Jak odróżnid blok od kamienicy – peregrynacje warszawskie i nie tylko

Budowa definicji pozytywnej, czyli takiej, która mówi, który budynek jest blokiem, a który jest
kamienicą, okazuje się nastręczad niespodziewane przeszkody. Wydawad by się mogło, że każdy
mieszkaniec i użytkownik obu typów budowli, zna ich wyróżniki, cechy charakterystyczne, które pozwalają
na skonstruowanie prostego opisu. Wręcz przeciwnie – po kilku próbach i trafnych kontrprzykładach
podawanych momentalnie przez rozmówcę, odruchowo zaczynamy próby budowy definicji negatywnej.
Łatwiej nam powiedzied, co nie jest blokiem i co nie jest kamienicą.
Mity i pomyłki
Poszukując odpowiedzi, w dobie niewyobrażalnie szybkiego przepływu informacji oraz –
wydawałoby się – wszechobecności i „wszechzawartości” Internetu, sięgamy po popularne wyszukiwarki,
Wikipedię, fora i portale o tematyce architektonicznej, historycznej, urbanistycznej. Wbrew oczekiwaniom
dosłownie obijamy się tam o najbzdurniejsze, już na pierwszy rzut oka błędne, nietrafione, zazwyczaj zbyt
uproszczone definicje kamienicy i bloku. Przykłady?
1. „Kamienice były budowane przed II wojną światową.”
Bloki też – chodby kolonie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) na Żoliborzu.
2. „Blok ma więcej niż pięd pięter, kamienica nie więcej niż cztery.”
A co z ośmiopiętrowymi kamienicami, np. przy ul. Widok?
3. „Kamienica to budynek z kamienia lub cegły.”
Czyli kamienice Goldstanda przy pl. Dąbrowskiego czy Metodystów przy pl. Zbawiciela, które dzięki
żelbetowej konstrukcji z początków XX wieku przetrwały Powstanie Warszawskie, przestajemy
nazywad kamienicami?
4. „Bloki mają elewacje pozbawione ozdób.”
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) i inne socrealistyczne bloki mieszkalne, nie mówiąc
już o gmachach użyteczności publicznej, zostały okraszone płaskorzeźbami, kolumnadami, attykami,
pilastrami, które mają funkcję wyłącznie estetyczną. Jednocześnie można podad wiele
modernistycznych kamienic pozbawionych ozdób.
5. „Mieszkania w blokach są ciasne, w kamienicach przestronne.”
Mam nadzieję, że tego chybionego argumentu nigdy nie usłyszą mieszkaocy suteren, służbówek,
mansard i wielu innych miniaturowych kamienicznych pomieszczeo.
6. „Bloki buduje się na przedmieściach, kamienice w centrach miast.”
Ten mit obalid może wspomniany już MDM. Wielu czytelników może byd jednak nadal
przekonanych, że budynki MDM to kamienice. Co do punktowców przy Pasażu Wiecha, górujących
na Ścianie Wschodniej w samym środku Warszawy, nie można już chyba mied podobnych
wątpliwości.
Inni nieprofesjonalni odbiorcy architektury podają też takie determinanty jak: wspólna ściana szczytowa
sąsiadujących ze sobą kamienic, podwórko-studnia, układ fasad w pierzei ulicy, czy prawo własności
należące do osoby fizycznej. Te wszystkie elementy pasują do wielu kamienic, ale do równie dużej liczby nie
pasują, nie mogą zatem złożyd się na pozytywną definicję.
Paweł Puch, omawiając w „Krakowskim Rynku Nieruchomości" (nr 15/2005) problem dzikiej
reprywatyzacji kamienic krakowskich po 1989 r., stwierdza, że „w polskim prawie nie ma definicji

kamienicy. Nie znajdziemy w nim również szczegółowych spójnych unormowao dotyczących tego typu
nieruchomości. W zasadzie trudno również wyznaczyd granicę między kamienicami a innymi
nieruchomościami budynkowymi w miastach. Ta sytuacja stwarza wiele problemów zarówno w praktyce
prawniczej, jak przy obrocie i zarządzaniu nimi.”
Co na to specjaliści?
Tomasz Konior w świetnym artykule Czy miastu potrzebne są kamienice? Przyczynek do rozprawy
o sensie i treści, śledząc XX-wieczne próby budowy polskiej definicji kamienicy, kompiluje opinie i publikacje
architektów różnych pokoleo, m.in.: Konstantego Jakimowicza, Lucyny Nyki, Marii Jolanty Sołtysik, Czesława
Bieleckiego, Sławomira Gzella, Marka Janiaka, Krzysztofa Lenartowicza, Bartosza Macikowskiego,
uzupełniając je własnymi postulatami. Przyznaje, że „próba nazwania tego rodzaju budynku, chod pozornie
łatwa, nastręcza pewnych kłopotów”. Wyłania się z tej układanki kamienica jako:
1) podmiot w strukturze miasta - niezależny chod zsynchronizowany z pozostałymi jego elementami
przez dopasowanie formy i funkcji do zmian zachodzących w całym zabudowanym środowisku,
2) podstawowe tworzywo charakteru i kształtu miejskiej przestrzeni publicznej, chroniące jednocześnie
przestrzeo wewnętrzną: prywatną i sąsiedzką,
3) budynek zaprojektowany w skali ludzkiej, tj. tak, że ludzka postad i inne przedmioty wyglądają w nim
lub na jego tle normalnie,
4) odrębny własnościowo, funkcjonalnie i architektonicznie a mimo to zespolony z innymi w bloki
zabudowy, ulice i place,
5) tworzący oprawę dla dominant architektonicznych,
6) posiadający miastotwórczy parter, indywidualizującą elewację frontową, bramę – łącznik świata
sąsiedzkiego z publicznym i podwórze socjalizujące mieszkaoców.*
Użyte w takiej definicji elementy nie pozwalają jednak zwykłemu przechodniowi definitywnie
oznaczyd każdej napotkanej nieruchomości. Zbyt wiele tu miejsca na subiektywną interpretację ogólnych
pojęd: ludzkiej skali, dopasowania, normalnego wyglądu, miastotwórczości. Przypadki „z życia wzięte” mogą
zostad odmiennie odczytane i mocno poróżnid komentatorów, co ma miejsce chodby przy okazji remontów.
Warszawa, Marszałkowska 68/70
Powstał w latach 1959-1960, w technologii ramy H (konstrukcja żelbetowa, wypełniona cegłą
ceramiczną, gęstożebrowe stropy Ackermana) w miejscu doszczętnie zrujnowanej kamienicy Taubenhausa
(bliźniaczka pod numerem 72, na przeciwległym rogu ul. Skorupki, miała szczęście przetrwad II wojnę
światową). Posiada trzy klatki schodowe, wysoki użytkowy parter, przedzielony w części antresolą, sześd
pięter mieszkalnych o niemal identycznej wysokości (coraz więcej mieszkao mieści biura) i podpiwniczenie
przystosowane w części na cele schronu. Przedwojenna kamienica miała oficyny tworzące ciemne i małe
podwórko-studnię. Obecny budynek ma kształt litery L i dzięki temu większe podwórze, ograniczone
boczną, ślepą ścianą neogotyckiej kamienicy nr 66 oraz boczną elewacją postmodernistycznego gmachu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 1999 r. Brama wjazdowa i furtka to elementy późniejsze,
przymocowane do bocznej elewacji, zewnętrzne w stosunku do bryły budynku.
Elewacje frontowe od strony obu ulic, jako jedyne, wzbogacono o gzymsy, lizeny i pasy szarej
licówki oraz portfenetry. Od strony podwórza mieszkania wyposażono w otwarte loggie i nieco szersze
tarasy pierwszego piętra; od frontu bardzo wąski taras okala mieszkania szóstego piętra, pierwszego zaś
balkon. Windy docierają do piątego piętra, ponieważ ostatnią kondygnację pierwotnie przeznaczono na

suszarnie i strychy. Dach wielospadowy o 15 stopniach nachylenia, nie jest stromy, pokryty wcześniej papą,
obecnie styropapą.
Nie licząc najwyższej kondygnacji i antresoli, których przeznaczenie zmieniano po zakooczeniu
budowy, wszystkie mieszkania mają między 61 a 73 m2 lub między 21 a 30 m2. Metraż świadczy o tym,
komu je przydzielano – rodzinie z dziedmi czy bezdzietnej parze lub osobie samotnej, zupełnie nie pasuje
jednak do „klasycznego” metrażu mieszkao kamienicznych. Niektóre kawalerki oddano do dyspozycji
prokuratury i różnych urzędów jako lokale służbowe. Większośd mieszkao zasiedlili pracownicy okolicznych
ministerstw, instytutów naukowych, pisarze, a więc przedstawiciele inteligencji, lepiej wykształceni,
ustosunkowani i sytuowani materialnie niż przeciętny Polak epoki gomułkowskiej. Nie brakowało
funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, oportunistycznej nomenklatury, ale też ich
ideologicznych przeciwników – katolickich opozycjonistów, byłych żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
Wykup mieszkao i lokali użytkowych przez ich dotychczasowych najemców komunalnych, następuje
stopniowo, na wniosek lokatorów, od lat siedemdziesiątych XX w. Obecnie działka gruntu wytyczona
obrysem budynku, pozostaje w proporcjonalnym do metrażu lokali, współużytkowaniu wieczystym
wszystkich właścicieli – członków wspólnoty mieszkaniowej. Teren podwórza jest odrębną działką należącą
do Miasta Stołecznego Warszawy.
Za tym, by nieruchomośd tę raczej nazwad blokiem, przemawia: rok i technologia budowy, styl
architektoniczny (dośd nieciekawy przykład socjalistycznej, siermiężnej wersji modernizmu), jednakowa
wysokośd pięter mieszkalnych poniżej 3 metrów, brak oficyn i prześwitu bramnego w bryle budynku,
komunalny charakter inwestora i pierwotnych stosunków własnościowych. Od strony ul. Skorupki budynek
nie tworzy zwartej pierzei.
Co mogłoby skłaniad do określenia go kamienicą? Wpisanie go w pierzeję ulicy Marszałkowskiej
(przylega do przedwojennej kamienicy nr 66), użycie ozdobnych detali w elewacjach frontowych,
wykooczony granitem użytkowy parter – tak, ale już brama i podwórze – niekoniecznie.
Istnienie zamkniętego podwórza nie jest oczywiste ani ostateczne. Jego kształt nie wynika tylko
wprost z decyzji projektanta, ale i decyzji inwestorskich na działce sąsiedniej. Geodezyjne i własnościowe
oddzielenie podwórza od działki, na której posadowiono budynek, generuje ryzyko zagospodarowania
w przyszłości podwórza w sposób sprzeczny z wolą mieszkaoców – powstania na nim innych budowli
o charakterze mieszkalnym, garaży lub np. pawilonu handlowego.
Tymczasem wielu publicystów uważa, że blok to tylko budynek wolnostojący na peryferyjnym
osiedlu. Zaliczają w ten sposób wszystkie śródmiejskie plomby do grona kamienic, tylko dlatego,
że „współtworzą śródmiejską tkankę”. A co z ludzką skalą czy przestrzenią sąsiedzką generującą więzi
międzyludzkie? Kto i jakimi narzędziami może zweryfikowad poziom tych cech? Może jednak warto podjąd
próby budowy bardziej kategorycznej definicji?
Geneza kamienicy
Aby dostrzec istotną różnicę między blokiem a kamienicą, musimy zająd się genezą i funkcją
budynku, intencją inwestora, który go samodzielnie budował, projektował i/lub ufundował. Drugorzędna
jest strona wizualna, indywidualna estetyka, lokalizacja, styl architektoniczny i czas powstania.
Kamienica była pierwotnie emanacją prywatnej własności rzymskich patrycjuszy – pobieranie
czynszów przez najemnego administratora w starożytnych insulach musiało do złudzenia przypominad XIXwieczne burżuazyjne stosunki: kamienicznik – lokator. Czytelnicy, dla których już nawet XX wiek jest
zamierzchłą przeszłością, mogą poznad te stosunki chodby z lektury „Granicy” Zofii Nałkowskiej. Po okresie

średniowiecznej zapaści cywilizacyjnej Europy, kolejne epoki przyniosły stopniowy funkcjonalny rozrost
kamienicy – z solidnej „obudowy” domowego ogniska - budowli zaspokajającej potrzeby jednej rodziny - do
czynszowego, „burżuazyjnego” źródła zysku dla właścicieli posiadających wiele nieruchomości
i mieszkających często w innej dzielnicy lub miejscowości niż lokalizacja kamienicy.
Zawsze była to jednak budowla typowo miejska. Kamienic nie spotkamy na wsi, w siedlisku,
prywatnym ani uspołecznionym gospodarstwie rolnym, na folwarku, osiedlu itp. Tu królują domy
jednorodzinne, wielofunkcyjne zabudowania gospodarcze lub bloki. Te ostatnie, chod rażą w naturalnym,
wiejskim otoczeniu, jakże często budowane były w kołchozach, pegeerach, małych miejscowościach
przeżywających wzrost demograficzny, szczególnie w kolejnych fazach komunizmu.
I w czym te bloki lepsze?
Istotą kamienicy było schronienie dla przedstawicieli wszystkich warstw społecznych miasta.
Kamienica odzwierciedlała strukturę społeczeostwa, zatem również istniejące w nim dysproporcje
w statusie majątkowym, towarzyskim, prestiżu zawodowym, stanie higieny itd. Natomiast ideologiczną
genezą bloku było dążenie do równości, sprawiedliwości, chodby miała byd zaprowadzona siłą, jak miało się
rychło okazad.
Ta fundamentalna różnica widoczna jest w elementach konstrukcyjnych, podziałach wewnętrznych,
układzie pomieszczeo w lokalach, orientacji względem stron świata i projektowanym otoczeniu budynków.
Architekci forsujący m.in. za radą Le Corbusiera modernistyczne osiedla, dążyli do stworzenia równego dla
wszystkich - bez względu na klasę społeczną, poziom dochodu, pochodzenie, zawód, płed - dostępu do
światła słonecznego, terenów zielonych, udogodnieo płynących z zastosowania nowoczesnych technologii
i maszyn.
Dwunastokondygnacyjna Jednostka Marsylska (Unité d'Habitation), jak nazwano pierwszy blok
według planów Le Corbusiera, oddany do użytku w 1952 r., składa się z 337 dwustronnych mieszkao,
sklepów, miejsc do uprawiania sportu, pomieszczeo medycznych, edukacyjnych i hotelu. Na płaskim dachu
wszyscy mieszkaocy mogą korzystad z basenu, placu zabaw dla dzieci, tarasu wypoczynkowego i klubu.
Do czasu budowy pierwszych bloków (te projektu Le Corbusiera nie były wcale pierwszymi),
w kamienicach nawet wysokośd mieszkao, rozmiar okien, standard wyposażenia, zaopatrzenie w wodę,
energię i ciepło było zależne od zajmowanej kondygnacji, a co za tym idzie, kwoty płaconego czynszu, czyli
od statusu społecznego mieszkaoców. Powszechnym zjawiskiem w miastach było z tego powodu
dziedziczenie i przenoszenie na następne pokolenia zarówno biedy, jak i bogactwa. Dzieci wychowane w
słabo ogrzewanych, ciasnych, ciemnych, przeludnionych i pełnych robactwa izbach nie miały zazwyczaj
szans nie tylko na zdobycie wykształcenia, ale w ogóle na dożycie pełnoletniości. Oczywiście upadek z
wyższego szczebla drabiny był znacznie łatwiejszy od wspięcia się chodby o jeden.
Zamysłem budownictwa, które obecnie – za jego ewidentne wady – piętnujemy pogardliwym
mianem blokowisk, było zapewnienie szerokim masom społeczeostwa podstaw godnego bytu, próbą
realizacji marzenia Żeromskiego o szklanych domach. Le Corbusier wzorował się co prawda na klasztornych
celach, ale skromnośd, prostota mieszkao w blokach już z lat 20. i 30. XX wieku, szła w parze z higieną,
stałym dostępem do mediów i czegoś, co dla współczesnego Europejczyka jest tak oczywiste, że zapomina
jak ważne – świeżego powietrza.
Słowo blok, w Polsce aż do kooca lat 80. XX wieku, miało wydźwięk zdecydowanie pozytywny.
Polacy marzyli o przydziale i przeprowadzce, zwykle po kilkunastu latach oczekiwania w kolejce.
Z zewnętrznego punktu odniesienia blok to przecież duża, solidna, foremna bryła, która sprawia wrażenie
jednolitości i wytrzymałości lub faktycznie taka jest. Blok chałwy, czekolady, lodu, węgla, betonu, blok

skalny czy mieszkalny – każdy składa się z powtarzalnych elementów, segmentów, atomów. Jednorodne
i spójne wewnętrznie są bloki rysunkowe, rachunkowe, bloczki druków kasowych, bloki partyjne, blok
audycji radiowych i telewizyjnych, a w koocu niestety też bloki baraków obozowych. Przeciętna rodzina
przeprowadzająca się z kamienicy do bloku, wolała zerwad więzy sąsiedzkie, decydowała się na sztampę
w układzie, wyposażeniu i umeblowaniu, znacznie niżej położone sufity, krótsze żyrandole i insekty w
zsypach. Za tę cenę uzyskiwała dostęp do centralnego ogrzewania, bieżącej ciepłej wody, nie musiała już
nosid węgla do pieców, dzielid korytarza czy łazienki z sublokatorami.
Wyrwanie budynków wielorodzinnych z pierzei ulic i placów miało dad przestrzeo odpoczynku
i prywatności. To, że stało się jednym z powodów anonimowości i atomizacji społeczeostwa
postindustrialnego, to już znacznie późniejsza historia.
Problematyczne XX-lecie
Większośd wielomieszkaniowych budowli sprzed I wojny światowej można bez zastanowienia
nazywad kamienicami. Te powstałe od chwili proklamowania socrealizmu w 1949 r. - blokami (z wyjątkiem
rekonstrukcji, chodby Starówki warszawskiej, głogowskiej i innych). Problem pojawia się, gdy stajemy przed
realizacjami o charakterze mieszkalnym z okresu pomiędzy tymi wydarzeniami.
Jednym z „winowajców” był Sejm RP, uchwalając 1 sierpnia 1919 r. Ustawę o Paostwowym
Funduszu Budowlanym i 29 października 1920 r. Ustawę o spółdzielniach (przetrwała do 1961 r.).
Spółdzielnie mogły odtąd liczyd na długoterminowy (20 lat) i symbolicznie oprocentowany (1-4%) kredyt ze
specjalnych paostwowych funduszy, początkowo finansujący nawet 95% kosztów budowy, po kilku latach
ograniczony do 90% (spółdzielnie lokatorskie) i 80% (budowlano-mieszkaniowe). Po raz pierwszy osoby
o niskich dochodach miały szansę wprowadzid się do mieszkao, co prawda małych ale własnych. W latach
1924-1937 kredyty takie sfinansowały prawie 96 tysięcy mieszkao, w połowie jedno- i dwuizbowych.
Rewolucja antykamieniczna wybuchła.
W styczniu 1927 r. pierwsi lokatorzy-spółdzielcy otrzymali klucze do mieszkao w blokach WSM –
największej stołecznej spółdzielni mieszkaniowej. W skład władz tej spółdzielni wchodzili przedstawiciele
inteligencji, synowie chłopscy, robotnicy, stateczni mieszczanie, późniejsi premierzy Rządu RP na
Uchodźstwie: Tomasz Arciszewski i Tadeusz Tomaszewski, ale też ich polityczni i ideologiczni przeciwnicy –
chociażby faktyczny dyktator Polski Ludowej z lat 1947-1956, agent NKWD Bolesław Bierut.
Spółdzielczośd mieszkaniowa rozkwitła w latach 20. XX wieku nie tylko w stolicy. Między 1922 a
1925 r. w przeludnionej, robotniczej Łodzi powstały m.in.: „Ognisko”, Łódzka Spółdzielnia Budowy Domów
Udziałowych, Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracowników Kolejowych, Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Naprzód”. A kto nie nazwie blokami zabytkowego łódzkiego Osiedla im. Józefa MontwiłłaMireckiego? Wybudowane z cegły w latach 1928–1931 przez magistrat, od początku zaopatrzone były
w elektrycznośd, bieżącą wodę i kanalizację - rzadkośd w międzywojennej Polsce. Pomyślane dla
robotników, w obliczu Wielkiego Kryzysu lat 30. zbyt drogie dla tej grupy, stały się ostoją inteligencji lekarzy, urzędników (działacz PPS, samorządowiec Antoni Purtal), policjantów i artystów (Katarzyna Kobro,
Karol Hiller, Feliks Paszkowski, Władysław Strzemioski). Mieszkania są dośd wysokie - ok. 2,9 m i mają
powierzchnię ok. 40-60 m².
Domy lub domy zbiorowe – tak nazywano wielomieszkaniowe elementy spółdzielczych kolonii
budowanych np. na warszawskiej Ochocie, Śródmieściu, Żoliborzu w XX-leciu międzywojennym. Nie
używano określenia kamienica, ponieważ odcinano się od wad tego typu budowli, a przede wszystkim
podkreślano ideologiczne różnice – czerpiąc z idei miasta-ogrodu i socjalizmu (ale nie komunizmu), dążono
do zmniejszania różnic w jakości życia poszczególnych klas społecznych, niedziedziczenia biedy, godnych

warunków życia i odpoczynku zarówno dla robotników, urzędników, inteligencji, jak i elit naukowych.
W dobie kamienic czynszowych XIX wieku wszystkie te grupy borykały się w miastach z nędzą, bezrobociem,
niedożywieniem, w przeciwieostwie do skromnego liczbowo ziemiaostwa, arystokracji, przemysłowców,
rentierów, kamieniczników.
Struktura domów zbiorowych była jednorodna w tym sensie, że w ramach poszczególnych
budynków i całych osiedli mieszkania nie różniły się diametralnie metrażem, wysokością, liczbą ani funkcją
izb, wyposażeniem, wielkością okien i drzwi, ani też dostępem do ciągów komunikacyjnych, wind czy
terenów zielonych. Przeznaczone były przecież dla równoprawnych formalnie członków, tj. spółdzielców
i osób im najbliższych. Mniejsze spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa, stowarzyszenia i wspólnoty,
zarówno w okresie międzywojennym, jak i w pierwszych dekadach PRL, zrzeszały reprezentantów
konkretnych zawodów, cechów, jednostek wojskowych, zakładów przemysłowych. Społecznośd danego
budynku była mocno homogeniczna. Bywało, że budynek lub osiedle zasiedlały wyłącznie rodziny
pułkowników, dziennikarzy, urzędników Najwyższej Izby Kontroli czy Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych (PWPW).
Nie zawsze inwestor ma rację
Może trzeba w definicji kamienicy kierowad się nazewnictwem wybranym przez inwestora? Skoro
sam pomysłodawca budowli chciał lub nie chciał nazwad ją kamienicą, to może jej komentatorzy
i użytkownicy powinni po stu latach dostosowad się bezkrytycznie do tej decyzji? Zdecydowanie nie.
Mogłoby to bowiem prowadzid do zupełnego bałaganu nazewniczego i zatracenia świadomości historycznej
w odbiorze architektury. Obecnie wiele spółek deweloperskich, dla zwiększenia prestiżu i ceny budowanych
i sprzedawanych mieszkao, reklamuje już nie tylko „apartamenty” (czasem mniejsze niż 40 m2)
i „apartamentowce”, ale właśnie „współczesne kamienice”, jak chodby inwestycję przy ul. Pułaskiego 14 w
Krakowie. Tendencja do utrwalania i obrony tych mylących określeo jest tym silniejsza zarówno wśród
deweloperów, jak i ich klientów – nabywców, im gorszy okazuje się w użytkowaniu standard wykooczenia
i im bardziej przeszacowana cena nabycia. Podejście to jest zrozumiałe psychologicznie i marketingowo,
jednak nie powinno byd kopiowane przez publicystów, a tym bardziej architektów. Sam fakt posadowienia
budynku w śródmiejskiej pierzei, wykooczenia go drogim, kamiennym detalem i wyposażenia w obsadzone
strzyżonymi krzewinkami patio, nie rodzi nowej kamienicy.
Zdarzają się też sytuacje, gdy mieszkaocy, przechodnie, albo i sami właściciele, wolą mówid „dom”,
niż „kamienica”. Kaliszanie rzadko powiedzą inaczej o wielkim, modernistycznym gmachu z 1930 r. przy
ul. Śródmiejskiej 35, niż Dom Kowalskiego – mimo że współwłaścicieli, braci Kowalskich było dwóch:
Maurycy i Leon, i mimo że to jednak jest kamienica. Można to dostrzec prędzej, patrząc od strony dawnego
ogrodu-podwórza i ul. Kościuszki na oficyny, mansardowy dach i tylną elewację części frontowej. Mylący
jest płaski dach od frontu, monumentalna, surowa bryła, miejscami aż sześd kondygnacji, dzięki którym
przedwojenny Kalisz szczycił się „drapaczem chmur”. Bracia Kowalscy zbudowali ten dom w celach
zarobkowych, w celu pobierania czynszu – zróżnicowanego tak samo, jak różne są tu mieszkania
(największe sześciopokojowe z oknami weneckimi). Wyposażyli go w centralne ogrzewanie, windę,
wygodne łazienki z żeliwnymi wannami – zdawali sobie po prostu sprawę z tego, że inwestycja w wyższy
standard pozwoli czerpad większe dochody. Byli dobrymi biznesmenami, doświadczonymi w zarządzaniu
wielkim młynem, ale i kamienicznikami – na pewno nie typowymi, ani przeciętnymi, ale jednak
kamienicznikami, mieszkającymi w swoim budynku tak samo jak powieściowa, staroświecka i zgorzkniała
Cecylia Kolichowska.

Najprościej: domy?
Przy ulicy Górnośląskiej, naprzeciw kolonii willi profesorskich, wzniesiono w latach 20. XX wieku
cztery potężne budowle, zwane wówczas - podobnie jak na Ochocie – nie kamienicami, a domami: pod
numerem 14. baron Hirsch ufundował "Dom Akademiczek" projektu Konstantego Jakimowicza, dom pod
16. „Przy Schodkach”, zwany dzięki najsłynniejszemu mieszkaocowi „Reymontówką”, zaprojektował Antoni
Jawornicki na zlecenie Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Budowy Własnych Mieszkao (przejęty w
trakcie budowy przez Ujazdowską Spółdzielnię Mieszkaniową), pod 18. dom spółdzielni MSZ (spalony
podczas Powstania Warszawskiego i wbrew protestom spółdzielców rozebrany w 1946 r.), pod 20. Dom
Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkalnego Urzędników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dwa ostatnie zaprojektował wybitny przedstawiciel akademickiego neoklasycyzmu, prorektor
Politechniki Warszawskiej, Marian Lalewicz. Był on też twórcą oryginalnego, spółdzielczego domu przy ul.
Mokotowskiej 51/53, wykupionego w 1927 r., dwa lata po zakooczeniu budowy, przez Instytut Naukowej
Organizacji (INO), czyli późniejsze Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – jedną z pierwszych
w świecie jednostek badających kwestię profesjonalnego zarządzania. Obecnie ten dom zbiorowy nazywany
jest niemal wyłącznie kamienicą. Nie powstał jednak w celu maksymalizacji dochodu z parceli, umieszczenia
jak największej liczby izb i lokatorów na dostępnej powierzchni działki. Podobnie jak budowle Żoliborza czy
Ochoty, światli spółdzielcy (a jeszcze kilka lat wcześniej byli poddanymi cara!) zbudowali go w opozycji
do architektury kamienic – stąd cofnięta centralna częśd frontu i zastąpienie niedoświetlonego podwórkastudni dziedziocem otwartym na ulicę Mokotowską.
Bardzo podobny układ, chod znacznie bardziej przyszłościowy styl i późniejszą o kilka lat datę
budowy, rozpoznajemy przy ul. Jaracza 3. Prosty, funkcjonalny, pozbawiony ozdób na elewacjach dom
zaprojektował Piotr Kwiek na zamówienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Domostwo”. Budowa z lat
1930-1931 wpisywała się w modernistyczny design i inteligencki klimat nowoczesnego Powiśla. Wyjątkowej
urody klatki schodowe do dziś zachwycają koneserów dobrej architektury.
Architekturze tej przyświecała idea spółdzielczości – wspólnego działania, sprawiedliwego podziału,
równych szans i dostępu do dóbr. Ten zamysł da się rozpoznad w układzie budowli położonych w różnych
częściach miasta. Na podobny dziedziniec otwarty w kierunku ulicy i równoprawnośd elewacji trafiamy przy
ul. Czerwonego Krzyża 6 (pierwotnie 11, 1927-1928, proj. Józef Napoleon Czerwioski i Wacław Heppen).
Sprawdzamy, kto budował. Kamienicznik z chęci zysku? Niemożliwe... I rzeczywiście - Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa „Domostwo”, która nawet podjęła uchwałę, by każde mieszkanie miało
jednakowy dostęp do światła dziennego!
Inne otwarte podwórze uzyskano, rezygnując z frontowej części kamienicy w Alejach Jerozolimskich
99 (pierwotnie 93, 1910-1911, proj. Artur Gurney). Ale na tym koniec prolokatorskich ustępstw: oficyny
wzniesione w głębi parceli tworzą już klasyczną studnię. Dom musiał chyba jednak powstad z chęci zysku.
Sprawdźmy... Oczywiście inwestorem nie była żadna spółdzielnia lecz osoba fizyczna: Stanisław Rostkowski.
O równości bądź nierównościach miał informowad niepozorny epitet dodawany po słowie „dom” –
„dochodowy” lub „zbiorowy”. Dom dochodowy to synonim kamienicy. Określenie to, jako bliskoznaczne,
używane było na ziemiach polskich zarówno przez poddanych cara, jak i obu cesarzy, używane jest nadal
w wielu artykułach i wypowiedziach. Zazwyczaj odnosiło się do okazałych, najbardziej eleganckich kamienic
budowanych w prestiżowych lokalizacjach na przełomie XIX i XX w. oraz „lux-ów” - wyjątkowo luksusowych
i nowoczesnych inwestycji z lat 30. XX w. Prasa i działacze lewicowi sarkali na wystawnośd „lux-ów”, wokół
których w naturalny sposób tworzyły się ulice i całe dzielnice bogactwa. Uważali, że miasto – jak we
wszystkich wcześniejszych epokach – ulegało podziałowi na getta poszczególnych warstw społecznych.
I znów kamienica wywoływała rozwarstwienie, poczucie wykluczenia jednych i namaszczenia drugich.

Współcześnie najbardziej znany z nazwy dom dochodowy w Warszawie to ten „O Trzech Frontach”
przy placu Trzech Krzyży, między Alejami Ujazdowskimi a ulicą Mokotowską. Jarosław Zielioski pisze
w trzynastym tomie Atlasu Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy o eklektycznym „domu
dochodowym”, zbudowanym dla braci Mikołaja i Piotra Ziłowów przy Nowogrodzkiej 42. Przy Wilczej 9A
pięknie prezentuje się inna, niedawno odnowiona kamienica baronów Bispingów, wzniesiona jako
„czynszowy dom dochodowy”. Nie miał szczęścia dotrwad do naszych czasów ogromny Dom Dochodowy
Teatrów Rządowych przy Trębackiej 10, na rogu Wierzbowej, projektowany przez Stefana Szyllera. Dziś
na tej i sąsiednich działkach stoi jeszcze większy gmach Teatru Wielkiego. O niegdyś „eleganckich domach
dochodowych przy Siennej” pisze varsavianista Jerzy S. Majewski. Można też spojrzed za granicę –
w białoruskim Miosku jedną z ciekawszych architektonicznie kamienic jest modernistyczny dom dochodowy
Jadwigi Kostrowickiej u zbiegu ulic Kirowa i Wołodarskiego. Bliżej – na warszawskiej Ochocie – warto też
odnotowad wczesnomodernistyczny Dom Dochodowy Pocztowej Kasy Oszczędności przy ul. Filtrowej 68,
projektu Józefa Handzelewicza (powstał w 1926 r., obok młodszy o 3 lata, drugi dom czynszowy PKO przy
Filtrowej 70, pozbawiony wszystkich zdobieo w trakcie powojennej odbudowy).
Domy dochodowe z lat 20. XX wieku odpowiadały czasem na oczekiwania mieszkaoców – np.
kamienica przy Filtrowej 68 ma pięd podwórek w takim układzie, by żadne nie stało się studnią odcinającą
całkowicie dostęp do światła słonecznego. Wyposażano je często w nowoczesne urządzenia – centralne
ogrzewanie, centralne odkurzacze, windy, łazienki, bieżącą wodę i kanalizację. Jednak ze względu na chęd
maksymalizacji zysku z danej posesji, pozostały kamienicami – ciaśniej usytuowanymi względem sąsiednich
budynków niż spółdzielcze domy zbiorowe, z frontowymi fasadami strojniejszymi zdecydowanie od innych
elewacji, z układem i wielkością mieszkao zróżnicowanym w zależności od majętności rodziny a nie od jej
liczebności czy realnych potrzeb.
Wedlowski funkcjonalizm
Rewolucyjne wręcz zmiany w polskim budownictwie miejskim przyniósł skuteczny lobbing sejmowy
świetnego menedżera, inwestora, ale też filantropa i polskiego patrioty, „króla czekolady” Jana Wedla.
Dzięki niemu 1 kwietnia 1933 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla
nowowznoszonych budowli. „Lex E. Wedel” - tak rychło ochrzciła ten akt prawny warszawska ulica - okazało
się strzałem w dziesiątkę, wywołując boom inwestycyjny po latach Wielkiego Kryzysu. Inwestor mógł nie
tylko pomniejszyd kosztami budowy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ale też nie płacid
przez 15 lat podatku od nieruchomości, ani podatku od dochodów z najmu budynków oddanych
do użytkowania przed koocem 1940 r. Beneficjentami ustawy byli prywatni kamienicznicy, spółki prawa
handlowego, inne osoby prawne a nawet członkowie spółdzielni mieszkaniowych i mieszkaniowobudowlanych. Sprzedaż nieruchomości przed upływem 15-letniego okresu obowiązywania ulg,
nie powodowała utraty praw ani konieczności dopłaty Skarbowi Paostwa niezapłaconych podatków.
Właściciele parceli stosowali z powodzeniem dźwignię finansową, kredytując budowę w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Raty kapitałowo-odsetkowe kredytów hipotecznych, rozłożone na okres do
20 lat, płacono ze środków pozyskiwanych z czynszów najmu lokali w powstałych budynkach. Efekt –
w sześd lat i pięd miesięcy obowiązywania „lex E. Wedel” przed wybuchem II wojny światowej, Warszawa
wzbogaciła się o kilka tysięcy kamienic. Wydawano coraz więcej pozwoleo na budowę – ok. dwóch tysięcy
w ostatnim pełnym przedwojennym roku podatkowym 1938. Na przedmieściach rosły w oczach
funkcjonalne, modernistyczne dzielnice, zasiedlane przez rodzącą się klasę średnią.
Kamienice, czyli domy dochodowe z tego okresu w ogóle nie przypominają tradycyjnych
czynszówek. Współcześnie podejrzewane są przez niewtajemniczonych przechodniów o peerelowską

proweniencję. Stosowana paleta nazw jest w ich przypadku najszersza – od kamienicy, przez dom, blok,
po apartamentowiec. Na szczęście wiele z nich przetrwało wojnę. W ostatnich latach uczestnicy coraz
częstszych „spacerów architektonicznych”, plenerowych lekcji, wystaw i pogadanek odkrywają je na nowo
m.in. na warszawskim Powiślu. Realizacje projektów: Remigiusza Ostoja-Chodkowskiego znajdziemy przy
Tamce pod numerem 34 i przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (Solec 97 - kamienica Z. Bychowskiego), Stefana
Tworkowskiego przy ul. Dynasy 6, Stanisława Ogórka obok pod numerem 8 (kamienica J. Nechaya
i Cz. Pukioskiego). Łatwo rozpoznawalne dzięki trójbocznym, przeszklonym wykuszom, są surowe
acz eleganckie dzieła pary architektów, Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina: Żelazna 89, Konopnickiej 3,
Lwowska 7. Podobną, chod nie tak efektowną fasadę, z półkolistymi wykuszami, posiada kamienica
Andrzeja Wierzbickiego przy Al. Niepodległości 157 (oficyna przy ul. Asfaltowej), projektowana przez jego
syna Jerzego. Natomiast wybitnym przykładem zastosowania pięciu zasad architektury nowoczesnej
Le Corbusiera przez Juliusza Żórawskiego jest do dziś kamienica wybudowana dla inspiratora nowych
przepisów, Jana Wedla, u zbiegu ulicy Puławskiej i Madalioskiego, z oryginalnym freskiem Zofii Stryjeoskiej
na klatce schodowej. Drugie słynne dzieło tego architekta to „Dom z Żaglem” w luksusowej i elitarnej Alei
Przyjaciół (nr 3).

Famuły i familoki
Z „lux-ów” przenieśmy się na chwilę na drugi biegun architektury, by poznad przodków
współczesnych blokowisk. Nie sposób ich nie wspomnied, chod stanowią zupełnie osobne zjawisko
i wszelkie próby zaszufladkowania ich jako bloki czy kamienice, powinny byd surowo zabronione.
Są świadkiem dziejów swoich miast i regionów, symbolem niezwykle ciężkiej pracy robotników w wyniku
rewolucji przemysłowej XIX wieku.
Ich pierwszymi lokatorami były masy pracownicze wielkich kapitalistycznych zakładów. Może nie
jednakowe, ale bardzo podobne warunki do życia uzyskali robotnicy, którzy wprowadzili się niedługo
po upadku powstania styczniowego, w 1865 r. do pierwszego osiedla fabrycznego po północnej stronie
Wodnego Rynku w Łodzi. Były to dwu- i trzy-kondygnacyjne, podobne do siebie, ceglane, nieotynkowane
budynki. Kolejne osiedle domów Karol Scheibler kazał wybudowad już w latach 70. XIX wieku, dużo bliżej
jego gigantycznej przędzalni na Księżym Młynie - trzy rzędy dwuipółkondygnacyjnych domów rozdzielonych
pasami zieleni, wśród której zbudowano komórki lokatorskie. W ślady Scheiblera poszli inni żydowscy
fabrykanci, Ludwik Grohman i „król bawełny” Izrael Poznaoski. Księży Młyn pozostał wzorcowym osiedlem
dla całej Łodzi. Macierzyste spółki włókiennicze pokrywały koszty napraw, remontów, wywozu śmieci
i oświetlenia bloków, do których przylgnęło miano „famuł”.
Śląskim odpowiednikiem łódzkich domów familijnych są oczywiście słynne familoki. Budowane
na przełomie XIX i XX wieku z cegły, przede wszystkim dla rodzin górników, hutników i urzędników
średniego i niższego szczebla, tworzyły osiedla wokół największych zakładów przemysłowych Górnego
Śląska. Podobnie jak famuły, miały dwie lub trzy kondygnacje. Wspólne wodociągi i ubikacje (tylko
w najwcześniejszych familokach nie było kanalizacji) usytuowano na półpiętrach klatek schodowych.
Mieszkania najczęściej o powierzchni ok. 35 m² - pokój z kuchnią i czasem też komórką – zamieszkiwało
od 6 do 8 osób. Węgiel na opał trzymano w przypisanych do mieszkao komórkach, do których wchodziło się
z podwórza. Najbardziej znane zespoły familoków to Nikiszowiec w Katowicach, Kaufhaus w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu (obecna ulica Niedurnego), osiedla w Chorzowie i Rybniku-Chwałowicach. Najbardziej
charakterystyczny detal to jaskrawe, czerwone lub zielone futryny okien i parapety zewnętrzne.
Czy famuły i familoki są blokami? Podobieostwo dwóch ostatnich słów wskazywałoby, że tak.
Nie były budowane z chęci czerpania zysku z najmu a raczej ze zgody na przeznaczenie części zysku

z wielkich fabryk i kopalni, na polepszenie bytu zatrudnianych ludzi i ich rodzin, uporządkowanie otoczenia
zakładów, likwidację slumsów robotniczych. Oczywiście zmniejszenie zachorowalności pracowników,
przywiązanie ich do przedsiębiorstwa przez fakt przydziału mieszkania, zwiększało ich efektywnośd
i motywację do pracy, co podnosiło ostatecznie też dochody udziałowców. Nie można jednak nie dostrzec
w genezie tych osiedli śladów zwykłego współczucia, troski, filantropii i poczucia odpowiedzialności
u najbogatszych obywateli Cesarstwa Niemiec i Imperium Rosyjskiego.
Podsumujmy
Kamienica - to murowany, wielokondygnacyjny, miejski budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy,
ufundowany w celu pozyskiwania dochodów z czynszu wynegocjowanego z najemcami
znajdujących się w nim lokali.
Czynsz lokalowy to okresowe świadczenie należne wynajmującemu z tytułu najmu lokalu.
Wynajmującym może byd osoba fizyczna, spółka, jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Paostwa.
Natomiast nie są czynszem (chod potocznie tak się często mówi) opłaty eksploatacyjne, w tym koszty
zarządzania nieruchomością, składki na fundusz remontowy, wnoszone do kasy spółdzielni lub wspólnoty.
Wszystkie inne omawiane wyżej cechy, występujące w mniejszym lub większym nagromadzeniu,
jak styl architektoniczny, lokalizacja, osoby i forma prawna właścicieli, rok czy technologia budowy, użyte
materiały, liczba kondygnacji, wysokośd, układ i powierzchnia pomieszczeo, mogą byd efektem
dochodowego lub niedochodowego charakteru budynku i w ten sposób podpowiadad jego kwalifikację,
jednak nie są koniecznymi elementami definicji kamienicy.
Zważywszy na utarty przez wiele dekad zwyczaj mylnego nazywania niektórych pojedynczych
budynków spółdzielczych kamienicami, a jednocześnie chcąc przywrócid rozróżnienie postulowane przez
fundatorów i pierwszych mieszkaoców, należy promowad nazwę: dom spółdzielczy - niedochodowy dom
zbiorowego zamieszkania, powstały pod koniec XIX lub w pierwszej połowie XX wieku. Dzięki ich
przedwojennemu pięknu, wysokiemu standardowi i wygodzie, idea spółdzielczości ma szanse odzyskad
należny jej sentyment i respekt, utracony przez patologie wszechobecne w peerelowskich, sztucznie
i odgórnie zakładanych, pseudospółdzielczych molochach. W odniesieniu do niektórych domów łatwiej
przychodzi nam określenie bloki, chodby do osiedli WSM czy łódzkiego Osiedla im. Józefa MontwiłłaMireckiego. W wielu przypadkach (zwłaszcza budynki z lat 20. XX wieku i wcześniejsze) taka próba
spotkałaby się wszak z ogromnie silnym oporem społecznym.
Blok - murowany, wielorodzinny budynek mieszkalny, zbudowany z powtarzalnych segmentów,
w innym celu niż generowanie dochodu z czynszu.
Apartamentowcem powinniśmy natomiast określad taki budynek, który powstał z myślą o
najbardziej wymagających, jeśli chodzi o standard i komfort mieszkania, klientach deweloperów. Oczywiście
granica między blokiem a apartamentowcem jest płynna i subiektywna. Nie zawsze też cena metra
kwadratowego odzwierciedla jakośd użytych materiałów i świadczonych mieszkaocom usług. A to właśnie
decyduje o tym, czy możemy z czystym sumieniem mówid o apartamentowcu: eleganckie, drogie, solidne
wykooczenie elewacji, lokali, klatek schodowych, patio, hallów i wind, angażowanie uznanych projektantów
wnętrz, podziemny parking, całodobowa ochrona, konsjerż świadczący szeroki zakres usług, częśd wspólna
obejmująca miejsca rekreacji, basen, siłownię, salę gimnastyczną i co tylko dusza zapragnie.
Przemysław Pawlak

