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zbiory Fotoplastikonu Warszawskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego)

rzecz
o nowoczesnym mieście

Krakowskie Przedmieście w wizjerze fotoplastykonu. 3D na miarę XIX wieku

Robert Kostro
dyrektor muzeum historii polski

ziemia prawie obiecana

S

zerokie, ożywione ruchem pojazdów ulice,
kanalizacja i oświetlenie, komunikacja
miejska, kawiarnia, dom handlowy, zakład
przemysłowy… To wszystko są dla nas
oczywiste składniki życia codziennego.
A przecież o dostępności tych udogodnień, form
organizacji przestrzeni miejskiej i życia społecznego możemy mówić od nieco ponad stu lat. Na
przełomie XIX i XX wieku ukształtował się model
miasta, który uważamy za naszą przestrzeń, za
naturalne środowisko człowieka XXI wieku.
„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” to
wystawa o powstawaniu nowoczesnego miasta i
społeczeństwa miejskiego, ale też o specyficznym
charakterze polskiej nowoczesności. Muzeum
Historii Polski zaprasza do podróży w czasy Prusa
i Reymonta, przyjrzenia się, w jakich warunkach
żyli ówcześni bohaterowie. Przechadzając się
ulicami Warszawy, Łodzi czy Lwowa, można
zobaczyć, że ziemie polskie były częścią szybko
się rozwijającej i bogacącej Europy la belle
époque. Ale bogactwo nie dzieliło się równo
między wszystkich. W ówczesnym mieście

podziały społeczne były nieporównanie ostrzejsze
i wyraźniej widoczne niż obecnie. Nędzę od
dostatku dzieliły nie tylko granice „lepszych” i
„gorszych” dzielnic, lecz także kondygnacje tej
samej, ulokowanej w „dobrej” przecież dzielnicy,
kamienicy.
Rozwijają się w tym okresie partie lewicowe,
narodowe i ludowe. Szczególne znaczenie ma
rozwój prasy i nowoczesnej komunikacji. Powstanie nowoczesnych partii politycznych, związków
zawodowych i innych organizacji masowych,
powszechne wybory – to fenomeny, które były
możliwe tylko w nowoczesnym społeczeństwie
miejskim. Prawdziwa erupcja życia politycznego
związana jest z rewolucją 1905 roku w Królestwie
Polskim. W jej trakcie hasła społeczne mieszały się
z niepodległościowymi, a frazeologia i symbolika
marksistowska sąsiadowały z narodową i religijną.
Rewolucja ujawniła wiele nowych zjawisk, a
jednocześnie wpisywała się w tradycję powstań
narodowych.
Brak suwerenności i podział pomiędzy trzy kraje
zaborcze sprawiał, że wiele zjawisk w polskich

miastach miało odmienny charakter. O tej specyfice decydowała nie tylko rola, jaką dla Polaków
przewidziały poszczególne zaborcze państwa, lecz
także umiejętność samoorganizacji społeczeństwa.
W zaborach pruskim i rosyjskim życie polityczne
narodu, a do pewnego stopnia również życie
społeczne i kulturalne, rozgrywało się poza obcymi
strukturami państwowymi i pomimo nich.
Wielkie znaczenie miały instytucje samokształceniowe, ekonomiczne, kulturalne. Ważną rolę w
tych procesach odegrała też kultura popularna
– dziecko kultury wielkomiejskiej, wykorzystane
do budowania tożsamości narodowej ponad
rozbiorowymi granicami. Symbolicznym przykładem skuteczności rodzącego się pomimo woli
władz politycznych społeczeństwa obywatelskiego
jest wybudowany ze składek społecznych Teatr
Polski w Poznaniu z wiele mówiącym napisem na
fasadzie – „Naród sobie” – napisem, który aż do
odzyskania niepodległości mógł widnieć jedynie
na tylnej fasadzie budynku. Walka o symboliczną
przestrzeń miasta to część procesu kształtowania
nowoczesnego narodu.

Plus

minus

42

◊ r z e c z p o s p o l i ta

43

26 – 27 września 2015

Wpływy miasta
sięgają wszędzie

Warszawa – przez rosyjskie. To się odbijało np. w symbolice miejskiej.

Co to właściwie oznacza?

M

Michał Kopczyński

rzecz o nowoczesnym mieście

◊ Na wystawie „Ziemia obiecana”
możemy się dowiedzieć, jak w praktyce
wyglądał XIX-wieczny exodus ze wsi do
miast. Rewolucja przemysłowa kompletnie
zmieniła tryb życia większości ludzi. Na
czym polega fenomen współczesnego
miasta?

M

iasta zawsze były przyśpieszaczami historii. Jednak przed
erą przemysłową jedynie 7–15
proc. ogółu populacji żyło w
miastach liczących ponad 5 tys.
mieszkańców. Do tego wpływy tych
ośrodków nie miały zbyt dużego zasięgu.
Oddziaływały one co najwyżej na swoich
mieszkańców, może jeszcze na najbliższą
okolicę. A ówczesne różnice między
miastem a wsią były ogromne, poczynając
od tak prozaicznej rzeczy jak używanie
pieniądza. To były po prostu dwa zupełnie
odmienne style życia. Miasta narzucały
ludziom szersze horyzonty, w mieście
świat nie kończył się na granicach parafii.

Dlaczego w XIX wieku wpływy miasta
zaczęły się poszerzać?

Stało się tak głównie dzięki rewolucji
w komunikacji. Proszę sobie wyobrazić,
jak znaczącą zmianą było rozpowszechnienie nawet tak prozaicznego wynalazku jak rower. Otóż angielskie badania
genetyczne pokazują, że wynalezienie
w 1885 r. bezpiecznego roweru – czyli
takiego, jaki znamy – znacząco wpłynęło
na wzbogacenie puli genetycznej.
Wcześniej małżeństwa zawierane były
głównie między ludźmi mieszkającymi
w najbliższej okolicy, a rower zdecydowanie poszerzył rynek małżeński.
Jeśli chodzi o miasta, to największy
wpływ na ich rozwój miało pojawienie się
kolei. Kolej zrewolucjonizowała transport.
Wcześniej, żeby tę zmianę najlepiej
uzmysłowić, cena przewożonego zboża
rosła dwukrotnie po pokonaniu 36 km,
oczywiście wozem drabiniastym po
rozpadającej się drodze. Wpływy miast
poszerzyły się nagle z kilku kilometrów do
nawet tysiąca! W Stanach Zjednoczonych
miasta Wschodniego Wybrzeża zaczęły
wciągać w swoją bezpośrednią orbitę tak

odległe tereny jak stany Ohio czy Illinois,
które zaopatrywały je w zboże i mięso.

I miasta zaczęły się bardzo dynamicznie
rozrastać, przyciągać nowych mieszkańców.

Na to wpływ miało jeszcze kilka innych
czynników. Wcześniej miasta nie mogły
być zbyt duże z bardzo prozaicznych
względów. Oczywiście, istniały ośrodki
200-tysięczne, nawet i 400-tysięczne, ale
bez kanalizacji nie dało się stworzyć
miasta milionowego, a co dopiero
wielomilionowego. Po prostu ludność
takiego miasta wymarłaby na choroby
zakaźne. Umieralność w miastach była
zupełnie inna niż na wsi. Na wsi umierało
się zimą z powodu chorób przenoszonych drogą powietrzną, w miastach
umierano latem z powodu chorób
przenoszonych przez zakażoną wodę
i pokarm. Teraz rozumiemy, dlaczego
latem wyjeżdżamy z miasta na wakacje…

Jak zmieniły się miasta w erze przemysłowej?

Po pierwsze, pojawiło się wiele nowych
miast, do tego miasta te zaczęły powstać
praktycznie na surowym korzeniu. W XIX
wieku mamy do czynienia z relokacją
dużych miast. W epoce przedprzemysłowej największymi ośrodkami były miasta
portowe; duże miasta w głębi lądu bez
wyjątku położone były przy dużych
rzekach. W okresie przemysłowym
największe centra zaczęły być lokowane
w pobliżu złóż węgla kamiennego, czyli
głównego surowca energetycznego dla
przemysłu, ponieważ łatwiej było dowieźć
gdzieś rudę metalu, niż wozić węgiel.
Dlatego największe miasta zaczęły
powstawać w Belgii, północnej Francji,
Zagłębiu Ruhry, na Górnym Śląsku czy
w Donbasie. Ale pojawiły się także miasta,
które powstały wyłącznie dzięki przemysłowi. Niewątpliwie najlepszym przykładem takiego ośrodka na ziemiach
polskich jest Łódź. W 1820 roku miasteczko Łódź liczyło 900 mieszkańców, z czego
większość stanowili rolnicy. 20 lat później
na południe od tej rolniczej Łodzi stały
już kamienice...

„Kodeks
Baltazara Behema”
z początku XVI wieku
pokazuje wielkomiejski
– na ówczesny czas
– Kraków: wielość
zawodów, ludzi
i obyczajów

biblioteka jagiellońska

Można przyjąć, że co najmniej od końca XVIII wieku każde pokolenie
doświadcza własnej „nowoczesności”. Ale być może nigdy obyczaje,
wzorce życia społecznego i organizacja przestrzeni publicznej nie zostały
przeorane tak radykalnie, jak z chwilą pojawienia się kultury wielkomiejskiej.

Jak miasta oddziaływały na nowych
mieszkańców przybyłych ze wsi?

Wśród dziesiątków postaci zaludniających miasto w „Ziemi obiecanej”
Władysława Reymonta jest małżeństwo
Sochów. Poznajemy ich na początku
powieści, gdy Socha przychodzi do
Borowieckiego i prosi go o pracę. Są oni
ubrani po wiejsku, także wiejskie, wręcz
pańszczyźniane mają gesty: padają do
nóg, obejmują za nogi itd. Sochowie
drugi raz pojawiają się w drugiej
połowie książki. Socha znowu przychodzi prosić Borowieckiego o pracę w jego
fabryce. Oboje są jednak zupełnie
inaczej ubrani, po miejsku. Oczywiście
wszystko na nich źle leży, ale już nie jest
tak, że Socha pozwala żonie mówić za
siebie. Wcześniej było „matka, mów”, a
teraz krzyczy: „cicho, babo!”. Ale Sosze
jeszcze się ckni do koni, bo chce
pracować jako wozak, a nie robotnik w
fabryce. Jego syn, myślę, już by o żadne
konie nie prosił…

Moda miejska oddziaływała tylko na
nowych mieszczan czy także na Polaków,
którzy pozostali na wsi?

W

pływy miasta zaczęły sięgać
wszędzie. Na najstarszych
fotografiach polscy chłopi byli
ubrani jeszcze w sukmany, a na
wsi funkcjonowało pogardliwe określenie
na ludzi z miast – surdutowi. Jednak
z czasem ten surdut zaczął triumfować i
na wsi. Po I wojnie światowej ze świecą
można było szukać tradycyjnej mody
ludowej na polskiej wsi. To, że miasto
przekształcało takich ludzi jak Socha, to
jest jasne, ale miasto przekształcało także
ludzi mieszkających na wsi. Potężnym
mechanizmem przekształcającym
kulturowo całe społeczeństwo była tzw.
wielkomiejska kultura popularna, która
przede wszystkim była komercyjna.
Operowała ona na różnych poziomach:
dla elit – opera i balet, a na poziomie
niższym – teatrzyk ogrodowy.

Na ile taki teatrzyk miał coś wspólnego z
prawdziwym teatrem?

Wydawałoby się, że został on wymyślony jedynie dla niższych sfer, ale do niego
przychodzili także ludzie ze sfer
wyższych. I efekt był taki, że owa kultura
popularna, wszystkie te teatrzyki,
popularne książki do czytania w
pociągach wydawane w kieszonkowych
rozmiarach, były konsumowane przez
wszystkich, niezależnie od sfery, klasy itd.
Zaczęły pojawiać się w społeczeństwie
pewne wspólne dla wszystkich wzorce.
Klasa niższa pozyskiwała np. z literatury
wzorce, które wcześniej były zarezerwowane dla wyższych sfer. I ludzie się do
tych zasad dostosowywali tak jak Socha,
który ewidentnie chciał naśladować
mieszczan. Dzisiaj studenci etnografii
Uniwersytetu Warszawskiego już nie
mają dokąd jeździć, by prowadzić
etnograficzne badania terenowe. Muszą
pchać się aż na Białoruś, bo u nas
telewizja, seriale, cała ta współczesna
kultura masowa po prostu zabiła kulturę
ludową. Tak wygląda koniec tej historii,
która zaczęła się w XIX wieku. Wtedy
– w wieku XIX i na początku stulecia XX
– stary świat, ten, którego już nie ma,
przenikał się ze światem nowoczesnym,
dobrze nam dziś znanym. To właśnie jest
najbardziej fascynujące przy odkrywaniu
życia codziennego naszych przodków
w stuleciu pary.

Czy rozwój polskich miast różnił się czymś
od tego samego zjawiska na Zachodzie?

Różnice polegały głównie na tym,
że u nas ta epoka przemysłowa zaczęła
się odrobinę później. W drugiej połowie
XIX w. mieliśmy jednak dokładnie te
same problemy, co Wielka Brytania jakieś
50–100 lat wcześniej. Rzecz jasna, skala
tych problemów była u nas odpowiednio
mniejsza, bo i miasta były mniejsze.
Specyfiki polskiej doszukiwałbym się
również w sytuacji politycznej. Nasze
miasta leżały w trzech zaborach, w
których były trzy dość różne podejścia
do Polaków. Tak naprawdę jedyne duże
miasta, które organizowane były przez
Polaków, to Lwów i Kraków. Poznań był
organizowany przez władze pruskie,

iasto jest pewnym systemem
symbolicznym, na który składają
się przede wszystkim nazwy ulic
i pomniki. Nowym XIX-wiecznym
zwyczajem było masowe wznoszenia
pomników. Wcześniej pomniki stawiano
świętym, czasem jakiemuś królowi, a tu
nagle mieliśmy do czynienia z prawdziwą
eksplozją świeckich pomników i w ogóle
z eksplozją wszelakiego historyzmu: ulice
zaczęły być nazywane od postaci
historycznych, a nie np. Długa czy
Szeroka itd. Nazwy odwołujące się do
polskiej historii i polskich bohaterów
pojawiły się jedynie w Krakowie i Lwowie.
Natomiast poza Galicją zaborcy narzucali
Polakom własną tradycję. Takich
problemów nie mieli Anglicy czy
Francuzi. Jedyny kłopot, jaki mieli ci
drudzy, to jak zrobić z chłopów Francuzów… Polskie ziemie zaś rozwijały się
bardzo nierównomiernie. W Królestwie
Polskim mieliśmy rozwijającą się
Warszawę, niesłychanie dynamicznie
rozwijającą się Łódź, ale bardzo słabo
rozwinięta sieć kolejowa powodowała, że
niedaleko od tych miast mieliśmy wieś
zabitą dechami.

Z jakimi problemami borykały się
dynamicznie rozwijające się miasta?

Pierwszym problemem było oczywiście przeludnienie, gigantyczny problem
mieszkaniowy. Większość ludności żyła w
jednoizbowych mieszkaniach, choć
niektóre z nich trudno nazwać w ogóle
mieszkaniami. Czasem w jednej suterenie
mieszkało 13 osób, na bardzo niedużej
przestrzeni. Po prostu wynajmowało się
łóżko, nawet nie pokój, a często i jedno
łóżko wynajmowały dwie osoby. Jeśli
jeden człowiek pracował na noc, a drugi
na dzień, to tym łóżkiem się mogli
wymieniać. Zaleta była tego taka, że
pościel była zawsze ciepła… Dzięki
kanalizacji rozwiązano problem chorób
zakaźnych, ale i to nie stało się jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
W końcu tę kanalizację trzeba było
wybudować, a to trochę trwało.

Czy te wielkie masy ludzi przenoszących
się ze wsi do miasta rodziły nowe
problemy społeczne?

Tu dotykamy problemu tzw. akulturacji
ludności napływowej. Z tym miasta
rzeczywiście nie mogły sobie poradzić.
Siła buntu z 1905 roku pokazała, jak
wielkie napięcia społeczne targały
dużymi miastami. Ówczesne strajki,
demonstracje były gigantyczne. Władza
carska nie potrafiła rozwiązać nowych
problemów społecznych, więc kiedy tylko
została trochę osłabiona, ten gotujący się
od lat gar po prostu wybuchł.

—rozmawiał Michał Płociński
Dr hab. Michał Kopczyński jest historykiem, autorem
scenariusza i komisarzem wystawy czasowej
przygotowanej przez Muzeum Historii Polski. Jest
redaktorem naczelnym magazynu „Mówią wieki”,
autorem książki „Ludzie i technika. Szkice z dziejów
cywilizacji przemysłowej”

grażyna szelągowska

Pisał Miłosz: „Tam nasz początek. Na próżno się bronić,/ Próżno wspominać daleki
Wiek Złoty. Nam raczej przyjąć i uznać za swoje/ Wąsik z pomadą, melonik
na bakier/ I tombakowej brzękanie dewizki”. Miejska kultura ludowa na ziemiach
polskich rodzi się pod koniec XIX wieku.

Oferta dla szlifibruka

N

owy Rynek 4. Do kinematografu nadszedł
nowy repertuar, z którego zasługują na
uwagę: Stracenie Czołgosza za pomocą
elektryczności. Niemiłosierny bogacz (legenda gwiazdkowa). Zawierucha w sypialni.
Magik-transformista. Zabawa kwiatowa i 25
innych numerów. Przedstawienia od 12 rano do 10
wieczorem co godzinę. Krzesło 20 kopiejek, wejście 10
kopiejek, dzieci płacą połowę”.
Jakkolwiek by się starać, narodziny fenomenu kultury
popularnej trudno wytłumaczyć, nie odwołując się do
dorobku Karola Marksa: baza mocno warunkowała
nadbudowę, trzeba było reform ograniczających czas
pracy robotników wielkomiejskich, by pojawił się fenomen czasu wolnego i potrzeba jego wypełnienia. Owszem, hasło ruchu robotniczego „3 x 8” (osiem godzin
pracy, osiem godzin wypoczynku i osiem godzin snu)
zostało spełnione przez pracodawców, a później także
przez państwo, dopiero po I wojnie światowej, ale można
powiedzieć, że czas wolny narodził się już pod koniec XIX
wieku.
Mieszkaniec nowoczesnego miasta mógł odtąd wypełniać swój czas wolny – stał się konsumentem kultury popularnej, której podstawowym celem było dostarczenie rozrywki. Cechą charakterystyczną wielkomiejskiej rozrywki, tak bardzo odróżniającą ją od form
wcześniejszych, były wszelkiego rodzaju atrakcje oferowane w miejskiej przestrzeni publicznej. Niezależnie
od statusu społecznego ludzie wielkiego miasta bawili
się, wypoczywali, organizowali spotkania towarzyskie,
jadali kolacje i popijali kawę – w mieście. Nie bez powodu miejska kultura popularna uznawana jest za jeden
z ważniejszych wyróżników nowoczesności miasta,
obok komunikacji publicznej i wodociągów.
Mieszkaniec miasta mógł być aktywnym uczestnikiem
kultury popularnej: uprawiać jako amator kajakarstwo
lub gimnastykę, urządzać rowerowe wycieczki za miasto,
odwiedzać modne cukiernie i kawiarnie, a przy okazji
jeździć na wrotkach lub zimą na łyżwach. Ale to przede
wszystkim kultura wizualna decydowała o kształcie
nowoczesnej kultury popularnej – najróżniejsze spektakle, dzięki którym uczestnik tej rozrywki był widzem.
A oferta była przebogata: od pokazów menażerii i
występów cyrkowych przez zawody sportowe aż po
teatr, fotoplastykon i najnowszy wynalazek
– kinematograf. Korzystanie z tych możliwości stanowiło istotę nowoczesnego,
wielkomiejskiego stylu życia.
Co składało się na ofertę wielkiego miasta? Paleta propozycji imponuje: od fotoplastykonu, pozwalającego na oglądanie „widoków
świata”, studia etnograficzne, ale
też zerkanie na pikantne zdjęcia
erotyczne, po sporty, kawiarnie,
parki i związaną z nim kulturę wypoczynku na świeżym powietrzu,

kult gwiazd, wystawy „przedsiębiorczości krajowej”,
cyrk, panoramy filmowe, gabinety osobliwości… Przypomnijmy tylko trzy z całego wachlarza rozrywek ludowych.
Ruchome fotografie pojawiły się na ziemiach polskich
nawet przed słynnym pokazem braci Lumière w roku
1895. Już w 1891 roku pojawił się wynalazek Thomasa
Alvy Edisona – kinetoskop, którym firma Edisona wręcz
zalała rynek europejski. Kinetoskop przypominał jednoosobowy fotoplastykon, w którym pokazywano pierwsze
filmy. W roku 1894 Edison opatentował vitascope, który
umożliwiał publiczne prezentacje. W tym pierwszym
okresie historii kina wykorzystywano oba wynalazki, ale
to kinematograf braci Lumière zdobył popularność ze
względu na prostszy system działania i obsługi. Pierwsze
króciutkie filmy prezentowane były na ziemiach polskich
przez wędrowne kinematografy, często także w cyrkach
jako osobliwość obok „kobiety z brodą” lub w teatrzykach varieté. Dzięki temu obwoźnemu kinu jarmarcznemu ruchome fotografie zyskały wśród najszerszej publiczności ogromną popularność. Cyrk, fotoplastykon,
panoramy zaczęły odchodzić do lamusa…
Rower z kolei to nie tylko, jak chciał Bolesław Prus,
„jedna z najznakomitszych machin XIX wieku”, służąca
do przenoszenia się z punktu A do punktu B. To także
narzędzie oswajania i demokratyzacji miejskiej przestrzeni, dostępne stosunkowo szerokiej rzeszy mieszkańców. To środek dający poczucie wolności kobietom,
uwielbiany przez emancypantki w Europie i Stanach
Zjednoczonych.
Początki kolarstwa kojarzą nam się z bicyklami. Ten
został wykonany w latach 1880–1884 w Anglii i sprowadzony w latach 1884–1885 do Warszawy przez fabrykanta
powozów Romanowskiego. Bicykle z dużym kołem używane były do końca lat 90. XIX wieku, ale już wcześniej
powoli wypierały je znane nam rowery. Nie były wygodne:
nad przednim kołem widoczne są specjalne zabezpieczenia z grubego drutu, które miały chronić uda kolarza przed
otarciem przy skręcaniu, a do wsiadania służył wspornik
umieszczony nad przednim kołem. Jego średnica zależała od wzrostu kolarza.
Na rower wsiadało się w pojedynkę, czasem parami.
Tłumy gromadziły się za to w wesołych miasteczkach i
na wszelkiego rodzaju „imprezach masowych”.
Ich wspólna cecha to zabawa na wolnym powietrzu. Taką popularną w Warszawie zabawą ludową były wianki w wieczór świętojański. W drugiej połowie XIX wieku
zwyczaj ten stał się bardzo popularny, a
w ceremonii puszczania na wodę wianków – często z doczepionymi wierszykami na szczęście – brali udział
przedstawiciele cechów
rzemieślniczych, warszawskiego handlu i przemysłu, stowarzyszenia
sportowe.
ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
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Łukasz Sobechowicz

Kamienica, którą opisujemy na wystawie,
została wzniesiona przy ul. Pięknej 21
w Warszawie i może doskonale posłużyć
jako małe studium społeczne.

rzecz o nowoczesnym mieście

P

rzechowywany w archiwum na Krzywym Kole
zespół ksiąg meldunkowych miasta Warszawy
z XIX i początku XX stulecia nie jest w najlepszym stanie. Pleśń, brakujące karty, naderwany papier. W przypadku kamienicy o numerze
hipotecznym 5579 zachowały się jednak sporządzone starannym, choć niezbyt wprawnym, pismem
zapiski dozorcy o mieszkańcach. Pan Rżedzki zapisywał
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wyznanie,
zawód, zajmowany lokal – i dzięki temu z zapleśniałych
kart wyłania się materiał na powieść realistyczną w
stylu jeśli nie Prusa, to bodaj Romaina Gary’ego.
Posługując się księgą meldunkową, sporządziliśmy spis
mieszkańców według stanu na 31 grudnia 1894 roku. Z
pewnością mikrokosmos mieszkańców kamienicy przy
Pięknej 21 nie był reprezentatywny dla ówczesnej Warszawy. Dobre położenie ściągało na Piękną dysponujących
wysokim i stabilnym dochodem Rosjan. Brak jest tu Żydów, stanowiących jedną trzecią ówczesnych warszawiaków, którzy zamieszkiwali głównie dzielnicę północno-zachodnią. Mimo to księga warta jest przypomnienia, bo
pokazuje, jak blisko siebie przebywali członkowie różnych
klas społecznych. Nie trzeba było jechać do gorszej dzielnicy: podłoga lub sufit wyznaczały hierarchię społeczną.

SUTERENA

Zbiory Muzeum Historii Polski

Schody
i prestiż

Radości i udręki kamienicznika piórem Franciszka
Kostrzewskiego. Dom, jak wiedział to dobrze pan
Rzecki, był inwestycją wysokiego ryzyka
Numer 4: Lokal w oficynie z oknami wychodzącymi na
podwórko. Zamieszkuje go Zenon Żochowski, urzędnik
lekarski, wraz z matką i służącą. Oprócz nich mieszkają
sublokatorzy: Antoni Staczyński, aptekarz, z żoną Janiną.

I PIĘTRO:

Numer 1: Duży frontowy lokal z oknami wychodzącymi
na ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go Gieorgij Wolf,
docent w Katedrze Mineralogii UW, wraz z żoną, niedawno urodzonym synem, mamką i dwiema służącymi.
Numer 2: Najlepsze mieszkanie w kamienicy, duży frontowy lokal z oknami wychodzącymi na ulicę oraz podwórze.
Zamieszkuje go Władimir Szestakow, generał-major V
Korpusu Armijnego, wraz z żoną Nadieżdą oraz dwiema
córkami. W lokalu mieszkają także trzy służące Szestakowa.
Numer 3: Lokal w oficynie z oknami wychodzącymi na
podwórko. Zamieszkuje go Piotr Borucki, urzędnik kolejowy, wraz z sublokatorką, nauczycielką Iwoną Wolską.
Numer 4: Lokal w oficynie z oknami wychodzącymi
na podwórko. Zamieszkuje go Józef Kuchta, fabrykant
naczyń kuchennych, wraz z żoną, synem, dwiema córkami oraz służącą.

II PIĘTRO

Numer 1: Lokal frontowy z oknami wychodzącymi na
ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go Aleksander Restorf,
przewodniczący Warszawskiego Sądu Okręgowego, wraz
z żoną Urszulą, synem Stefanem, zatrudnionym jako sekretarz w tymże sądzie, oraz drugim synem, Mieczysławem, młodym oficerem, a także służącą. Drugą część
mieszkania odnajmuje Teofil Rakowski, urzędnik, wraz z
żoną Zofią, córką, jej guwernantką oraz służącą. Dodatkowo w lokalu odnajmowany jest pokój uczniowi Marianowi
Bertoldiemu, prawdopodobnie krewnemu Rakowskich.
Numer 2: Duży frontowy lokal z oknami wychodzącymi na ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go Nikołaj
Lichtański, generał-major, dowódca I Brygady Kawalerii, z żoną i dwiema służącymi. W lokalu mieszkają także
jego dwaj ordynansi, Albin Minjat i Ignacy Dobrowolski.
Numer 3: Lokal w oficynie z oknami wychodzącymi
na podwórko. Lokal jest pusty po wyprowadzeniu się
poprzednich lokatorów, a przy bramie wisi ogłoszenie
z ofertą jego wynajmu.
Numer 4: Lokal w oficynie z oknami wychodzącymi
na podwórko. Zamieszkuje go Józefa Pongowska z
krewną, Bronisławą Umińską, uczennicą. Oprócz tego
w lokalu mieszkają często zmieniające się służące.

Numer 1: Jednopokojowy lokal podziemny, doświetlony przez nieduże okna wychodzące na chodnik
przed kamienicą. Zamieszkuje go Józef Szyfrakowski,
robotnik, z żoną Felicjanną, kucharką, oraz bratem
Wincentym, praktykantem u elektryka.
Numer 2: Jednopokojowy lokal podziemny. Zamieszkują go trzy rodziny: Feliks Kirtyński (robotnik zatrudniony przy budowie dróg) z żoną, dwoma synami i
dwiema córkami; wyrobnik Nikodem Nowicki z żoną i
synem oraz szewc Andrzej Lechnio z żoną, synem,
córką i krewnym oraz uczniem Stanisławem Spychowiczem. Oprócz nich w izbie wynajmują kąt: Marianna
Kalinowska, wyrobnica, wraz z matką Małgorzatą,
szwaczką; Dymitr Gedeonow, listonosz na kolei, oraz
starsza Żydówka, Anna Hildebrindt.
Numer 3: Lokal chwilowo niezamieszkany.
Numer 4: Jednopokojowy lokal podziemny. Zamieszkują go Andriej Daniczow, żołnierz, oraz sublokator
Osip Mironiuk, listonosz na kolei.
Numer 5: Kilkupokojowy lokal podziemny z oknami
wychodzącymi na podwórze. Jedną izbę zamieszkuje
Józef Cichowski, szewc, wraz z żoną i synem. Drugą izbę
zamieszkuje Emil Mewers, piekarz, z żoną; Hieronim
III PIĘTRO
Mikulski, piekarz, z żoną, dwoma synami i krewną.
Numer 1: Wysoko położony frontowy lokal z oknami
Sublokatorami są jeszcze dwaj pracownicy piekarni, wychodzącymi na ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go
Damian Szenimon i Antoni Muszkiewicz.
Stanisław Wolf, inżynier miejski, wraz z żoną Julią oraz
dwiema służącymi. W lokalu tym wynajmują oddzielne
pokoje Zosim Daszkiewicz, kelner, i Antonina Dioskuła,
PARTER
Numer 1: Lokal frontowy z oknami wychodzącymi na guwernantka.
Numer 2: Wysoko położony frontowy lokal z oknami
ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go samotna kobieta
wychodzącymi na ulicę oraz podwórze. Zamieszkuje go
i jej często zmieniające się służące.
Numer 2: Lokal frontowy przy klatce schodowej z Władimir Dmitrewski, urzędnik kolejowy, wraz z żoną
oknami wychodzącymi na ulicę oraz podwórze. Za- oraz służącą.
Numer 3: Wysoko położony lokal w oficynie z oknami
mieszkuje go Michaił Niekrasow, lekarz V Korpusu Armijnego, wraz z żoną Anną, trzema córkami oraz służą- wychodzącymi na podwórko. Zamieszkuje go Andrzej
cą. Sublokatorami jest rodzina Teremkowskich z synem, Zaliwski, właściciel kramu, wraz z żoną Józefą.
Numer 4: Wysoko położony lokal w oficynie z oknami
studentem UW, oraz córką.
Numer 3: Nieduże mieszkanie z dostępem od strony wychodzącymi na podwórko. Zamieszkuje go Alfons
przejazdu bramnego zamieszkuje stróż Józef Rżedzki Rybiński, urzędnik kolejowy, wraz z krewną Jadwigą
Kamińską.
z córką Zofią i dwoma wnukami.

„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” to tytuł wystawy
czasowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski, którą
będzie można zobaczyć od 25 września do 6 grudnia 2015
roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
– Największa rewolucja w dziejach naszej cywilizacji ostatnich
stuleci to rewolucja przemysłowa. Wiąże się ona nie tylko z
pojawieniem się przemysłu fabrycznego. Jej rewolucyjność
polega też na zmianie trybu życia większości ludzi. Naturalnym
środowiskiem stało się dla nich miasto, w miejsce dotychczas
dominującego środowiska, jakim była wieś. Właśnie ta
przemiana jest jednym z najważniejszych elementów rewolucji
przemysłowej. I to przejście pokazujemy na wystawie – ukazując, jak wraz z nim zmieniali się ludzie – mówi autor
scenariusza i komisarz wystawy prof. Michał Kopczyński.
Na wystawie można zobaczyć fotografie, wycinki prasowe czy
plakaty reklamowe oraz codzienne przedmioty ilustrujące
tworzenie się nowoczesnego miasta. – Często są to przedmioty
zwyczajne jak zegarek, bez którego jednak nie mogła
funkcjonować kolej, dostarczająca ówczesnym mieszkańcom
miast towarów konsumpcyjnych. Innym razem rzeczy niezwykłe,
jak jednostrzałowy pistolet dla rowerzystów, aby mieli się czym
bronić przed atakującymi ich psami – dodaje prof. Kopczyński.
Na wystawę składa się ikonografia oraz artefakty z epoki
pochodzące ze zbiorów muzeów i z kolekcji prywatnych. Wśród
eksponatów są m.in. bicykl, oryginalne suknie, w tym pierwsze
modele szyte seryjnie, telefon Ericssona, aparat fotograficzny
Kodaka i telegraf. Będzie można zobaczyć również XIX-wieczną
ozdobną muszlę klozetową, spluwaczkę i secesyjną kasę
sklepową. Nie zabraknie też mocniejszych akcentów
związanych z rewolucją 1905 roku – kajdanek, szabli, noży,
kastetów i pistoletów. Uzupełnieniem ekspozycji będą nieme
filmy będące w repertuarze objazdowego kina jarmarcznego.
A miłośnicy gier planszowych będą mogli zagrać w oryginalną
grę z epoki „Wyścigi konne”.
Ekspozycja będzie czynna codziennie w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, sala
wystawowa na parterze) w dniach 25 września –
6 grudnia 2015 w godzinach od 10.00 do 18.00
[z wyłączeniem 4 października i 22 listopada]. Wstęp
wolny w piątki oraz dla osób powyżej 60. roku życia.
Więcej na: muzhp.pl
WYKŁADY POŁĄCZONE ZE ZWIEDZANIEM WYSTAWY
godz. 17.00
OBOWIĄZUJE BILET WSTĘPU NA WYSTAWĘ
2 października (piątek), prof. Tomasz Kizwalter, „Miasto
i nowoczesność”
13 października (wtorek), prof. Grażyna Szelągowska,
„Narodziny miejskiej kultury popularnej”
19 października (poniedziałek), prof. Tadeusz Cegielski,
„Kryminał – literatura popularna a nowoczesność”
26 października (poniedziałek), dr Agnieszka Janiak-Jasińska, „Narodziny konsumenta: stare i nowe formy handlu
w środowisku miejskim”
3 listopada (wtorek), prof. Bolesław Orłowski, „Miasto
i technika”
10 listopada (wtorek), prof. Igor Kąkolewski, „Czytanie
miasta: symbole w przestrzeni miejskiej”
24 listopada (wtorek), dr Magdalena Gawin, „Miasto
i higiena”
WEEKENDY RODZINNE
OBOWIĄZUJE BILET WSTĘPU NA WYSTAWĘ
Warsztaty przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie
24 października – Sobota z wynalazkami
∑ Warsztaty dla dzieci w wieku: 5–12 lat, godz. 		
11.00, 13.30, 16.00
∑ Oprowadzanie kuratorskie: godz. 15.00
15 listopada (niedziela) – Prosimy na pokoje... historia
urządzania wnętrz od empire’u po secesję
∑ Warsztaty rodzinne: godz. 11.00, 15.00
∑ Oprowadzanie kuratorskie: godz. 13.00
Weekend z modą
5 grudnia (sobota)
∑ S zyjemy ubranka dla lalek
Warsztaty dla dzieci w wieku 7–12 lat, godz. 11.00, 13.00,
15.00
6 grudnia (niedziela)
 ikołajkowe spotkanie z dziewiętnastowieczną modą, godz.
∑M
12.00–18.00
 prowadzanie kuratorskie: godz. 15.00
∑O
Na warsztaty obowiązują zapisy na tydzień przed datą
warsztatów: 22 211 90 47, oferta.edu@muzhp.pl. Liczba
miejsc ograniczona.

