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Fox wspomniany na stronie 330 musiał być innym członkiem tej rodziny. Według 
kolejności opisanych wydarzeń wygląda na to, że daty podane jako 8, 9, 12 lipca 
1814 r. powinny dotyczyć sierpnia (s. 363–365). 

Pozostaje mocno pogratulować Małgorzacie Karpińskiej oraz Januszowi 
Peździe za ich benedyktyński wysiłek w przygotowaniu niniejszej publikacji. 
Zyskają przez to wdzięczność historyków, którzy nie będą musieli ślęczeć nad 
rękopisem dziennika w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie ani polegać na 
wadliwym wydaniu Askenazego. Dziennik jest pasjonującą lekturą, dzięki któ-
rej czytelnik zapozna się nie tylko z wieloma zakulisowymi zmaganiami o losy 
Polski, ale także będzie mógł docenić bogatą osobowość i szerokie zainteresowa-
nia wybitnego polskiego polityka i męża stanu. Cieszyć się trzeba perspektywą 
zapowiadanych dalszych publikacji pism Czartoryskiego.

 Wacław Hubert Zawadzki 
 (Abingdon, Oxfordshire, Anglia)

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914, 
Instytut Historii PAN, Warszawa 2015, ss. 549 + 28 nlb.

Zdumiewające, że dopiero sto lat po Wielkiej Wojnie, która zamknęła klasyczny 
rozdział historii warszawskich czynszówek, pojawiła się ich monografi a. To 
sumienne i rozległe studium pozostanie zapewne na długo podstawowe dla 
tego zagadnienia. Aleksander Łupienko, związany z Instytutem Historii PAN, 
historyk, ale też — co istotne — absolwent architektury Politechniki Warszaw-
skiej, autor wielu publikacji o historii Warszawy1, ukazał genezę, przemiany 
i codzienność jej kamienic czynszowych. Zrobił to w skali szerokiej: od architek-
tury kamienic, poprzez system społeczny, którego były wykwitem, po szczegóły 
życia codziennego. 

Po dłuższych rozważaniach definicyjnych i zarysie historii kamienicy 
czynszowej w zachodnich i centralnych rejonach Europy, Łupienko zajął się, 
rzec można, materialną skorupą zjawiska. Ukazuje to już zasadniczy porządek 
książki, podzielonej na główne części „Budynek” i „Mieszkanie”. Ta skorupa 
wypełniona jest życiem społecznym, którego formy przedstawia nam Autor. 
W małym stopniu natomiast interesuje go kamienica jako element dyskursu; 
jako typ idealny, który przywoływali obserwatorzy, a przede wszystkim kry-
tycy cywilizacji mieszczańskiej. Wokół kamienicy osnuwały się przecież wątki 
propagandy politycznej, zwłaszcza kierującej się przeciw bogaczom lub Żydom. 
Antysemityzm przełomu wieków odnosił się chętnie do żydowskich kamienicz-
ników, im bardziej inwestowali przy głównych ulicach miasta. Kamienica była 
też w polu zainteresowania wielkonakładowej prasy, wchodząc w zakres jej 
 dyskursów przełomu wieków.

1 Prócz licznych artykułów wskazać należy książkę Przestrzeń publiczna Warszawy 
w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2012.
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Łupienko wybiera realność raczej niż wyobrażenie. Opisuje kilkuwiekowe 
wyłanianie się typu warszawskiej kamienicy na tle porównawczym, wykorzy-
stując obfi cie opracowania obce, w szczególności niemieckie. Trudno się bez 
nich obyć, zważywszy, że zarówno typ tzw. domu sieniowego w dawnej War-
szawie, jak i formy jej kamienic dziewiętnastowiecznych były blisko związane 
z architekturą ziem niemieckich. Autor wprowadza nas w topografi ę Warszawy, 
ukazując jej dzielnice i zróżnicowania społeczne. Wśród znanych w większości 
jej rysów zasługuje na uwagę ciekawa analiza adresów lekarzy, ukazująca miej-
ską geografi ę prestiżu (s. 101–108). Zajmuje się życiem ekonomicznym kamie-
nicy, tzn. czynszami, utrzymaniem domu, zarządzaniem, instalacjami. Następnie 
prowadzi przez domy warszawskie, interesując się sferami, które określa jako 
półpubliczną (zwłaszcza podwórko) i półprywatną (klatka schodowa) oraz pry-
watną, docierając do królestwa dziewiętnastowiecznej wyobraźni, czyli intymnej 
części mieszkania. To domena życia rodzinnego, jego ciepła, ale i jego rygoru. 
Zasadniczy model „społecznej” części narracji polega na zestawieniu pieczołowi-
cie zebranego materiału obrazującego życie warszawskich kamienic z pewnymi 
schematami wyjaśniającymi, czerpanymi głównie z zachodnich (i północnych, 
spod znaku Jonasa Frykmana i Orvara Löfgrena) analiz antropologicznych świata 
mieszczańskiego. Odnosi się więc Łupienko do ról i pozycji społecznych, współ-
zależnych od tak, a nie inaczej ukształtowanego wnętrza, interakcji między gru-
pami lokatorów, współzamieszkiwaniem przez „obcych”. Dostrzega genderowy, 
rzec można, podział mieszkań oraz przestrzenie dla dzieci. Docenić należy wraż-
liwość Autora na sfery, które przeważnie umykają historykom, w każdym razie 
jako samoistne i znaczące, mianowicie dźwięki i zapachy. Na koniec wprowadza 
w życie towarzyskie (salonowe czy balowe), toczące się w mieszkaniach, a także 
w sferę tajemnych kontaktów kulturalnych i politycznych, jakim nierzadko słu-
żyły pod władzą rosyjską (tajne komplety czy zebrania nielegalnych organizacji). 
Szkoda, że te wieńczące książkę rozdziały robią wrażenie dopisanych w ostat-
niej chwili, są krótsze i słabiej wypracowane od poprzednich. A przecież życie 
towarzyskie odgrywało w kulturze domu mieszczańskiego rolę co najmniej tak 
ważną, jak podwórkowi handlarze i cyrkowcy, którym Autor poświęca wielo-
krotnie więcej uwagi.

Do największych zalet książki należy klarowny wykład, w którym kamienica 
osadzona zostaje w szerokim kontekście kultury miejskiej. W zakresie cywili-
zacji materialnej jest to opis tak pełny, jak tylko można sobie wyobrazić. Autor 
ilustruje swoją analizę przykładami konkretnych parcel, historią ich zagospoda-
rowania, ale też wspomnieniami ich mieszkańców, co czyni całą narrację żywą 
i interesującą. Odznacza się ona umiejętnym wyczuciem szczegółu i jego powią-
zaniem z pewnymi tezami ogólnymi. Te zaś są oparte na solidnej podstawie 
różnojęzycznej literatury przedmiotu. Nic nie można zarzucić doborowi źródeł, 
wśród których zwracają uwagę liczne niewydane pamiętniki, głównie z zasobu 
Archiwum m.st. Warszawy i Biblioteki Narodowej. Warto podkreślić także sta-
ranny dobór ikonografi i; Łupienko potraktował ją poważnie, nie tyle jako ilustra-
cję do tekstu, ile samoistny materiał. Są to głównie drzeworyty z tygodników 
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ilustrowanych drugiej połowy XIX w., rzuty kondygnacji i plany posesji, które 
Autor nie tylko podpisał, ale i skomentował, co stanowi przykład do naślado-
wania. Zasadnicza narracja jest równie przyjazna odbiorcy, pozbawiona spię-
trzeń danych liczbowych i tabel, które atakują czytelnika przeciętnej monografi i 
naukowej. Wykreśliłbym tylko okropny „syreni gród” (s. 89), który pojawia się 
na szczęście raz, a rosyjskiemu sprzedawcy lodów przypisałbym okrzyk „sachar 
marożennyj!”, a nie „sachar marożny” (s. 194). I przeszedłbym, pochwaliwszy 
pracę, do wskazania dwóch jej osobliwości: merytorycznej i edytorskiej.

Pierwsza może — paradoksalnie — umknąć uwadze w czasie lektury, a prze-
cież wydaje się uderzająca. Wśród przebogatej literatury przedmiotu, na któ-
rej Autor się oparł, brak zupełnie prac dotyczących rozwoju miast imperium 
rosyjskiego. Nie tylko śladu literatury w języku rosyjskim (choć znajdujemy 
nawet coś po węgiersku), co zresztą Autor zapowiada (s. 18), ale nie ma nic, co 
by dotyczyło rozwoju Petersburga, Moskwy, Rygi czy Odessy, miast, w których 
kręgu rozwijała się przecież Warszawa. W istocie została tu umieszczona wyłącz-
nie wśród odniesień, oddziaływań i dyskursów zachodnioeuropejskich. A prze-
cież podlegała nie tylko rosyjskiej administracji, ale też wpływom kulturowym, 
już choćby poprzez fakt kształcenia się architektów w Petersburgu czy Rydze 
i napływ migrantów z głębi cesarstwa. Autor zdaje się przechodzić nad tymi 
sprawami do porządku dziennego, ewentualne zaś wpływy architektury rosyj-
skiej kwituje stwierdzeniem (s. 120) o ich nikłym znaczeniu, rzekomo z powodu 
trwania polskiego narodowościowego nadzoru budowlanego Warszawy. Czytel-
nik pożądałby bardziej przekonujących argumentów. Oczekiwałby też zapewne 
odniesienia się Autora do specyfi ki wyborów estetycznych inwestorów i archi-
tektów warszawskich, którzy na przykład pozostawali w dość chłodnym sto-
sunku wobec art nouveau i rzadko w projektach kamienic odwoływali się do 
tzw. stylu narodowego. 

Należałoby się tu odnieść do klimatu życia kulturalnego i intelektualnego 
Warszawy, a zwłaszcza do znaczenia pozytywizmu. Wszystko to odbijało się 
na wyglądzie kamienic, co w tym „fasadowym” społeczeństwie miało przecież 
ogromne znaczenie. Fasadom kamienic, które nierzadko przedstawiały symbo-
liczne opowieści ze sztukaterii, Łupienko poświęca zresztą mało uwagi. Ogól-
nie biorąc, ta jednostronnie zachodnia perspektywa oglądu Warszawy znacząco 
różni się od tradycji historiografi i zajmującej się Królestwem Polskim, która 
przecież czerpie szeroko z rosyjskich dyskursów. Być może oddaje to pewną 
sytuację kulturową, w jakiej znajduje się dziś historyk polski, wiązany możliwo-
ściami grantowymi i dostępem do bibliotek raczej z Zachodem niż Wschodem. 

Przemyślenia wymagałaby także pewna edytorska cecha książki Łupienki. 
Tekst podzielony jest na bardzo liczne podrozdziały, niekiedy minimalnej obję-
tości (mniej niż pół strony), co w założeniu pomaga czytelnikowi szukającemu 
danego podtematu za pomocą spisu treści. Dzieje się to jednak kosztem nad-
miernego, moim zdaniem, poszatkowania narracji. Dotyczyłoby to zwłaszcza 
partii o życiu społecznym na podwórku i o wyposażeniu mieszkań. Wydaje mi 
się, że bardziej funkcjonalne byłoby danie czytelnikowi „nawigacji” w postaci 
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dobrego indeksu rzeczowego. Dzieło zaopatrzono tymczasem w konwencjonalne 
indeksy osób oraz nazw topografi cznych. Oba w znikomym stopniu poma-
gają odbiorcy, którego w kontekście tematu książki na ogół bardziej intere-
sują aspekty technicznego, społecznego czy kulturalnego życia kamienicy, niż 
(szczerze mówiąc) dość przypadkowe osoby czy adresy wzmiankowane w tek-
ście. O ile brak „wschodniego” wymiaru pracy historyka, zajmującego się Króle-
stwem Polskim, wydaje mi się jakąś nowością, o tyle sporządzanie indeksu osób 
uważam za działanie rutynowe wydawcy. Podejrzewam, że takie indeksy służą 
w pierwszym rzędzie kolegom historykom, który sprawdzą, czy zostali cyto-
wani. Indeks nazw ulic może się przydać miłośnikom Warszawy, orientującym 
się w jej geografi i. Natomiast indeks rzeczowy (dobre znajdujemy w książkach 
anglosaskich), zawierający na przykład takie hasła jak „fasada”, „pozytywizm” 
albo „antysemityzm”, byłby przyjazny zwłaszcza dla tych czytelników, którzy 
poszukiwaliby szerszych odniesień w pracy o takim rozmachu.

 Błażej Brzostek
 (Warszawa)

Sławomir Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie 
polityki, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, ss. 1000

Biografi e sławnych ludzi nadal cieszą się zainteresowaniem naukowców. Życio-
rysy polityków, artystów, literatów, a nawet lokalnych działaczy społecznych 
stają się niekiedy kronikami ich losów, lecz Sławomir Kalbarczyk napisał kronikę 
bez kronikarskich naleciałości. 

Szczegółową ocenę recenzowanej pozycji rozpocząć wypada od kilku słów 
dotyczących struktury. Na jej schemat wpływ miało życie i dokonania głównego 
bohatera, które okazały się tak wielowątkowe, że Sławomir Kalbarczyk musiał 
dokonać fragmentyzacji, czyli rozbicia na mniejsze zagadnienia i osobnego 
omówienia niektórych wątków pobocznych. Książka ma klasyczny układ z tą 
jednakże różnicą, że Autor zrezygnował z rozdziałów na rzecz części. W obrę-
bie każdej z nich, posiadającej zresztą tytuł, wyszczególnione zostały „punkty”, 
które de facto są właśnie rozdziałami; niektóre z nich mają również podrozdziały. 
Konstrukcja ta ma swoje odzwierciedlenie w spisie treści. Jednakże po lekturze 
całości zauważyć należy, że brakuje w tym ostatnim bardziej szczegółowych 
zagadnień, które Autor w tekście zasadniczym wyróżnił pogrubieniem. Jeszcze 
inną strukturę ma część druga (najważniejsza w całej pracy), albowiem podzielił 
ją Kalbarczyk dodatkowo na trzy „podczęści”, nadając każdej z nich tytuł. Nie 
chodzi mi bynajmniej o to, by szukać „dziury w całym”, ale o zwrócenie uwagi 
na nieco utrudniony dostęp do interesujących czytelnika kwestii szczegółowych. 
W moim przekonaniu wymienienie tych elementów (podrozdziałów do podroz-
działów) w spisie treści byłoby z korzyścią dla książki. 
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