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Modernizm warszawski po 1945 roku 

 

Wstęp 

Modernizm pojawił się w sztuce na początku XX wieku. Zrewolucjonizował 

urbanistykę całego świata. Był odpowiedzią na to, co działo się w miastach, wzrost znaczenia 

przemysłu, zwiększone potrzeby mieszkaniowe, masowy napływ ludności. Domy miały 

spełniać nowoczesne wymagania, miały być przede wszystkim tanie, szybko budowane, 

funkcjonalne i estetyczne. Każdy mieszkaniec miał mieć zapewnione godziwe (jednakowe) 

warunki życia, bez względu na swój status społeczny. W Polsce modernistyczne budowle 

zaczęły powstać po odzyskaniu przez Polskę niepodległości1. Wybuch II wojny światowej z 

oczywistych powodów zniweczył plany dalszej rozbudowy. Jednak po wojnie, powrócono do 

tego stylu, w którym powstawały i odradzały się wszystkie większe miasta w Polsce.  

 

Początki modernizmu 

Modernizm został zapoczątkowany ruchem  umysłowym, zainicjowany zmianami 

cywilizacyjnymi i artystycznymi poszukiwaniami schyłku XIX wieku. Modernistyczna 

postawa odznaczała się skłonnością do postępu, poszukiwania nowości, oryginalności. 

Charakterystyczna była dla twórców Młodej Polski. W sztuce okres modernizmu trwał od 

przełomu wieków do wybuchu I wojny światowej, a w niektórych krajach rozwijał się nadal po 

II wojnie światowej2. Wyróżnić można II nurty modernizmu: 

I. straszy – trwający od 1890 – 1914 roku – w sztuce była to tzw. secesja (modernizm 

naturalistyczny, purystyczny, geometryczny), będący jedynie wstępem do 

„heroicznego” modernizmu, sięgający do historii i ozdobników, 

II. drugi – powojenny, akceptujący style „geometryczne”, podporządkowany nowym 

wymaganiom społecznym i ideologii, prosty, racjonalny.  

Łączy ich wspólne pojmowanie zadań sztuki, która ma wpływać na zmianę 

społeczeństwa. Architekci czuli swe powołanie jako misję, podejmowali wspólne działania z 

innymi twórcami, m. in. projektantami, rzeźbiarzami3.  

                                                 
1 Jak „modernizować” modernizm? Zabytki architektury mieszkaniowej modernizmu, Warszawa 2014, s. 5 – 6. 
2 M. Porębski, Modernizm i modernizmy [w:] Sztuka ok. 1900, Warszawa 1969, s. 39 – 47. 
3 R. Solewski, F. Mączyński. Romantyk czy modernista (a może liberał?), Praga 2000, s. 228. 
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Styl modernistyczny jest postrzegany jako styl czasów i postaw. Do roku 1914 

charakteryzuje go upraszczanie bryły, stosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych z 

wykorzystaniem żelaza, szkła i żelbetonu. Jednolite tynki i cegła wypierają sztukaterię, 

pojawiają się najnowsze urządzenia techniczne. Budynki mają być funkcjonalne. Powstają na 

zasadzie dodawania modułów, co ułatwia rozwój taniej, masowej architektury. 

Charakterystyczne stają się linie i kąty proste oraz płaskie dachy budynków, duże przeszklone 

powierzchnie i ciągi okien4.  

W Polsce pierwszymi ośrodkami modernizmu były Kraków i Lwów. W latach 20 – tych 

wielu twórców modernistycznych przeniosło się do Warszawy i tutaj tworząc rodzimy styl Art 

Deco, a także przenosząc na polski grunt ideę Bauhausu i Le Corbusiera, tworzyli 

modernistyczne budowle. Nowoczesne modernistyczne pomysły realizowali wówczas tacy 

twórcy jak Barbara i Stanisław Brukalscy i Helena i Szymon Syrkusowie oraz Rudolf 

Świerszczyński, twórca budynków centralnych instytucji stolicy5. 

 

Zasady Le Corbusiera 

Za prekursora modernizmu uważa się Le Corbusiera, szwajcarskiego architekta. 

Propagował on masowe budownictwo mieszkaniowe (jednakowe wieżowce rozmieszczone 

symetrycznie wśród zieleni). Stworzył 5zasad nowoczesnej architektury: 

1. Płaski dach – który umożliwiał mniejsze zużycie materiałów i kosztów budowy, a także 

umieszczenie wewnątrz budynku rur spustowych oraz uzyskanie dodatkowej 

przestrzeni, wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, np. jako tarasy.  

2. Okna pasmowe – ułożone pasami, takie same na kolejnych piętrach, stanowiły element 

dekoracyjny i zapewniały doświetlenie pomieszczeń. 

3. Wolny plan – rezygnacja ze ścian nośnych i wprowadzenie konstrukcji żelbetowej 

pozwalało na dostosowanie do potrzeb mieszkańców rozkładu pomieszczeń i swobodne 

ich wydzielanie w ramach kondygnacji 

4. Konstrukcja oparta na słupach – słupy odciążały ściany budowli i stwarzały nowe 

przestrzenie (podcienia, prześwity). 

5. Wolna elewacja – ściany zostały odciążone i pozbawione dekoracji 

 

                                                 
4 Ibidem, s. 229. 
5 Ibidem, s. 231. 
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Ilustracja 1. 5 zasad Le Corbusiera na przykładzie budynku z Mokotowa (źródło: Jak 

„modernizować” modernizm? Zabytki architektury mieszkaniowej modernizmu, Warszawa 

2014) 

 

 

Modernizm to prostota, racjonalizm i użyteczność. Produkcja ma być łatwa, tania i 

dostępna dla wszystkich. Forma ma być wynikiem funkcji budynku. Jego celem jest 

projektowanie przyszłości i służba społeczeństwu, w którym wszyscy są równi6.  

 

Modernistyczne kompozycje 

Jednym z głównych elementów nowej bryły było szkło (szklane domy). Duże 

przeszklenia oraz ściany zastąpione żelbetowymi słupami, prosta forma łączonych ze sobą 

sześcianów (przypominających pudełka), płaski dach – to charakterystyczne cechy 

modernistycznych budowli. Przylegające do siebie bryły różnią się gabarytem i masą, 

kompozycja jest jednak przemyślana, harmonijna, przejrzysta. Jednolite, gładkie ściany różniły 

się kolorami, dzięki wykorzystaniu światłocienia. Nie dzielono elewacji na przednią i tylną, 

każda musiała być wykonana estetycznie, podlegająca konstrukcji budynku, wynikająca z jego 

funkcji7.  

 

                                                 
6 Ibidem, s. 232. 
7 Jak „modernizować” modernizm?..., s. 8. 


