórczo&) Juliana Ankiewicza stanowi odbicie tendencji, kszta"tuj%cych
krajobraz architektoniczny Warszawy w drugiej po"owie XIX
wieku. Zatem jej analiza przyczyni) si$ mo#e do lepszego rozpoznania cech stylowych warszawskiej architektury historyzmu.
S"owa kluczowe: Warszawa, architektura XIX wieku, historyzm, Julian Ankiewicz

HISTORICIST FORMS IN THE DESIGNS OF A 19TH CENTURY WARSAW ARCHITECT
AS EXEMPLIFIED BY THE WORKS OF JULIAN ANKIEWICZ
ABSTRACT
Nineteenth century architects used a formal language developed
in the course of many centuries and across many geographical
areas – Historicism was a style that encompassed a variety of
trends and shades. It evolved. In the early phase, it used historic
patterns in an intuitive and subjective manner to merge styles
in a syncretic manner and combine forms of different origins.
Mature Historicism was characterised by pursuing stylistic purity and appropriate use of historic architectural motifs. The late
phase was eclectic and proposed mixing motifs from various periods in one façade.
This article is an attempt to present and analyse the legacy of
Julian Ankiewicz and study the stylistic solutions he used. The

architect’s designs included works which reßected a number of
stylistic trends of historicist architecture: the most represented
Renaissance Revival, but also Rundbogenstil, Gothic Revival,
Baroque Revival and Oriental style. The works of Julian Ankiewicz generally reßect the tendencies that shaped the architectural climate of Warsaw in late 19th century. Analysing them can
therefore contribute to better understanding of the stylistic features of historicist architecture of Warsaw.

Artyku" jest fragmentem pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. in#. arch. Jadwigi Roguskiej na Wy-

dziale Architektury Politechniki Warszawskiej, obronionej dnia
15 maja 2012 roku.
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Architekci czynni w XIX wieku w swoich projektach wykorzystywali j$zyk formalny, wykszta"cony
w ró#nych epokach i w ró#nych obszarach geograÞcznych - historyzm by" zatem stylem zawieraj%cym
liczne nurty i odcienie. Faz$ wczesn% tego stylu charakteryzowa"o intuicyjne i subiektywne wykorzystywanie wzorów historycznych, co prowadzi"o do
stylowego synkretyzmu - "%czenia form o ró#norakiej proweniencji. Dojrza"y historyzm cechowa"o
d%#enie do czysto&ci stylowej i poprawne pos"ugiwanie si$ motywami dawnej architektury. Okres
pó'ny to faza eklektyczna, gdzie w ramach jednej
kompozycji stosowano motywy historyczne pochodz%ce z ró#nych epok. Twórczo&) architekta Juliana
Ankiewicza, w znacznej mierze reprezentatywna dla
&rodowiska warszawskich architektów, czynnych
zawodowo w drugiej po"owie XIX wieku, stanowi
przyk"ad stylistycznej ewolucji historyzmu. Charakterystyka twórczo&ci architekta prezentuje stosowane przeze( rozwi%zania i zachodz%ce w nich przemiany stylistyczne, co w istotny sposób przyczyni)
si$ mo#e do lepszego rozpoznania architektury historyzmu w Warszawie.
Neorenesans. Ewolucja form stylowych
w twórczo ci Juliana Ankiewicza
W okresie dzia"alno&ci zawodowej Juliana Ankiewicza architektura, zw"aszcza miejska, by"a zdominowana przez jedn% konwencj$ stylow% – neorenesans w"oski2. Tak#e Ankiewicz w wi$kszo&ci
swych prac stosowa" motywy wykszta"cone w epoce renesansu na Pó"wyspie Apeni(skim. Ogromna
popularno&) tego nurtu nie mo#e dziwi). Wybór
kostiumu stylowego przez zamawiaj%cych nie by"
dzie"em przypadku i nie by" podyktowany wy"%cznie mod%. Zgodnie ze &wiatopogl%dem epoki architektura stanowi"a manifestacj$ pogl%dów i uciele&nienie idea"ów swoich u#ytkowników3, gdzie konwencja pa acu renesansowego, pa acu miejskiego

2
K. Stefa(ski, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich,
Warszawa 2005, s. 116.
3
P. Krakowski, Fasada dziewi%tnastowieczna. Ze studiów nad
architektur$ wieku XIX, P. Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Historii Sztuki, T. 16, s. 55; Z. To""oczko, Z zagadnie# historii i historyzmu oraz eklektyzmu w architekturze drugiej po owy XIX w.
Na podstawie wiede#skiego „Heeresgeschichtliches Museum”
Theophila Hansena, w: „Czasopismo Techniczne”, R. 2002,
z. 1, s.71, W. Ba"us, Renesans w wieku XIX i XX: fascynacja
i sprzeciw, w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku, ód' 2003,
s. 21.
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dogadza a ludziom, !wie"o wyros ym na przemy!le
i handlu, powinowactwem kariery mieszcza#skich
rodów ßorenckich. Dogadza a przepychem i staro"ytno!ci$ (...)4.
Do najwcze&niejszych przyk"adów redakcji motywów renesansowych w twórczo&ci Juliana Ankiewicza nale#y willa Anieli B"awackiej, po"o#ona w Alejach Ujazdowskich w Warszawie (nr hip.
1714 C/13), wniesiona w latach 1852-1855 (il. 1),
przebudowana w 1876 r. przez Leandro Marconiego dla rodziny Soba(skich5. Dzie"em Ankiewicza,
zachowanym bez wi$kszych zmian zewn$trznych,
jest jednopi$trowy korpus g"ówny obecnego pa"acu. Odznacza si$ on charakterystyczn% dla wczesnej
fazy historyzmu zwart% kubiczn% bry"%, wzbogacon%
o p"ytkie ryzality, obejmuj%ce &rodkowe osie parteru
elewacji frontowej i ogrodowej, i stanowi%ce podstaw$ balkonów. Wie(cz%c% will$ attyk$ zaprojektowa" Henryk Marconi, cho) podobne rozwi%zanie
móg" zastosowa) tak#e Julian Ankiewicz. Elewacje
willi pokrywa p"ytkie boniowanie, mocniej zarysowane w naro#ach. Zako(czone "ukami odcinkowymi
otwory parteru uj$te zosta"y toska(skimi pilastrami
i zwie(czone za"amanymi ku do"owi nadokiennikami. S% to motywy, które równie# zakwaliÞkowa)
mo#na do wczesnej fazy neorenesansu. Ponad prostok%tnymi oknami pi$tra widniej% gzymsy na konsolach. Pomi$dzy otworami pi$tra architekt umie&ci"
okr%g"e wn$ki. Dekoracji dope"nia skromny, drobny
detal "%cz%cy coraz rzadziej w tym czasie stosowane motywy klasycystyczne i zdobywaj%ce coraz
wi$ksz% popularno&) – neorenesansowe. Kompozycje z palmet, wici ro&linnej i li&ci akantu znalaz"y
si$ ponad gzymsami okiennymi i wokó" okr%g"ych
wn$k, za& w formie niewielkich ozdobnych brosz na
&cianie pi$tra6.
Podobne cechy stylistyczne, przynale#ne do neorenesansu w"oskiego z obecnym jeszcze detalem
charakterystycznym dla ust$puj%cego ju# klasycyzmu mo#na by"o zaobserwowa) w elewacji nie-

S. Herbst, Ulica Marsza kowska, Warszawa 1998, s. 55.
J. Roguska, Zapomniane dzie o Juliana Ankiewicza – willa B awackiej, nast%pnie Soba#skiej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, R. 1988, z. 4, s. 319-320.
6
Dope"nieniem neorenesansowej architektury willi sta"a si$
umieszczona przed fasad% marmurowa kopia rze'by Donatella
Dawid – zdaniem M.I. Kwiatkowskiej by"o to dzie"o S"awomira
Celi(skiego, wykonane w latach 70. XIX w. na zlecenie Feliksa
Soba(skiego: M.I. Kwiatkowska, Rze&biarze warszawscy XIX
wieku, Warszawa 1995, s. 272.
4
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1. Willa w Alejach Ujazdowskich 1714C/13 w Warszawie, wzniesiona na zlecenie Anieli B"awackiej przez Juliana Ankiewicza
w 1852-1853, fot. I. Szustakiewicz, 2007
1. Villa in Aleje Ujazdowskie street 1714C/13 in Warsaw, erected by order of Aniela B"awacka to the design of Julian Ankiewicz
in the years 1852-1853, photo by I. Szustakiewicz, 2007

istniej%cej dzi& kamienicy Aleksandra Kruzego,
wzniesionej w 1853 roku przy ul. Rymarskiej 471
F/8 (il. 2). Kamienica ta odznacza"a si$ typow% dla
wczesnego neorenesansu w"oskiego p"asko&ci% fasady z nieznacznie wysuni$tym ryzalitem &rodkowym, si$gaj%cym wysoko&ci pierwszego pi$tra oraz
dekoracj% w postaci okr%g"ych wn$k o delikatnych
obramieniach ponad pó"kolistymi naczó"kami otworów pierwszego pi$tra i gzymsami drugiego,
a zatem motywami dekoracyjnymi które zastosowa"
Ankiewicz w willi B"awackiej. Na ró#norodno&)
stylistyczn% detalu sk"ada"y si$ tak#e klasycystyczne
palmety i li&cie akantu oraz akroteriony, posadowione w osi pilastrów na gzymsie kordonowym które
sta"y si$ jedn% z „wizytówek” stylu architekta i by"y
przez Ankiewicza powtarzane w wielu realizacjach.
Horyzontalna kompozycja elewacji z boniowaniem
w partii parteru i delikatn% artykulacj% na poziomie
piano nobile w postaci korynckich pilastrów oraz
dekoracyjnym p"askorze'bionym fryzem pod gzymsem wie(cz%cym by"a w wyrazie zdecydowanie ju#
neorenesansowa wykazuj%c pokrewie(stwo z architektur% pa"acow% renesansowego Rzymu.

Kamienica Kruzego przy ul. Rymarskiej by"a
pierwszym z licznych, domów czynszowych o ma"o
plastycznych, p"askich fasadach, skomponowanych
z dominacj% podzia"ów poziomych tworzonych
przez architekta do po"owy lat sze&)dziesi%tych.
W architekturze warszawskich kamienic by"a cz$sto
stosowan% kompozycj% w elewacjach frontowych
– czego dowodzi dorobek architektów Aleksandra Zabierzowskiego, Wojciecha Bobi(skiego czy
Adolfa Woli(skiego. Podobny uk"ad wczesnorenesansowego pa"acu o formach klasycystycznych i renesansowych Julian Ankiewicz zastosowa" jeszcze
w domu przy ul. Erywa(skiej (obecnie Kredytowej,
nr hip. 1066 /16), zrealizowanym dla Aleksandra
Kruzego w latach 1859-1860 (il. 3). W tej realizacji
do form klasycznych nale#a"y szerokie, trójdzielne
okna w p"ytkich ryzalitach bocznych, wzbogacone
na wysoko&ci pierwszego pi$tra poprzez zastosowanie kolumn, d'wigaj%cych belkowanie z niewielkimi, trójk%tnymi szczytami, umieszczonymi ponad
&rodkowym, szerszym otworem. Tak skomponowany detal architekt zastosowa" na osi &rodkowej
tej kondygnacji. Okna o trójdzielnej kompozycji
59

2. Kamienica przy ul. Rymarskiej 471 F/8 w Warszawie wzniesiona na zlecenie Aleksandra Kruzego wg proj. Juliana Ankiewicza w 1853 r., fot. 1940 r. Archiwum Pa(stwowe miasta
sto"ecznego Warszawy (dalej APW), Referat Gabarytów
2. Tenement house in Rymarska street 471 F/8 in Warsaw
erected by order of Aleksander Kruze to the design of Julian
Ankiewicz in 1853, photo dated 1940, courtesy of Archive of
the capital city of Warsaw (APW), Department of Detailed City
Planning

3. Kamienica przy ul. Erywa(skiej 1066 /16 (ob. ul. Kredytowa) w Warszawie wzniesiona na zlecenie Aleksandra Kruzego
przez Juliana Ankiewicza w latach 1859-1860 r., fot. przed
1939. *ród"o: www.warszawa1939.pl (dost$p 14.10.2012)
3. Tenement house in Erywa(ska street 1066 /16 (presently
Kredytowa) in Warsaw, erected by order of Aleksander Kruze
to the design of Julian Ankiewicz in the years 1859-1860, photo
taken before 1939. Source: www.warszawa1939.pl (accessed
14.10.2012)

z kolumnami ujmuj%cymi szersz% cz$&) &rodkow%
by"y znane w architekturze warszawskiej. Do elewacji kamienic wprowadza" je Antonio Corazzi (np.
w domu Kulikiewicza w Al. Ujazdowskich czy Jasi(skiego na rogu Nowego !wiatu i Alej Jerozolimskich7). Taki uk"ad okien mo#na interpretowa) jako
do&) d"ugotrwa"e utrzymywanie si$ w twórczo&ci
Ankiewicza wp"ywów klasycznych. Synkretyzm kamienicy przy ul. Erywa(skiej by" ju# pod koniec lat
50. XIX w. zapó'niony, gdy# wi$kszo&) architektów
w tym czasie d%#y"a do jednolitego stylowo wyrazu
neorenesansowych elewacji.

co umo#liwia" post$p naukowego rozpoznawania
historii architektury) w twórczo&ci Juliana Ankiewicza zapocz%tkowane zosta"o poprzez projekt trzypi$trowej kamienicy Aleksandra Kruzego, wzniesionej w latach 1857-1858 przy ul. Marsza"kowskiej
1065 A/149 (il. 4, nie istnieje). Horyzontalny uk"ad
fasady, na wysoko&ci pierwszego i drugiego pi$tra
opasanej gzymsami, podkre&la"y jednostajne rytmy
otworów okiennych, o wymiarach i wykroju jednakowych dla ka#dej z kondygnacji. Okna piano nobile, umieszczone ponad tralkowymi balustradami
usytuowanymi na tle pasa oddzielaj%cego pierwsze pi$tro od parteru, uj$te w p"askie lizeny, mia"y
uproszczon% opraw$ edyku"ow%, z trójk%tnymi naczó"kami, wspartymi na konsolach. Otwory drugiego pi$tra zosta"y osadzone na gzymsie kordonowym
– w sposób charakterystyczny dla w"oskich pa"aców

D%#enie do charakterystycznej dla dojrza"ej fazy
historyzmu „czysto&ci stylowej” (przez czysto&) stylow% rozumiano wtedy poprawno&) form renesansowych i nie mieszanie ró#nych w%tków stylowych,
M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, Warszawa 1989, il. 140 i 162.
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4. Kamienica przy ul. Marsza"kowskiej 1065/149 w Warszawie,
wzniesiona na zlecenie Aleksandra Kruzego wg proj. Juliana
Ankiewicza w latach 1857-1858, fot. 1937/1938 APW, Referat
Gabarytów
4. Tenement house in Marsza"kowska street 1065/149 in Warsaw, erected by order of Aleksander Kruze to the design of Julian Ankiewicz in the years 1857-1858, photo taken 1937/1938,
APW, Department of Detailed City Planning

doby wczesnego renesansu. Ca"o&) wie(czy" wydatny gzyms koronuj%cy. Poprawny detal renesansowy
kamienicy przy ul. Marsza"kowskiej zosta" przez Juliana Ankiewicza zinterpretowany w p"aski, linearny
sposób. W kompozycji elewacji i u#yciu elementów
dekoracyjnych wyczuwalny jest wp"yw rzymskiej
architektury pa"acowej, np. Palazzo Farnese autorstwa Antonio da Sangallo i Micha"a Anio"a (il. 5),
z któr% Julian Ankiewicz móg" si$ zapozna), studiuj%c ryciny w wydawnictwach architektonicznych
– np. Palais, maisons et autres édiÞces modernes,
dessinés a Rome Charlesa Perciera z ko(ca XVIII
wieku, czy nowszym i zapewne bardziej dost$pnym
dziele Paula Marie Letarouilly EdiÞces de Rome moderne z lat 1840-1855. *ród"o inspiracji dla architekta na pewno stanowi"y te# dziewi$tnastowieczne
Budynek ten nies"usznie uchodzi za dzie"o samego Józefa Dietricha (np. u S. ozy). W kwestii autorstwa zob.: „Kurjer Warszawski”, R. 1862, nr 169, s. 953.
8

interpretacje rzymskiego pa"acu, np. budynek Reform Club w Londynie, który mia" okazj$ zobaczy)
podczas swej podró#y w 1857 r. (il. 6).
Bliska kamienicy Kruzego pod wzgl$dem kompozycji by"a fasada domu Stanis"awa Bogowolskiego nr hip. 1396 A/122, wzniesionego przez Ankiewicza wspólnie z Józefem Dietrichem8 u zbiegu ulic
Marsza"kowskiej i Zgody (1862-1863, nie istnieje)
odznaczaj%ca si$ otwartym uk"adem i dodatkowym
zaakcentowaniem kierunków poziomych przez
delikatne pasowe boniowanie, poprowadzone na
wszystkich kondygnacjach. Tu równie# piano nobile
zosta"o zaakcentowane poprzez rytmiczny ci%g jednakowych edyku", w tej realizacji ju# bardziej plastycznych i zrealizowanych prawid"owo, z pilastrami na postumentach, podtrzymuj%cymi trójk%tne naczó"ki9. Kompozycyjne podobie(stwa wykazywa"y
tak#e elewacje dwóch s%siaduj%cych budynków przy
ul. Marsza"kowskiej, nale#%cych do Moritza Braumana – nr hip. 1383/115 z lat 1862-1863 i nr hip.
1382/117 z 1865-1866 (il. 7, nie istnieje), równie
oszcz$dne w zakresie u#ytych &rodków architektonicznych. W obydwu Julian Ankiewicz wprowadzi"
p"ytkie ryzality boczne, uj$te lizenami. !rodkow% o&
i osie skrajne fasad tych domów zaakcentowa" tak#e poprzez wyró#nienie odmienn% opraw% otworów
pierwszego pi$tra: we wcze&niejszej kamienicy przy
ul. Marsza"kowskiej 1383 w osiach tych zastosowa"
edyku"y, w pó'niejszym budynku przy Marsza"kowskiej 1382 – edyku"y o zdwojonych pilastrach
i wi$kszych od s%siaduj%cych naczó"kach. Pionowe
akcenty nie zmieni"y jednak zdecydowanie horyzontalnej kompozycji obu fasad.
List$ kamienic o poziomej, wczesnorenesansowej
kompozycji zamyka dom przy ul. Jasnej 1364 A/17,
wzniesiony przez architekta jako dom w"asny w latach 1864-1865 (il. 8). Budowa kamienicy mia"a by)
niew%tpliwie nie tylko sposobem na zapewnienie sobie i rodzinie wygodnego miejsca do zamieszkania
oraz korzystn% lokat% kapita"u, ale tak#e stanowi)
demonstracj$ mo#liwo&ci twórczych architekta. Ankiewicz potwierdzi" tu swoj% zdolno&) do tworzenia
harmonijnych, eleganckich kompozycji, opartych na
tradycyjnym schemacie. Jednocze&nie wykaza" gotowo&) do rozszerzania repertuaru renesansowych
motywów dekoracyjnych. Edyku"owe obramienia
okien piano nobile architekt zwie(czy" tym razem
9

S. Herbst, Ulica Marsza kowska, Warszawa 1998, il. 84.
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5. Rzym, Palazzo Farnese pocz. bud. 1513, powi$kszony 15341546, arch. Antonio da Sangallo M"., Micha" Anio" Buonarotti.
*ród"o: K. Milde, Neorenaissance in der deutschen Architektur
des 19. Jahrhunderts. Grundlagen, Wesen und Gültigkeit, Dresden 1981, il. 51
5. Rome, Palazzo Farnese, construction initiated 1513, extended 1534-1546, architect Antonio da Sangallo Jr., Michelangelo
Buonarotti. Source: K. Milde, Neorenaissance in der deutschen
Architektur des 19. Jahrhunderts. Grundlagen, Wesen und
Gültigkeit, Dresden 1981, Fig. 51

7. Kamienica przy ul. Marsza"kowskiej nr hip. 1382/117 w
Warszawie, wzniesiona na zlecenie Moritza Braumana przez
Juliana Ankiewicza w1865-1866, fot. 1937/1938, APW, Referat Gabarytów
7. Tenement house in Marsza"kowska street land reg. no.
1382/117 in Warsaw, erected by order of Moritz Brauman
to the desing of Julian Ankiewicz in 1865-1866, photo taken
1937/1938, APW, Department of Detailed City Planning

naczó"kami o przerwanym dolnym gzymsie, a w powsta"e w ten sposób pola wpisa" p"askorze'bione maski, uj$te ro&linnymi girlandami. Motyw trójk%tnego
62

6. Londyn, Reform Club, arch. Charles Barry, 1837-1841.
*ród"o: C. Mignot, Architektur des 19. Jahrhunderts, Stuttgart
1983, il. 125
6. London, Reform Club, architect Charles Barry, 1837-1841.
Source: C. Mignot, Architektur des 19. Jahrhunderts, Stuttgart
1983, Fig. 125

szczytu cz$&ciowo pozbawionego dolnej kraw$dzi
zosta" do architektury wprowadzony przez Micha"a Anio"a (po raz pierwszy pojawi" si$ w westybulu
biblioteki Medyceuszy przy ko&ciele San Lorenzo
we Florencji, Micha" Anio" u#y" go tak#e w oprawie
okien ostatniej kondygnacji Palazzo Farnese w Rzymie), w pó'niejszym okresie forma ta by"a wzbogacana o dekoracyjny detal (np. w Palazzo Grazioli,
wzniesionym przez Giacomo Della Porta w wieku
XVI i przekszta"conym w wieku XVII). Przyk"ady
takich pó'norenesansowych b%d' nieco zbarokizowanych rozwi%za( pojawia"y si$ w wydawnictwach
architektonicznych. Motyw maski wprowadzi"
równie# Ankiewicz w oprawie otworu bramnego,
gdzie widnieje na fantazyjnej tarczy, spinaj%cej "uk,
w otoczeniu ga"$zi winoro&li, dekoruj%cych przy"ucza. Dom Juliana Ankiewicza wyró#nia si$ na tle
poprzednich realizacji odmiennie opracowanym,
znacznie bardziej plastycznym detalem. Na wprowadzenie nowych motywów dekoracyjnych i bli#sz%
dojrza"ej fazie historyzmu &wiat"ocieniow% interpretacj$ detalu mia" wp"yw reprezentacyjny charakter
domu oraz presti#owa lokalizacja nieopodal Placu
Zielonego (obecnie D%browskiego).
Odmienn% od omówionych powy#ej kamienic
dyspozycj% bry"y, a tym samym i uk"adem elewacji
charakteryzuje si$ istniej%cy do dzi& gmach Rz%du

Gubernialnego w Lublinie (1859-1860, il. 9-10)10.
Ten wolnostoj%cy budynek sk"ada si$ z dwupi$trowego cz"onu g"ównego oraz ustawionych w linii
prostej bocznych skrzyde", ni#szych o jedn% kondygnacj$. Od frontu symetryczny uk"ad elewacji
podkre&laj% p"ytkie ryzality, uj$te lizenami, które
architekt wprowadzi" w skrajnych osiach korpusu
g"ównego i ramion.
Przyziemie gmachu pokrywa boniowanie, wzmocnione na lizenach i u"o#one w kli(ce ponad prostok%tnymi otworami. W wy#szych kondygnacjach wprowadzona zosta"a artykulacja porz%dkowa w postaci
pilastrów w superpozycji – jo(skich na pierwszym
pi$trze i korynckich na drugim. W ryzalitach pierwszego pi$tra otwory otrzyma"y form$ serliany, pozosta"e okna s% prostok%tne, w proÞlowanych opaskach
zwie(czonych trójk%tnymi szczytami, z niewielkimi
konsolkami u podstawy, umieszczonymi na tle pasa
mi$dzykondygnacjowego. Okna ostatniej kondygnacji s% prostok%tne, w ryzalitach szersze, o trójdzielnym uk"adzie. Ca"o&) wie(czy attykowa &cianka,
akcentuj%ca symetri$ kompozycji. Podobny uk"ad,
z p"ytkimi ryzalitami i takim samym kszta"tem otworów, architekt zastosowa" w elewacjach bocznych.
Elewacja tylna gmachu jest silniej rozcz"onkowana, z wydatnymi trójosiowymi ryzalitami bocznymi.
W cz$&ci &rodkowej partii przyziemia architekt planowa" wzniesienie pó"kolistej eksedry, obejmuj%cej ca"%
cz$&) &rodkow%, podczas realizacji zosta"a ona jednak
zredukowana do trójosiowego pó"kolistego ryzalitu.
Tu równie# Ankiewicz zastosowa" motyw serliany.
Wprowadzenie serlian do elewacji siedziby Rz%du
Gubernialnego w Lublinie obrazuje wzbogacanie
warsztatu Ankiewicza o motywy, charakterystyczne
dla neorenesansowej architektury dojrza"ego historyzmu. Serliana, stosowana od staro#ytno&ci, zyska"a
szczególn% popularno&) w epoce renesansu i by"a wykorzystywana tak#e w architekturze pa"acowej – np.
w rzymskim Palazzo Gaddi z lat 1518-1520, zbudowanym wed"ug projektu Jacopo Sansovino (il. 11)
czy, równie# szesnastowiecznym, Palazzo Primoli.
W obydwu serliany otwieraj% si$ na loggie, umieszczone w naro#ach pa"aców. Rozwi%zanie ostatnich
osi elewacji bocznej i &rodkowej budynku lubelskiego
&wiadczy o &wiadomym nawi%zaniu przez Ankiewicza do rzymskich budowli tego typu, uwarunkowane
wysok% rang% rz%dowego zamówienia.
10
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Presti#owa lokalizacja domu Jana Kijewskiego
przy ul. Nowy !wiat w Warszawie (nr hip. 1260 A,
il. 12, wzniesiony w latach 1861-1863, po II wojnie
odbudowany w nieco zmienionej formie) by"a czynnikiem, który uwarunkowa" wzbogacenie horyzontalnego schematu kamienicy czynszowej o p"aski
pseudoportyk, obejmuj%cy &rodkowe osie. Na fasadzie tego budynku p"askie korynckie pilastry, podtrzymuj%ce belkowanie, rozdziela"y okna pierwszego
pi$tra, umieszczone na pi$ciu &rodkowych osiach.
Skrajne osie tego pseudoryzalitu Ankiewicz wyró#ni", umieszczaj%c ponad pilastrami pe"noplastyczne
pos%gi jako dope"nienie dekoracji i zarazem podkre&lenie rangi domu, nad pozosta"ymi umie&ci" akroteria. W osiach bocznych piano nobile ponad oknami
widnia"y prostok%tne p"yciny z renesansowym ornamentem. Symetri$ fasady rozbija"y balkony pierwszego i drugiego pi$tra, usytuowane ponad bram%,
zlokalizowan% w ostatniej osi w%skiego frontu11.
Motyw p"askiego pseudoportyku, obejmuj%cego
&rodkowe osie fasady, zastosowany w kamienicy
Kijewskiego, Julian Ankiewicz wprowadza" wielokrotnie w pó'niejszych realizacjach. ZmodyÞkowa"
przy tym jego form$ poprzez wprowadzenie arkadowych otworów. Wi$kszy udzia" podzia"ów pionowych w postaci dekoracji porz%dkowej i rozbicie
jednostajnego rytmu prostok%tnych okien otworami
zamkni$tymi pó"koli&cie, nie zmieni"o ogólnej poziomej dyspozycji elewacji, wci%# mieszcz%cej si$
w nurcie neorenesansu o proweniencji rzymskiej.
Pierwsz% realizacj% w tym duchu by"a zaprojektowana w 1864 roku rezydencjonalna kamienica Ludwika
Natansona, po"o#ona przy ówczesnym Placu Zielonym nr hip. 1369 (obecnie D%browskiego, il. 13, nie
istnieje). Jej szeroka, jedenastoosiowa elewacja od
strony placu zosta"a wzbogacona szerokim, pi$cioosiowym p"askim portykiem-ryzalitem, obejmuj%cym
parter i pierwsze pi$tro. Skrajne osie portyku architekt uwydatni" lizenami na parterze i parami jo(skich pó"kolumn na pi$trze, nios%cych belkowanie,
ponad którymi umie&ci" pe"noplastyczne Þgury alegoryczne. Zaakcentowanie tej partii fasady zosta"o
podkre&lone tak#e odmiennym opracowaniem okien
piano nobile – w cz$&ciach bocznych widnia"y prostok%tne okna zwie(czone trójk%tnymi szczytami,
w ryzalicie – otwory zamkni$te pó"koli&cie. Pi$cioosiowe pseudoportyki – ryzality &rodkowe z naro#aUsytuowanie przejazdu bramnego w osi skrajnej by"o wynikiem w%sko&ci dzia"ki, uwarunkowanej wcze&niejsz% XVIIIwieczn% parcelacj%.
11
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8. Kamienica przy ul. Jasnej nr hip. 1364 A /17, wzniesiona przez Juliana Ankiewicza jako dom w"asny w latach 1864-1865, fot.
I. Szustakiewicz 2006
8. Own house of Julian Ankiewicz in Jasna street land reg. no. 1364 A /17, erected in the years 1864-1865, photo by I. Szustakiewicz,
2006

mi akcentowanymi przez lizeny pojawi"y si$ tak#e
w elewacjach s%siedniej kamienicy pod nr hip. 1364,
nale#%cej do Kazimierza Granzowa (1865-1866,
pó'niej przebudowana). W fasadzie skierowanej ku
Placowi Zielonemu Ankiewicz dodatkowo wyró#ni" trzy &rodkowe osie ryzalitu, sytuuj%c ponad nimi
belweder i wprowadzaj%c arkadowe otwory, prowa-

dz%ce na balkon na wysoko&ci pierwszego pi$tra.
Zwie(czone pe"nym "ukiem okna architekt umie&ci"
równie# na parterze, w boniowanej partii coko"owej
budynku12.
Nowy schemat fasady okaza" si$ przydatny równie# do innych typów budowli. W 1866 roku architekt zastosowa" go w destylarni wódek Karola
12
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Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. I-A-2124

9. Projekt elewacji frontowej gmachu Rz%du Gubernialnego w Lublinie, Julian Ankiewicz, 1859. Archiwum G"ówne Akt Dawnych,
Zbiór KartograÞczny, sygn. 8-39, ark. 3
9. Design of the front facade of the Provincial Goverment building in Lublin, Julian Ankiewicz, 1859. Central Archives of Historical
Records, Cartographic Collection, Þle no. 8-39, Þle 3

Schneidera w Alejach Ujazdowskich (il. 14). Zak"ad
powsta" w otoczeniu architektury mieszkaniowej, do
której nale#a"o dostosowa) ukszta"towanie elewacji
zewn$trznych, ukrywaj%c dwukondygnacjowe, obejmuj%ce piwnic$ i parter, pomieszczenie produkcyjne
z maszyn% parow%. Pi$tnastoosiowa fasada zosta"a
wzbogacona o ryzalit, zwie(czony pe"n% attyk%, który obj%" trzy &rodkowe osie. Parter pokrywa boniowanie, nie obejmuj%ce pó"kolistych wn$k, w które
zosta"y wpisane okna oraz portal wej&ciowy i przejazd bramny w &rodkowych osiach partii bocznych.
Pi$tro architekt rozcz"onkowa", wprowadzaj%c jo(skie pilastry, pomi$dzy którymi umie&ci" prostok%tne okna – zwie(czone pó"kolistymi wn$kami w ryzalicie i trójk%tnymi szczytami na konsolach w partiach bocznych.
Z zastosowaniem tych samych zasad kompozycyjnych ukszta"towane zosta"y fasady budynków,
realizowanych w pierwszej po"owie lat siedemdziesi%tych, mieszcz%cych Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie w Siedlcach (1872, il. 15) i w Lublinie

(1874-1876, il. 16). W siedleckiej siedzibie Towarzystwa &rodkowy ryzalit zosta" zaakcentowany
przez trójk%tny szczyt z alegoryczn% p"askorze'b%
w tympanonie, zwie(czony pojedynczym akroterionem, wskazuj%cy na nieprzerwane przywi%zanie
Juliana Ankiewicza do tradycji klasycznej. W Lublinie przy nieznacznie wysuni$tej cz$&ci &rodkowej
architekt wprowadzi" toska(ski kolumnowy ganek,
nios%cy balkon pi$tra. Ponad ryzalitem widnieje
pe"na attyka z pe"noÞgurow% grup%, uosabiaj%c% #ycie na wsi.
Odmienn% interpretacj% rzymskich wzorów renesansowych charakteryzuje si$ budynek Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, wzniesiony przy pa"acu
B"$kitnym przy ul. +abiej (1866-1868, il. 17), odbudowana po II wojnie w nieco zmienionej formie).
Kompozycja fasady, pokrytej delikatnym pasowym
boniowaniem, zosta"a zamkni$ta poprzez lekkie
wzmocnienie boni w naro#ach. Na osi g"ównej
znajduje si$ uformowany uskokowo ryzalit z trójk%tnym szczytem, si$gaj%cym gzymsu wie(cz%65

10. Lublin, dawny budynek Rz%du Gubernialnego w Lublinie,
wzniesiony przez Juliana Ankiewicza w latach 1859-1860,
fragment elewacji z serlian%, fot. I. Szustakiewicz, 2008
10. Lublin, former Provincial Goverment building in Lublin,
erected to the design of Julian Ankiewicz in the years 18591860, fragment of the façade with a Palladian window, photo by
I. Szustakiewicz, 2008
11. Rzym, Palazzo Gaddi, arch. Jacopo Sansovino, 1518-1520
*ród"o: www.palazzidiroma.it/palazzo Gaddi (9.07.2012)
11. Rome, Palazzo Gaddi, architect Jacopo Sansovino,
1518-1520. Source: www.palazzidiroma.it/palazzo Gaddi
(9.07.2012)

12. Kamienica przy ul. Nowy !wiat nr hip. 1260A/27 w Warszawie, wzniesiona na zlecenie Jana Kijewskiego przez Juliana
Ankiewicza w latach 1861-1863, fot. 1938 APW, Referat
Gabarytów
12. Tenement house in Nowy !wiat street land reg. no.
1260A/27 in Warsaw, erected by order of Jan Kijewski to the
design of Julian Ankiewicz in the years 1861-1863, photo
taken 1938, APW, Department
of Detailed City Planning
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13. Kamienica przy Pl. Zielonym (ob. D%browskiego) nr hip.
1369/3, wzniesiona na zlecenie Ludwika Natansona przez Juliana Ankiewicza w 1864-1865, fot. 1938/1940 APW, Referat
Gabarytów
13. Tenement house in Zielony Square (presently
D%browskiego) land reg. no. 1369/3, erected by order of Ludwik Natanson to the design of Julian Ankiewicz in the years
1864-1865, photo taken 1938/1940, APW, Department
of Detailed City Planning

14. Destylarnia wódek w Al. Ujazdowskich nr hip. 1675/51 w Warszawie, wzniesiona na zlecenie Karola Schneidera przez Juliana
Ankiewicza w 1866, fot. I. Szustakiewicz, 2007
14. Vodka distillery in Al. Ujazdowskie street land reg. no. 1675/51 in Warsaw, erected by order of Karol Schneider to the design of
Julian Ankiewicz in 1866, photo by I. Szustakiewicz, 2007

15. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Siedlcach, wzniesiony przez Juliana Ankiewicza w 1872, fot. I. Szustakiewicz
2007
15. Building of the Land Credit Society in Siedlce, erected to the design of Julian Ankiewicz in 1872, photo by I. Szustakiewicz, 2007
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16. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie, wzniesiony przez Juliana Ankiewicza w latach 1874-1876, fot. I.
Szustakiewicz, 2007
16. Building of the Land Credit Society in Lublin, erected to the design of Julian Ankiewicz in the years 1874-1876, photo by I. Szustakiewicz, 2007

18. Willa w"asna Juliana Ankiewicza przy ul. Instytutowej
(pó'n. Matejki) nr hip. 1726J/3, wzniesiona w latach 18661868, fot. przed 1939 Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn.
I-U-6759
18. Julian Ankiewicz’s villa in Instytutowa street (later Matejki), land reg. no. 1726J/3, erected in the years 1866-1868,
photo taken before 1939, National Digital Archives, Þle no.
I-U-6759
17. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich przy Pa"acu B"$kitnym,
wzniesiona przez Juliana Ankiewicza w latach 1866-1868, fot.
przed 1939 APW, Zbiór Koroty(skich, sygn. Kor. IV 36, s. 7,
fot. 19
17. Zamoyski Family Library near the Blue Palace in Warsaw,
erected to the design of Julian Ankiewicz in the years 18661868, photo taken before 1939, APW, Koroty(ski collection,
Þle no. Kor. IV 36, p. 7, photo 19
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19. Willa przy ul. Pi$knej nr hip. 1727H/6 w Warszawie, wzniesiona na zlecenie Aleksandra Kruzego przez Juliana Ankiewicza
w latach 1866-1868, ryc. 1869. „Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1869”, s. 5
19. Villa in Pi$kna street, land reg. no. 1727H/6 in Warsaw, erected by order of Aleksander Kruze to the design of Julian Ankiewicz
in the years 1866-1868, Fig. 1869, Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1869, p. 5

cego. Arkadowe okna drugiej kondygnacji zosta"y
wpisane w prostok%tne pola i zwie(czone trójk%tnymi szczytami.
Charakterystyczn% dla dojrza"ej fazy historyzmu
czysto&ci% form stylowych odznacza"y si$ równie#
zaprojektowane przez Juliana Ankiewicza wille,
wzniesione w okolicach Alej Ujazdowskich. Willa
w"asna architekta, usytuowana przy ówczesnej ul.
Instytutowej nr hip. 1726 J (obecnie ul. Matejki,
1866-1868, il. 18, budynek nie istnieje), ukszta"towana zosta"a w bliskim Ankiewiczowi duchu architektury rzymskiej. Mimo nieregularnego uk"adu bry"y, w elewacji frontowej architekt tylko nieznacznie
odst%pi" od zasad symetrii. Jednopi$trowy g"ówny
korpus budynku rozcz"onkowany zosta" p"ytkimi ryzalitami bocznymi. W jednym z ryzalitów projektant
umie&ci" portal z gzymsem na konsolach, na którym, na tle pó"kolistego okna, widnia"a dekoracyjna
rze'ba. Na pi$trze osie okienne rozdzielone zosta"y
jo(skimi pilastrami, zdwojonymi na kra(cach ryzalitów. Proste gzymsy ponad oknami pi$tra ust%pi"y
w bocznych osiach miejsca trójk%tnym szczytom.
Osiowo&) g"ównego korpusu zak"ócona zosta"a poprzez wypi$trzenie jednego ryzalitu w postaci niewysokiego belwederu. Ponad drugim ryzalitem
znajdowa" si$ szczyt o oryginalnej formie, z"o#ony

20. Willa przy ul. Pi$knej nr hip. 1727H/6 w Warszawie,
wzniesiona na zlecenie Aleksandra Kruzego przez Juliana
Ankiewicza w latach 1866-1868, fot. 1946. Archiwum Urz$du
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, sygn. AZ BOS 998
20. Villa in Pi$kna street, land reg. no. 1727H/6 in Warsaw,
erected by order of Aleksander Kruze to the design of Julian
Ankiewicz in the years 1866-1868photo taken 1946. Archives
of the Voivodship Conservation OfÞcer, Þle no. AZ BOS 998
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21. Projekt kamienicy przy Krakowskim Przedmie&ciu nr hip. 386, wariant neorenesansowy oznaczony liter% „A”, Julian Ankiewicz,
1865. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Rys Pol. 3197
21. Design of a tenement house in Krakowskie Przedmie&cie street, land reg. no. 386, the Renaissance Revival variant marked “A”,
Julian Ankiewicz, 1865. National Museum in Warsaw, inventory no. Rys Pol. 3197

z trzech po"%czonych coko"ów, &rodkowy, wi$kszy
od pozosta"ych, stanowi" podstaw$ dla akroterionu.
G"ówny korpus willi po"%czony by" z parterowym
pawilonem, z drugiej strony znajdowa"a si$, równie#
widoczna od ulicy, drewniana oran#eria.
W tym samym okresie powsta"a willa Aleksandra
Kruzego przy ul. Pi$knej nr hip. 1726 H (il. 19-20,
nie istnieje), utrzymana w duchu renesansu weneckiego. Zgodnie z zasadami kompozycji pa"aców
Wenecji, fasada ma uk"ad trójdzielny. !rodkowa
cz$&), szersza od pozosta"ych, uzyska"a podwy#szenie w postaci jednokondygnacjowego belwederu.
Willa odznacza"a si$ starannym opracowaniem, z dekoracyjnym pasem, pokrytym ornamentem w kszta"cie girland, oddzielaj%cym kondygnacje, i bogatym
proÞlowaniem uj$tych w pó"kolumny arkadowych
okien w &rodkowej cz$&ci na pi$trze. W bocznych

cz$&ciach architekt wprowadzi" otwory, zgrupowane
po trzy, na parterze prostok%tne, a na pi$trze, zarówno od frontu, jak w elewacjach bocznych – w formie
serliany. Okna belwederu mia"y form$ biforiów, wynikaj%c% z zaobserwowanej przez architekta, obecnej
w budowlach weneckich, sk"onno&ci do grupowania
w zespo"y wysmuk"ych, pó"koli&cie zako(czonych
otworów.
Omówione powy#ej realizacje odznacza"y si$
charakterystyczn% dla stylu Juliana Ankiewicza
oszcz$dno&ci% detalu i sucho&ci% opracowania. Zachowany w Muzeum Narodowym neorenesansowy
wariant13 projektu domu Maksymiliana Fajansa przy
Krakowskim Przedmie&ciu nr hip. 386 z lat 18651866 (il. 21, nie zrealizowany) ukazuje nieco inne
oblicze projektanta. Czterokondygnacjowa fasada,
uj$ta w boczne ryzality, odznacza si$ niespotykan%

Dwa kolejne warianty, zaprojektowane w innych konwencjach
stylowych, omówione zostan% w dalszej cz$&ci artyku"u.
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22. Kamienica przy Krakowskim Przedmie&ciu nr hip.
2673B/58, wzniesiona na zlecenie Maksymiliana Fajansa przez
Juliana Ankiewicza w latach 1866-1868, fot. 1937. J. Zieli(ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, T. 7.
Warszawa 2001, il. 168
22. Tenement house in Krakowskie Przedmie&cie street, land
reg. no. 2673B/58, erected by order of Maksymilian Fajans to
the design of Julian Ankiewicz in the years 1866-1868, photo
taken 1937. J. Zieli(ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów
Warszawy, Vol. 7. Warsaw 2001, Fig. 168

w dotychczasowych pracach Ankiewicza dekoracyjno&ci%. Widoczna jest ona ju# w kondygnacji parteru, pokrytego pasowym boniowaniem – du#e, przeszklone witryny sklepów w ryzalitach maj% opraw$
architektoniczn% w postaci kolumienek, podtrzymuj%cych gzyms z akroteriami, a umieszczony na osi
&rodkowej portal zwie(czenie w postaci szczytu
o fantazyjnej formie. Arkadowe otwory pierwszego
pi$tra zosta"y kompozycyjnie po"%czone z oknami
pi$tra drugiego, osadzonymi na gzymsach z p"askorze'bionym fryzem w ryzalitach i p"ycinach z girlandami w cz$&ci &rodkowej fasady. Fasada zwie(czona zosta"a gzymsem, wznosz%cym si$ ponad

23. Wenecja Palazzo Corner-Spinelli, ok. 1480, arch. Mauro
Codussi http://www.learn.columbia.edu/dbcourses/publicportfolio (9.07.2012)
23. Venice, Palazzo Corner-Spinelli, around 1480, architect
Mauro Codussi, http://www.learn.columbia.edu/dbcourses/publicportfolio (9.07.2012)

reliefowym fryzem i attyk% - cz$&ciowo tralkow%,
cz$&ciowo pe"n%. Dekoracji dope"niaj% broszowe
ornamenty i p"askorze'bione plakiety, rozdzielaj%ce
okna poszczególnych kondygnacji oraz popiersia na
postumentach.
W projekcie widoczne jest wzbogacenie repertuaru form dekoracyjnych Juliana Ankiewicza o nowy
motyw. Arkadowy otwór, wpisany w prostok%tne
pole, zwie(czone gzymsem odcinkowym, zastosowany przez architekta w piano nobile projektowanej
kamienicy to tzw. okno bramantowskie, typ obramienia zastosowany m.in. w przypisywanym Donato Bramantemu wczesnorenesansowym Palazzo della Cancelleria w Rzymie z lat 1484-149614.
Dom przy Krakowskim Przedmie&ciu nr hip. 386
ostatecznie nie zosta" zrealizowany. Niektóre zaproponowane przez Juliana Ankiewicza rozwi%zania
– arkadowe otwory wpisane w prostok%tne p"yciny
i zwie(czone gzymsami, na których osadzone zosta-

Z. M%cze(ski, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju
historycznym, Warszawa 1956, s. 177 i 181.
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24. Pa"ac w Ciechanowcu, wzniesiony na zlecenie Micha"a Konstantego i El#biety hr. Starze(skich przez Juliana Ankiewicza
w 1875 r., elewacja frontowa, fot. I. Szustakiewicz 2007
24. Palace in Ciechanowiec, erected by order of Micha" Konstanty and El#bieta, count and countess Starze(ski to the design of Julian
Ankiewicz in 1875, front façade, photo by I. Szustakiewicz, 2007

25. Pa"ac w Ciechanowcu, wzniesiony na zlecenie Micha"a Konstantego i El#biety hr. Starze(skich przez Juliana Ankiewicza
w 1875 r., elewacja boczna, fot. I. Szustakiewicz, 2007
25. Palace in Ciechanowiec, erected by order of Micha" Konstanty and El#bieta, count and countess Starze(ski to the design of Julian
Ankiewicz in 1875, side façade, photo by I. Szustakiewicz, 2007

"y okna wy#szej kondygnacji, broszowe ornamenty,
oddzielaj%ce otwory, fantazyjne, wolutowe szczyty – najwyra'niej przypad"y inwestorowi do gustu,
bowiem zosta"y powtórzone w kamienicy Maksymiliana Fajansa, zbudowanej przy tej samej ulicy
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pod nr 2673 B (zbudowanej w latach 1866-1867,
il. 22). Wzniesiony na w%skiej dzia"ce wysoki, pi$ciokondygnacjowy budynek mia" fasad$ wspart% na
horyzontalnych podzia"ach w duchu architektury
rzymskiego renesansu. Nieprzystaj%ce ju# w pe"-

ni do „czysto&ci stylowej” by"o jednak, dokonane
by) mo#e na #yczenie w"a&ciciela domu, po"%czenie motywów wprawdzie poprawnych stylowo, ale
zaczerpni$tych z odleg"ych terytorialnie odmian
renesansu. Dysonans ten wyczuli ju# wspó"cze&ni Ankiewiczowi: Architekt przybra ow$ wysok$
bo czteropi%trow$ fasad% w jak$! niby ßorenck$
czy weneck$ szat% przypominaj$ca kana y Wenecji,
strona bowiem dziedzi#cowa owego domu ma okna
od strony Wis y15. Istotnie, otwory w fasadzie zosta"y uszeregowane w sposób charakterystyczny dla
architektury rzymskiej – w rz$dy o jednostajnym
rytmie, ale w ich dekoracji daj% si$ zauwa#y) wyra'ne wp"ywy weneckie: stolarka okien przyziemia
i trzeciej kondygnacji ukszta"towana zosta"a na wzór
detalu otworów pa"aców Corner-Spinelli (il. 23)
czy Vendramin-Calergi. Na pi$trze ostatnim architekt wprowadzi" biforia, które zastosowa" wcze&niej
w „weneckiej” willi Aleksandra Kruzego przy ul.
Pi$knej (il. 19-20). Oznacza"o to ju# odchodzenie
od dojrza"ego neorenesansu w kierunku eklektycznego pó'nego historyzmu. Wprawdzie poprawno&)
i genetyczna czytelno&) poszczególnych form neorenesansu zosta"a tu zachowana, ale w ca"o&ci kompozycja i niejednorodno&) form nie mie&ci"y si$ ju#
w regule „stylowej czysto&ci”.
Du#a swoboda w ukszta"towaniu bry"y i dekoracji
architektonicznej fasad cechuje pa"ac Starze(skich
w Ciechanowcu-Nowodworach z 1875 r. (il. 24-26),
obecnie w"asno&) Muzeum Rolnictwa. Malownicze
zestawienie elementów o ró#nej wysoko&ci, rozcz"onkowanych ryzalitami, wysuwanie i cofanie murów buduj% wra#enie ziemia(skiej siedziby dalekiej
wprawdzie od monumentalno&ci, ale dawnej, narastaj%cej z wiekiem i doskonale wpasowanej w otaczaj%c% ziele(. Efekt ten Ankiewicz podkre&li" poprzez asymetri$ dekoracji architektonicznej (wci%#
jeszcze stosowanej z du#ym umiarem) – ró#norodn%
szeroko&) i zwie(czenia okien, wprowadzenie kulistych wn$k czy &lepej edyku"y z naczó"kiem o przerwanej podstawie.
Projektuj%c g"ówne wej&cie do budynku oraz
opraw$ drzwi tarasowych architekt powróci" do
klasycznego motywu zastosowanego w kamienicy
Aleksandra Kruzego przy ul. Erywa(skiej (Kredytowej) w Warszawie: trójdzielny uk"ad z naczó"kiem
nad cz$&ci% &rodkow% (il. 26). Powrót do form klasycznych stanowi" tu jednak ju# nie zapó'nienie,

15

26. Pa"ac w Ciechanowcu, wzniesiony na zlecenie Micha"a
Konstantego i El#biety hr. Starze(skich przez Juliana Ankiewicza w 1875 r., portyk wej&ciowy, fot. I. Szustakiewicz 2007
26. Palace in Ciechanowiec, erected by order of Micha" Konstanty and El#bieta, count and countess Starze(ski to the design
of Julian Ankiewicz in 1875, entrance portico, photo by I. Szustakiewicz, 2007

a &wiadome po"%czenie form o ró#nej genezie, co
wraz z malowniczo&ci% i plastyczno&ci% detalu i ca"ej bry"y by"o zgodne z ewolucj% historyzmu, zmierzaj%cego do jego pó'nej, eklektycznej fazy.
W kolejnej, wybitnej realizacji architekt jeszcze
bardziej rozszerzy" repertuar form: obok elementów
neorenesansowych si$gn%" po motywy neobarokowe. Prac% t% – ostatni% udokumentowan% w dorobku
Juliana Ankiewicza – by" projekt gmachu Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ówczesnej ul.
W"odzimierskiej nr hip. 408-409 N, zrealizowany
w latach 1878-1880 (il. 27), w 1911 roku rozbudowany przez W"adys"awa Marconiego. Realizacja ta
w sposób jednoznaczny odzwierciedla"a przemiany, zachodz%ce w architekturze historyzmu, któr%
obok post$puj%cych tendencji eklektyzuj%cych, cechowa"o coraz bardziej rze'biarskie i &wiat"ocieniowe opracowywanie elewacji. Widoczne jest to

Jana Jaworskiego Kalendarz Illustrowany na rok 1869, s. 51.
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27. Gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wzniesiony przez Juliana Ankiewicza w Warszawie w latach 1878-1880, „Architekt”, R. 1906, nr 5, tabl. XXV
27. Building of the Municipal Credit Society erected to the design of Julian Ankiewicz in Warsaw in the years 1878-1880, „Architekt”,
1906, no. 5, table XXV

tak#e u Ankiewicza. Symetryczna fasada siedziby
Towarzystwa odznacza"a si$ znacznie wi$ksz%, ni#
w dotychczasowych jego pracach, plastyczno&ci%.
Boczne ryzality elewacji frontowej gmachu zosta"y
wysuni$te do&) znacz%co, bior%c pod uwag$, i# by"
to obiekt usytuowany w linii zabudowy ulicy. Na
poziomie parteru pokrywa"a je rustyka, kontrastuj%ca z p"askim boniowaniem cz$&ci &rodkowej. Bardziej &wiat"ocieniowa by"a tak#e artykulacja &cian
– pomi$dzy oknami parteru sta"y na postumentach
alegoryczne Þgury, powy#ej, na pierwszym pi$trze
osie zosta"y rozdzielone korynckimi pó"kolumnami.
W dekoracji architektonicznej architekt w harmonijny sposób po"%czy" elementy o ró#nej proweniencji:
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u#ycie rustyki w przyziemiu bliskie jest architekturze
ßorenckiej, wprowadzenie porz%dków – rzymskiej,
oprawa okulusów przywodzi na my&l architektur$
pó'nego renesansu, za& odcinkowe szczyty ponad
ryzalitami przypominaj% rozwi%zanie zastosowane
w eklektycznej operze paryskiej Charles’a Garniera.
Powy#sza analiza obiektów, tak licznie zaprojektowanych przez Juliana Ankiewicza w neorenesansowym odcieniu historyzmu, pozwala na wyselekcjonowanie zestawu motywów, najcz$&ciej stosowanych przez architekta. Julian Ankiewicz pos"ugiwa"
si$ formami renesansu w"oskiego – quattrocenta
i cinquecenta. W zakresie uk"adów kompozycyjnych by" to przede wszystkim horyzontalizm ele-

wacji, uzyskiwany poprzez wprowadzanie wyra'nie zarysowanych pasów mi$dzykondygnacjowych
i gzymsów kordonowych oraz jednostajne rytmy
otworów, cz$sto opracowywanych tak samo w obr$bie poszczególnych kondygnacji. Dominacja linii
poziomych wyra'na by"a tak#e w tych budynkach,
w których architekt wprowadza" p"askie ryzality
skrajne b%d' pseudoportyki, obejmuj%ce &rodkowe osie. Motyw p"askiego pseudoportyku (po raz
pierwszy zastosowany w kamienicy Kijewskiego
z lat 1861-1863), zwie(czonego pos%gami, akroteriami lub wazami wyró#nia" wiele prac Ankiewicza,
by" przyj$tym przeze( &rodkiem zaakcentowania
rangi budowli, wynikaj%cej z funkcji, lokalizacji lub
statusu w"a&cicieli. Otwory piano nobile w projektowanych przez architekta elewacjach zwykle usytuowane by"y ponad pasem, oddzielaj%cym parter od
pierwszego pi$tra i powi%zane kompozycyjnie z balustradami lub konsolami, usytuowanymi na jego tle,
w czym na&ladowa" architektur$ pe"nego w"oskiego
renesansu. Okna pozosta"ych kondygnacji Ankiewicz z regu"y osadza" bezpo&rednio nad gzymsem
kordonowym – na wzór wczesnorenesansowych
pa"aców ßorenckich, cho) mo#liwe by"o te# usytuowanie ich na gzymsie odcinkowym, wie(cz%cym
okno ni#szego pi$tra. Stosowane przez niego oprawy okienne to najcz$&ciej zwie(czenia w postaci
prostych gzymsów oraz ró#ne interpretacje edyku"y
– od niepe"nej, z oknem uj$tym w lizeny bez piedesta"ów, z naczó"kiem na konsolach, poprzez wersj$ „archeologiczn%” – z podtrzymuj%cymi naczó"ek
pilastrami na postumentach, usytuowanych na pasie
mi$dykondygnacjowym, a# po obramienie ze szczytem o niepe"nej podstawie, wzorowane na dzie"ach
Micha"a Anio"a. W pseudoportykach najcz$&ciej pojawia"y si$ otwory zamkni$te pó"koli&cie, oddzielone przez pilastry. W repertuarze stosowanych przez
Ankiewicza form znalaz"y si$ tak#e wczesnorenesansowe okna „bramantowskie”, o arkadowym wykroju, wpisane w prostok%tn% p"ycin$ ukoronowan%
gzymsem odcinkowym, a tak#e charakterystyczne dla dojrza"ej fazy neorenesansu serliany. Obok
form, zaczerpni$tych z architektury w"oskiego renesansu w twórczo&ci architekta obecne by"y równie#,
najwyra'niej bardzo przez niego cenione, elementy
klasyczne: trójdzielne otwory ze &rodkow% cz$&ci%
16
A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1 po owy XIX wieku, Wroc"aw-Warszawa-Kraków-Gda(skód' 1990, s. 149.

zako(czon% trójk%tnym szczytem, palmety, a przede
wszystkim akroteria.
Nurt arkadowy o odcieniu renesansowym
W styczniu 1859 roku w „Kurjerze Warszawskim” ukaza"a si$ wzmianka, i# przy ul. Nieca"ej
znajdowa" si$ dom w stylu bizanty#skim, b$d%cy
dzie"em Juliana Ankiewicza. Informacja dotyczy"a
niewielkiej kamienicy na posesji nr hip. 614 K, b$d%cej w"asno&ci% Wilhelma Goldberga, zbudowanej
w latach 1855-1857 (il. 28). Analiza formalna budowli nie potwierdza powy#szej interpretacji stylistycznej. Projekt by" raczej prób% zaadoptowania
do dekoracji fasady form tzw. „stylu arkadowego”
w renesansowej interpretacji.
Podstawy stylu arkadowego stworzy" Jean-Nicolas-Louis Durand – w jego pismach znajduj% si$ liczne przyk"ady kompozycji arkadowych, zastosowanych do bezporz%dkowych elewacji16. Rozwi%zania
te zyska"y w Europie wielu zwolenników – szczególnie w &rodowisku architektów niemieckich, gdzie
styl arkadowy (Rundbogenstil) zyska" podbudow$
teoretyczn%. Architekt i teoretyk Heinrich Hübsch
w broszurze In welchem Style sollen wir bauen?,
wydanej w 1828 roku postulowa" stworzenie nowej
architektury, odpowiadaj%cej potrzebom wspó"czesno&ci, a jednocze&nie wolnej od powi%za( ze spu&cizn% antyku. Jako 'ród"o odniesie( wskazywa"
architektur$ opart% na sklepieniach i "uku pe"nym
– wczesnochrze&cija(sk%, bizantyjsk%, roma(sk%
a tak#e wczesnorenesansowe budowle ßorenckie.
Mia" to by) styl odznaczaj%cy si$ walorami ekonomicznymi, oparty na szczero&ci materia"u, wolny od
zbytecznych detali. Nurt arkadowy realizowany by"
w Europie w ró#norodnych odcieniach stylowych:
neobizantyjskim, neoroma(skim, a tak#e neorenesansowym – tu g"ównie w nawi%zaniu do form ßorenckiego quattrocenta17. W Warszawie nie zyska"
on takiej popularno&ci, jak na ziemiach polskich pozostaj%cych we w"adaniu innych pa(stw zaborczych,
a to ze wzgl$du na mniejszy wp"yw w zaborze rosyjskim architektury niemieckiej.
Ankiewiczowska kamienica przy ul. Nieca"ej
by"a budowl%, przynale#n% jeszcze do wczesnej,
synkretycznej fazy historyzmu. Wprawdzie na ka#17
P. Krakowski, Styl arkadowy w architekturze dziewi%tnastowiecznego Krakowa, w: Symbolae historiae atrium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa
1986, s. 457-458.
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28. Kamienica przy ul. Nieca"ej nr hip. 614 K, wzniesiona na
zlecenie Wilhelma Goldberga
przez Juliana Ankiewicza w latach 1856-1857, fot. przed 1889.
J. Zieli(ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy,
T. 12, Warszawa 2006, il. 105
28. Tenement house in Nieca"a street, land reg. no. 614 K,
erected by order of Wilhelm Goldberg to the design of Julian
Ankiewicz in the years 1856-1857, photo taken before 1889.
J. Zieli(ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy,
Vol. 12, Warsaw 2006, Fig. 105

29. Drezno, Gemäldegalerie, elewacja boczna, 1847-1855, arch.
Gottfried Semper. K. Milde, Neorenaissance in der deutschen
Architektur des 19. Jahrhunderts. Grundlagen, Wesen und
Gültigkeit, Dresden 1981, ilustracja na obwolucie
29. Dresden, Gemäldegalerie, side facade, 1847-1855, architect
Gottfried Semper. K. Milde, Neorenaissance in der deutschen
Architektur des 19. Jahrhunderts. Grundlagen, Wesen und
Gültigkeit, Dresden 1981, illustration on the cover

dej z trzech kondygnacji domu architekt zastosowa"
otwory zako(czone "ukiem pe"nym, jednak schemat
fasady, oparty na dominacji linii horyzontalnych, ze
zwie(czeniem w postaci wydatnego gzymsu, porz%dkowa artykulacja piano nobile i pó"kolisty balkon na
jego &rodkowej osi oraz delikatny detal w postaci
akroterionów uj$tych w ro&linne wici w zwie(czeniu
okien na pi$trze drugim bardzo oddalaj% ten obiekt
od wzorcowych realizacji Rundbogenstilu autorstwa
Friedricha von Gärtnera czy Karla Friedricha Schinkla. Znacznie bardziej determinuj%ce dla charakteru elewacji kamienicy Goldberga jest opracowanie
pierwszego pi$tra, z triad% pó"koli&cie zamkni$tych
otworów, uj$tych w pilastry, zwie(czone belkowaniem i gzymsem, oraz trójk%tnym szczytem ponad
&rodkowym oknem. Takie samo rozwi%zanie zastosowa" wybitny i szeroko w Europie znany architekt
Gottfried Semper w uko(czonym w 1855 r. budynku
Gemäldegalerie w Dre'nie – pojawia si$ ono w neorenesansowej elewacji skierowanej ku Placowi Teatralnemu i w elewacjach bocznych (il. 29). Julian

Ankiewicz wykorzysta" zastosowany przez Sempera
motyw jeszcze przed sw% podró#% do Drezna w 1857
roku i zinterpretowa" go w znacznie mniej plastyczny sposób – 'ród"em inspiracji mog"o by) wydawnictwo, prezentuj%ce dzie"o niemieckiego architekta.
Bli#szy postulatom Hübscha by" kolejny wariant
projektowy kamienicy przy Krakowskim Przedmie&ciu w Warszawie nr hip. 386 (il. 30), tak#e skomponowany w duchu renesansowym. Trzykondygnacjowa fasada zosta"a rozcz"onkowana skrajnymi ryzalitami, podwy#szonymi o tralkowe attyki. W przyziemiu w ryzalitach architekt umie&ci" szerokie portale,
zwie(czone "ukiem pe"nym, pozosta"e otwory s%
w$#sze, umieszczone na rozsuni$tych osiach i rozdzielone przez pos%gi na coko"ach. Uk"ad otworów
obu pi$ter jest identyczny – pojedyncze arkady
trzech &rodkowych osi i triady arkad w wysuni$tych
cz$&ciach fasady. Horyzontalny charakter elewacji
podkre&laj% pasy mi$dzypi$trowe, na tle których
widniej% a#urowe coko"y podokienne oraz przeci%gni$te na ca"% szeroko&) elewacji pasy na wysoko&ci
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30. Projekt kamienicy na Krakowskim Przedmie&ciu, elewacja frontowa, projekt niedatowany, Julian Ankiewicz, ok. 1865-1866. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Rys Pol. 3201
30. Design of a tenement house in Krakowskie Przedmie&cie street, front elevation, undated, Julian Ankiewicz, arounf 1865-1866.
National Museum in Warsaw, inventory no. Rys Pol. 3201

nasady "uków, wie(cz%cych okna. Na ka#dej z kondygnacji archiwolty "uków wsparte zosta"y na smuk"ych pó"kolumnach. Renesansowe tonda z p"askorze'bionymi popiersiami i kute motywy kandelabrowe dope"niaj% dekoracji. Dekoracyjne opracowanie
fasady, zaprzeczaj%ce zasadom oszcz$dnego, bezporz%dkowego stylu arkadowego, wynika"o z planowanej presti#owej lokalizacji domu.
Powy#sze projekty Juliana Ankiewicza &wiadcz%
o wy"%cznie estetycznym przyswojeniu form stylu
okr%g"o"ukowego, bez uwzgl$dnienia jego uwarunkowa( o charakterze strukturalnym, materia"owym
czy ekonomicznym. Zinterpretowany w duchu renesansowym Rundbogenstil sta" si$ tu jednym z kostiumów stylowych, równorz$dnym neorenesansowi
czy neogotykowi.
Nurt neogotycki
Prace Juliana Ankiewicza, skomponowane w odmiennych ni# neorenesans w"oski odcieniach stylowych s% nieliczne. Znane s% dwa projekty neogoty-

ckie – kaplica katolicka w pa"acu w Pu"awach (18581860, il. 31-32) oraz jeden z wariantów niezrealizowanego projektu kamienicy przy Krakowskim Przedmie&ciu w Warszawie nr hip. 386 (1865-1866, il. 33).
W obydwu pracach architekt zastosowa" motywy,
zaczerpni$te z gotyckiej architektury angielskiej,
charakterystyczne dla wczesnej fazy historyzmu.
Podzielona na trzy nawy kaplica pu"awska odzwierciedla"a charakterystyczn% dla angielskiej architektury gotyckiej sk"onno&) do bogatej dekoracji
sklepie(. W nawach bocznych Ankiewicz wprowadzi" sklepienia gwia'dziste. W nawie g"ównej kaplicy przez &rodek sklepienia biegnie #ebro przewodnie, rysunek przekrycia zosta" wzbogacony o dodatkowe #ebra i dekoracyjne zworniki. Autor artyku"u,
zamieszczonego w „Dzienniku Polytechnicznym”
i dotycz%cego tej realizacji, podkre&la, #e wszystkie za amania i krzywizny (…), wszystkie linje s$ tu
otrzymane form$ samego sklepienia, rzeczywiste, bez
uciekania si% do jakiego b$d& na!ladownictwa. Sklepienia (…) s$ prawdziwie gotyckie, tak pod wzgl%dem estetycznym, jak pod wzgl%dem konstrukcji18.
„Dziennik Polytechniczny”, R. 1861, poszyt 4, s. 84; S. oza jest
zdania, i# autorem artyku"u by" sam J. Ankiewicz: zob.: S. oza,
Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 13.
18
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31. Przekrój kaplicy katolickiej w Pu"awach, przebudowanej przez Juliana Ankiewicza w latach 1858-1860, ryc. 1861. „Dziennik
Polytechniczny”, R.1861, poszyt 4, tabl. XXII
31. Cross section of the Catholic chapel in Pu"awy, rebuilt to the design of Julian Ankiewicz in the years 1858-1860, Fig. 1861.
„Dziennik Polytechniczny”, 1861, sewn Þle 4, table XXII

Delikatnie proÞlowane #ebra sklepienne opadaj%
na ro&linne kapitele wi%zkowych Þlarów mi$dzynawowych i przy&ciennych (il. 31). W arkadach
mi$dzynawowych architekt zastosowa" "uki ostre.
Ostro"ukowy wykrój, wzbogacony o dekoracj$ maswerkow%, mia"y tak#e p"ytkie wn$ki naw bocznych
i okna kaplicy, umieszczone w &cianie, skrywaj%cej
pó"koli&cie zwie(czone rzeczywiste otwory okienne.
Dekoracji wn$trza dope"niaj% ozdobione wimpergami i #abkami "uki Tudorów, wie(cz%ce drzwi w jednej z naw bocznych.
Kszta"tuj%c proporcje wn$trza Julian Ankiewicz
d%#y" do efektu gotyckiego wertykalizmu. Nie by"o to
zadaniem "atwym, bowiem kaplica zosta"a urz%dzona
w dawnym salonie Czartoryskich – pomieszczeniu
szerokim i stosunkowo niskim. Podzia" na nawy pozwoli" Ankiewiczowi optycznie zniwelowa) nadmiern% szeroko&) wn$trza. Wysmuk"e, bogato proÞlowane
Þlary, wysokie arkady i wn$ki buduj% wra#enie wi$kszej wysoko&ci. W rezultacie przestronna i jasna kaplica, nawet obecnie, bez neogotyckiego wyposa#enia – o"tarzy, konfesjona"ów i "awek – dobrze oddaje
istot$ &redniowiecznej architektury (il. 32).
Neogotyk angielski fazy perpendicular pojawi" si$
sporadycznie w twórczo&ci Ankiewicza w projekcie

architektury mieszkaniowej – w niezrealizowanym
projekcie z 1865 r. warszawskiej kamienicy przy
Krakowskim Przedmie&ciu (il. 33). Cechowa"a j%
wertykalna kompozycja. !rodkowy ryzalit budynku
zosta" przez Ankiewicza podwy#szony o jedn% kondygnacj$ i uj$ty wielobocznymi Þlarami, zwie(czonymi latarni%, podobnie zako(czone Þlary akcentuj%
tak#e naro#a gmachu. Wra#enie „pi$cia si$ ku górze”
pot$guje wyró#nienie &rodkowej osi ryzalitu poprzez
uj$cie kolumienkami i kapliczkami. Du#% rol$ odgrywa tu tak#e kompozycja wysmuk"ych, prostok%tnych
otworów okiennych zwie(czonych maswerkami
i wimpergami. Repertuaru form gotyckich dope"niaj%
wie(cz%ce budynek krenela#e, "uki Tudorów, zastosowane w otworach przyziemia, czwórlistne prze&wity kamiennych balustrad oraz prostok%tnie za"amane
gzymsy, wie(cz%ce okna drugiego pi$tra. Linearny
detal, widoczny na autentycznym projekcie autorstwa Ankiewicza, cechuje delikatno&) i precyzja.
Zastosowanie form gotyku angielskiego do fasady kamienicy by"o w architekturze warszawskiej
zjawiskiem rzadkim, jedyny zachowany przyk"ad
budowli czynszowej z tego czasu z elewacj% frontow% skomponowan% w tym duchu stanowi kamienica
Walusi(skich przy ul. Bednarskiej 2519.

J. Roguska, Neogotyk w architekturze warszawskich kamienic,
„Kronika Warszawy”, R. 1987, nr 3-4, s. 103.
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32. Kaplica katolicka w Pu"awach, przebudowana przez Juliana Ankiewicza w latach 1858-1860, &ciana z oknami, fot. 1965. Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, sygn. 125848
32. Catholic chapel in Pu"awy, rebuilt to the design of Julian Ankiewicz in1858-1860, wall with windows, photo taken 1965. The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Þle no. 125848

33. Projekt kamienicy przy Krakowskim Przedmie&ciu, elewacja frontowa, Julian Ankiewicz,1865 Muzeum Narodowe w Warszawie,
nr inw. Rys Pol. 3200
33. Design of the tenement house in Krakowskie Przedmie&cie street, front elevation, Julian Ankiewicz, 1865, National Museum in
Warsaw, inventory no. Rys Pol. 3200
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w Alejach Ujazdowskich w Warszawie22. Drugim
'ród"em znajomo&ci form gotyckich w redakcji angielskiej by"a dla Ankiewicza niew%tpliwie podró#
do Londynu w 1857 roku, gdzie mia" mo#liwo&) zapozna) si$ z najbardziej monumentaln% &wieck% realizacj% neogotyck% – gmachem londy(skiego Parlamentu autorstwa Charlesa Barry’ego i Augustusa
Pugina z lat 1836-1860.
Nurt neobarokowy
34. Szpital dzieci$cy przy ul. Aleksandria (ob. Kopernika) w
Warszawie, wzniesiony przez Juliana Ankiewicza w latach
1874-1875, ryc. 1875. „Tygodnik Illustrowany”, R. 1875, s. 104
34. Children’s hospital in Aleksandria street (presently Kopernika) in Warsaw, erected to the design of Julian Ankiewicz
in the years 1874-1875, Fig. 1875. „Tygodnik Illustrowany”,
1875, p. 104

Neogotyckie projekty Ankiewicza odznaczaj% si$
wysokim poziomem &wiadomo&ci historycznych motywów. Julian Ankiewicz prawdopodobnie wyniós"
dobr% znajomo&) form neogotyku angielskiego z pracowni Adama Id'kowskiego. Id'kowski by" bodaj#e
najwi$kszym w polskiej architekturze or$downikiem
stosowania form gotyckich we wszelkich rodzajach
budowli. Ten zwolennik synkretycznego czerpania
inspiracji i motywów z ró#nych epok i kultur wielokrotnie dawa" wyraz swoim pogl%dom zarówno
w pisemnych wypowiedziach, jak i publikacjach,
zawieraj%cych projekty ró#nych budowli20. Uciele&nia" je tak#e w zrealizowanych obiektach. W latach
1837-1843 architekt prowadzi" przebudow$ katedry
warszawskiej. Remont katedry by" konieczny ze
wzgl$du na bardzo z"y stan budynku, ale Id'kowski
ca"kiem odmieni" oblicze ko&cio"a, wprowadzaj%c
formy gotyku angielskiego21. Masywne, grube mury
&wi%tyni nabra"y strzelisto&ci dzi$ki wprowadzeniu
ostro"ukowych okien i portali oraz o&miobocznych
wie#yczek, zwie(czonych sterczynami. Ca"o&) zdobi" drobny detal, z"o#ony z laskowania, w górnych
partiach po"%czonego motywem plecionki. Formy
neogotyckie, wywodz%ce si$ z angielskiej architektury, zastosowa" Id'kowski tak#e w niezrealizowanym projekcie pa"acu cesarskiego, który mia" stan%)

20
Kroje architektury, obejmuj$ce rozmaite jej kszta ty, uwa"ane jako przedmiot pi%kno!ci, 1832; Ko!ció arcykatedralny !w.
Jana w Warszawie, 1843; Plany budowli obejmuj$ce rozmaite
rodzaje domów… w rozmaitych stylach architektury, 1843.
21
M.I. Kwiatkowska, Katedra !w. Jana, Warszawa 1978, s.
164-175.
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Nurt neobarokowy, który rozwin%" si$ w architekturze warszawskiej w ostatniej )wierci dziewi$tnastego stulecia, nie osi%gn%" w okresie dzia"alno&ci
Ankiewicza takiej popularno&ci, jak neorenesans
czy neogotyk23. Zw"aszcza rzadko stosowano go
w postaci „czystej” – formy barokowe sta"y si$ dominuj%cym sk"adnikiem kompozycji eklektycznych
w fazie pó'nego historyzmu. W twórczo&ci Juliana
Ankiewicza, który w tym okresie ko(czy" ju# zawodow% dzia"alno&), tylko jeden obiekt stanowi
czytelne odwo"anie do sztuki barokowej. Projektuj%c elewacje szpitala dzieci$cego przy ówczesnej
ulicy Aleksandria (obecnie Kopernika, 1874-1875,
il. 34) zastosowa" wywodz%c% si$ z barokowej architektury rezydencjonalnej &ci&le symetryczn%
kompozycj$, z fasad% rozcz"onkowan% ryzalitami
bocznymi i &rodkowym. Poza zastosowanym schematem kompozycji jest to jednak obiekt w zasadzie
bezstylowy, o bardzo skromnej, a zatem sprzecznej
z estetyk% barokow%, dekoracji architektonicznej.
Takie ukszta"towanie elewacji szpitala by"o zgodne
z europejskimi tendencjami, których wyrazem sta"a si$ opinia komisji oceniaj%cej plany paryskiego
szpitala Lariboisiére: Nie chodzi nam o stworzenie
wdzi%cznego budynku, o wzorowy przyk ad architektonicznego pi%kna, mistrzowskie dzie o sztuki.
My!limy ca kiem przeciwnie, nale"a o po!wi%ci' si%
w zupe no!ci potrzebom pacjentów (…)24. Z tego zapewne powodu równie# Ankiewicz ograniczy" si$
do wielkiego porz%dku, ujmuj%cego ryzality budynku i skromnych obramie( otworów okiennych. Jedynie na osi &rodkowej gmachu znalaz" si$ portal,
zwie(czony uskokowo ukszta"towanym naczó"kiem

J. Roguska, op.cit., s. 102.
T.S. Jaroszewski, Architektura neobarokowa w Polsce, w:
Sztuka 1 po . XVIII wieku, Warszawa 1981, s. 347
24
C. Mignot, Architektur des 19. Jahrhundert, Stuttgart 1983, s.
232 (przek"ad I. Szustakiewicz).
22
23

o przerwanej podstawie, a ponad nim okno w szerokiej, dekoracyjnej ramie.
Nurt orientalny
W 1864 roku Julian Ankiewicz zbudowa" w Ogrodzie Saskim drewnian% altan$ w stylu maureta(skim,
przeznaczon% do sprzeda#y wody sodowej25 – niewielki prostok%tny pawilon ozdobiony motywami
"uku podkowiastego. W XVIII i XIX wieku terminem „styl maureta(ski” obejmowano nawi%zywanie do architektury krajów islamu, nie ograniczaj%c
'ród"a jedynie do sztuki, tworzonej przez arabskich
mieszka(ców na Pó"wyspie Iberyjskim26. W okresie
O&wiecenia moda na Orient przyczyni"a si$ do powstania wielu pawilonów parkowych w stylu maureta(skim – przypomnijmy chocia#by Dom Imama
i minaret w ogrodzie Na Ksi%#$cem, autorstwa Szymona Bogumi"a Zuga27 czy Dom Turecki w azienkach, zaprojektowany przez Jana Chrystiana Kamsetzera28. W t$ tradycj$ wpisuje si$ projekt altany
w Ogrodzie Saskim, wykonany przez Juliana Ankiewicza. W dziewi$tnastowiecznej Warszawie nurt
orientalny mia" marginalne znaczenie.
Wnioski. Stylowe aspekty twórczo ci Juliana
Ankiewicza na tle historyzmu w architekturze
warszawskiej – wnioski ko!cowe
Twórczo&) Juliana Ankiewicza zasadniczo stanowi odbicie tendencji, kszta"tuj%cych krajobraz architektoniczny Warszawy i innych miast Królestwa
w drugiej po"owie XIX wieku. Ju# w latach trzydziestych XIX wieku dzia"aj%cy na ziemiach polskich
architekci twórczo interpretowali ukszta"towane
w poprzednich epokach motywy, przystosowuj%c je
do potrzeb nowej architektury29. Wprowadzaniu nowych form sprzyja"o o#ywienie ruchu budowlanego,
dostrzegalne w latach 1835-183930. Pierwsza faza
historyzmu, zapocz%tkowana w Warszawie przez

„Tygodnik Illustrowany”, R. 1895, nr 22, s. 353; E. Charazi(ska, Ogród Saski, Warszawa 1979, s. 106.
26
Orient w sztuce polskiej, w: T.S. Jaroszewski, Od klasycyzmu
do nowoczesno!ci, Warszawa 1996, s. 23 oraz 98-99.
27
J. Putkowska, Warszawskie podmiejskie rezydencje Kazimierza Poniatowskiego przy ulicy Ksi$"%cej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LIV: 2009, z. 2, s. 26-27.
28
T.S. Jaroszewski, op.cit., s. 100.
29
K. Stefa(ski, op. cit., s. 71.
25

architektów, urodzonych pod koniec XVIII i na
pocz%tku XIX wieku: Henryka Marconiego, Jana
Jakuba Gaya, Andrzeja Go"o(skiego, Franciszka
Mari$ Lanciego, Alfonsa Kropiwnickiego i Adama
Id'kowskiego, trwa"a w Warszawie mniej wi$cej do
po"owy lat pi$)dziesi%tych XIX stulecia (w przypadku ró#nych twórców w sposób zindywidualizowany). Charakteryzowa"o j% intuicyjne i subiektywne
wykorzystywanie wzorów historycznych oraz podporz%dkowanie ich w"asnej inwencji artysty. Taka
postawa prowadzi"a do stylowego synkretyzmu
i owocowa"a niekiedy "%czeniem form o ró#norakiej
proweniencji31. Stosunek do dawnej architektury
stanowi" tu now% jako&), jednak w ukszta"towaniu
elewacji zachowywano klasyczne zasady kompozycji. Czytelne bry"y, jasno okre&lone, powtarzalne
podzia"y, du#e p"aszczyzny &cian bez dekoracji, dominowa"y nad oszcz$dnie stosowanym, delikatnym,
linearnym detalem historycznym32. W Warszawie,
d"ugo zdominowanej przez osobowo&) twórcz% Antonio Corazziego, powszechne by"o "%czenie elementów klasycznych z renesansowymi. Kolumnowe
portyki b%d' pilastry w wielkim porz%dku wyst$powa"y obok form renesansowych, zwykle czerpanych
z architektury quattrocenta: horyzontalnych kompozycji, okien, cz$sto wspartych bezpo&rednio na
gzymsach kordonowych, wie(czonych odcinkowymi gzymsami lub tzw. okien bramantowskich. Obok
coraz popularniejszego detalu renesansowego wyst$powa"y klasyczne: palmety, akroteria. Realizacje
neogotyckie nawi%zywa"y przede wszystkim do gotyku angielskiego, g"ównie fazy perpendicular.
Najwi$kszym propagatorem form w"oskiego renesansu w Warszawie sta" si$ urodzony i wykszta"cony
w Italii Henryk Marconi – w tym odcieniu ukszta"towa" on np. w"asny dom, usytuowany w Alejach Jerozolimskich, rozpocz$ty w 1843 roku i gmach dworca
Kolei Warszawsko-Wiede(skiej z 1844 r. Entuzjast% gotyku i autorem wielu romantycznych projektów neogotyckich by" Adam Id'kowski. Wi$kszo&)

K. Duma"a, Z bada# nad rozwojem przestrzennym i budowlanym Warszawy w latach 1831-1867, w: Warszawa XIX wieku.
1795-1918, z. 3, Warszawa 1974, s. 143.
31
P. Krakowski, Fasada dziewi%tnastowieczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(skiego. Prace z Historii Sztuki”,
Z. 16, R. 1981, s. 77.
32
op.cit., s. 77-79; J. Roguska, Architektura i budownictwo
mieszkaniowe w drugiej po owie XIX i na pocz$tku XX wieku.
Architektura willowa, op. cit., Warszawa 1986, s. 52; W. Ba"us,
Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, w:
„Dzie"a i interpretacje”, T. 3, R. 1995, s.77-78.
30
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z jego propozycji nie doczeka"a si$ realizacji, jednak
uda"o mu si$ wprowadzi) formy &redniowiecznej
architektury do Warszawy poprzez przebudow$ katedry &w. Jana w odcieniu stylowym neogotyku angielskiego, uko(czon% w 1843 roku. Za spraw% Jana
Jakuba Gaya w architektonicznym pejza#u Warszawy zaznaczy" si$ tak#e nurt arkadowy, widoczny
w gmachu Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno&ci na ul. Bednarskiej. Elementy Rundbogenstilu widoczne by"y tak#e w architekturze bazaru na
Sewerynowie, autorstwa Franciszka Marii Lanciego. W duchu wczesnego historyzmu tworzyli te#
swe pierwsze prace architekci z drugiego pokolenia
historystów, urodzeni oko"o 1820 r.: Julian Ankiewicz, Adolf Woli(ski, Józef Or"owski, Franciszek
Tournelle. Zapewne by"o to jedn% z przyczyn ich
d"ugotrwa"ego przywi%zania do form klasycznych
oraz p"asko&ci projektowanych przez nich elewacji
nawet w pó'niejszych realizacjach, przynale#nych
ju# do fazy historyzmu dojrza"ego33.
Okres wczesnego historyzmu to w Warszawie
czas wprowadzania do budownictwa elementów
#elaznych. Przyk"adem obszernego wykorzystania
tego tworzywa by" tzw. Go&cinny Dwór, zbudowany w 1841 roku przez J.J. Gaya i Alfonsa Kropiwnickiego – budynek mieszcz%cy liczne sklepy. Tak#e
Julian Ankiewicz docenia" walory tego materia"u
– stosowa" go w postaci kolumn (np. w kamienicy
Kijewskiego na Nowym !wiecie), a poza Warszaw%
– w Pu"awach – wprowadzi" #eliwne schody.
Nast$pna faza, która w Warszawie obejmowa"a
kolejne dwa dziesi$ciolecia34, okre&lana jest mianem historyzmu dojrza"ego. Rozwój historii sztuki,
a szczególnie identyÞkacja elementów najbardziej
charakterystycznych dla ka#dego stylu, z uwzgl$dnieniem odmian regionalnych, przyczyni"y si$ do
odej&cia od synkretyzmu i subiektywizmu lat ubieg"ych35. Twórcy, zaopatrzeni w stosown% wiedz$,
podbudowan% licznymi wydawnictwami, zawieraj%cymi przyk"ady inwentaryzacji dawnej architektury,
poprawnie pos"ugiwali si$ motywami sztuki minionych stuleci36, na&laduj%c metody pracy dawnych

mistrzów. Synkretyzm zast%pi"a idea „czysto&ci
stylowej”37. W tym okresie nast%pi" wyra'ny zwrot
ku formom dojrza"ego renesansu w"oskiego – cinquecenta, zw"aszcza w interpretacji rzymskiej. Do
popularnych w tym czasie motywów zaliczy) nale#y edyku"owe obramienia okien, serliany, arkadowe
otwory, uj$te pilastrami lub pó"kolumnami, cho) architekci nie rezygnowali te# z otworów zamkni$tych
odcinkami gzymsów – szczególnie w wy#szych kondygnacjach kamienic. Prócz w"oskich wzorów uwag$ projektantów skupia"y te# renesansowe motywy
weneckie i francuskie. W fazie tej wyra'nie zaznaczy"a si$ charakterystyczna dla XIX wieku ewolucja
interpretacji detalu w kierunku wi$kszej plastyczno&ci i &wiat"ocieniowo&ci38, zgodna zreszt% z kierunkiem przemian, zachodz%cych w architekturze
Italii w wieku XVI. Natomiast neogotycka odmiana
historyzmu wzbogacona zosta"a poprzez rozró#nienie i odwzorowywania regionalnych odmian architektury &redniowiecznej. Sprzyjaj%ce budownictwu
okresy koniunktury gospodarczej z lat 1852-1854
oraz – w jeszcze wi$kszym stopniu – 1856-1867,
zaowocowa"y w Warszawie licznymi realizacjami,
przynale#nymi do tej fazy historyzmu39.
Prekursorem przemian stylistycznych w Warszawie by" Henryk Marconi. Wzniesione przez niego
warszawskie budowle u#yteczno&ci publicznej – zaprojektowany w 1853 r. gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Hotel Europejski z 1854 r.
stanowi% przyk"ady odchodzenia od klasycyzmu
i synkretyzmu w stron$ nowego, purystycznie poprawnego podej&cia do dawnej architektury. Wkrótce nowe interpretacje historycznej formy przyj$li Julian Ankiewicz i jego rówie&nicy, a tak#e m"odsi od
nich architekci: Jan Heurich st., Zygmunt Ki&la(ski,
Karol Woyde, Leandro Marconi, Karol Koz"owski.
Ich realizacje zdradzaj% dobr% znajomo&) historii
architektury. Wida) w nich tak#e post$puj%c% plastyczno&) i bogactwo detalu. Henryk Marconi mia"
wielkie zas"ugi w ukszta"towaniu italianizuj%cego
oblicza Warszawy nie tylko jako twórca, ale tak#e
pedagog: Profesor Marconi, W och z urodzenia,

Innym powodem móg" by) brak formalnego wykszta"cenia
wi$kszo&ci z nich, spowodowany brakiem uczelni architektonicznej w Warszawie w czasie, gdy dokonywali wyboru zawodu.
34
O nowych zjawiskach w architekturze, zachodz%cych od lat
50. XIX w., po&wiadczaj%cych przechodzenie historyzmu w faz$
dojrza"% pisze K. Stefa(ski, op. cit., s. 114.
35
P. Krakowski, op.cit., s. 82.

36
J. Roguska, op.cit., s. 53; Z.J. Bia"kiewicz, Feliks Ksi%"arski
(1820-1884). Krakowski architekt epoki historyzmu, Kraków
2008, s. 126.
37
W. Ba"us, op.cit., s. 78.
38
J. Roguska, Okna i ich oprawa architektoniczna w warszawskich kamienicach w drugiej po owie XIX i na pocz$tku XX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T.LVI: 2011, z. 1,
s. 57
39
S. Herbst, op. cit., s. 57; K. Duma"a, op.cit.
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wykszta cony w akademjach w oskich i wielu z nich
cz onek, by klasykiem, a !ci!lej rzecz bior$c, zdecydowanym renesansist$ w oskim. Wszystkie pi%kne i wspania e budowle, które wykona , traktowa
w pi%knym i czystym w oskim renesansie, a tak zwany ‹‹quinque cento›› by jego najulubie#szym stylem,
dla którego nie mia nigdy do!' zachwytu. On te"
naszej Szkole Sztuk Pi%knych nada cech% i kierunek
w oskiego renesansu 40.
Po okresie stylowego puryzmu pojawi"a si$ t$sknota za wi$ksz% ró#norodno&ci% form41. Proces rozwoju historyzmu zmierza" ku postawom eklektycznym, zauwa#alnym w Warszawie w okresie boomu
budowlanego drugiej po"owy lat siedemdziesi%tych
i w dwóch nast$pnych ko(cowych dekadach XIX
wieku oznacza" przej&cie historyzmu w pó'n%,
schy"kow% faz$ nacechowan% stosowaniem w ramach jednej elewacji motywów historycznych pochodz%cych z ró#nych epok, ze szczególn% sk"onno&ci% w latach 70. i 80. do form neobarokowych.
Dyscyplina formalna ust%pi"a impresjonistycznej
swobodzie, dekoracyjno&ci i malowniczo&ci, niespotykanej dot%d w architekturze historyzmu plastyczno&ci i bujno&ci detalu, a "%czenie elementów
o ró#norodnej proweniencji, swobodne przetwarzanie motywów i "amanie regu" wynika"o ze &wiadomej decyzji projektanta42. W Warszawie faz$ t$
reprezentowali m. in. Witold Lanci, W"adys"aw
Marconi, Józef Huss, Stefan Szyller, którzy z du#%
&mia"o&ci% zestawiali ze sob% motywy historyczne,
pochodz%ce z ró#nych epok i obszarów, tak#e takie,
które dot%d nie by"y przedmiotem zainteresowania
architektury historyzmu, jak np. elementy architektury rodzimej.
Scharakteryzowana powy#ej ewolucja form historyzmu jest dostrzegalna równie# w pracach Juliana Ankiewicza. W twórczo&ci architekta nie jest
jednak mo#liwe zarysowanie &cis"ych ram chro-

nologicznych, okre&laj%cych poszczególne okresy.
Przej&cie od wczesnego neorenesansu do fazy dojrza"ej by"o w przypadku tego twórcy stopniowym
procesem, przebiegaj%cym równolegle z doskonaleniem i wzbogacaniem warsztatu w czasie praktyki
zawodowej, a wprowadzanie nowych rozwi%za( nie
wi%za"o si$ z rezygnacj% z repertuaru form, stosowanych wcze&niej43. W twórczo&ci Juliana Ankiewicza
nie znajduje odzwierciedlenia charakterystyczne dla
ewolucji neorenesansu przej&cie od motywów w"oskiego quattrocenta, charakterystycznych dla fazy
wczesnej do wzorów czerpanych z w"oskiej architektury wieku XVI, typowych dla fazy dojrza"ej. Podobnie rzecz si$ mia"a w jego projektach utrzymanych w duchu neogotyckim – architekt nie wyszed"
poza typowe dla wczesnego historyzmu elementy
gotyku angielskiego. W projektach Ankiewicza wyró#nikiem zaawansowania historyzmu by"o nie pochodzenie motywów z okre&lonych regionów Europy, czy okresów historycznych, a raczej odej&cie od
klasycznego komponowania i p"askiego, linearnego
opracowywania elewacji ku coraz wi$kszej plastyczno&ci i &wiat"ocieniowo&ci.
Julian Ankiewicz pos"ugiwa" si$ stosunkowo niewielk% ilo&ci% motywów historycznych, za to perfekcyjnie opanowanych i utrwalonych. Ograniczony
repertuar form wyp"ywa" zapewne z braku akademickiego wykszta"cenia architektonicznego i wynikaj%cej z tego konieczno&ci samodzielnego doskonalenia
warsztatu. Mimo to Ankiewicz jawi si$ jako architekt obdarzony talentem, który z du#ym wyczuciem
potraÞ" dopasowa) swoje propozycje do potrzeb inwestorów i specyÞki miejsca. Jego projekty cechowa"o wyczucie proporcji, owocuj%ce zrównowa#onymi kompozycjami, podkre&lonymi poprzez umiej$tnie stosowany detal architektoniczny. Wzniesione przez Juliana Ankiewicza budowle, harmonijne
i eleganckie, w znacznej mierze przyczyni"y si$ do
u&wietnienia XIX-wiecznej Warszawy.
Iwona Szustakiewicz, dr, adiunkt
Zak ad Historii Architektury Powszechnej
Wydzia Architektury Politechniki Warszawskiej

J. K. Janowski, op.cit., Warszawa 1930, s. 17.
K. Stefa(ski, op. cit., s. 184-185.
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Powy#sza charakterystyka przemian architektury historyzmu
dotyczy przede wszystkim Warszawy i ogólniej ziem zaboru
rosyjskiego. Jak wykaza" Z.J. Bia"kiewicz, na terenie Krakowa
przemiany stylowe mia"a inny przebieg: badacz wyodr$bnia styl
ßorencki lat 40. XIX wieku; styl schinklowski po"owy stulecia
oraz dojrza"y renesans czwartej )wierci tego wieku. Z.J. Bia"kie40
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wicz, W nurcie neorenesansu w oskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa, Kraków 2010.
43
W podobny sposób przebiega"a ewolucja stylistyczna w twórczo&ci innych architektów – np. rówie&nika Juliana Ankiewicza,
krakowskiego budowniczego Feliksa Ksi$#arskiego: Z.J. Bia"kiewicz, Feliks Ksi%"arski (1820-1884). Krakowski architekt
epoki historyzmu, op. cit., s. 127.
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