STUDIA I MATERIA(Y

WILLA LUBOMIRSKICH PRZY ULICY NARBUTTA W WARSZAWIE.
DZIEJE PROJEKTU I BUDOWLI
MARIA CHODYKO

Willa Lubomirskich (il. 1) nale y do obiektów,
których „typowo!"” formy architektonicznej sta#a
si$ obiegowym sposobem klasyÞkacji – a tym samym wystarczaj%cym usprawiedliwieniem pozostawiania ich bez ogólnych bodaj opracowa&. Z opini%
o banalno!ci rozwi%za& architektonicznych istniej%cych budowli warszawskich nadal nie#atwo jest
polemizowa". Niemniej jest to warte trudu. Dzi$ki
publikacjom, zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim, okazuje si$, e architektura, jak i ogólnie
kultura materialna Warszawy modernistycznej, nowoczesnej – rozci%gnijmy to poj$cie na wiek XX ma równie swój walor historyczny pod niejednym
wzgl$dem niedoceniany lub w ogóle nieznany. Na
szcz$!cie nowoczesno!" przestaje oznacza" zast$powanie starego nowym, a zaczyna by" rozumiana równie jako utrzymywanie i wykorzystywanie
przesz#o!ci historycznej dla podniesienia warto!ci
i atrakcyjno!ci przestrzeni miasta.
Willa przy ul. Narbutta 21, architektonicznie mo e
nie wybitna w obecnej postaci – po wielu zmianach,
ma interesuj%c% histori$ b$d%c% !wiadectwem swoich czasów. Powsta#a równolegle z kszta#towaniem
si$ uk#adu urbanistycznego Mokotowa. Rozwój tej
dzielnicy nast%pi# dopiero w okresie mi$dzywojennym, podobnie jak innych dzielnic, powstaj%cych
na w#%czonych w 1916 r. do miasta przedpolach
ówczesnej Warszawy — 'oliborza, Ochoty, Mokotowa1. O powstaniu ulicy Narbutta i charakterze

jej zabudowy pisa# E. Szwankowski2. Histori% nazwy ulicy zaj%# si$ J. Kasprzycki przypominaj%c, e
„nazwy niektórych ulic mokotowskich wywodzi#y si$ od pierwotnych w#a!cicieli: Narbuta od von
Narbuta, potem Narbutta, ale ju powsta&ca 1863 r.,
Ludwika Narbutta3. Willa zmieniaj%ca kilkakrotnie
w#a!cicieli, podlega#a przy tym równie zmianom
funkcji. Szlachetna uniwersalno!" jej „klasycznego stylu” u#atwia#a adaptacj$ do potrzeb kolejnych
u ytkowników.
Literatura na temat samego obiektu jest znikoma.
W publikacjach J. Kasprzyckiego4 i J. Zieli&skiego5
historia obiektu potraktowana zosta#a ogólnikowo.
Autorzy niezbyt wysoko ocenili form$ architektoniczn% willi. Prze!ledzenie istniej%cej dokumentacji
pozwala zweryÞkowa" ogóln% ocen$ zabytkowej
warto!ci budynku.
Historia obiektu si$ga 1922 r., gdy teren posesji
naby# Mieczys#aw Dunin-Markiewicz od Janickich
w dniu 21 kwietnia za sum$ 4 mln marek. Na krótki czas jej posiadaczem sta# si$ Ludwik Weidman,
a 30 czerwca 1923 w#a!cicielk% zosta#a Maria Klementyna z Wiesenbachów, ona Mieczys#awa Markiewicza. Powsta# wtedy projekt domu wykonany
na zamówienie pierwszego w#a!ciciela posesji, Mieczys#awa Dunin-Markiewicza. Autorem pierwotnej
wersji domu by# arch. Teodor (api&ski.
Pi$trowa willa na cokole z suterenami zosta#a
zaprojektowana na rzucie zbli onym do kwadratu

J. Roguska, Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w drugiej po owie XIX i na pocz!tku XX wieku. Architektura willowa, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, z.
92 – Budownictwo, Warszawa 1986, s. 18.
2
E. Szwankowski, O realizacjach urbanistycznych Warszawy
1919-30, w: Warszawa II Rzeczypospolitej z. 2, „Studia Warszawskie”, t. IV Warszawa 1970, s. 56: Po przeprowadzeniu
w pocz%tkach 1922 r. bada& hydrologicznych i geologicznych
zacz$to w 1925 parcelowa" ogrody Mokotowa na dzia#ki bu-

dowlane. Jedn% z pierwszych ulic Mokotowa powsta#ych na tych
terenach by#a ulica Narbutta. Wzniesiono tu jednopi$trowe wille, odsuni$te od linii ulicy w g#%b ogrodów.
3
J. Kasprzycki, Korzenie Miasta, t. IV, Warszawa 1999, s. 100.
4
J. Kasprzycki, Na Starym Mokotowie, w: „'ycie Warszawy”
1980, nr 22, s. 12.
5
J. Zieli&ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy,
t. 12, Warszawa 2006, s. 76-79.
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1. Willa przy ul. Narbutta 21 w Warszawie. Elewacja pó#nocna. Widok od ulicy. Fot. Autorka, 2010
1. Villa at 21 Narbutta St. in Warsaw. View from the street. Author’s photo, 2010

2. Rzut I pi$tra willi, proj. T. (api&ski, 1922. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego, Warszawa, sygn. Wa N 1
2. First ßoor plan, designed by T. (api&ski 1922. Archive of Wielkopolsko – Mazowiecka
Jusuits Province (A. W.-M. J. P), No Wa 1
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(il. 2). Wed#ug pierwotnego projektu elewacje artyku#owane s%, z wyj%tkiem zachodniej, boniowanymi
lizenami – uproszczonymi pilastrami. W elewacji
wej!ciowej znajduje si$ zag#$biony portyk ßankowany par% kolumn jo&skich (il. 3). Nad drzwiami
wej!ciowymi umieszczono proÞlowan% p#ycin$
w uk#adzie poziomym, a ponad ni%, na wysoko!ci
górnej kondygnacji, p#ytk% pó#kolist% wn$k$ z oknem z #ukowym nadpro em. Boczne osie elewacji
wej!ciowej ozdobione s% wkl$s#ymi wyd#u onymi
p#ycinami. Mniejsze, umieszczone wy ej, poziome
p#yciny z wkomponowanymi reliefami o tematyce
mitologicznej, przedstawiaj% satyra zalecaj%cego si$
do nimfy. Relief, delikatnie modelowany, ma wysok% jako!" artystyczn%. Uwag$ zwraca umiej$tne
po#%czenie dekoracyjnych p#ycin, portyku i prowadz%cych do niego schodów z tralkow% balustrad%
na stosunkowo niewielkiej p#aszczy)nie elewacji,
w której ka dy z elementów zachowuje doskona#e
proporcje. Z równ% staranno!ci% zosta#y zaprojektowane pozosta#e partie budynku. Elewacja po#udniowa jest trójdzielna: wycofan% cz$!" !rodkow% ujmuj%
po bokach wydatne ryzality. W przeciwleg#ej elewacji pó#nocnej parterowy trójosiowy ryzalit !rodkowy
jest zaokr%glony. Cz$!" zachodnia budynku przylega
do muru posesji ryzalitem mieszcz%cym klatk$ schodow%. Drzwi i okna maj% proste nadpro a. Nad oknami parteru umieszczono zgeometryzowane kli&ce
z owaln% p#ycin% w kluczu. Górn% kondygnacj$ wie&czy uproszczone gierowane belkowanie z gzymsem.
Dach otoczony jest balustrad% coko#owo-tralkow%.
Zachowa#y si$ dwa najwcze!niejsze projekty willi.
Pierwszy projekt Teodora (api&skiego z 1922 roku
odznacza si$ form% bardziej historyzuj%c% (il. 3).
Cechuje j% silny tradycjonalizm i nawi%zania do
pa#acyku Petit Trianon (il. 4). Reminiscencje tej
budowli, widoczne zw#aszcza w projekcie elewacji
ogrodowej, przejawiaj% si$ w na!ladowaniu wielko!ci, kszta#tu i podzia#u okien, a tak e naczó#ków
i opasek okiennych, p#ycin podokiennych kondygnacji dolnej, wype#nionych tralkami. Do wzoru pa#acyku Petit Trianon nawi%zuje typ balustrady wie&cz%cej dach oraz balustrady schodów wej!ciowych
willi. W projekcie z r. 1924 detale elewacji zosta#y
cz$!ciowo zmienione (il. 5). Ujednolicono szeroko!" okien obu kondygnacji, uproszczeniu uleg#y
obramienia otworów okiennych, kszta#ty naczó#ków
w oknach parteru zast%piono purystyczn% dekoracj%
w kszta#cie zgeometryzowanych kli&ców, zwi$kszono szeroko!" boni, pojawi#y si$ pilastry na naro ach.
W elewacji frontowej na osiach bocznych okna zo-

3. Elewacja wej!ciowa - wschodnia i elewacja pó#nocna – ogrodowa, proj. T. (api&ski, 1922. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa, sygn.
WaN 1
3. Front and garden elevations, designed by T. (api&ski 1922.
A. W.-M. J. P., No WaN 1

4. Petit Trianon, widok elewacji ogrodowej. Fot. Starus (http.
commons.wikipedia.org)
4. Petit Trianon – garden elevation. Photo: Starus (http.commons.wikipedia.org)

sta#y zast%pione p#ycinami, których górne partie wype#ni#y reliefy. *ciana wg#$bnego portyku wspartego na kolumnach jo&skich zaakcentowana zosta#a
czterodzielnym porte-fenêtre z nadpro em dekorowanym proÞlowanymi p#ycinami i znajduj%cym si$
nad nim oknem termalnym. Zr$czno!" zastosowania
wielkiego porz%dku w portyku fasady wej!ciowej,
który nie monumentalizuje budowli, lecz nadaje
wertykalno!" jej kameralnej formie, sk#ania do sugestii, e w projekcie elewacji architekt inspirowa#
si$ wzorami francuskiego klasycyzmu. Realizacja
ta wyró nia si$ kameralnym zastosowaniem wzorca
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5. Elewacja po#udniowa, proj. T. (api&ski, 1924. Archiwum
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa, sygn. WaN 2.
5. Southern elevation, designed by T. (api&ski 1924. A. W.- M.
J. P, No Wa N 2

klasycznego, adaptowanego do XX-wiecznych nurtów stylistycznych. Wszystkie te elementy sprawiaj%, e budowla przy ul. Narbutta 21 mo e by" uznana
za przyk#ad realizacji rozpowszechnionego w 2. i na
pocz%tku 3. dekady XX w. modelu – nawi%zuj%cej
do klasyki – willi miejskiej.
Klasycyzm, który w 2. dekadzie XX w. od y#
w architekturze, sta# si$ na pocz%tku 3. dekady form%
cz$sto stosowan% w zmodernizowanej postaci. Na
podstawie poznanych dotychczas realizacji Teodora
(api&skiego – od pierwszego projektu willi przy ul.
Narbutta w Warszawie po teatr im. A. Mickiewicza
w Cz$stochowie, mo na wyci%gn%" wniosek, e by#
on konsekwentnym zwolennikiem tego nurtu i doceni" jego uzdolnienia w pos#ugiwaniu si$ klasyczn%
form% oraz umiej$tno!" jej prze#o enia na stylowe
wymogi XX wieku w zastosowaniu do ró nych tematów architektonicznych.
Zmiany, które prze!ledzi" mo na w zachowanych projektach willi powsta#ych przed ostateczn%
budow% na zlecenie kolejnych inwestorów: Marii
Dunin-Markiewczowej z 1922 r. oraz Teresy z Wodzickich Lubomirskiej, która naby#a posesj$ 17 listopada 1927, nie wp#yn$#y na istotne przekszta#cePor. A. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 19001925: teoria i praktyka, Wroc#aw 1967, s. 120.
6
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nia pierwotnie planowanej bry#y budowli, natomiast
zaznaczy#a si$ do!" istotna ró nica w sposobie potraktowania klasycystycznej formy architektonicznej, a zw#aszcza detalu - w tym równie jego tre!ci
ideowej. Pierwotna wersja projektu (api&skiego z r.
1922 prezentuje mocno historyzuj%c% form$ charakterystyczn% dla akademickiej interpretacji modernistycznego klasycyzmu pocz%tku XX w., natomiast
w wersji drugiej z 1924 r. (il. 5), zaznaczy#y si$
silniej wp#ywy modernistyczne. Nacechowana subtelnym erotyzmem tematyka mitologiczna reliefów
umieszczonych w wersji projektu z 1924 na elewacji wej!ciowej, a tak e aluzyjna, lecz rozpoznawalna reminiscencja architektoniczna siedziby Petit
Trianon okre!la#a will$ jako rezydencj$ kobiec%.
W czasie realizacji projektów budynek nale a# do
kolejnych arystokratycznych w#a!cicielek.
Forma budowli wpisana w tendencje modernistycznego klasycyzmu lat 20. XX wieku6 jest zarazem ponadczasowa i elitarna, stanowi%c wyraz ci%g#o!ci okre!lonych idea#ów pi$kna, a tak e sposobu
i standardu ycia.
Dyspozycja wn$trza opiera si$ na rozwi%zaniu
spotykanym w willach warszawskich z ko&ca wieku XIX i pocz%tku XX. Jest to mianowicie willa
z wielkim jednoprzestrzennym hallem dwupoziomowym z otwartymi schodami i obiegaj%cymi
!ciany galeriami (il. 2). Uk#ad taki, przej$ty z rozwi%za& XIX wiecznego domu angielskiego, a genez% si$gaj%cy willi palladia&skiej, sta# si$ popularny
na prze#omie stuleci7. W projekcie z r. 1922 wokó# centralnie umieszczonego owalnego hallu na
dwóch kondygnacjach znajduje si$ 14 oddzielnych
pomieszcze&.
W kolejnym projekcie (api&skiego naniesiono
funkcje pomieszcze&: sutereny z 13 izbami przeznaczone zosta#y na pomieszczenia s#u bowe i gospodarcze; parter z centralnie umieszczonym hallem
- salonem poprzedzonym przedpokojami mie!ci# od
pó#nocy: gabinet, jadalni$, pokój ch#opca, od po#udnia: sypialni$ (z wyj!ciem na taras), garderob$, #azienk$, pokój dziewczynki; pi$tro z analogicznie jak
na parterze usytuowanym salonem zawiera#o od strony pó#nocnej: kuchni$, jadalni$ i sypialni$; od po#udniowej – pokój ch#opca z garderob%, #azienk$, pokój
i sypialni$; w ryzalicie zachodnim – pokój s#u by.
Pi$tro mansardowe mie!ci#o 4 pokoje i strychy.
J. Roguska, op. cit.: Hall pe ni rol" j!dra uk adu, w"z a komunikacji pionowej i poziomej, spinaj!cego otaczaj!ce pomieszczenia
a zarazem funkcje wn"trza recepcyjno-reprezentacyjnego. s. 99.
7

6. Rzut parteru, proj. A Buraczewskiego, 1928. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego,
Warszawa, sygn. WaN 3
6. Ground ßoor plan designed by A. Buraczewski 1928. A. W
– M. J. P. No WaN 3

7. Rzut 1 pi$tra, proj. A. Buraczewski, 1928. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego,
Warszawa, sygn. WaN 3
7. First ßoor plan, designed by A. Buraczewski 1928. A. W.
– M. J. P. No Wa N 3

Kiedy w#a!cicielk% willi zosta#a ksi$ na Teresa Lubomirska, powsta# projekt przebudowy willi
autorstwa Adolfa Buraczewskiego, architekta wykszta#conego w École des Beaux Arts w Pary u oraz
w Akademii Sztuk Pi$knych w Petersburgu. W projekcie datowanym 1928 (il. 6, 7) przekszta#ceniu
uleg#a forma hallu ze schodami, a trzy pomieszczenia w cz$!ci po#udniowo-zachodniej parteru przerobione zosta#y na du y salon z wyj!ciem na taras
z werand%. Elewacja ogrodowa - po#udniowa zyska#a w ten sposób osobne wej!cie z ogrodu.
Ekskluzywny charakter rezydencji Lubomirskich
przybli aj% zdj$cia wn$trz wykonane w okresie
przedwojennym (il. 8, 9, 10, 11). Dzia#ania wojenne
w 1944 r., a nast$pnie sytuacja polityczna po 1945 r.
zmieni#y go nieodwracalnie.
Budynek uleg# uszkodzeniom w akcji systematycznego niszczenia miasta po upadku powstania
warszawskiego w 1944 r. Ca#kowicie spalone zosta-

#y dach i wn$trza willi. Zniszczenia obejmowa#y: 1.
w 100% - wi$)b$ i pokrycie dachu, stolark$, pod#ogi, tynki, szklenie malowanie, instalacje elektryczn%,
roboty !lusarsko- kowalskie i izolacyjne; 2. w 80%
- instalacje centralnego ogrzewania i kanalizacyjnowodoci%gowe; 3. w 60% - stropy, trzony kuchenne
i roboty ró ne; 4. w 20% - !ciany konstrukcyjne
i dzia#owe. Wskutek uszkodze& warto!" techniczna
budynku wynosi#a 38% jego przedwojennej warto!ci technicznej8. W opisie stanu zniszcze& posesji
przy ulicy Narbutta istnieje notatka z dnia 9 kwietnia 1945: budynek nowy o charakt. zabytk.) willowy, stropy drewn. – spalone; 2 kondygnacje nadaj!
si" do odbudowy9. Wed#ug relacji brata Kazimierza
Kowalczyka SJ czynnie w#%czonego w odbudow$
domu, stan zniszcze& po wojnie obejmowa# 35% posesji. Stan elewacji w 1946 r. by# dobry, brakowa#o
jednak okien. Remont willi prowadzi# in ynier br.
Marcin Malik SJ. Faktycznym dysponentem i u yt-

Za#wiadczenie z dn. 27 wrze#nia 1946, sygn. Wa N7, Archiwum Kurii Prowincjalnej TJ w Warszawie.

9

8

Archiwum Pa&stwowe m. st. Warszawy, sygn. BOS-688 PD
II 13.
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8. Willa Lubomirskich, wn$trze salonu na parterze. Pa&stwowe Archiwum m. st. Warszawy,
zbiór Marcinkowskiego
8. Lubomirski’s Villa. Ground ßoor living room. State Archive of the City of Warsaw, Marcinkowski collection

9. Willa Lubomirskich, widok hallu na parterze. Pa&stwowe Archiwum m. st. Warszawy,
zbiór Marcinkowskiego
9. Lubomirski’s villa, main hall on the ground ßoor. State Archive of the City of Warsaw.
Marcinkowski collection
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10. Willa Lubomirskich, fragment przedwojennego wystroju wn$trza. Pa&stwowe Archiwum
m. st. Warszawy, zbiór Marcinkowskiego
10. Interior decoration of the Lubomirski’s villa, fragment, before 1939. State Archive of the
City of Warsaw Marcinkowski collection

11. Willa Lubomirskich, fragment przedwojennego wystroju wn$trza. Pa&stwowe Archiwum
m. st. Warszawy, zbiór Marcinkowskiego
11. Interior decoration of the Lubomirski’s villa, fragment, before 1939. State Archive of the
City of Warsaw, Marcinkowski collection
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12. Projekt odbudowy willi, arch. J. Gieysztor, 1946. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego,
Warszawa WaN 4
12. Reconstruction drawings of the villa, by arch. J. Gieysztor. 1946 A. W.-M. J. P. No Wa N 4
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14. Wn$trze kaplicy na parterze dawnej willi Lubomirskich,
lata 60. XX w. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa (dalej skrót W.-M.
J.P)
14. Chapel at the place of the previous villa ground ßoor hall
– circa 1960. A. W.-M. J .P.

kownikiem willi by# Henryk Lubomirski nale %cy do
Towarzystwa Jezusowego. Po!redniczy# on w obj$ciu posesji przez zakon jezuitów10.
Zachowany projekt odbudowy willi z r. 1946 (il.
12) autorstwa arch. Jerzego Gieysztora pokazuje
modyÞkacj$ bry#y w stosunku do wszystkich trzech
projektów przedwojennych, polegaj%c% na wprowa-

dzeniu dachu mansardowego, co nie zosta#o jednak
zrealizowane. Budynek zosta# zaadoptowany na siedzib$ prymasa Augusta Hlonda, który rezydowa#
tam do !mierci w 1948 r. Posesj$ otoczono wtedy od
strony ulicy Narbutta ogrodzeniem na podmurówce
zaakcentowanym regularnie powtarzaj%cym si$ murowanym #%cznikiem w kszta#cie fragmentu belkowania d)wiganego przez par$ kolumn toska&skich11.
Ten elegancki i monumentalny charakter ogrodzenia, zharmonizowany kompozycyjnie z s%siaduj%c%
z nim pó#nocn% elewacj$ willi, przyda# budowli reprezentacyjnego charakteru. Koszty remontu budynku, pozostaj%cego nadal w#asno!ci% Teresy Lubomirskiej, poniós# zakon jezuitów12.
Zmiana u ytkowania i utworzenie paraÞi wp#yn$#y na istotne przekszta#cenia budynku do celów
religijnych i kultowych. Nieprzychylna postawa
w#adz sprzeciwiaj%cych si$ powstaniu ko!cio#a paraÞalnego tyle szkodzi#a, co ochroni#a architektur$
willi przed zniekszta#caj%cymi i gro)nymi przebudo-

Odpis z postanowienia wydanego przez S%d Grodzki w *miglu
ju prawomocnego w dniu 12 czerwca 1950, !wiadczy, e prawa
do spadku po zmar#ej dnia 15 grudnia 1948 r. Teresie Lubomirskiej z mocy ustawowego dziedziczenia przyznane zosta#y jej
dzieciom: Henrykowi Lubomirskiemu, Cecylli de Bourbon, Sebastianowi Lubomirskiemu, Andrzejowi Lubomirskiemu, ka demu z nich przys#ugiwa#a ¼ cz$!ci spadku. Zezwolenie wydane
5 kwietnia 1952 przez 12 Oddzia# Wydzia#u Þnansowego Prezydium Rady Nadzorczej stwierdza, e podatek do nabycia praw
maj%tkowych z tytu#u powy szego spadku zosta# ju wniesiony

i e nie ma przeszkód do przepisania spadkowej nieruchomo!ci
na rzecz wy ej wymienionych spadkobierców. Warto!" budynku oszacowano na 125 tys. z#.
11
Informacje t$ przekaza# br. Kazimierz Kowalczyk SJ, któremu
sk#adam podzi$kowanie.
12
Pismo z dnia 25 II 1946 zawieraj%ce pro!b$ o wy#%czenie budynku z ogólnej akcji remontowej i przeprowadzenie prac na
w#asny koszt (Henryka Lubomirskiego) w okresie 11 lipiec - 31
grudzie& 1946. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa, sygn. WaN 7.

13. Projekt przekszta#cenia kondygnacji parteru na kaplic$,
1949; w: F. Paluszkiewicz SJ, Pi"$dziesi!t lat ParaÞi #w.
Szczepana w Warszawie, Warszawa 1999 s. 9: ….. !ciany do
usuni$cia; I – mieszkanie gospodyni; II, III – mieszkania ksi$y; IV – kuchnia; V – hol; VI – zakrystia; VII – prywatna kaplica kardyna#a Hlonda; VIII - weranda
13. Design of the villa’s ground ßoor adapted to be used as a
chapel, 1949; by F. Paluszkiewicz SJ., Pi"$dziesi!t lat ParaÞi
#w. Szczepana w Warszawie, Warsaw 1999, p.9:
….. partitions to be removed; I – housekeeper’s room; II, III
– priests’ rooms; IV – kitchen; V- lobby; VI – sacristy; VII
– Cardinal Hlond’s private chapel; VIII – veranda
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15. Projekt wn$trza ko!cielnego, uzyskanego w wyniku po#%czenia z budynkiem planowanym od ul Narbutta,
niezrealizowany. Bez daty. Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa.
Arch. Stanis#aw Marzy&ski (?)
15. The reconstruction drawing of the villa with a new block added from the North side. Not dated. Not implemented.
Designed by arch. Stanis#aw Marzy&ski (?). A. W.-M. J.P.

wami adaptacyjnymi. Mimo nagl%cych potrzeb lokalowych jej wygl%d na szcz$!cie nie uleg# zmianie.
W 1948 r. nast%pi#o w budynku otwarcie kaplicy,
która z powodu ma#ej powierzchni w okresie letnim mia#a charakter kaplicy polowej. W 1949 kardyna# Stefan Wyszy&ski erygowa# paraÞ$ p.w. *w.
Szczepana. Pierwszym jej proboszczem by# ks. Stefan Piórkowski, a 4 pa)dziernika tego samego roku
przej$li j% jezuici.
Dzieje powstania paraÞi wraz z histori% budowy
ko!cio#a mog% od wspomnianej daty 1948 stanowi" symboliczny przyk#ad relacji ko!cielno-pa&stwowych w dziedzinie budownictwa sakralnego
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odmowy pozwolenia na budow$ ko!cio#a, zmuszaj%ce
do poszukiwania prowizorycznych i desperackich
rozwi%za&, mog#y zako&czy" si$ fatalnie dla estetyki
i zabytkowego charakteru obiektu, który próbowano
zaadoptowa" dla potrzeb kultu i duszpasterstwa (il.
13). Pierwsz%, a jednocze!nie nie ingeruj%c% nadmiernie zmian% by#o oszklenie werandy w marcu
1951 i uzyskanie w ten sposób 18 m2 dodatkowej
powierzchni u ytkowej. Projekt sporz%dzi# archi-

tekt Boles#aw 'urkowski. O wiele gro)niejsza okaza#a si$ próba poszerzenia kaplicy. W lipcu 1951 r.
wyburzono wszystkie !ciany na parterze. Strop pozbawiony podpór na 120 m2 uleg# wygi$ciu13. Przed
katastrof% budowlan% dom uratowali prof. Boles#aw
Mayzel i arch. Stanis#aw Marzy&ski wzmacniaj%c
konstrukcj$ stropu Þlarami.
W rezultacie przebudowy parter domu zaj$#a kaplica, której wystrój zaprojektowa# Zbigniew (oskot
(il. 14)14, a na pi$trze znajdowa#y si$ pomieszczenia
mieszkalne15.
Jakiekolwiek inwestycje na posesji utrudnia#a
konÞskata w 1945 r. gruntów w#a!cicieli prywatnych w Warszawie. We wniosku o wpis do ksi$gi wieczystej z 1952 r. znajduje si$ informacja, e
grunt nieruchomo!ci przeszed# na w#asno!" Gminy
miasta sto#ecznego Warszawy, a jej prawa przesz#y
na rzecz skarbu Pa&stwa. Budynek na tej posesji
potraktowany jako odr$bna nieruchomo!" podlega#
uregulowaniu w oddzielnej ksi$dze wieczystej16.
W latach 1956 i 1958 odrzucone zosta#y projekty
rozbudowy domu i kaplicy. Planowano wówczas m.
in. dobudowanie do willi s%siedniego budynku i po-

O powojennych losach paraÞi F. Paluszkiewicz SJ, Pi"$dziesi!t lat ParaÞi #w. Szczepana w Warszawie, Warszawa 1999, s.
8.
14
F. Paluszkiewicz, op. cit., s. 8. Tam te znajduj% si$ szczegó#y
wystroju kaplicy.
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Pismo do sto ecznego Urz"du budownictwa z dn. 18.04.1956,
Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, Warszawa, sygn. Wa N7.
16
Repertorium nr IV-5673/52, akt notarialny, Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego,
Warszawa.

#%czenie obydwu w celu uzyskania powi$kszonego
wn$trza ko!cielnego. Jeden z tych projektów, nie
datowany (il.15), zawiera koncepcj$ dobudowy nowej bry#y, przylegaj%cej do willi od ulicy Narbutta
i wy szej od niej o dwie kondygnacje. W istniej%cej
willi planowano przeprucie elewacji od strony ulicy Narbutta w celu utworzenia jednolitego wn$trza
z nowym budynkiem. Zewn$trzny wygl%d obydwu
budowli mia# ukrywa" sakralny charakter obiektu.
Projekt nie zosta# zrealizowany.
W 1981 r. mieszkalne pomieszczenia willi sta#y
si$ rezydencj% Kurii Prowincjalnej Towarzystwa
Jezusowego. Zosta# wtedy przeprowadzony remont
generalny. Parter budynku nadal pe#ni# funkcj$ ka-

plicy. Po zmianie sytuacji politycznej w 1989 r.
i wzniesieniu w s%siedztwie ko!cio#a, rozpocz$tego
jeszcze w tym samym roku, pozwoli#o na przywrócenie rezydencjalnego charakteru obiektu. Przebudowa ta zosta#a uko&czona w 2002 pod nadzorem
in yniera Zbigniewa Kubata.
Architekturze Warszawy przywrócony zosta#
obiekt rezydencjonalny, na którego zabytkow% warto!" sk#adaj% si$: charakterystyczna dla pocz%tku lat
20. XX wieku, historyzuj%ca forma w odcieniu modernistycznego klasycyzmu, znaczna warto!" historyczna wynikaj%ca z losów willi i ze zwi%zku z postaciami wielu cenionych architektów warszawskich
oraz wysokiego rang% w Ko!ciele rezydenta.
Maria Chodyko, historyk sztuki
Doktorantka Instytutu FilozoÞi i Socjologii PAN
Kustosz archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego w Warszawie

LUBOMIRSKI FAMILY VILLA AT NARBUTTA STREET IN WARSAW. HISTORY OF THE DESIGN
AND THE BUILDING
SUMMARY
The Prince Lubomirski Villa at 21 Narbutta Street, Warsaw
was built after WW I, at the time when the whole area of the
city’s Southern suburb of Mokotów was taking its urban shape. The Þrst design of the villa was drawn by Teodor (api&ski
in 1922 in the traditional French classicism manner. In the subsequent design, of 1924, classical details of the building were
modiÞed leaning to the modernist fashion. The changes can be
traced in compositional patterns such as uniÞcation of window
widths at two levels of the façade, the replacement of windows
pediments with purist decoration of geometric arch stones, and
simpliÞed corner pilasters. The front elevation was Þlled with
panels decorated at their upper parts with mythological theme
reliefs. The subtle erotic decoration of this design, as well as
some noticeable architectural reminiscence with the Petit Trianon – “deÞnes” the building as a feminine residence. In fact the
villa at the time of its construction was owned by Marie Dunin-Markiewicz von Wiesenbach, and then by Princess Teresa
Lubomirska.
The latest version of the villa design, by Adolf Buraczewski,
dated 1928, did not actually differ from the previous ones, apart
from some simpliÞcations referring to the shape of inner spaces,
including the main lobby and stairs.
The type of building can be counted among urban villas – as
“a villa with a garden”. The tradition of such a building pattern
evolved in Warsaw in the 19th century and continued through the
whole inter–war period (1918 – 1939), as a type of “prestigious

urban residence”. The interior space of that type of building was
designed around a double volume central lobby with open stairs and surrounding galleries. This was a rule in the majority of
19th century Warsaw villas. The concept followed 19th century
English houses, but its “genesis” is earlier and can be found in
Palladian models of 16th century Italian villas.
The spatial pattern of the villa is in a way “timeless”, and
“elite”. In its concept a memory of the “belle époque” easily
corresponds with modernity and the form of the building is an
expression of the continuity of a certain style and living standard.
The interior of the villa was burned by German Nazis in
a planned action of annihilation of the city heritage after the fall
of Warsaw Rising of 1944. Reconstruction started in 1946. In
1948 the site of the villa from the North (along Narbutta street)
was fenced with a metal grill divided vertically with a rhythm of
double Tuscan columns covered with architraves. After WW II
the villa became a seat of the Cardinal August Hlond - Primate
of Poland.
Since 1949 it has belonged to the local Roman Catholic Parish and is administered by the Jesuits.
The change of ownership and adjustments of the building to
religious purposes caused substantial inner modiÞcations. But
the external appearance of the building has not changed so its
appearance can still be an illustration of luxurious Warsaw architecture of the interwar period.
Translation by L. K osiewicz
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