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charakteryStyka tematu pracy

wStęp

Budowa dzielnicy nowe miasto w szczecinie, rozpoczęta w 1845 r. stała się pierw-
szym  krokiem w kierunku  ukształtowania  nowoczesnego miasta.  zniesienie  forty-
fikacji zapowiadało nie tylko rozwój przestrzenny miasta, ale cały szereg przemian 
gospodarczych i kulturowych. powstała na terenie dawnych fortyfikacji nowoczesna 
dzielnica w przeważającej swej części została wypełniona miejską zabudową czyn-
szową zrealizowaną w duchu pierwszej fazy historyzmu. obszar, który został zabu-
dowany w dość krótkim czasie stanowił spójny stylistycznie obraz XiX wiecznego kra-
jobrazu miejskiego, dając jednocześnie świadectwo „formowania się nowego języka 
wypowiedzi właściwego stuleciu.”1 Główna ulica Lindenstrasse (do 1857 roku wznie-
siono przy niej już 31 kamienic) została zabudowana w całości do 1860 r. w tym 
samym czasie około 60% parceli bocznych zostało wypełnionych zabudową zaś, jak 
podaje włodzimierz stępiński w 1869 roku na nowym mieście została już tylko jed-
na wolna parcela.2 układ urbanistyczny, nowo zaprojektowanej dzielnicy, który dzisiaj 
można nazwać zachowawczym, cechował się raczej rozsądnym, ekonomicznym wy-
korzystaniem niewielkich przestrzeni. wpisywał się on jednak w podstawowy kanon 
urbanistyki obowiązujący na początku XiX w., prymujący układ prostopadłych ulic 
z ideą wyeksponowania widokowego jednej z nich. schemat urbanistyczny złożony 
z siatki o ścisłej regularności prostopadłych względem siebie ulic z wytyczoną głów-
ną arterią znalazł wcześniej swoje zastosowanie zarówno w zrealizowanym projekcie 
nowego miasta autorstwa jamesa craiga w edynburgu z 1766 roku, jak i w opar-
tych  na  francuskich wzorach  (colberta)  berlińskich  nowych  dzielnicach:  dorothe-
enstadt z 1663 r. z promenadą unten den Linden oraz związana z nią późniejszą 
dzielnicą  Friedrichstadt  z 1721-1736 r.  architektura szczecina nie  była wynikiem 

1  z. ostrowska-kębłowska, architektura i budownictwo w poznaniu w latach 1790 -1880, państwowe wydawnictwo na-
ukowe, warszawa-poznań 1982, s.13

2  w. stępiński, dzieje szczecina 1806-1945, tom iii, pod red. Bogdana wachowiaka, wydawnictwo „13 muz”, szczecin, 
1994, s.54
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działania samodzielnego, odrębnego środowiska artystycznego. w tym mieście nie 
funkcjonowała  żadna  odrębna  szkoła  przez  co  nie można  tu mówić  o wewnętrz-
nym i samodzielnym rozwoju artystycznym, a raczej o czerpaniu wszelkich inspira-
cji z zewnątrz. na terenie miasta działało jednak wielu dobrze przygotowanych do 
zawodu budowniczych, murarzy, sztukatorów a w późniejszym okresie również ar-
chitektów. powstająca dzięki nim architektura nie odbiegała pod względem wartości 
artystycznych od budowli realizowanych wówczas w pobliskich, wiodących pod tym 
względem ośrodkach miejskich, takich jak Berlin czy Greifswald. 

obecny obraz dzielnicy daleki jest od wizji świetności, którą niegdyś roztaczał, przez 
co  wymaga  szeroko  zakrojonych  działań  rewitalizacyjnych.  pozostawiony  współ-
cześnie  na  uboczu  inwestycji  miejskich  ulega  niszczącemu  działaniu  czasu  oraz 
niewłasciwych  decyzji  inwestycyjnych.  zdegradowane  obszary  dzielnicy  pozostają 
niejednokrotnie w gestii  ich mieszkańców, od których  trudno wymagać atencji dla 
historycznej wartości zabudowy, w której mieszkania nie zostały wyposażone choćby 
w sanitariaty. w ten sposób popadają one w ruinę. wysublimowany dekor pokrywa-
jący fasady kamienic znika obecnie pod grubą warstwą wtórnie narzuconego tynku, 
i tylko gdzieniegdzie w skutek jego złuszczenia, odkryciu uległ pierwotny charakter 
dekoracji stiukowych. dzięki temu można dziś docenić niegdysiejszą świetność stoją-
cych tu kamienic. zamiarem autorki w niniejszej pracy było aby sens niniejszej pracy 
wykraczał poza ustalenia naukowe zyskując wymiar praktyczny stał się przydatny dla 
współczesnych inwestorów i projektantów jak i samych mieszkańców decydujących 
o obecnym charakterze opisywanej dzielnicy.

praca  powstała  na  wydziale  Budownictwa  i architektury  w ramach  realizowane-
go przez katedrę historii  i teorii architektury zachodniopomorskiego uniwersytetu 
technologicznego w szczecinie, tematu badawczego: Badania nad historią, rozwo-
jem i transformacją form osadniczych oraz metodami rewitalizacji miast.

niniejsza  monografia  stanowi  równocześnie  składnik  zainicjowanego  w bieżącym 
roku przez katedrę historii i teorii architektury, na wydziale Budownictwa i architek-
tury zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w szczecinie w szcze-
cinie cyklu wydawniczego o nazwie teka zachodniopomorska współfinansowanego 
przez marszałka województwa zachodniopomorskiego.
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określenie zakreSu i celu pracy

obszar  badań  obejmuje  pod  względem  terytorium  historyczną  dzielnicę  szczecin 
–nowe miasto  –  stettin  neustadt,  która  powstała  po  1845 r.  została  ona wyod-
rębniona w trakcie analiz i studiów w „studium urbanistyczno-konserwatorskim do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Miasto w szcze-
cinie”, jako jednostka historyczno-krajobrazowa charakteryzująca się spójną genezą 
historyczną oraz  jednolitymi cechami fizjonomicznymi.3 Zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w wyżej wspomnianym studium do obszaru badań włączony został również 
kwartał zabudowy wzniesionej między ulicami czarneckiego i owocową ze względu 
na cechy fizjonomiczne zbieżne z obszarem historycznej dzielnicy nowego miasta. 

celem badań było dokonanie pogłębionej analizy typologicznej kompozycji fasad ka-
mienic czynszowych wchodzących w skład tkanki architektonicznej dzielnicy nowe 
miasto w szczecinie, umożliwiającej określenie wartości artystycznej cechującej hi-
storyczną, miejską zabudowę mieszkalną tego obszaru oraz wyłonienie archetypów 
formalnych tej zabudowy czyli modeli mogących posłużyć w procesie uzupełniania 
tkanki historycznej nowymi obiektami lub zespołami architektury.

Biorąc pod uwagę kurtynowy charakter fasad kamienic polegający na architektonicz-
nym i artystycznym opracowaniu elewacji nie powiązanej z układem przestrzennym 
wnętrza budynku, a służącym scenograficznej oprawie ulicy podjęta w niniejszej pra-
cy problematyka charakteru fasad kamienic czynszowych poł. XiX w. stanowi odręb-
ne zagadnienie badawcze. 

metoda badawcza

w niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania miejskiej zabudowy czynszowej 
zrealizowanej w szczecinie od 1845 r. do ok. 1880 r., ze szczególnym uwzglednie-
niem wartości artystycznych manifestujących się w ukształtowaniu kompozycyjnym 
fasad kamienic czynszowych. metodą badawczą obraną przez autorkę jest metoda 
badań historyczno-interpretacyjnych  oparta  głownie  na  badaniach  typologicznych. 
aby przeprowadzić pogłębioną analizę typologiczną autorka dokonała również retro-
spektywnego przeglądu form kształtującej się  jeszcze w XViii w. w miejskiej zabu-
dowie czynszowej szczecina. materialną podstawę badań stanowiły tu w znacznej 
mierze obiekty już dziś nie istniejące, zachowane jedynie w formie projektów prze-

3  studium urbanistyczno- konserwatorskim do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla nowe miasto 
w szczecinie opracowane pod kierunkiem dr inż. arch. heleny Freino
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chowywanych w aktach nadzoru Budowlanego w archiwum państwowym w szcze-
cinie oraz na archiwalnych zdjęciach. kwerenda archiwalna przeprowadzona w ar-
chiwum państwowym w szczecinie, w dziale technicznym niemieckiego magistratu 
miasta szczecin (magistrat der stadt stettin) zawierającym akta policji Budowlanej 
(Baupolzei)  pozwoliła wyłonić  kilkadziesiąt  obiektów architektury  cywilnej  –  czyn-
szowych kamienic miejskich, które stanowiły podstawę dla przeprowadzonych przez 
autorkę analiz kompozycyjnych dotyczących ukształtowania estetycznego fasad tych 
budowli. autorka zapoznała się również z materiałami dostępnymi w archiwum wo-
jewódzkiego urzędu ochrony  zabytków w szczecinie.  dostępny w archiwum ka-
talog XiX –wiecznych kamienic szczecina (nowe miasto) wykonany w 1982 r. na 
zlecanie urzędu wojewódzkiego wydziału kultury  i sztuki wojewódzkiego konser-
watora zabytków w szczecinie, opracowany przez marię kępińską oraz w studium 
urbanistyczno – konserwatorskim do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla nowe miasto w szczecinie, opracowanym pod kierunkiem dr inż. 
arch. heleny Freino, stanowiły dodatkowe źródło informacji pomocne do uszczegó-
łowienia badań.

w wyniku przeprowadzonych analiz wyłonił się w pierwszej mierze architektoniczny, 
artystyczny obraz badanej dzielnicy nowe miasto, jak również ciekawy obraz środo-
wiska budowniczych i związanych z nią inwestorów.

aktualny Stan badań w zakreSie problematyki dotyczącej 
tematu pracy

podjęta  w niniejszej  pracy  problematyka  dotyczy  przede  wszystkim  zagadnienia 
kompozycji  fasad  kurtynowych XiX  – wiecznych miejskich  kamienic  czynszowych 
wzniesionych  w dzielnicy  nowe  miasto  w szczecinie  zrealizowanych  jako  odręb-
ne zagadnienie projektowe i jako takie podlegające odrębnej analizie. realizowany 
przez autorkę temat, mimo sprecyzowania zasięgu badań poprzez zawężenie go do 
jednej, historycznej dzielnicy miasta szczecin –nowe miasto, powstałego w określo-
nej czasoprzestrzeni, wymaga zgłębienia szerszego kontekstu tła historycznego, jak 
i odniesień do podobnych realizacji z obszaru europy.

w toku badań autorka wyodrębniła kluczowe zagadnienia pomocne w opracowaniu 
podjętego tematu, przeprowadzając analizy wcześniejszych opracowań naukowych 
dotyczących:
–  klasycyzmu i historyzmu w europejskiej architekturze i sztuce,
–  zagadnienia kształtowania fasad kamienic miejskich w XiX w., w europie,
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–  charakterystyki  rozwiązań  urbanistycznych  i architektonicznych  w XViii  i XiX 
wiecznym szczecinie realizowanych na tle dokonań europejskich, 

–  zagadnień kompozycji dzieła architektonicznego,
–  kwestii funkcjonowania i charakteru detalu architektonicznego w XiX wiecznej ar-
chitekturze,

–  problematyki kolorystyki fasad w omawianym okresie.

prowadzone na szeroką skalę badania nad sztuką i architekturą XiX w. objęły swym 
zakresem całe spektrum zagadnień, a realizowane są przez przedstawicieli różnych 
dziedzin naukowych. szczególne miejsce w tych badaniach zajmuje przestrzeń miej-
ska pojmowana nie tylko jako miejsce koncentrujące w sobie wszelakie procesy: od 
społecznych  po  kulturowe,  ale  postrzegana  jako  „całościowe  dzieło  artystyczne”4. 
wśród szeregu publikacji, jako cenne dzieła wymienić należy książki zdzisławy toł-
łoczko, takie jak: „sen architekta, czyli o historii i historyzmie architektury XiX i XX 
wieku: studia i materiały.” „Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XiX wie-
ku”, „architektura i społeczeństwo : przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki 
w niemczech od około  roku 1850 do około  roku 2000”,  reprezentujące przykład 
historii  architektury  ujętej  interdyscyplinarnie,  obejmującej  holistyczne  sprzężenie 
wielu  dziedzin  wiedzy,  jak  filozofia,  socjologia,  estetyka  czy  antropologia  kultury. 
w latach  wczesniejszych  problematyka  architektury  i sztuki  XiX  w.  podejmowana 
była  na wielu  konferencjach,  sympozjach  i sesjach  naukowych wynikiem  których 
ukazały się cenne publikacje zbiorowe takie  jak: sztuka 2 połowy XiX w. materia-
ły  sesji  stowarzyszenia historyków  sztuki,  łódź,  1971, myśl  o sztuce, materiały 
z sesji stowarzyszenia historyków sztuki, warszawa, 1974, eklektyzm i eklektyzmy 
materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego stowarzyszenie historyków sztuki 
oddział w łodzi, listopad 1992, red. jadwiga szewczyk, łódź 1993, sztuka XIX wieku 
w polsce : naród – miasto : materiały sesji stowarzyszenia historyków sztuki, poznań, 
grudzień 1977, pwn 1992, red. haliny Lisińskiej, sztuka około 1900 w europie środ-
kowej. centra i prowincje artystyczne., materiały międzynarodowej konferencji zorga-
nizowanej w dniach 20-24 października 1994, recepcja renesansu w XiX i XX wieku  
materiały sesji stowarzyszenia historyków sztuki, łódź – listopad 2002, red. mał-
gorzata  wróblewska  markiewicz,  łódź  2003.  problematyka  podejmowana  w po-
wyżej wymienionych materiałach  stanowi  cenne,  interdyscyplinarne  spojrzenie na 
zagadnienia kształtujące artystyczny charakter omawianej epoki stanowiące tło dla 
zmian stylowych zachodzacych w architekturze XiX w. ważkim głosem w dyskusji 
o historyzmie w architekturze europejskiej jest praca autorstwa piotra krakowskiego 
teoretyczne podstawy architektury wieku XiX, opublikowana w 1979 roku zeszytach 

4  m. porębski, pojęcie stylu w badaniach nad sztuką XiX i XX w., Bhs 40, 1978, s. 42



12

naukowych uj, w której to autor w syntetyczny sposób wyłuszcza podstawowe za-
gadnienia związane z światopoglądowym tłem ukształtowania sie stylu oraz przeja-
wach stylu i treści w architekturze XiX w. ważna w tym kontekście jest również praca 
autorstwa marka zgórniaka zatytułowana wokół  renesansu w architekturze XiX w. 
opublikowana w 1984 roku również w zeszytach naukowych uj., wydana ponow-
nie nakładem autora w 2013 roku pod tytułem wokół renesansu w architekturze XiX 
w. podstawy teoretyczne i realizacje5, w której autor przygląda się wnikliwie zjawisku 
funkcjonowania neorenesansu i jego koncepcjom przyjmowanym w dziewietnasto-
wiecznej architekturze.

wśród syntetycznych wypowiedzi na temat historyzmu w sztuce i architekturze nale-
ży wspomnieć wypowiedź zofi ostrowskiej – kębłowskiej ujetą w artykule jeszcze raz 
o historyźmie w wieku XiX, wydanym w publikacji kultura i sztuka szczecina w la-
tach  1800-1945, materiały  seminarium oddziału  szczecińskiego  stowarzyszenia 
historyków sztuki, stowarzyszenie historyków sztuki, szczecin,1999 oraz artykuł 
autorstwa irmy koziny zatytułowany aspekty stosowania pojęcia [historyzm] w ba-
daniach nad architekturą XiX wieku, opublikowany w roczniku historii sztuki XXiii, 
warszawa w 1998 roku, jak również wcześniejsze autorstwa andrzeja roterrmund 
jean nicolas Luis durand a polska architektura 1 połowy XiX w, artykuł z 1990 r. 
czy artykuł wydany w 1974 roku w ramach publikacji zbiorowej myśl o sztuce, ma-
teriały sesji stowarzyszenia historyków sztuki, warszawa zatytułowany rola doktry-
ny jean nicolas Luis duranda w architekturze europejskiej w i poł XiX w. dotyczące 
wpływu  doktryny  jean  nicolas  Luis  duranda  na  architekturę  europejską  i polską 
w pierwszej połowie XiX w. istotną wypowiedź w dyskusji na temat kształtowania się 
stylu w sztuce XiX wieku zawiera artykuł autorstwa mieczysława porębskiego zatytu-
łowany pojęcie stylu w badaniach nad sztuką XiX i XX w, opublikowany w Biuletynie 
historii sztuki w 1978 roku.

zagadnienie kształtowania fasad kamienic miejskich w XiX w., w europie jako od-
rębny temat badań dostępne są w postaci publikacji autorstwa piotra krakowskiego 
w pozycji zatytułowanej Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą 
XiX w.,wydanej w 1981 roku, w serii prace z historii sztuki, zeszytów naukowych 
uniwersytetu jagielońskiego, przez co stanowią wyjątkowo cenną pozycję. pozosta-
łe  liczne  opracowania  naukowe dotyczące  architektury miejskiej  XiX w.  podejmu-
ją problematykę  fasad kamienic miejskich z tego okresu,  jako zagadnienie ogólnie 
prezentowane na  tle  rozwoju  form stylowych w architekturze XiX w., badź  zacho-
dzących wówczas w miastach przemian społecznych i kulturowych. są to ponadto 

5  m. zgórniak Wokół renesansu w architekturze XIX w.Podstawy teoretyczne i realizacje, wydawca marek zgórniak, kraków 
2013
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liczne publikacje dotyczące rozwoju przestrzennego konkretnych miast europejskich, 
w których problematyka kształtowania fasad kamienic miejskich jest jednym z wielu 
zagadnień, przez co temat ten realizowny jest na zasadzie ogólnych zestawień. 

wśród  literatury  tematu  ważne  są  pozycje  literaturowe  powstałe  w XiX  w.  wśród 
nich  znajdują  się  opracowania  fachowe  np.  literatura  podręczników  lub  poradni-
ków budowlanych, z których czerpiemy podstawową wiedzę dotyczącą realizowanej 
podówczas praktyki budowlanej. dobrym przykładem  jest podręcznik autorstwa F. 
radwańskiego zatytułowany nauka budownictwa dla użytku uczniów instytutu tech-
nicznego krakowskiego cz 1. wydany w  krakowie w 1842 r. autor wspomnianego 
podręcznika podaje  typologię  zabudowy miejskiej XiX w. w tym  również kamienic 
czynszowych, równocześnie przeprowadzając analizę historyczną ukształtowania się 
form konstrukcyjnych oraz dekoracyjnych stosowanych w architekturze XiX w. waż-
nym źródłem wiedzy dotyczącej technik budowlanych i dekoracyjnych stosowanych 
w kształtowaniu architektury w XiX w. są również czasopisma i broszury  fachowe, 
oraz liczne wzorniki gotowych elementów dekoracyjnych. przykładem może być pi-
smo  fachowe  zeitschrift  für  praktische Baukunst, w którym publikowano  projekty 
uznanych architektów ze środowiska berlińskiego,  takich  jak: edmund knoblauch, 
Friedrich hitzig, który to wzbogacił i urozmaicił wzory opracowane przez karla Frie-
dricha schinkla, czy eduarda tizt, względnie wzorniki Vorbilder für Fabrikanten und 
handwerker autorstwa schinkla wydawane w Berlinie w latach 1821 – 1837. istot-
ne dla podjętej przez autorkę  tematyki  informacje odnaleźć można również w pol-
skich pismach z omawianego okresu, takich jak krakowskie czasopismo techniczne 
czy przegląd techniczny.

niezmiernie  ważną  pracą  dotykającą  problematyki  kształtowania  fasad  kamienic 
w XiX  w.  jest  praca  zofi  ostrowskiej-kębłowskiej  pt.  architektura  i budownictwo 
w poznaniu  w latach  1790  -1880  wydaną  przez  państwowe  wydawnictwo  na-
ukowe, warszawa-poznań w 1982 r. autorka w sposób wyczerpujący przedstawiła 
w niej charakter zabudowy miejskiej, w tym kamienic czynszowych kształtujący się 
w XiX w. w poznaniu. praca ukazuje wybrane aspekty kształtowania architektury na 
tle sytuacji społecznej i kulturowej w mieście. autorka porusza równocześnie wątek 
środowiska projektantów działających w opisywanym okresie w poznaniu, jak rów-
nież w ośrodkach przyległych. wśród prac naukowych poruszających badaną pro-
blematykę należą publikacje zawierające analizę zabudowy miejskiej zrealizowanej 
w poszczególnych miastach w polsce. należą do nich: publikacja jadwigi roguskiej 
pt:   architektura i budownictwo mieszkaniowe w warszawie w drugiej połowie XiX 
i na  początku  XX wieku  :  architektura willowa, wydana  przez wydawnictwo poli-
techniki warszawskiej w warszawie w 1986 r., publikacja B.m. pawlickiego zaty-
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tułowana  kamienice  mieszczańskie  zamościa.  problemy  ochrony.,  wydana  przez 
politechnikę  krakowską w krakowie, w 1999r.,  publikacja  agnieszki  zabłockiej  – 
kos zatytułowana neorenesans w architekturze mieszczaństwa wrocławskiego, ar-
chitektura wrocławia wydana  pod  redakcją  kolegium redakcyjne  instytutu  archi-
tektury, sztuki i techniki politechniki wrocławskiej przez wyd. werk we wrocławiu 
w 1995  r., czy artykuł opublikowany w czasopiśmie wiadomości konserwatorskie, 
26/2009 autorstwa j., skarbeka i a.peszko pt.: kamienica mieszczańska w Brzegu. 
Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie wyni-
ków badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998−2009 oraz 
materiały zebrane pod redakcją m. sołtysik w książce kamienica w krajach europy 
północnej, wydanej przez nadbałtyckie centrum kultury, wydział architektury poli-
techniki Gdańskiej w 2004 r.

obszar nowego miasta w szczecinie był uwzględniany w polskiej literaturze przed-
miotu  po  1945 r.  i wcześniej  w niemieckiej  literaturze  przedmiotu,  oraz  w kon-
serwatorskich  dokumentach  naukowo-historycznych  opracowanych  dla  niektórych 
obiektów z obszaru badanego osiedla, mimo to jak postuluje tomasz wolender, pod 
kątem historyczno-architektonicznym wciąż nie jest wystarczająco rozpoznany. 

cennym  materiałem  dotyczacym  podjetej  przez  autorkę  problematyki  jest  zatem 
opracowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem haliny Freino studium urba-
nistyczno-konserwatorskie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
osiedle nowe miasto w szczecinie, wyniki przeprowadzonych badań opublikowane 
i omówione zostały przez t. wolendera w artykule pod tytułem „osiedle nowe miasto 
w szczecinie – problematyka konserwatorska w studium urbanistyczno-konserwa-
torskim do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego” w zachodniopo-
morskich wiadomościach konserwatorskich w 2007 r. 

w literaturze niemieckiej cenne są szczególnie publikacje takie jak B. saal alt-stettin, 
eine stadt des preussischen styles. ein Beitrag zur Geschichte des städischen wohn-
hauses, stettin 1938,  „chronik der  innung der Baugewerke  zu stettin  vom jahre 
1380 bis 1903, waterstraat, hermann. oprac., selbstverlag der innung der Bauge-
werke, stettin,Giersberg h.j., Friedrich als Bauherr, studien zur architektur des 18. 
jahrhunderts in Berlin und potsdam, Berlin, 1986, czy o.F. Gruppe, karl schinkel 
und der neue Berliner dom, Berlin 1843 oraz wcześniejsza autorstwa davida Gilly 
zatytułowana handbuch der Land-Bau-kunst: vorzüglich in rücksicht auf die con-
struction der wohn- und wirthschafts-Gebäude; für angehende cameral-Baumeister 
und oeconomen, Germany, Berlin, 1790
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charakterystykę kształtujacej się w XViii w. zabudowy miejskiej przedstawiają w spo-
sób  kompleksowy  zasadniczo  dwie  publikacje, w tym  jedna  z nich  autorstwa m., 
słomińskiego, r. makały, m. paszkowskej  zatytułowana szczecin Barokowy. archi-
tektura lat 1630-1780 wydana przez książnicę pomorską w szczecinie w 2000 r. 
oraz artykuł autorstwa r. makały miasto pruskiego stylu. Fryderycjanski Fundusz Bu-
dowlany i jego wpływ na architekturę szczecina w XViii w.” opublikowany w książce 
„kamienica w krajach europy północnej” wydanej pod red. m.j.sołtysik przez nad-
bałtyckie centrum kultury, wydział architektry politechniki Gdańkiej w 2004 roku. 
natomiast do sposobu kształtowania się zabudowy miiejskiej kamienicy czynszowej 
wraz z wykazaniem jej typologii odnosi się piotr Fiuk w swojej pracy doktorskiej za-
tytułowanej miejska  kamienica  czynszowa  z drugiej  połowyXiX  i przełomu  XiX/XX 
wieku na  przykładzie  szczecina. charakterystyka  form  i źródeł  inspiracji  z analizą 
możliwości adaptacyjnych. opracowanej pod opieką promotorską prof. B.m. pawlic-
kiego, obronioną na politechnice krakowskiej na przełome 1999/2000 roku. autor 
powyżej wymienionej rozprawy w sposób ogólny podejmuje problematykę całej za-
budowy szczecińskiego śródmieścia w tym również zabudowy dzielnicy nowe mia-
sto. ze względu na rozległą problematykę, która realizowana jest ptrzez piotra Fiuka 
w jego rozprawie nie możliwe było syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących jednej 
tylko dzielnicy. podobna problemtyka zrealizowana została w rozprawie doktorskiej 
autorstwa krzysztofa Bizio opracowanej pod kierunkiem prof. z. paszkowskiego.

ogólne  informacje dotyczące  faktów historycznych związanych z procesem projek-
towym  i w późniejszym  okresie  budowlanym  dzielnicy  nowe miasto  w szczecine 
odnaleźć można w publikacji w. stępińskiego zatytułowanej dzieje szczecina 1806-
1945 w tomie iii, wydanej pod red. Bogdana wachowiaka przez wydawnictwo „13 
muz” w 1994 roku. pomocne w pierwszym etapie badań okazały się również infor-
macje zawarte w  publikacjach e. Gwiazdowskiej pt.widoki szczecina. źródła iko-
nograficzne do dziejów miasta od XVi wieku do 1945 roku wydanej przez muzeum 
narodowe w szczecinie w 2001 roku. 

w badaniach nad kompozycją fasad kamienic nowego miasta w szczecinie pomoc-
ne autorce były dzieła a. Basisty pt. kompozycja dzieła architektury. composition of 
a work of architecture wydane przez towarzystwo autorów  i wydawców prac na-
ukowych universitas w  2006 roku oraz tego samego autora  pt. architektura i war-
tości. architecture and values publikacja wydana również przez towarzystwo auto-
rów i wydawców prac naukowych „universitas” w  2009 roku, jak również dzieło 
e. h. Gombricha pt. zmysł porządku  :  o psychologii  sztuki dekoracyjnej, wydane 
przez  towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych „universitas” w  2009 
roku. natomiast w opracowywaniu zagadnień związanych z detalem architektonicz-
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nym,  jego  historyczną  formą  i znaczeniem  dla  kompozycji  architektonicznej  fasa-
dy cennym dziełem jest publikacja stanowiąca kompendium wiedzy autorstwa j.B. 
michałowskiego zatytułowana Formy klasyczne w architekturze wydana przez pań-
stwowe wydawnictwa techniczne w 1952 roku, jak również publikacja autorstwa z. 
mączeńskiego nosząca tytuł elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycz-
nym wydana przez wydawnictwo arkadyw 2005 roku, w której to autor dokonuje 
przegladu form elementów i detali architektonicznych poddajac je wnikliwej analizie 
historycznej. niezmiernie cenna jest wypowiedź c. krassowskiego w publikacji za-
tytułowanej aestetyczna ozdoba w architekturze w poł. XiX w., wchodzaca w skład 
pozycji książkowej pt. sztuka 2 poł XiX wieku, z 1973 roku, w której to autor w spo-
sób wnikliwy i rzeczowy dokonuje analizy formalnej zasad funkcjonowania dekoracji 
w architekturze XiX w.

cenne z punktu widzenia podjętej przez autorkę problematyki jest szereg publikacji 
autorstwa jadwigi roguskiej w tym : detal architektoniczny kamienic warszawskich 
w drugiej połowie XiX wieku  i na początku XX wieku :bramy, wydany w  kwartal-
niku architektury i urbanistyki,t. 54, z. 2, przez komitet architektury i urbanistyki 
pan w 2009 r., detal  architektoniczny  kamienic warszawskich w drugiej  połowie 
XiX  wieku  i na  początku  XX  wieku  :balkony,  wydany  w   kwartalnik  architektury 
i urbanistyki,t. 55, z. 4, przez komitet architektury  i urbanistyki pan w 2010 r., 
„kształtowanie strefy wejściowej kamienic warszawskich w drugiej połowie XiX i na 
początku XX wieku wydany w kwartalniku architektury i urbanistyki,z. 4, przez ko-
mitet architektury i urbanistyki pan w 2010 r. okna i ich oprawa architekoniczna 
w warszawskich kamienicach w drugiej połowie XiX wieku i na poczatku XX wieku, 
wydany w kwartalniku architektury i urbanistyki,t. 56 z. 1, przez komitet architek-
tury i urbanistyki pan w 2011 r. 

próbując zbadać historyczne uwarunkowania kształtowania wartości estetycznych, 
w tym  również  kolorystyki  fasad  budowli,  autorka  prześledziła  dostępną  literaturę 
zarówno źródłową, jak również współczesne wyniki badań prowadzonych nad okre-
śleniem kolorystyki zarówno poszczególnych obiektów z danej epoki estetycznej, jak 
również dotyczące próby ustalenia ogólnych zasad kształtowania wartości estetycz-
nych, w tym również koloru w danym okresie czasowym. znaczące dla rozpoznania 
problematyki  koloru w architekturze XiX w.  są  z całą pewnością pisma estetyczne 
pochodzące  z epoki  w tym  autorstwa  h.  struve  publikacja  zatytułowana  zasady 
upodobania w barwach  i ich zastosowanie do stroju,  sztuki pięknej  i wychowania 
estetycznego, wydana przez druk ig. zawiszewskiego, nowy świat w 1886 r., czy 
autorstwa G. Fielda chromatics &charmony of  color, wydana przez mr. newman, 
soho square w 1817 r. w  Londynie, jak również artykuł autorstwa F. Lachnera pt. 
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o kolorowej dekoracyi fasad, opublikowany w  czasopiśmie towarzystwa technicz-
nego krakowskiego, rok X, nr 11, 1 listopada 1896 r. w krakowie. istotne dla na-
kreślenia funkcjonujących w owym czasie przekonań estetycznych, dotyczących rów-
nież koloru, w kształtowaniu wnętrz architektonicznych i elewacji architektonicznych 
są liczne poradniki wydawane w XiX w. w tym encyclopedia of cottage, Farm and 
Villa architekture autorstwa j.c Laudona wydana w 1833 r., która zawiera miedzy 
innymi istotny dla danego okresu pogląd, mówiący o pożądanej podówczas tenden-
cji dopasowywania kolorystyki do funkcji architektonicznych. zaganienie to porusza 
również w swojej publikacji z 1821 r., zatytułowanej the Laws of harmonious colo-
uring adapted to house painting d.r. hay, podobnie jak p. nicholson w popularnym 
podręczniku mechanical exercises z 1812 r., czy n. whittock w swojej publikacji pt. 
decorative painters’ and Glaziers’Guide z 1827 r.

ważne są również współczesne wyniki badań konserwatorskich dotyczące kolorystyki 
fasad poszczególnych obiektów historycznych. wśród nich wymienić należy badania 
e. doleżyńskiej-sewerniak opublikowane pt. kolorystyka fasad zabytkowych budyn-
ków z przełomu XiX  i XX wieku olsztyna  i małych miast warmii  i mazur w czaso-
piśmie zabytkoznawstwo  i konserwatorstwo XLiV w 2013 r. w toruniu, względnie 
badania k. Białobockiej prowadzone nad kolorystyką zabudowy XiX wiecznej wro-
cławia.

„w  badaniach  typologicznych  nauka  coraz  częściej  doszukuje  się wzorców  repre-
zentujących w skali  regionalnej modele  idealne.  również  badania  kompozycyjne, 
postrzeganie wielości kształtów  i przestrzeni, umiejętność  rozróżniania zasadniczej 
osnowy kompozycyjnej budowli prowadzą coraz częściej do sporządzania rysunków 
przestrzennych wyobrażeń kolejnych faz dzieła. dogłębne poznanie skali, rytmu i pro-
porcji może stać się pomocne w procesie projektowania przeróbek i adaptacji”6.

„[…] typ nie istnieje nigdy a priori, ma bowiem związek z rzeczywistością tego, co 
budujemy. nie stanowi modelu, który można bezkrytycznie powtarzać, jako że jest 
progresywną  definicją  cech  odpowiadających  –  w sposób mniej  lub  bardziej  nie-
zmienny i trwały – temu, co budujemy. jest więc oczywiste, że typ jako zbiór ogólnych 
i stałych cech nie zostaje określony raz na zawsze. za każdym razem jest poddawany 
weryfikacji poprzez analizę zgodności pomiędzy układem konstrukcji  i elementami 
architektonicznymi. oznacza to że proces typifikacji zbiega się z procesem poznania 
i określenia tego, co ma być zbudowane”7. 

6  B.m. pawlicki,  kamienice mieszczańskie  zamościa.  problemy ochrony., wydawnictwo naukowe dwn, kraków 1999, 
s.156

7  a. monestiroli, tryglif i metopa. dziewięć wykładów o architekturze.,politechnika krakowska im. tadeusza kościuszki, kra-
ków, 2009, s.12
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tło kryStalizowania Się hiStoryzmu

neoklaSycyStyczna niemiecka Szkoła architektury po 1770 r., 
jako zapowiedź przemian Stylowych w XiX w.

teoria sztuki i architektury neoklasycznej, która kształtowała się na podstawie dwóch 
kierunków helleńskiego i łacińskiego podzieliła gusta europejczyków na dwie strefy 
wpływów. zgodnie z tym narody germańskie i częściowo północnoeuropejskie czer-
pały za anglią natchnienie z Grecji (szczególnie wzory helleńskie) zaś pozostałe na-
rody łacińskie i słowiańskie inspirowały się starożytnym rzymem. „dwa te kierunki 
reprezentują  zasadniczo odmienne  typy  zainteresowań architektonicznych  i sposo-
by pojmowania przestrzeni. kierunek grecki  lansuje architekturę związaną z krajo-
brazem,  co  znalazło  najsilniejszy  oddźwięk  w ogrodowo-krajobrazowej  architektu-
rze angielskiej. powiązanie poszczególnych krajów z tymi dwoma różnymi nurtami 
dało  w wyniku  odmienne  cechy  architektoniczne,  znamienny  dla  anglii  i państw 
germańskich  (niemcy,  dania,  szwecja)  bardziej wykończony  i suchy  profil  detalu 
architektonicznego  i –  jak wyżej wspomniano architektury  krajobrazowej”8. szkoła 
rzymska wykształciła detal architektoniczny o bardziej „mięsistym” charakterze, zaś 
zespoły miejskie  zyskały  charakter  bardziej  zamkniętych  urbanistycznie  obszarów, 
z mniejszą ilością zieleni. neoklasycystyczna szkoła niemiecka rozpropagowała za-
tem w architekturze opisywanego okresu formy starożytnej Grecji w swej najbardziej 
czystej postaci z pominięciem wzorów romańskich. wyraz i charakter propagowanej 
przez niemców architektury był z jednej strony surowy i rygorystycznie nawiązujący 
do  architektury  klasycznej,  z drugiej  zaś  strony ulegał wpływom  rozwijającego  się 
równolegle nurtu romantycznego. z równoległości tej wyłaniały się często formy sty-
lizowane będące kompilacją tych dwóch nurtów. jeżeli zadamy sobie pytanie, gdzie 
szukać tego natrętnego umiłowania do poszukiwania smukłości w antycznej Grecji, 
odpowiedź znajdziemy właśnie w równoległości stosowania form neogotyckich i kla-
sycznie greckich. mowa o równoległości w czasie. pomysłodawcą staje się soufflot, 
który  doradza  takie  zestawienia  formalne,  dzięki  którym uda  się  złączyć w jednej 

8  a. czapska, neoklasycyzm w architekturze europejskiej, państwowe wydawnictwo naukowe, warszawa, 1970, s. 10
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formie  kolumny,  ogólne  wrażenie  kolumny  antycznej  ze  smukłością  uzyskiwaną 
w budowlach gotyckich. „moda romantyczna trwała w europie od lat trzydziestych 
XiX w. do końca XiX w. szybko też przedostała się do ameryki, gdzie brak zabytków 
autentycznych chętnie zastępowano budynkami w stylach historycznych”9. podobna 
sytuacja ma miejsce w owym czasie w europie, gdzie szczególnie w przypadku miej-
skiej zabudowy czynszowej, równie chętnie sięga się po wzory historyczne projektu-
jąc kolejne warianty zabudowy neostylowej. rozbudowywane w latach 1873 -1930 
szczecińskie śródmieście może być znamienitym tego przykładem. 

najtrafniejszym  określeniem dla  niemieckiego  klasycyzmu  jest  pojęcie  „zopfstil”10, 
które wyraźnie  odróżnia  klasycznego  ducha  niemieckiego  o wyrazie  grecko  –  kla-
sycznym, od francuskich wariantów stylu epoki. wzorem dla stylu zopf był angielski 
klasycyzm, który przenikał do niemiec w latach 1780-90, w postaci popularnych, 
licznych  w owym  czasie  angielskich  wzorników  architektonicznych  i meblowych. 
niemiecki  zopfstil  przesiąknięty duchem greckim wyrażał  się w prostych,  klasycz-
nych wzorach detalu i proporcji oraz pewnej oszczędności środków wyrazu. na ar-
chitekturę kontynentu w owym czasie wywarł znaczący wpływ, jeden z angielskich 
architektów – robert adam uznany za ojca classical revival, to jest angielskiego neo-
klasycyzmu. uważa się, że „ […] dzięki wskrzeszeniu klasycznej dekoracji stiukowej, 
oraz elegancji z jaką traktował klasyczne motywy, wywarł na architekturę kontynentu 
nie mniejszy wpływ niż angielski styl ogrodowy.”11 elegancja jest jednak cechą, którą 
posiadając współczesną wiedzę o antyku należy uznać za właściwość wtórną, raczej 
nie stojącą w pierwszym rzędzie cech charakteryzujących architekturę, czy to antyku 
greckiego,  czy  też antyku  rzymskiego. w dziełach adama brak surowości  i siły,  to 
jest dwóch cech kluczowych dla wspomnianych epok klasycznych. jego architektura 
przefiltrowana została przez duży talent i dążenie do kreacji autora, stąd jej wymiar 
indywidualny, raczej inspirowany niż wzorowany antykiem. dekoracje stiukowe ada-
ma są wysubtelnione, nazbyt dynamiczne, aby można je nazwać typowo klasyczny-
mi. detal architektoniczny nabiera w jego wykonaniu charakteru bardziej linearnego, 
przykładem mogą być realizacje budynków mieszkalnych na obszarze nowego mia-
sta w edynburgu realizowane od 1766 r., w których elewacje komponował z delikat-
nych, płasko opracowanych porządków architektonicznych i mało-światłocieniowego 
ornamentu. projektowane przez niego (wspólnie z bratem jamesem) budynki nadały 
miastu wygląd „aten północy”. Bracia adam w swoich projektach architektonicznych 
i wnętrz  sięgali nie  tylko do motywów klasycznych greckich, ale  również do wzo-

9  tamze: s.126
10 zopf rozkwitał w austrii i na węgrzech za panowania józefa ii; styl tenmiał charakter powściagliwy ale równocześnie przy-
tulny i prowincjonalny.

11 pevsner nikolaus, historia architektury europejskiej, tom 2, wydawnictwo arkady, warszawa 1980, s. 222
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rów pompejańskich i etruskich. są oni autorami również londyńskiej dzielnicy the 
adelphi, realizowanej od roku 1768 na tamizą, z charakterystycznymi budynkami 
wznoszącymi  się  na  arkadowych  tarasach  od  strony  rzeki.  zabudowa  zrealizowa-
na w dzielnicy  the  adelphi  zrealizowana w stylu  nazwanym  później  na  cześć  jej 
twórców „adam”, to „elewacje 4-kondygnacyjnych budynków, posiadających partery 
w typie boniowanego cokołu, akcentowane w części środkowej delikatnymi pilastra-
mi obejmującymi dwie pierwsze kondygnacje z tzw. piętrem attykowym realizowa-
nym ponad gzymsem na zazwyczaj niższej ostatniej czwartej kondygnacji”12. elewa-
cje braci adam są płaskie, rozrzeźbione pilastrami w porządku jońskim, dekorowane 
fryzami  i delikatnym  ornamentem  roślinnym.  specyficzne  dla  architektury  adama 
było również opracowanie kolorystyczne elewacji realizowane w odcieniach szarości 
tynków i bieli elementów detalu architektonicznego i dekoracji stiukowych, uzupeł-
nionych dekoracjami kutymi krat i balkonów. pierwsze dekady XiX w. w niemczech 
to  okres  twórczej  działalności  berlińskiej  karla  Friedricha  schinkla  i monachijskiej 
Leona von klenze. obydwaj architekci tworzyli monumentalne, klasyczne w swym 
wyrazie dzieła architektoniczne i wywarli znaczący wpływ na wczesny historyzm for-
mujący się w tej części europy, począwszy od drugiej dekady XiX w. na szczególną 
uwagę zasługują w tym miejscu teoretyczne projekty domów dla Berlina wykonane 
przez karla Friedricha schinkla w 1826 r., tuż po jego powrocie z anglii. projekty te 
dostosowane do typowych berlińskich wydłużonych posesji pod względem użytko-
wym i architektonicznym zbliżone są do późniejszych kamienic czynszowych z bocz-
nymi oficynami połączonymi z domem frontowym. projekty uznanych architektów ze 
środowiska berlińskiego takich jak: edmund knoblauch, Friedrich hitzig czy eduard 
tizt,  publikowane  były  w poczytnych  pismach  fachowych,  takich  jak:  „zeitschrift 
für  praktische  Baukunst”,  stanowiąc  źródło  inspiracji  dla  lokalnych  projektantów 
z mniejszych ośrodków miejskich takich,  jak chociażby szczecin. szkoła Berlińska 
(Berliner schule) skupiona wokół karla Friedricha schinkla i berlińskiej akademii Bu-
downictwa (Berliner Baukademie) inspirowała środowiska architektoniczne nie tylko 
samych niemiec, ale również całej europy. Główne cechy architektury propagowane 
przez to środowisko twórcze, to zwarta i kubiczna bryła akcentowana silnymi hory-
zontalnymi podziałami z fasadami, w kompozycji których przeważają duże gładkie 
płaszczyzny ozdobione eleganckim detalem, przy czym motywy stylistyczne czerpano 
szczególnie chętnie z antyku greckiego.

neoklasycystyczna fala w zachodnioeuropejskiej architekturze zainspirowa-
na odkryciami klasycznej architektury greckiej i rzymskiej zarysowała nową formę ar-
chitektoniczną miasta przemysłowego, która to forma rozwijała się w pełni, już w du-

12 za: anna czapska, architektura neoklasycystyczna w anglii i krajach skandynawskich, wydawnictwo politechniki warszaw-
skiej, warszawa 1991, s. 17
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chu XiX- wiecznego pluralizmu stylowego. dążenie do klasycznej prostoty i porządku 
w XViii w. wynikła z fascynacji dziełami klasycznymi, podbudowana została liczny-
mi, powstającymi w owym czasie pismami teoretycznymi nawołującymi do uprasz-
czania zbyt zawiłych barokowych form. prowadzone w owym czasie na szeroką skalę 
badania archeologiczne w herkulanum, pompejach i rzymie, oraz publikowane ich 
wyniki rozbudziły wyobraźnię teoretyków architektury i samych architektów.13 czas, 
w którym powstają wspomniane publikacje, to gwałtowny zwrot w kierunku ideologii 
klasycznej le retour a l’antique. zwrot ten objął wszelkie dziedziny sztuki i rozszerzył 
się na wszelkie formy życia: moralne i prawne. ideologia klasyczna rozumiana, jako 
ideologia wierności antykowi, ale również jako wielokomponentowa ideologia oparta 
na poszukiwaniu doskonałej  proporcji  i harmonii  okazała  się najtrwalszą  i najbar-
dziej powszechną ideą nowożytności rozpiętą między „pierwszą wielką interpretacją 
antyku, jaką był renesans włoski, a drugą, którą stanowi neoklasycyzm”14. johann 
joachim winckelmann jako pierwszy wśród historyków zastosował analizę stylistycz-
no-formalną dzieła, co umożliwiło spojrzenie na dzieje historii sztuki, jako na proces. 
j.j. winckelmann uważany jest również za prekursora zastosowania hermeneutyki 
historyzmu do badań nad sztuką. do chwili wystąpień winckelmanna świat antyczny 
postrzegano, jako monolit pozbawiony historycznej perspektywy, przez co spuściznę 
Grecji  i rzymu postrzegano  łącznie,  jako dziedzictwo starożytności. hans – Georg 
Gadamer uważa,  iż  to właśnie w winckelmannowskim programie estetycznym na-
stąpiło historyczne zrelatywizowanie klasyczności, która nie  tylko zaczęła zawierać 
w sobie  godny  naśladowania  czynnik  doskonałości,  ale  również  zyskała  granice 
i ramy czasowe.

klasycyzm  nazwany  przez  ówczesnych  twórców  „stylem  prawdziwym”,  oparty  na 
utwierdzaniu prawd ponadczasowych nie był modą, która posiada w sobie tę cechę 
podstawową jaka jest przemijalność. w jego fazie końcowej zaczęły zachodzić proce-
sy zwiastujące nadchodzący nurt historyzmu. polegał on na stopniowym uwalnianiu 
się form w kierunku ich swobodnej interpretacji i manipulacji. proces ten określano 
często, jako „stosowanie form klasycznych w sposób nieklasyczny”15. posługiwanie 
się cytatami z minionych epok stylowych stało się cechą nowej tendencji w sztuce 

13 w ich wyniku ukazała się przełomowa dla klasycyzmu książka autorstwa roberta adama, będąca wynikiem jego badań 
nad ruinami pałacu dioklecjana. książka ukazała się w 1763 roku, a wydana została na fali innych publikacji traktujących 
o najnowszych odkryciach świata antycznego. tuż przed publikacją dzieła o splicie autorstwa adama w 1762 roku wydana 
została publikacja jamesa stuarta i nicholasa revett pt.: Antiqities of Athens, a sześć lat później książka tomasza major, 
bogato ilustrowany tom o zabytkach paestum. obydwie książki objawiły styl dorycki, jako surowy obalając mity o elegancji 
i wysublimowanych proporcjach tego stylu, który często mylono z kolumnami rzymsko – doryckimi lub toskańskimi. wspo-
mniana masywność kolumny doryckiej pozbawionej bazy musiała być dla miłośników palladia nie lada zaskoczeniem przez 
co okrzyknięta została barbarzyństwem. porównywalnym dziełem dla niemieckiego klasycyzmu stała się praca winckelman-
na „Geschichte der Kunst des Altertums” wydana również blisko swoich poprzedniczek, czyli w 1763 roku. obecnie uważa 
się osiągnięcia j.j. wincelmanna, za literacką wizję opartą na spotkaniu z kopiami. 

14 józef a. mrozek,architektura klasycyzmu, sztuka świata, tom 8, wydawnictwo arkady, warszawa 1994, s.41
15 za: józef a. mrozek,architektura klasycyzmu, sztuka świata, tom 8, wydawnictwo arkady, warszawa 1994, s.41
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i sztukach projektowych. znamienne pytanie, jakie zadał w 1828 r. henrich hübsch 
– „w jakim styli powinniśmy budować?” (in welchem style sollen wir bauen?)16 obra-
zuje doskonale nastroje towarzyszące końcowi epoki stylowej, jaką był neoklasycyzm, 
wyrażające się w dążeniu do odchodzenia od naśladowania antyku. „architekci eu-
ropejscy  XiX w.  odkryli  niemal  jednocześnie  historię  sztuki  i artystyczną wolność. 
ich obserwacje, że w minionych stuleciach dominowały kolejne style, doprowadziły 
ich  do  poglądu,  że  istnieje  organiczny  związek miedzy  stylem  a społeczeństwem, 
dlatego też oczekiwali (jak hübsch) narodzin własnego stylu dla XiX w., nie dostrze-
gając odmienności współczesnych im warunków, niszczących te mechanizmy, które 
w przeszłości prowadziły do stylistycznej jedności.”17 

architektura XiX w. kształtowana przez całą gamę konwencji stylowych, od antycz-
nych przez wczesnochrześcijańskie, neoromańskie, neorenesansowe,  lub  też neo-
gotyckie,  a także  orientalne,  stała  się  świadectwem  nowej  postawy  twórczej  bez-
kompromisowego czerpania wzorów z bogatego dorobku przeszłych epok stylowych. 
historyzm stał się zjawiskiem, w ramach którego wykrystalizowała się nowatorska 
postawa architekta podkreślającego swoje prawo do  indywidualnej kreacji.  „histo-
ryzm kształtujący gust epoki całego XiX stulecia w swej sztuce rozumowania posłu-
giwał się wzorcami racjonalności i funkcjonalności dzieł architektury średniowiecza, 
w których na zasadzie metanimii – zamiennie można było zastępować cechy jednej 
rzeczy  przez  inną w wyniku  zastosowania  odpowiednich  do  zamierzenia  środków 
i funkcji,  zaś  na podstawie metafory,  osiągać harmonię  obrazowania  form. dzieło 
życia twórców architektury XiX w., nazywanej dzisiaj nową doktrynalną ideą, stało 
się wielką teorią realizowaną dla potrzeb ówczesnej postępowej epoki, na niespełna 
stuletni użytek”18.

pełną  wykładnię  pojęć  stanowiących  w późniejszym  czasie  podstawę  historyzmu 
znaleźć można u filozofa Friedricha schlegla, dziś nieco zapomnianego. w jego dzie-
le zatytułowanym „o wartości studium Greków i rzymian” zredagowanym w latach 
1795-1796, podejmuje on zagadnienia roli i zadań historii jako dyscypliny nauko-
wej. rozważania schlegla dotyczące miejsca pisarstwa o sztuce w naukach huma-
nistycznych są aktualne  również dziś. Filozoficzne podwaliny  ideologii dziewiętna-
stowiecznego historyzmu stwożył również G. w. F. hegel. Był on autorem terminu 
„wielkiej zamykającej syntezy” zgodnie, z którym sztuka w XiX w. dotarła do kresu 
w obrębie kategorii stylowych. stała się ona tym samym sumą wszelkich poprzed-
nich doświadczeń. „wielka zamykająca synteza” dała artyście szeroki wachlarz  in-

16 w jakim stylu mamy budować? h. hübsch in welchem style sollen wir bauen? karlsruche, 1828, architektural theory from 
the renaissance to the present, taschen, köln, 2006

17 z.j. Białkiewicz, przemiany architektury krakowskiej w połowie XiX w., politechnika krakowska, kraków, 1994, s.10
18 B. m. pawlicki, architektura bez granic – peryferyjność czy uniwersalizm, teka kom. arch. urb. stud. krajobr. – oL pan, 
2007, s.113
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strumentów, których mógł on używać zgodnie z jego subiektywnymi możliwościami. 
z jednej  strony,  jak  pisze  B. m.  pawlicki,  „historyzm,  ze  swą  socjologizującą  in-
terpretacją wyjaśniającą strukturę bieżących zmian społecznych, akcentujący wagę 
dziejów kultury zakładał, że dopóki przeszłość, dawność, tradycja zachowywała swój 
wzniosły rozkwit, dopóty kultywowanie dorobku przeszłej kultury jest uprawnione, bo 
nic nie zapowiada jej zmierzchu”19. równocześnie wszechobecne wówczas poczucie 
wyczerpania wszelkich kategorii stylowych oceniane było w sposób krytyczny, a brak 
wykrystalizowania  się  nowego  stylu  rodził  wśród  artystów  frustrację  i podejrzenia 
o niemoc twórczą. 

krytyka historyzmu w sztuce i architekturze utrzymała się przez większą część XX w. 
a co więcej funkcjonuje do dziś w potocznej ocenie osiągnięć sztuki XiX w. trwający 
do dziś proces naukowego objaśniania wartości historyzmu w sztuce i architekturze 
nie daje wyników w postaci ustalenia wśród badaczy zbieżnych stanowisk. świadczy 
o tym chociażby fakt ponawiania przez badaczy próby wyjaśnienia XiX w. historyzmu 
w sztuce i architekturze. jak pisze z. ostrowska – kłębowska wszystkie te także naj-
nowsze wypowiedzi są nie tylko usiłowaniem wyjaśniania, ale ciągle jeszcze „uspra-
wiedliwiania” tego zjawiska. pokazuje to, że – choć może nie tak silnie jak trzydzieści 
lat temu – nadal niepokoi badaczy problem wartości sztuki określanej jako historyzm, 
wartości rozumianej niezmiennie jako stopień oryginalności, nowatorstwa, niepowta-
rzalności czy też ich brak; jako twórcze czy też „niewolnicze” powiązanie ze sztuką 
dawną. 

definicja historyzmu zaproponowana przez historyków sztuki, uczestników naukowej 
sesji zorganizowanej w monachijskim zamku anif w 1963 r. (podczas tzw. sesji mo-
nachijskiej), w tym min. n. pevsnera, określiła artystyczne rezultaty tej epoki krytycz-
nie. ukuta wówczas definicja opisywała historyzm jako typową w XiX w. postawę, 
w której obserwacja  i zużytkowanie przeszłości  jest  istotniejsze aniżeli odkrywanie 
i rozwijanie nowego systemu, nowych form właściwych dla danej epoki. w tym uję-
ciu architektura historyzmu jest architekturą wtórną, jej formy wynikają, np. z niewy-
robionego gustu mieszczańskich zleceniodawców, pragnących „stylową architekturą 
dorównać  dawnej  rodowej  arystokracji”20.  twierdzenia  te,  wypowiedziane w tonie 
radykalnym brzmiały niezbyt przekonująco już w momencie ich konstruowania. za-
rzut  skierowany w stronę  gustu mieszczaństwa  zdawało  się  był mało  celny,  gdyż 
jak powszechnie wiadomo, najwybitniejsze dzieła historyzmu powstały na zlecenie 
władców i arystokracji, zatem historyzm nie może być przypisywany gustom jednej 
klasy społecznej.

19 B.m. pawlicki, Granice dzieł przeszłości i nowości– problem aksjologiczny, teka kom. arch. urb. stud. krajobr. – oL pan, 
Lublin, 2008,s.8

20 z.j. Białkiewicz, przemiany architektury krakowskiej w połowie XiX w., politechnika krakowska, kraków, 1994, s.11
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„jeżeli już kulturę epoki historyzmu usiłowano traktować bardziej analitycznie, w sze-
rokim  jej  pojęciu  i rozumieniu,  to wysuwano  niemal  powszechnie  zarzut,  że  była 
ona  kulturą  wyczerpania  i stagnacji  manifestującej  się  pluralizmem  czyli  brakiem 
jedności stylowej, akademizmem czy epigoństwem przekształcającym się w relaty-
wizm i dekadencję.”21 wyrok na dzieła historyzmu wydany przez twórców awangar-
dowych w pierwszych trzech dekadach XX w. przyczynił się do wielu nieodwracal-
nych w skutkach działań niszczących, a brak zrozumienia i głębszej analizy utrwalił 
negatywne osądy co do wartości, jakie niosła ze sobą ta epoka. 

zarzuty  stawiane  obecnie  neostylowej  architekturze  XiX  w.  ,  pomimo  wyciszenia 
intensywnej krytyki, nabierają stale nowych znaczeń. przyglądając się neostylowej 
architekturze przez pryzmat współczesnych kryteriów wartości estetycznych można 
wymienić za a. Basistą kilka krytycznych uwag. podał on je w publikacji pt. archi-
tektura i wartości22. a. Basista przeprowadził trafną analizę cech, które deprecjonu-
ją taką praktykę architektoniczną wyliczając jej znamiona i skutki w słowach: „(…) 
wydaje  się  ,że przynajmniej w następujących  sprawach można mieć pretensje do 
stosowania stylów historycznych i sposobu, w jaki  to czyniono: dewaluacja auten-
tyków, niestosowność, upodabnianie świata, oraz nieautentyczna dekoracja.” autor 
krytyki  stawia zarzuty wobec powszechnego stosowania  form historycznych, które 
w jego przekonaniu prowadzi do degradacji znaczenia form autentycznych, zaburza 
poczucie estetyki czy stosowności formy względem funkcji. widzi on również w hi-
storyzmie początek praktyk, realizowanych w XX w. przez styl międzynarodowy i jego 
najgorsze oblicze w postaci monostrukturowych osiedli mieszkaniowych. z drugiej 
jednak strony w ocenie neostylowej architektury należy  równolegle uwzględnić za-
łożenia realizowane przez historyzm, o których pisze e. d. niezabitowska; podając 
za przykład  teorię  znaku roberta Venturiego, które  „(…) współgrają  z założeniami 
rodzącego  się  podejścia  środowiskowego  w architekturze,  zakładającego,  że  dla 
człowieka  znajdującego  się  w środowisku  zbudowanym  liczą  się  kontekst  i infor-
macja  zawarta w ornamentyce,  dekoracji, w wyglądzie.  to  spostrzeżenie  znajduje 
potwierdzenie w dalszym rozwoju tej myśli w teorii Lyncha, newmana i passiniego, 
u których  informacja  zawarta  w przestrzeni  jest  jednym  z kluczowych  elementów 
struktury  środowiska  zbudowanego, decydującym o jego  jakości  i bezpieczeństwie 
jego  użytkowników.”23r.  Venturi  podkreśla  znaczenie  architektury,  jako  swoistego 
„przekaźnika kulturowego”24, mogącego być zrozumiałym dla ludzkiej wspólnoty kul-

21 tołłoczko z. sen architekta, czyli o historii i historyzmie architektury XiX i XX wieku: studia i materiały, kraków : politechni-
ka krakowska im. tadeusza kościuszki, 2002, s.12

22 Basista a., architektura i wartości. architecture and values, towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych “universi-
tas”,  kraków, 2000

23 e.d. niezabitowska, metody i techniki badawcze w architekturze, wydawnictwo politechniki śląskiej, Gliwice 2014, s. 75
24 r. Venturi, d.s. Brown, s. izenour, uczyć się od Las Vegas, zapomniana symbolika formy architektonicznej, wydawnictwo 
karakter, kraków 2013, s.115
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turowej. nakłania nas do spojrzenia na architekturę jak na obraz, w którym elemen-
ty symboliczne i przedstawieniowe stoją często w sprzeczności z jej formą lub kon-
strukcją. mimo tego stanowią one główny system czytelnych znaków pomagających 
w zbudowaniu i odczuciu tożsamości kulturowej. zarówno ornament jak i powtarzal-
ne formy stylowe są elementami składowymi czytelnego systemu komunikacyjnego 
dla jego odbiorców. 

kamienice miejskie spełniają jak pisze s. Gzell „pewne role symboliczne, są znakami 
tego co w środku, dawniej sygnalizowały znaczenie ich właściciela, dziś stanowią po-
przez swoją skalę, ornamentykę czytelne i akceptowalne formy miejskie odczuwalne, 
jako niezbędny element tkanki miasta”25. 

historyzm  w sztuce,  architekturze  i szerzej  kulturze  europejskiej  postrzegany  jest 
obecnie jako symbol XiX w. oraz wytwór ery rewolucji przemysłowej. nie jest w za-
sadzie żadnym kuriozum, ale raczej czymś, co uporczywie powraca w dziejach kul-
tury materialnej  europejskiej  cywilizacji,  jak  pisze  z.  tołłoczko w książce  pt.  sen 
architekta, czyli o historii  i historyzmie architektury XiX  i XX wieku:  studia  i mate-
riały26. jego główna cecha, jaką jest recepcja wzorów zaczerpniętych z poprzednich 
epok stylowych, znana była już w czasach starożytności – np. w okresie cesarstwa 
rzymskiego. okazuje się zatem, że choć skala naśladownictwa w XiX w. przerosła po-
przednie epoki, to jako idea nie wywodzi się z dziewiętnastowiecznej myśli lecz ma 
bardzo głębokie korzenie. wytężony motyw sięgania po cytaty z epok poprzednich 
zarówno w praktyce architektonicznej  jak  i w działalności  twórców sztuki  stanowił 
często zapowiedź dla ugruntowania się nowych stylów. cytowanie dawnej architek-
tury w architekturze obecnej jest również współcześnie działaniem mającym na celu 
uwspółcześnić wątki historyczne, a same cytaty stają się przez  to pomostami  roz-
piętymi pomiędzy epokami. jak już zostało wspomniane historyzm ukształtował się 
w latach 20 i 30 XiX w., trwał przez wiek XiX, obejmując jeszcze pierwszą dekadę 
wieku XX. 

w pracach badawczych dotyczących architektury w XiX w. pojęcie historyzmu zo-
stało ograniczone przez badaczy do  terminu technicznego. na aspekt  ten zwróciła 
uwagę irma kuzina w swojej rozprawie zatytułowanej „aspekty stosowania pojęcia 
[historyzm] w badaniach nad architekturą XiX wieku”27, pisząc że ów termin tech-
niczny służy określeniu metody twórczej przyjętej przez architektów w celu ujawnie-
nia inspiracji przeszłością. takie spojrzenie na historyzm, jak podaje autorka określa 

25 kamienica w krajach europy północnej, pod red. m.j. sołtysik, nadbałtyckie centrum kultury: wydział architektury poli-
techniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004, s. 461

26 z. tołłoczko sen architekta, czyli o historii i historyzmie architektury XiX i XX wieku: studia i materiały, kraków : politechni-
ka krakowska im. tadeusza kościuszki, 2002

27 i. kuzina ,aspekty stosowania pojęcia [historyzm] w badaniach nad architekturą XiX wieku, rocznik historii sztuki XXiii, 
warszawa 1998
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szczegółowe metody  postępowania  architektów wykorzystujących motywy  dawnej 
architektury. „szuka się więc coraz dociekliwiej odpowiedzi na pytanie „jak”?, w jaki 
sposób szukano tych motywów, gdzie je znajdowano, jak były one naśladowane lub 
przetwarzane. jeśli pojawia się pytanie „dlaczego”? dotyczy ono z reguły zagadnień 
szczegółowych, np. dlaczego formy gotyckie stosowane były dla architektury sakral-
nej i malowniczych rezydencji, dlaczego przypisywano im sensy narodowe, dlaczego 
w architekturze miejskiej preferowano renesans, dlaczego w późnym okresie wysu-
nął się styl romański itp”28. przykładem takiego podejścia do badań nad historyzmem 
może być systematyka wprowadzona 1965 r. przez n. pevsnera, w której wyróżnił 
on:

historyzm konformistyczny, w którym chodzi o dostosowanie nowych form bu-1. 
dowli do istniejących dawnych.
historyzm asocjacyjny zmierzający do aktualizowania form dawnych ze względu 2. 
na przypisywane im sensy.
historyzm estetyczny będący wyrazem akceptacji i nowego przeżywania warto-3. 
ści dawnej sztuki.
historyzm archeologiczny niejako ilustrujący aktualne badania naukowe. 4. 
historyzm  romantyczny  zmierzający  do  wywołania  określonych  nastrojów 5. 
i uczuć29.

przedstawiona wyżej typologia sprowadza historyzm do metody twórczej i funkcjonu-
je do dziś, jako podstawa do badań nad zjawiskami zachodzącymi w architekturze 
XiX w. z kolei a. aman zaproponował podział oparty na dwóch fazach historyzmu. 
przypisał on każdej z faz pary przeciwstawnych sobie cech stylowych realizowanych 
w ówczesnej architekturze. (tab.1)

tabela 1. cechy stylowe historyzmu architekturze XiX w. wg a. amana30

przeciwstawne cechy stylowe historyzmu
i poł. XiX w.

ideał zbliżony do klasycznego

ii poł. XiX w.

bogactwo formy i pompierstwo 
forma geometryczna, prostota forma swobodna i złożona
symetria asymetria
osiowość, addycyjność kompozycji plastyczność i rzeźbiarskość

28 z. ostrowska-kębłowska, jeszcze raz o historyźmie w wieku XiX, kultura i sztuka szczecinaw latach 1800-1945, mate-
riały seminarium oddziału szczecińskiego stowarzyszenia historyków sztuki, stowarzyszenie historyków sztuki, szczecin 
1999 

29 n. pevsner, möglichkeiten und aspekte des historismus. Versuch einer Frühgeschichte und typologie des hisorismus. w : 
historismus und bildende kunst. Vorträge und diskussion im oktober 1963 i münchen und schloss anif,studien zur kunst 
des neunzehnten jahrhunderts, Bd 1, münchen 1965, s.13-42

30 a. aman zaproponował podział XiX stulecia na różniące się pod względem formalnym połowy, wykazując dla formy archi-
tektonicznej zespoły przeciwstawnych cech charakteryzujących dla dwóch wyodrębnionych w ten sposób okresów czaso-
wych. 
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zamknięte płaszczyzny fasad układy brył
forma dominuje nad materiałem podkreślenie właściwości materiału
kolor nie odgrywa większej roli barwność elewacji

inną systematykę historyzmu zaproponowała renate wagner-rieger. podała ona na 
przykładzie analizy architektury wiedeńskiej podział historyzmu na trzy następujące 
po sobie fazy. (tab.2)

tabela 2. trzy fazy historyzmu wg renate wagner-rieger

Czas trwania Faza kryteria stylistyczno-formalne w architekturze
1820-1850 Historyzm  

romantyczny
stosowanie klasyczno-kubicznych brył i zastosowa-
nie detalu dekoracyjnego jako ich przeciwwagi.

1850-1880 Historyzm 
dogmatyczny 

zwracanie się ku obiektywnie określonym regułom 
stylistycznym,  stosowanie  nowego  racjonalizmu 
służącemu reprezentacji

1880-1914 Historyzm 
późny

zewnętrzne bogactwo plastyczne, 

stereometrycznie  zróżnicowana  bryła  i elewacja, 
ukształtowana na zasadzie asymetrii i dynamizmu

na uwagę zasługuje jeszcze periodyzacja historyzmu zaproponowana przez Georga 
Baumgartnera, która opiera się na czynnikach pozaartystycznych. mimo, iż posiada 
ona poważne niedociągnięcia w postaci odniesień do wąskiej, niereprezentatywnej 
grupy obiektów warto ją przytoczyć w celu ukazania innego, spojrzenia na historyzm. 
Georg Baumgartner uznał, że rozpoczął się on w 1760 r. 

tabela 3. trzy fazy historyzmu wg Georga Baumgartnera

Czas trwania Faza kryteria  stylistyczno-formalne  stosowane  w archi-
tekturze

1760-1820 Historyzm  
romantyczny

równoczesne  stosowanie  elementów  gotyku,  kla-
sycznych  i wpływów  egzotycznych  inspirowanych 
wątkami literackimi.

1820-1850 Historyzm 
środkowy

styl  traktowany  jako nośnik  treści,  istotny  czynnik 
narodowy, kluczowy stosunek do historii

1850-1900 Historyzm 
akademicki

dążenie  do wytworzenia  nowego  stylu,  kopia  sty-
lowa 

architektura historyzmu jest ważnym komponentem miast europejskich. jeden styl 
– historyzm – ubrany został w wiele kostiumów historycznych. „stylistyczny eklek-
tyzm XiX wieku zasadniczo symbolizował  funkcję, chociaż niekiedy również naród 
i państwo – na przykład  renesans henryka  iV we Francji  i styl  tudorów w anglii. 
jednak określone  style dość konsekwentnie odpowiadały  typom budynków. Banki 
były klasycznymi bazylikami, które miały kojarzyć się z tradycją i odpowiedzialnością 
społeczną; budynki handlowo – usługowe wyglądały jak kamienice mieszczańskie, 
uniwersytety kopiowały kolegia oksfordu i cambridge, raczej gotyckie niż renesanso-
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we, chcąc stworzyć symbole „bastionów nauki”, jak to ujął George howe, „strzegą-
cych pochodni humanizmu wśród ekonomicznego determinizmu”31.

kamienica czynSzowa jako wynik ewolucji domu 
mieSzczańSkiego rozpoczętej w XViii w. 

„aż do lat siedemdziesiątych XViii stulecia powstawały w szczecinie domy o tradycyj-
nych, szczytowych fasadach usilnie zwalczanych przez pruską administrację budow-
laną z powodów tyleż utylitarnych (zagrożenie pożarowe i zamykanie murów granicz-
nych), co estetycznych (ujednolicenie pierzei).”32 ustawienie kalenicowe względem 
pierzei  znane  było  co  prawda  już w średniowieczu w nielicznych  realizacjach  ka-
mienic miejskich,  jednakże  tego  typu  rozwiązania  stanowiły pojedyncze przykłady 
w zwartej zabudowie miejskiej szczecina, Greifswaldu czy stralsundu. w krajobra-
zie miejskim dominowały bowiem kamienice ustawione szczytowo względem ulicy, 
z tradycyjnym północno-europejskim szczytem ceglanym. można to było dostrzec na 
miedziorycie Georga Brauna & Fransa hogenberga z 1594 r., oraz na planach miast 
pomorza zachodniego z i połowy XVii wieku, pochodzące z rękopiśmiennej historii 
wojny 30-letniej na pomorzu autorstwa petera rudolphi „des pommerschen Greif-
fens ander theil der durch noth und theil ergriffene Greiff von. ao. 1627 bis 1650, 
stuechow  im oberen hofe anno 1696” znamienitym przykładem średniowiecznej 
kamienicy szczytowej jest dom protzena w stargardzie szczecińskim33. domy usta-
wione kalenicowo „(…) miały szersze fronty, lecz nie były tak głębokie, jak te, które 
ustawione  były  szczytami  do ulicy,  zapewniały więc we wnętrzach więcej  światła 
dziennego. nie jest wykluczone, że ta odmienność w ukształtowaniu domu miesz-
czańskiego spowodowana była rezydowaniem książęcego dworu w szczecinie”34. 

zmianę w kształtowaniu fasady kamienic miejskich w szczecinie przyniosła w pierw-
szej  kolejności,  podjęta  w latach  20  i 30  XViii  w.,  inicjatywa  zabudowy  parceli 
spustoszonych przez działania wojenne. zainicjowana ona została przez Fryderyka 

31 r. Venturi,. d.s. Brown, s. izenour, uczyć się od Las Vegas, zapomniana symbolika formy architektonicznej, wydawnictwo 
karakter, kraków 2013, s.140

32 r. makała, „miasto pruskiego stylu”. Fryderycjanski Fundusz Budowlany i jego wpływ na architekturę szczecina w XViii 
w.[w:]kamienica w krajach europy ółnocnej, pod  red. m.j. sołtysik, nadbałtyckie centrum kultury, wydział architektry 
politechniki Gdańkiej, 2004, s.189

33 obecny stan elewacji frontowej jest wynikiem XVii wiecznej przebudowy zakładającej adaptację poziomów magazynowych 
na wnętrza mieszkalne. elewacja domu protzena reprezentuje typowy, znany od średniowiecza model wieloosiowej fasady 
rozrzeźbionej motywem blend ostrołukowych i kołowych zaczerpniętych z elewacji usytuowanej w pobliżu elewacji wieżo-
wej kościoła mariackiego. temat dekoracji blendowych funkcjonował w architekturze mieszczańskiej od XiV w. XVii – wiecz-
na przebudowa szczytu wspomnianej kamienicy zredukowała blendę kołową, i wimpergi zaś blenda osiowa zyskała nowe 
koszowe zwieńczenie, ponadto przebudowa urozmaiciła szczyt o wolutowe spływy. nowy wystrój współgrał z programem 
dekoracji elewacyjnych szczytów ratuszy w stralsundu, Lubeki, tangermünde, czy szczecina.

34 z.  paszkowski,  restrukturalizacja miasta  historycznego.  jako metoda  jego współczesnego  kształtowania  na  przykładzie 
starego miasta w szczecinie, wydawnictwo hogben, szczecin 2008, s.124
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wilhelma i, oraz Fryderycjański Fundusz pomocy Budowlanej (od 1767 r. do koń-
ca stulecia). jak podaje r. makała „Fundusz pomocy Budowlanej powstał w 1764 
z inicjatywy króla Fryderyka ii, którego celem miało być subsydiowanie budowy no-
wych  i rozbudowy  starych domów.  […] wsparcie  ze  strony pańswa miało przede 
wszystkim skłonić mieszczan do tworzenia mieszkań czynszowych przez rozbudowę 
istniejących  domów  (głownie  podwyższenie  kamienic  oraz  przekształcenie  kondy-
gnacji spichrzowych). „Finansowanie tych inwestycji ograniczało się jedynie do do-
mów  frontowych  i wykluczało,  jakiekolwiek  luksusowe  rozwiązania  czy  dekoracje 
projektownych fasad. o dotacje mogli starać się właściciele domów podlegajacych 
obowiązkowi kwaterunku żołnierzy.” 

obydwie inicjatywy królewskie stanowiły zapowiedź wykrystalizowania się nowego 
typu kamienicy miejskiej i jej transformacji w kierunku nowego typu domu miejskie-
go – kamienicy czynszowej. pierwsze domy wzniesione z inicjatywy Fryderyka wil-
helma i, budowano według wzorów płynących z Berlina. powstawały one w celu na-
prawy szkód wojennych, zapewnienia odpowiedniej liczby kwater dla stacjonującego 
w mieście wojska oraz w celu ujednolicenia pierzei głównych ulic. „domy powstałe 
z inicjatywy Fryderyka wilhelma i stanowiły pierwszy poważny wyłom z wielowie-
kowej  tradycji szczecina. do początków XViii w. budowano bowiem w szczecinie 
domy należące do, tzw. lubeckiego typu, o tradycyjnym układzie wnętrz wykształco-
nym jeszcze w średniowieczu.”35 elewacje domów typu lubeckiego posiadały fasady 
szczytowe o bogatym wystroju i programie dekoracyjnym według wzorów niderlandz-
kich, północnoniemieckich oraz saskich. nowopowstałe domy fundacji królewskiej 
miały odmienny charakter. Były to budynki o jednej lub dwóch kondygnacjach, zbu-
dowane na planie prostokąta ustawione dłuższym bokiem względem ulicy, przekryte 

35 r. makała, „miasto pruskiego stylu”. Fryderycjanski Fundusz Budowlany ijego wpływ na architekturę szczecina w XViii  w.
[w:]kamienica w krajach europy północnej, pod red. m.j.sołtysik, nadbałtyckie centrum kultury, wydział architektry poli-
techniki Gdańkiej, 2004,s.182

il.  1.  dom  komendanta  Fortu 
prusy (ok. 1726 r.)

il. 2. dom rzemieślnika w Forcie 
prusy (ok. 1726 r.)

il.  3.  kamienica  poczdam,  ul. 
mnisza 12, szczecin (ok.1730)
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wysokim, czterospadowym dachem i pozbawione szczytów. ich fasady były kompo-
nowane  symetrycznie w duchu klasycyzmu  francuskiego  tworząc pruska odmianę 
stylu zwaną „fryderycjańskim”. 

powstające w owym okresie w szczecinie ( głównie w Forcie prusy, wokół zielonego 
placu parad i wzdłuż głównej ulicy na łasztowni) tzw. domy immedialne, budowane 
według projektów typowych, zestawiane w długie szeregi wzdłuż ulicy tworzyły ciągi 
identycznych fasad. typ domu charakterystycznego dla fryderycjańskich prus stano-
wił niemal  kalkę  realizacji  powstających  równolegle w Berlinie  i poczdamie.  „przy 
głównych ulicach budowano domy jednopiętrowe, przy bocznych parterowe, wszyst-
kie z charakterystyczną wystawką w dachu, mieszczącą izbę dla żołnierzy. najbar-
dziej rozbudowany program zawierał dom komendanta w Forcie prusy.[…] podobnie 
zaplanowane były domy piętrowe, budowane przy głównych ulicach szczecina. przy 
bocznych powstawały natomiast domy podwójne, których wnętrza stanowiły swoiste 
lustrzane odbicia, ukryte za wspólną fasadą, czyniącą z nich jeden budynek. domy 
podwójne  stanowiły  zredukowaną o połowę wersję programu mieszkalnego  zreali-
zowanego w domu komendanta. można by je określić jako połówkowe. między po-
szczególnymi parami domów umieszczano bramy wjazdowe, wiodące na podwórze, 
dzięki czemu możliwe było gospodarcze wykorzystywanie dziedzińca”36. 

elewacja  frontowa  domu  komendanta  została  zaprojektowana  jako  symetryczna 
kompozycja  o pięciu  osiach.  trzy  środkowe  osie  wyodrębniono  w postaci  ryzalitu 
podkreślając tym samym symetryczny charakter elewacji. centralna oś, w której ulo-
kowano bramę wzmocniona została przez ujęcie wjazdu dwoma biegnącymi przez 
całą wysokość boniowanymi pilastrami. Boniowaniem podkreślono również naroż-
niki  budynku.  kondygnacje  parteru  i piętra  oddzielono  skromną  opaską,  a całość 
kompozycji zwieńczono gzymsem. okna zaś zostały ujęte w proste opaski. nad cało-
ścią górował wysoki czterospadowy dach z niewielkim umieszczonym centralnie na 
osi symetrii oknem, bez naczółka. elewacje domów parterowych, sytuowanych przy 
bocznych ulicach miasta stanowiły zredukowaną wersje domu komendanta. uprosz-
czona  forma  fasady posiadała  również symetryczną, pięcioosiową kompozycję. oś 
środkowa wyodrębniona została kompozycyjnie za pomocą boniowanego, jednoosio-
wego ryzalitu przechodzącego w górną wystawkę, którą wieńczył trójkątny naczółek. 
dzięki  temu  kompozycja  elewacji  zyskiwała wyraźny wertykalny  akcent. domy  te 
przykryte  były  dwuspadowymi  stromym dachami.  zestawiano  je  parami. opisane 
powyżej przykłady elewacji domów z Fortu prusy stanowiły na tle domów realizowa-
nych w owym czasie w innych obszarach miasta, przykłady elewacji o zdecydowa-

36 m. słomiński, r.makała, m. paszkowska, szczecin barokowy, architektura lat 1630-1780, książnica pomorska w szczeci-
nie, szczecin 2000, s. 137
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nie bardziej plastycznym opracowaniu. natomiast pozostałe elewacje opracowywano 
w sposób bardziej schematyczny. cechą podstawową, którą odróżnia nowy typ fasa-
dy od fasad domów szczytowych, był horyzontalny charakter kompozycji. owa hory-
zontalność utrwali się jako jedna z głównych cech w realizowanych w późniejszym 
czasie kamienicach czynszowych. zestawiane w szeregu powtarzalne elewacje bu-
dynków stały się pożądanym w XViii w. atrybutem krajobrazu miejskiego. to co dziś 
kojarzone jest negatywnie z monotonią identycznych fasad osiedli modernistycznych 
wówczas świadczyło o nowoczesności rozwiązań kompozycyjnych. ta ukształtowana 
w XViii w koncepcja estetyczna obowiązywała i była realizowana z podobną siłą do 
lat 80 w XiX w. 

warto w tym miejscu wspomnieć  również pochodzącą  z 1730 r.  kamienicę  o na-
zwie  poczdam  usytuowaną  na  ulicy  mniszej  12,  której  autorstwo  przypisuje  się 
projektantowi Fortu prusy Gerhardowi corneliusowi de walrawe. porównywana do 
zabudowy  zrealizowanej  w Forcie  prusy,  elewacja  kamienicy  posiada  cechy  dale-
ce bardziej reprezentacyjne. jej pięcioosiowa, symetryczna fasada zyskała wyraźny 
podział  horyzontalny  ujawniający  się w zróżnicowaniu  opracowania  ścian  parteru 
i piętra. Boniowanej kondygnacji parterowej nadano wyraźny charakter cokołu w od-
różnieniu od piętra ukształtowanego w sposób nadający mu charakterystykę „piano 
nobile”.  rozróżnienie  to  realizowane  będzie w czasach  późniejszych w przypadku 
kamienic wielkomiejskich, stając się jedną z cech charakterystycznych w kompozy-
cji ich fasad. elegancja fasady kamienicy poczdam zainspirowana została zapewne 
budowlami monumentalnymi o charakterze pałacowym.

trudne warunki mieszkaniowe w połowie XViii w.  i brak możliwości rozwoju prze-
strzennego szczecina, który opasany był w owym czasie potężnymi umocnieniami 
skutkowały  jedynymi możliwymi w tej sytuacji decyzjami,  tj. o rozbudowie  już  ist-
niejących domów. w ten sposób zrodziła  się w szczecinie  idea budowy mieszkań 
czynszowych, która w swej wstępnej fazie zakładała przebudowę powierzchni ma-
gazynowych, lokowanych tradycyjnie na wyższych kondygnacjach domów na nowy 
cel  – mieszkania  czynszowe. działalność  Funduszu  przyniosła  gruntowną  zmianę 
realizowanych w szczecinie rodzajów fasad. jak podaje r. makała w latach 1767-
1798 przy udziale Funduszu pomocy Budowlanej wzniesiono bądź gruntownie prze-
budowano  około  250  kamienic  czyli  jedną  czwartą wszystkich  domów w ówcze-
snym szczecinie. wszystkie projekty realizowane przez architektów zatrudnianych, 
przez władze państwowe w ramach Funduszu musiały uzyskać akceptację w Ber-
linie.  z tej  przyczyny  charakter  nowych  realizacji  był  nowatorski,  luźno  związany 
z miejscową tradycją i wpłynął na ukształtowanie się nowego typu fasad kamienicy 
miejskiej w szczecinie. w działaniach tych widoczne było również dążenie władzy 
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do ukształtowania nowego, metropolitalnego charakteru miasta. z obserwacji dzia-
łalności Funduszu, który w swoich decyzjach zezwalał na realizowanie wystawnych 
kompozycji  nowo  –  przebudowywanych  fasad,  można  wysnuć  wniosek,  iż  prze-
kształcenie stylistyki fasad na nową modłę mogło być jednym z niepisanych celów 
działalności  funduszowej.  „pierwsze  fasady  domów  „funduszowych”  projektowane 
były przez carla dorsteina. Były to dzieła o powściągliwych dekoracjach i chłodnym, 
klasycyzującym charakterze. należy do nich dom ogrodnika eckerta, czy kamienica 
zwingerów, przy czym w pierwszym przypadku chodzi o połączenie skromną fasa-
dą dwóch starszych obiektów, w drugim natomiast o nowy budynek. w obu projek-
tach c. dorstein zastosował te same elementy artykulacji fasady: boniowane naroża, 

il. 4. kamienica przy targu ryb-
nym  Fundusz  pomocy  Budow-
lanej  (ok.  1770  r.)  inspirowana 
budowlami warlavego

il.  5.  kamienica  wdowy  suhren 
Fundusz  pomocy  Budowlanej 
(ok. 1774r.)

il. 6. kamienica przy placu cie-
sielskim  Fundusz  pomocy  Bu-
dowlanej (ok. 1775 r.)

il.  7.  predigerhaus  der dreifaltigkeitskirche,  kano-
nierstrasse, Berlin ok 1780r. 

il.  8.  Franzoesisches weisenhaus, charlottenstras-
se,  Berlin  1779.  Fasada  opracowana  przez  karla 
von Gontarda
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jednoosiowy  pseudoryzalit  opięty  boniowanymi  pilastrami  i podkreślający wejście, 
proste płyciny podokienne. całość dość sucha i zdawkowa kontynuowała model wy-
pracowany przez architekturę lat dwudziestych i trzydziestych XViii w.”37. 

stylistyka ujawniająca się w sposobie kształtowania fasady kamienicy miejskiej za-
proponowana przez c. dorsteina o specyficznym płaskim i graficznym wyrazie zna-
lazła szybko swoich naśladowców. w 1774 roku powstało kilka kamienic  inspiro-
wanych  tą  architekturą, między  innymi  dom  przy  placu  stolarskim  1,  kamienica 
rodziny krauze czy dom siodlarza ortha. odrębnym przykładem z tego okresu jest 
pochodząca z 1770 r. fasada domu przy targu rybnym 1, zainspirowana budowla-
mi G.c de warlavego. 

na wyraz powstających wówczas w szczecinie fasad domów i kamienic miejskich 
miały  wpływ wzory  płynące  z Berlina  głównie  realizacje  architektów  działających 
i tworzących w Berlinie w drugiej połowie XViii w.,  takich  jak  : Georg unger, karl 
von Gontard czy carl G. Langhans. Georg unger wziął czynny udział w realizowa-
nym równolegle do działań szczecińskiego Funduszu pomocy Budowlanej berlińskim 
programie budowy nowych dzielnic w Berlinie i poczdamie tworząc tzw. domy im-
medialne. wraz  z zainicjowanym  przez  Fundusz  pomocy  Budowlanej  programem 
rozbudowy w latach 70 XViii w., w szczecinie zaczęły pojawiać się wielkomiejskie, 
wielopiętrowe kamienice. 

37 r. makała,  „miasto pruskiego stylu”. Fryderycjanski Fundusz Budowlany  ijego wpływ na architekturę szczecina w XViii 
w.[w:]kamienica w krajach europy północnej, pod  red. m.j.sołtysik, nadbałtyckie centrum kultury, wydział architektry 
politechniki Gdańkiej, 2004,s.189

  1768 r.   1777 r.   ok. 1775 r.   1783 r.   1785 r.

il. 9. przemiany stylowe w szczecińskich kamienicach miejskich ( 1768-1785). 
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tabela 4. zestawienie i charakterystyka kamienic miejskich budowanych przy wsparciu Fundu-
szu pomocy Budowlanej

Architekt
Funduszu Pomocy 
Budowlanej 
w Szczecine

Kamienica/
właściciel/adres

Data 
powstania 
obiektu

Charakterystyka fasady 
kamienicy

przykłady małych kamienic miejskich
Carl dornstein dom ogrodnika 

eckerta
kamienica 
zwingerów

1766-1771 w  obu  projektach  autor  pro-
jektu  zastosował  te  same ele-
menty artykulacji fasady: bo-
niowane  naroża,  jednoosiowy 
pseudoryzalit  opięty  boniowa-
nymi  pilastrami  i podkreśla-
jący  wejście,  proste  płyciny 
podokienne.  całość  dość  su-
cha  i zdawkowa  kontynuowa-
ła  model  wypracowany  przez 
architekturę  lat  dwudziestych 
i trzydziestych XViii w.”1

autor nieznany kamienica wdowy 
suhren
dom przy Placu 
Ciesielskim 1
kamienica rodziny 
krauze
dom siodlarza ortha 

1774
1775

1774

kamienice inspirowane stylem 
c. dorsteina. styl c. dorsteina 
znalazł  swoich kontynuatorów 
w wielu  późniejszych  realiza-
cjach.  jako  przykłady  takich 
zainspirowanych  chłodną  sty-
listyką dorsteina wymienia się 
kilka realizacji.

autor nieznany kamienica przy 
targu rybnym 1

1770 kamienica  której  fasadę  cha-
rakteryzuje  elegancki  styl, 
w swojej kompozycji bardziej 
wyrazista  od  projektów  dor-
steina,  przypomina  w sposo-
bie  rozrzeźbienia  i układzie 
kompozycyjnym fasady reali-
zacje  warlavego,  tj.  przypisy-
waną  jego  autorstwu  kamie-
nicę  poczdam  z 1730 r.,  czy 
domy immedialne realizowane 
w Forcie  prusy  w latach  30 
XViii w. w ukształtowaniu  fa-
sady widoczne wpływy  klasy-
cyzujące  z nurtu  architektury 
francuskiej  z wpływami  wło-
skimi.
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Architekt
Funduszu Pomocy 
Budowlanej 
w Szczecine

Kamienica/
właściciel/adres

Data 
powstania 
obiektu

Charakterystyka fasady 
kamienicy

przykłady kamienic o charakterze wielkomiejskim 
autor nieznany dom przy ul 

wjazdowej 27 
(obecnie Grodzkiej)

1768 przykład  kamienicy  wielko-
miejskiej,  o okazałej,  pięcio-
osiowej,  trójkondygnacyjne 
fasadzie.  Fasada  skompono-
wana symetrycznie z central-
nym  trójosiowym  pseudory-
zalitem  akcentującym  podział 
wertykalny.  podział  horyzon-
talny zrealizowany poprzez bo-
niowany  parter,  piano  nobile 
pierwszego  piętra  wyróżnione 
zostało  rozmiarem  okien  i za-
gęszczeniem  dekoracji.  cen-
tralnym punktem kompozycji 
fasady stało się centralne okno 
piano nobile, ujętego w boga-
te  obramienie  z łamanym  na-
czółkiem  wypełnionym  deko-
racja  rzeźbiarską,  pod  oknem 
usytuowaną  ślepą  balustradę. 
całość  przykrywa  dużych  roz-
miarów mansardowy dach. 

johann wihelm 
Haase

dom przy ul. 
szewskiej 23
dom tilebeinów
dom na rogu 
wielkiej odrzańskiej 
i osiek
dom matthiasów
kamienica przy 
rynku końskim
kamienica przy 
kuśnierskiej 5
dom przy 
panieńskiej 14
dom przy 
Mariackiej 5
kamienica przy 
mniszej 19

1777

1775-1778

1775

1774

późnobarokowa,  dynamiczna 
architektura  kamienic  pro-
jektowanych  przez  hassego 
stanowi  szczególne  zjawisko 
w mieszczańskiej,  XViii  – 
wiecznej  architekturze  szcze-
cina. jego realizacje mają mo-
numentalny,  rezydencjonalny 
charakter.  Fasady  otrzymują 
niezwykle plastyczny i bogaty 
wyraz kompozycyjny. pionowa 
artykulacja fasady wzmacniana 
jest  przez  bogato  zwieńczone 
ryzality z kolosalnymi pilastra-
mi  kompozytowymi.  zwień-
czenia  ryzalitów  wypełnione 
bogatą  dekoracją  rzeźbiarską. 
na szczycie ustawione dużych 
rozmiarów wazy. zastosowano 
wyraźny kontrast miedzy suro-
wym  cokołem  a przesyconym 
poziomem piano nobile
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Architekt
Funduszu Pomocy 
Budowlanej 
w Szczecine

Kamienica/
właściciel/adres

Data 
powstania 
obiektu

Charakterystyka fasady 
kamienicy

przypisywane d. 
gilly

kamienica przy 
wielkiej odrzańskiej 
13
kamienica przy 
rynku końskim 12
kamienica przy 
kuśnierskiej 3 

1776 kamienice powstałe na przeło-
mie lat 70. i 80. XViii w. cechu-
je  stylistyczny  powrót  do  form 
z czasów  Fryderyka  wilhelma 
i.  chłodne  w wyrazie,  uspo-
kojone fasady z dekoracjami 
ograniczonymi do boniowania 
dolnej kondygnacji i naroży bu-
dynku, prostych opasek okien-
nych,  motywów  rokokowych 
muszli i girland przypisywane 
są  autorstwu  davida  Gilly,  ze 
względu na  ich klasycystyczny 
charakter.

david Gilly dom rodziny 
Gravenitz, przy 
Zielonym Placu 
Parad
kamienica 
sieburgów
kamienica 
schroderów

1784
1783
1785

Budowle  o klasycystycznym 
charakterze  przywołującym 
na  myśl  budynki  Fortu  prusy, 
fasady  o skromnej,  graficznej 
dekoracji.  pozioma  artykula-
cja  fasady  bez  użycia  podzia-
łów architektonicznych,  oparta 
na  rozróżnieniu  boniowanego 
parteru  o charakterze  cokołu 
i gładkich ścian pięter.

kamienice 
inspirowane 
gillym

kamienica przy ul 
małej odrzańskiej 1
kamienica przy ul. 
panieńskiej25
dom przy ul. 
tkackiej 59

1777
1780
ok 1780

Pozioma artykulacja fasady 
bez użycia podziałów architek-
tonicznych,  oparta  na  rozróż-
nieniu boniowanego parteru 
o charakterze cokołu i gładkich 
ścian pięter. kompozycja syme-
tryczna  z wyodrębnioną  cen-
tralna  partią  poprzez  zmianę 
dekoracji płycin podokiennych.

jakob philipp 
weier

kamienica radcy 
Billerbecka, ul. 
wjazdowa 12
dom przy wielkiej 
odrzańskiej 8

Budynki  o zdecydowanie  tra-
dycyjnym  charakterze  fasad 
o barokowym detalu z wyzna-
czeniem  wyraźnie  dominanty 
kompozycyjnej. Fasady ukształ-
towane plastycznie z efektami 
światłocieniowymi.
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Architekt
Funduszu Pomocy 
Budowlanej 
w Szczecine

Kamienica/
właściciel/adres

Data 
powstania 
obiektu

Charakterystyka fasady 
kamienicy

david christlieb 
Meyer

kamienica przy ul. 
młyńskiej 9

1788 w  projekcie  fasada  o wyraź-
nie klasycystycznych cechach, 
ściśle  symetryczna,  bez  do-
minanty,  wieńcząca  budynek 
attyka, wazy na attyce, popier-
sia  w naczółkach  okiennych 
ryzalitów.  w realizacji  prze-
prowadzono radykalne zmiany 
rezygnując  z attyki  na  rzecz 
wysokiego  dachu,  zmieniono 
program dekoracji fasady.

przeformatowanie obrazu kamienic w ii połowie XViii w. dotyczyło zarówno propo-
zycji nowego układu  fasady kamienicy względem pierzei ulicy czyli ustawienia  jej 
kalenicowo w układzie zwartej zabudowy jak również układu funkcjonalnego i nowe-
go programu dekoracji fasady. wszystkie wyżej wymienione kamienice realizowane 
były jako wzór poprawnie i oszczędnie zrealizowanego budynku mieszkalnego. owa 
oszczędność manifestowała się zarówno w realizowanym programie wystroju  fasa-
dy  jak również układzie elementów dekoracyjnych i konstrukcyjnych wchodzących 
w skład kompozycji fasady. 

faSadowość dzieł architektury XiX w.

w dramaturgii miejskiej, w dobie neoklasycyzmu pojawiła się nowa wartość, niespo-
tykana dotychczas surowa monumentalność gładkiej ściany. wartość ta uwidoczniła 
się w sposób szczególny w budowanej z rozmachem miejskiej architekturze publicz-
nej i kontynuowana jest w pierwszej fazie historyzmu. „Fantazja, rozbudzona przez 
rysunki piranesiego na tematy antyczne, w widoczny sposób wpłynęła na koncepcje 
twórcze nowych budowniczych. zachwyciła ich monumentalność, ogrom, rozmach 
i śmiałość  wielkich  łuków,  kopuł  i sklepień. w tych  wielkich  bryłach  detal  został 
zepchnięty  na  plan  drugi  i prawie  zagubiony,  a kolumna wystąpiła  nie  tylko  jako 
dekoracja, ale wyraźnie jako słup niosący, element konstrukcji.”38w tej epoce wiel-
kich koncepcji, wyrosłych z klasycznych inspiracji, istniały równie poważne czynni-
ki  wyhamowujące,  czy  ewentualnie  utrudniające  realizację  ambitnych  zamierzeń. 
w pierwszej mierze względy gospodarcze i czynniki materialne stały się skutecznym 

38 czapska anna, architektura neoklasycystyczna w anglii  i krajach skandynawskich, wydawnictwo politechniki warszaw-
skiej, warszawa 1991, s. 11
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faktorem hamującym planowany i pożądany podówczas polot inspirowany wielkimi, 
klasycznymi dziełami. stąd drobne budownictwo mieszkaniowe, powstające  z ini-
cjatywy prywatnego inwestora, choć równie nie pozbawione ambicji, mogło stać się 
jedynie jednolitym tłem dla monumentalnych realizacji miejskich. wartość płaskiej 
ściany choć w mniejszej skali stała się również w tym przypadku cechą charaktery-
styczną realizacji miejskich kamienic czynszowych. szczecińskie nowe miasto posia-
da opisywane powyżej wartości. stylistykę i wyraz architektoniczny poszczególnych 
kamienic szczecińskiego nowego miasta zgodny z duchem epoki, w której panował 
niepodzielnie historyzm, czerpano lokalnych doświadczeń neoklasycystycznej szkoły 
niemieckiej i z wzorów, jakie dostarczała poprzednia epoka stylowa. 

„Forma fasady i układ przestrzenny budynku są zależne od rozmaitych czynników. 
dla planu budowli czynniki techniczne czy praktyczne miały pozornie większe zna-
czenie niż  dla  fasady,  chociaż  trzeba powiedzieć,  że  także w kształtowaniu planu 
względy estetyczne odgrywały tradycyjnie ważną rolę (w ciągu całego okresu nowo-
żytnego).  Forma  (treść  artystyczna  elewacji,  kostium historyczny), mogła wyrażać 
program ideowy budynku, natomiast konstrukcja i układ przestrzenny były w coraz 
większym  stopniu  uzależnione  od  jego  funkcji.  każda  z tych  jakości  zależna  była 
od  szeregu  czynników:  forma budynku m.in.  od  gustów, pozycji  społecznej,  zain-
teresowań zleceniodawcy oraz  jego finansów. można przyjąć,  że pewne  rozwiąza-
nia  formalne w XiX w.  głównie  chodzi  o kostiumy  stylowe)  zastosowane najpierw 
w budynkach  awangardowych,  zyskiwały  następnie  akceptację  społeczną  i były 
wymagane  przez  innych  zleceniodawców  np.  przez  szerokie  warstwy  inwestorów 
mieszczańskich.”39 już w XViii w. wyraźnie zarysowała się tendencja do rozluźnie-
nia powiazań, jakie występują miedzy architekturą wnętrza obiektu a jego elewacją. 
wynikający z tego parawanowy charakter  fasady stał się cechą również kamienicy 
mieszczańskiej. „pluralizm stylowy i historyzm występujące od 1800 r. w architek-
turze europejskiej  (…) wynikały z dwoistości  funkcji  i wyglądu, charakterystycznej 
cechy  stylów  historycznych.  dualizm  ten  polegał  na  oddzieleniu  funkcji  budowli, 
wyrażonej przez kreację przestrzeni, od treści artystycznych. odtąd jedną z panują-
cych reguł w architekturze historyzmu była ta, że fasady neogotyckie mogły stanowić 
parawan dla wnętrz neorenesansowych. tak jak wcześniej styl, tak wtedy pluralizm 
stylowy uważano za coś powszechnego i naturalnego.”40 szeregi kamienic, a w za-
sadzie szeregi  fasad ustawione wzdłuż ulicy były kształtowane w sposób nadający 
im charakter monumentalności. zabiegi  formalne zasłaniania  jedną  fasadą dwóch 
domów stanowią przykład teatralnego zabiegu mającego charakter czysto scenogra-
ficzny. Fasady budowli historycznych często projektowano odnosząc się do otoczenia 

39 z.j. Białkiewicz, przemiany architektury krakowskiej w połowie XiX w., politechnika krakowska, kraków, 1994, s.15
40 tamże; s. 8
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budowli,  nie  realizując  związków  z ich wnętrzem. praktyka  ta  pozwalała na  swo-
bodne ukształtowanie elewacji powiązanej z wnętrzem kamienicy jedynie otworami 
okiennymi i drzwiowymi przy całkowitej swobodzie formowania jej detalu i wystroju 
architektonicznego. powszechne w XiX w. powoływanie się na bezpośrednie relacje, 
jakie zachodzą między fizjonomią człowieka a „fizjonomią” architektury kształtowało 
poglądy,  zgodnie  z którymi wzmocnieniu uległo  rozdzielenie  zewnętrznego wyrazu 
obiektu architektonicznego i jego wnętrza. interesującą teorię dotyczącą owej dycho-
tomii przedstawił k. matuszewski41. oparł on ją na estetycznym wywodzie francu-
skiego uczonego humberta de superville’a, według którego „podobieństwo budowli 
z ciałem człowieka zachodzi  tak daleko, że  ład, symetria  i proporcjonalność panu-
ją  jedynie  w jej  powierzchowności,  w jej  zewnętrznym wyglądzie. wewnątrz  zaś, 
podobnie jak w wewnętrznej organizacji człowieka znika w układzie zasada piękna 
ustępując miejsca względom pożytku i stosowności względem życia  indywidualne-
go”42.

szeregi  fasad kamienic ustawiano wzdłuż ulic bez dbałości o orientację względem 
stron świata. zgodnie z koncepcjami estetycznymi zarysowującymi się już w XViii w., 
a obowiązującymi w XiX w., dążono do ujednolicenia elewacji kamienic miejskich. 
miało to nadać ulicy uporządkowany charakter. tendencja ta była w zgodzie z ów-
czesnym gustem estetycznym oraz  pojmowana była  jako  przejaw nowoczesności. 
wspomniane powyżej szczecińskie domy immedialne, które budowane były według 
projektów  typowych w latach  trzydziestych  XViii  w.  i zestawiane w długie  szeregi 
wzdłuż ulicy tworząc ciągi identycznych fasad stanowiły niejako zapowiedź nadcho-
dzących trendów w budownictwie miejskim pierwszej połowy XiX w. jednakże ten-
dencja do  jednolitego  traktowania  ciągów kamienic okazała  się nie być  tendencją 
trwałą. ambicje inwestorów do wyodrębnienia swej inwestycji z monotonnego ciągu 
pierzei prowadziły do urozmaicania projektowego fasad kamienic, rozrzeźbiania ich 
elewacji, wzbogacania o nowe, wymyślne  formy architektoniczne, często składane 
bez dbałości o spójność stylową i w konsekwencji zyskujące eklektyczny charakter. 
w drugiej połowie XiX w. fasady dobierano nie tyle ze względu na wrażenia wzro-
kowe,  ile  po  to  aby  informowały  o inwestorach  i użytkownikach  budowli  (tak  jak 
o cechach duchowych człowieka sądzi się na podstawie jego wyglądu).

41 matuszewski  k.,  o estetycznym  i dziejowym  znaczeniu  ostrołukowej  architektury,  inżynieria  i Budownictwo  iV,  nr  1-2, 
1882

42 p. krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą XiX w., zeszyty naukowe uj, prace z historii 
sztuki, z. 16, kraków, 1981, s.58
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kamienice czynSzowe nowego miaSta w Szczecinie 
– fazy hiStoryzmu i przemian Stylowych 
w kSztałtowaniu faSad kamienic czynSzowych 
w latach od 1845 r. do 1880 r.

pierwSza faza hiStoryzmu – ideał zbliżony do klaSycznego

„w i poł XiX w. pojawiają się pierwsze próby powiększenia obszaru miasta, którego 
rozwój przestrzenny i gospodarczy dławiły istniejące fortyfikacje (obszar istniejących 
fortyfikacji  równał  się  obszarowi miasta). władze miejskie  początkowo  próbowały 
wprowadzić zabudowę na kępie parnickiej, ale  ich działania spotkały się z ostrym 
sprzeciwem władz wojskowych. w połowie lat 40. XiX w. przeprowadzono szeroko 
zakrojoną  kampanię  prasową  i kół  gospodarczych,  której  celem  było  podważenie 
sensu istnienia twierdzy. jako przykłady przytaczano zniesienie fortyfikacji w ham-
burgu i wrocławiu, co zapewniło tym miastom prężny rozwój przestrzenny i gospo-
darczy. wobec silnego nacisku ze strony miasta w dniu 15 lutego 1845 r. władze 
pruskie przedstawiły projekt  rozwoju miasta w stronę południową. zamysł  ten zo-
stał zaaprobowany przez króla Fryderyka wilhelma iV 24 kwietnia 1845 r.”43 Nowe 
miasto  z funkcjonalno  –  urbanistycznego  punktu  widzenia  było  propozycją  nową 
wyraźnie  odróżniającą  się  od  dotychczas  istniejących  przestrzeni  miejskich.  plan 
funkcjonalny nie powielał bowiem założeń dawnego miasta konstruowanego,  jako 
układ mieszkalno-hadlowo-produkcyjny. stanowił on propozycję powstania dzielnicy 
mieszkalnej z terenami rekreacyjnymi oraz publicznymi. powstałe na miejscu daw-
nych obwarowań, na wzór podobnych założeń i układów funkcjonujących w pozna-
niu, mannheim, düsseldorfie lub Bremie. jak podaje w. stępiński w książce dzieje 
szczecina,  tom iii:  „projekt  rozbudowy miasta w drodze  rozsadzenia części  fortyfi-
kacji, który nawiązywał do wczesniejszych postulatów urzędu rejencji w szczecinie 

43 i.  kozłowska,  szczecińskie  fortyfikacje  nowożytne, rola  fortyfikacji  nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego 
miasta szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej, 
rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. .arch. zbigniew paszkowski, praca obroniona na politechnice Gdańskiej, 
2008
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w sprawie przejęcia południowo –  zachodniej  części  twierdzy,  został  przedstawio-
ny na wspólnym posiedzeniu ministerstw: wojny, spraw wewnętrznych i Finansów 
w lutym w 1845 r. przewidywał on przedłużenie obecnej al. niepodległosci o 750 
kroków44 do obecnej al. 3 maja (Lindenstr.)  i równolegle z tą ulicą przeprowadze-
nie na wschód i zachód od niej dwóch innych ulic. przecinać je miały z kolei ulice 
prostopadłe, przez co planiści zamierzali nadać tej częsci szczecina, tzw. nowemu 
miastu, formę prostokątnych kwartałów miejskich. projekt zabudowy z załączonym 
planem został zatwierdzony przez Fryderyka wilhelma iV w kwietniu 1845 r.; rów-
nocześnie monarcha nakazał rozpoczęcie finansowania prac przez resort wojny”45

układu urbanistyczny, nowo projektowanej  dzielnicy,  który można nazwać  zacho-
wawczym,  w którym  kierowano  się  rozsądnym,  ekonomicznym  wykorzystaniem 
niewielkich  przestrzeni,  wpisuje  się  w podstawowy  kanon  europejskiej  urbanisty-
ki  z początku  XiX  w.,  który  promuje  układ  prostopadłych  ulic  z ideą  wyekspono-
wania widokowego  jednej  z nich.46  schemat  urbanistyczny  złożony  z siatki  o ści-
słej  regularności  prostopadłych względem siebie ulic,  z wytyczoną  główną arterią, 
znalazł wcześniej swoje zastosowanie zarówno w zrealizowanym projekcie nowego 
miasta  autorstwa  jamesa  craiga w edynburgu  z 1766  roku,  jak  i w opartych  na 
francuskich wzorach (colberta) nowych dzielnic w obrębie Berlina: dorotheenstadt 
z 1663  r. z promenada unten den Linden oraz związane z nią późniejsze Friedrich-
stadt z 1721-1736 r. surowa geometria planów urbanistycznych stanowiła ideowe 
odzwierciedlenie absolutyzmu pruskiej władzy. o ile w przypadku poznańskiego pla-
nu nowego miasta, którego autorem był david Gilly, widoczne są dążenia do przeła-
mania ścisłej geometrii, o tyle szczecińskie nowe miasto zostało nakreślone z wręcz 
wojskową dokładnością, niedopuszczającą żadnej nieregularności w planie. zasada 
sztywności planu, jego regularnej rytmizacji oraz osiowości ma swoje odbicie w spo-
sobie architektonicznego kształtowania fasad kamienic. obszar szczecińskiego no-
wego miasta  został  zabudowany w tempie ekspresowym. jak podaje włodzimierz 
stępiński47 w roku 1869 na nowym mieście została już tylko jedna wolna parcela.

szczecińskie nowe miasto wyłoniło  się  zatem,  jako  idea,  a w późniejszym  czasie 
już, jako skonkretyzowane plany w pierwszej połowie XiX w. jego budowa przypadła 
na schyłek trwających w europie od połowy XViii w. wielkich neoklasycystycznych 
rewolucji w budownictwie i okres trwającego od lat 30 XiX w. pluralizmu stylowego 

44 krok – jednostka miary długości stosowana od czasów starożytnych
45 stępiński w., dzieje szczecina 1806-1945, tom iii, pod red. Bogdana wachowiaka, wydawnictwo „13 muz”, szczecin, 
1994, s.53

46 układ przestrzenny nowego miasta w szczecinie został skopiowany z berlińskiej dzielnicy Friedrichstadt rozbudowywanej 
od 1710 r. do 1920 r.

47 w. stępiński, dzieje szczecina 1806-1945, tom iii, pod red. Bogdana wachowiaka, wydawnictwo „13 muz”, szczecin, 
1994, s.54
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w architekturze. okres, w którym wykrystalizował się plan szczecińskiego nowego 
miasta jest specyficznym czasem przejścia od neoklasycystycznych form i idei w kie-
runku  nowej  fali  historyzmu  w sztuce  i architekturze.48  dziewiętnastowieczna  za-
budowa czynszowa nowego miasta w szczecinie powstała w duchu pierwszej fazy 
historyzmu. wzory zaczerpnięte lokalnie między innymi z dzieł davida Gilly49, propa-
gatora idei architektury o cechach prostoty i jej utylitarności w pruskim wydaniu, wy-
rosły z nurtu rozpraw naukowych drugiej połowy XViii w., a przeniesionych na grunt 
pomorza i realizowanych w obiektach zabudowy mieszczańskiej na terenie stargar-
du i szczecina jeszcze w XViii w. d. Gilly tak dalece wpłynął na wyraz kamienicy, że 
wyznaczył podstawowe wzory kamienicy mieszczańskiej, które były nadal kopiowane 
pół wieku  później w realizacjach  na  obszarze nowego miasta w szczecinie.  jego 
piętnaście wzorcowych kamienic wybudowanych w stargardzie, podczas dziesięcio-
letniego pobytu davida Gilly w tym mieście wywarło nie  tylko znaczący wpływ na 
obraz  architektoniczny miasta,  ale  co  najważniejsze  ukonstytuowało  lokalny wzór 
kamienicy mieszczańskiej, kopiowanej w latach późniejszych również w szczecinie, 
który  kontynuowano  do  lat  dwudziestych  XiX w. nowatorski  program  funkcjonal-
no  –  dekoracyjny  zaproponowany  przez d.  Gillego  odchodził w sposób  radykalny 
od wcześniejszej tradycji kamienic szczytowych ozdobionych detalem wzorowanym 
na  gotyckiej  architekturze  bram  i ratuszy miejskich  i obiektów  sakralnych. należy 
w tym miejscu wspomnieć realizacje d. Gillego zrealizowane w ramach działalności 
pomocowej Funduszu pomocy Budowlanej w latach 1784-1786 : dom rodziny Gra-
venitz przy zielonym placu parad w szczecinie, kamienica sieburgów w szczecinie, 
kamienica schröderów w szczecinie, oraz poznańską realizację własnego domu ar-
chitekta z lat 1795-1796. wszystkie one stanowiły przykład budowli o klasycystycz-
nym charakterze, o poziomej artykulacji fasad bez akcentu środkowego, z wyodręb-
nionym boniowanym parterze o charakterze cokołu i gładkich ścianach ze skromną, 
niemal graficzną dekoracją. 

w latach 40 XiX w. czyli w okresie poprzedzającym budowę dzielnicy nowe mia-
sto w szczecinie w kompozycji  fasad  kamienic miejskich w miastach  północnych 
niemiec dominowały nadal formy późnoklasycystyczne, elementy stylu arkadowego 
oraz nowe wzory dekoracyjne szkoły berlińskiej. projekty uznanych architektów ze 
środowiska berlińskiego,  takich  jak: edmund knoblauch, Friedrich hitzig,  które  to 
wzbogaciły i urozmaiciły wzory opracowane przez schinkla, czy eduarda tizt, publi-
kowane w poczytnych pismach fachowych takich jak: „zeitschrift für praktische Bau-

48 w. stępiński, ., dzieje szczecina 1806-1945, tom iii, pod red. Bogdana wachowiaka, wydawnictwo „13 muz”, szczecin, 
1994, s.54

49 david Gilly mianowany w 1771 r. przez Fryderyka ii krajowym mistrzem Budownictwa dla dystryktu pomorze tylne, czło-
wiek  zasłużony  dla  regionu,  jako  czynny  twórca  i piewca  idei  prostoty  i utylitarności w architekturze,  głównie w nurcie 
architektury niedostrzegalnej, autor miejskich normatywnych domów mieszkalnych.
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kunst”,  stanowiły  źródło  inspiracji dla  lokalnie działających projektantów w mniej-
szych ośrodkach miejskich. wzór  stanowiły  fasady ujęte po bokach dwuosiowymi 
ryzalitami z delikatnymi podziałami płycinowymi z oknami segmentowymi i bogato 
opracowanymi podokiennymi płycinami często z ornamentyką maswerkową i deko-
racyjnie opracowanymi płycinami łączącymi okna ryzalitów. 

Rozwój Nowego Miasta w latach 50 XiX w.

Lata 50 XiX w., na które przypada okres początku budowy dzielnicy nowe miasto 
w szczecinie, to okres, w którym na terenie całej europy odnotowuje się zwiększony 
ruch budowlany  i ogólnoeuropejskie dążenia do nadaniu miastom wyglądu metro-
polii. w owym okresie zaczęto podnosić standard mieszkań w domach frontowych 
zagęszczając równocześnie zabudowę oficyn, przez co przyniosło dysproporcje mię-
dzy lokalami dla klas uboższych i bogatszej warstwy społeczeństwa. wzrastały rów-
nież wymagania dotyczące wyglądu fasady domu frontowego w kierunku nadania im 
charakteru bardziej reprezentacyjnego. demonstracja bogactwa przez komponowa-
nie okazałych fasad podnosiła prestiż właściciela oraz w przypadku kamienic czyn-
szowych podnosiła się równocześnie wartość nieruchomości. mogło to mieć związek 
z wysokością czynszów. zbliżenie kamienicy czynszowej charakterem do zabudowy 
pałacowej można uznać za manifestację osiągniętego w owym czasie przez miesz-
czaństwo awansu na drabinie społecznej. jako główny wzór przyjęto pałacową za-
budowę  realizowaną w okresie  renesansu.  popularność włoskiego  renesansu  była 
związana  nie  tylko  z atrakcyjnością  form  architektonicznych  uważanych  za  formy 
o najwyższych wartościach artystycznych, ale  również skojarzenia społeczne doty-
czące w obydwu przypadkach sprawowania władzy przez możne  rody mieszczań-
skie. za kształtowanie gustów oraz  istniejącą modę odpowiadali z całą pewnością 
sami  architekci,  którzy w większości wypadków mieli wpływ  na  decyzje  inwesto-
rów.

wysokie  cztero –  i pięciokondygnacyjne  fasady kamienic poddawane były  różnym 
zabiegom kompozycyjnym, których celem było zorganizowanie podziałów architek-
tonicznych na dużych płaszczyznach fasad. częstym zabiegiem było stosowanie tzw. 
wysokiego cokołu polegające na łączeniu strefy parteru i pierwszego piętra wspólnym 
boniowaniem. stosowano również wyodrębnianie kompozycyjne jednej kondygnacji; 
najczęściej  była  to  kondygnacja  „piano nobile”  sytuowana na pierwszym  lub dru-
gim piętrze, bądź wyodrębniano kondygnację ostatnią traktowaną jako rozbudowane 
zwieńczenie. wyróżnienie  jednej z kondygnacji odbywało się najczęściej przez od-
mienne opracowanie otworów okiennych, które polegało na zastosowaniu odrębnego 
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kształtu naczółków bądź dodatkowo zastosowania podokienników oraz urozmaiceniu 
dekoracji stiukowej.

okres ten dla szczecińskiego nowego miasta jest okresem pierwszego rozru-
chu budowlanego. projektanci fasad, których rolę podejmują w pierwszej kolejności 
lokalnie działający technicy budowlani, składający egzaminy w Berlińskim naczel-
nym  departamencie  Budowlanym,  byli  wykształceni  ogólnie  zarówno  w zakresie 
inżynierii budowlanej,  jak  i architektury. Fakt ogólnego  i szerokiego doświadczenia 
pierwszych  projektantów  nowego  miasta  w szczecinie  znalazł  odzwierciedlenie 
w ich propozycjach projektowych. pierwsze projekty fasad przedstawiane są w spo-
sób wyraźnie surowy. w niektórych wypadkach zabrakło propozycji wystroju deko-
racyjnego lub potraktowany on został jako bardzo zdawkowa, umowna informacja. 
ma to miejsce w przypadku projektów fasad kamienic przy ul. 3 maja nr 16, 23, 
28  i ul. stoisława nr 1 pochodzących z lat 1852-1855. uwidaczniają się w nich 
nawiązania do miejscowej tradycji projektowej reprezentowanej pod koniec XViii w. 
przez projekty d. Gilly  lub do bliżej nie określonych wzorców mających charakter 
form klasycznych. kamienice  zrealizowane w drugiej  połowie  lat 50. posiadają  te 
same cechy, które wyodrębniły się na początku dziesięciolecia. potwierdzają to przy-
kłady istniejących kamienic przy ul. czackiego nr 2 i 3 pochodzących z końca piątej 
dekady. przez całą tą dekadę stosowane były jednak ogólne zasady kompozycyjnego 
kształtowania fasad zrealizowanych w Berlinie oraz w innych północnych miastach 
europejskich. należą do nich:
– wzmacnianie artykulacji horyzontalnej przez podziały gzymsami międzykondygna-
cyjnymi  (w  szczecińskich  realizacjach  charakterystyczne  wyodrębnienie  każdej 
kondygnacji – zagęszczony podział horyzontalny),

–  płaszczyznowość – fasady bez ryzalitów i wykuszy,
– wysoki, boniowany parter w roli cokołu budynku, 
–  akcentowanie piętra „piano nobile”, 
– wydatny gzyms koronujący fasadę,
–  dachy pulpitowe z odprowadzeniem wody opadowej w kierunku podwórza.

w pierwszym okresie budowy dzielnicy Nowe Miasto widoczne jest w szczecinie 
wyraźne zapóźnienie stosowanych rozwiązań fasad kamienic miejskich w stosunku 
do projektów realizowanych w innych miastach europy północnej. Brak rozwiązań 
projektowych nawiązujących do zabudowy pałacowej. szczecińskie przykłady z tego 
okresu  reprezentują surowy, oszczędny styl. szczegółowy opis projektów kamienic 
zachowanych w aktach nadzoru Budowlanego szczecińskiego archiwum państwo-
wego znajduje się poniżej w tabeli nr 5.



45

Przemiany stylowe w kształtowaniu fasad kamienic nowego 
Miasta w latach 60. XiX w.

na przestrzeni  lat 60. XiX w. zaobserwować można zmiany w opracowaniu  fasad 
idące w kierunku wzmacniania tektoniki  i przez to uplastycznianiu elewacji, wcze-
śniej  opracowywanych  głównie  płaszczyznowo.  Fasady  zaczęły  być  organizowane 
z zastosowaniem wielkiego  i małego  porządku  pilastrami  i kolumnami.  kamienice 
zaczęły nabierać charakteru architektury monumentalnej wzorem berlińskich pała-
ców  czynszowych.  z czasem  typowe  staje  się wyodrębnianie  trzech  stref:  cokoło-
wego, boniowanego parteru, dwóch połączonych kompozycyjnie kondygnacji środ-
kowych oraz  odciętej  kondygnacji  ostatniej mającej  często  skromniejszy  charakter 
zwieńczone bogatym gzymsem koronującym.

w dziejach szczecińskiego nowego miasta jest to okres intensywnej rozbudowy. Fa-
sady kamienic powstających w tym czasie zyskały nowy charakter. w rozwiązaniach 
kompozycyjnych zaczyna dominować nowy model fasady o wzbogaconej tektonice, 
uzyskiwanej poprzez gierowanie ściany  i uzyskiwanie w ten sposób  ryzalitów oraz 
pseudowykuszy. te nowe elementy przełamują obowiązującą dotychczas płaszczy-
znowość fasad oraz ich horyzontalność podziałów. ustalone w poprzedniej dekadzie 
strefowanie fasady obowiązuje nadal, umacniając rozwiązania, w których występuje 
wysoki parter w formie cokołu, akcentowane piano nobile i rozbudowana kompozy-
cyjnie kondygnacja wieńcząca. powstaje w tym czasie zabudowa większej części uli-
cy drzymały, część ulicy stefana Batorego, czackiego, kaszubskiej, korzeniowskiego, 
Limanowskiego,  narutowicza,  owocowej,  śniadeckich  i placu  zawiszy  czarnego. 
szczegółowy opis projektów kamienic zachowanych w aktach nadzoru Budowlane-
go szczecińskiego archiwum państwowego znajduje się poniżej w tabeli nr 5.

Lata 70 XiX w. okres grynderski (okres ożywienia gospodarczego) – gwałtowny ruch 
budowlany, w architekturze niemiecki wariant neobaroku (styl wilhelmiański)

Fasady kamienic czynszowych klasy średniej, realizowanych w tej dekadzie, przej-
mują w sposób powierzchowny cechy eleganckich kamienic miejskich. kompozycje 
stylizowane  są  na wzór włoskiego  i francuskiego  renesansu.  Boniowane  dwu  lub 
nawet trzykondygnacyjne cokoły, bogate obramienia i zwieńczenia okien, pilastrowe 
podziały małego porządku oraz nieodzowny repertuar dekoracji sztukatorskich, we-
szły na stałe do obowiązującego programu wystroju fasady kamienicy czynszowej. 
„poprzednio  formy  te były  jednak starannie komponowane z myślą o nadaniu ele-
wacjom walorów artystycznych, cech reprezentacji lub określonych znaczeń, obec-
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nie natomiast ani projektujący architekci, ani finansujący budowę przedsiębiorca nie 
starali  się  o nadanie  fasadom  cech  indywidualnych.  tworzone  dla  anonimowych 
odbiorców – z myślą o rentownej sprzedaży lub o korzystnym wynajmie – budynki 
uzyskiwały podziały architektoniczne i dekoracje seryjnej produkcji głównie dlatego, 
że podnosiło to znacznie cenę kamienicy”50. projekty z lat 60. XiX stulecia reprezen-
towały nową architektoniczną koncepcję okazałego domu miejskiego wyrosłego na 
świadomych nawiązanych do wzorów historycznych. „ w latach 70., popularne stają 
się formy renesansu północnego, który w niemczech uważany był wówczas za styl 
niemiecki, altdeutsches stil. […] modą na renesans północny rozpoczęto nową fazę 
w architekturze dojrzałego historyzmu, przede wszystkim w budownictwie mieszka-
niowym”51. domy czynszowe budowane w latach 70. i później nawiązywały nadal 
do tych wzorów, ale już w sposób bardziej powierzchowny. „mimo znaczonego nieraz 
bogactwa użytych  form,  fasady kamienic były obecnie  traktowane bardziej szablo-
nowo. mechaniczne powtarzanie i zagęszczanie elementów – powodujące wrażenie 
suchej monotonii, a czasem nawet niemal „horror vacui” – nie było spowodowane 
dążeniem do wywołania określonego efektu, np. addycji czy rytmizacji,  lecz wyni-
kiem kompromisu pomiędzy narzuconą potrzebami użytkownika dużą ilością okien 
a zastosowanymi  formami historycznymi. tylko nieliczni architekci  rozwiązywali  te 
problemy według jakiejś przemyślanej koncepcji artystycznej”52. o wyjątkowym zna-
czeniu  zewnętrznego  wyrazu  plastycznego  świadczyć  może  przykład  zarządzenia 
wydanego wówczas  przez  wielkiego  księcia,  według  którego  na  dekoracje  fasady 
nowych budowli  stawianych w Baden – Baden należało przeznaczyć 30% całego 
kosztorysu budowlanego. jak podaje w. krassowski […] „ozdoby architektoniczne 
były dostrzegane nie tylko przez krytyków, lecz też i przez urzędników, dla których 
stwierdzenie  istnienia  ozdób  było  często  jednoznaczne  ze  stwierdzeniem  istnienia 
dowodów wyższej  jakości  lub  rangi  budynków.  „ozdoby”,  „ozdobna  architektura”, 
„ozdobny styl” były terminami nie tylko estetycznymi, ale także prawnymi”53dekora-
cyjność fasady miała zasadnicze znaczenie w określeniu kategorii budynku. projek-
tant nadając swojej budowli „charakter” czyli odpowiednio ją ozdabiając, przesuwał 
ją z kategorii „budownictwo” do kategorii „architektura”, za czym podążała wysokość 
honorarium.

dla szczecińskiego nowego miasta był  to okres uzupełnień pierzei  i pojedynczych 
uzupełnień, które powstawały na większości ulic – w czasie tym zrealizowano całą 

50 z. ostrowska-kłębowska, architektura i budownictwo w poznaniu w latach 1790 -1880, państwowe wydawnictwo na-
ukowe, warszawa-poznań 1982, s.319.

51 p.  krakowski,  Fasada  dziewietnastowieczna  Fasada  dziewiętnastowieczna.  ze  studiów nad  architekturą  XiX w.,  zeszyty 
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pierzeję przy ulicy owocowej. projekty fasad komponowane były zgodnie z panującą 
tendencją do nadawania im charakteru miejskich pałaców czynszowych. w szczeciń-
skich realizacjach widoczne są nawiązania do lokalnych realizacji XViii – wiecznych 
autorstwa hassego. pojawiają się zatem centralne akcenty w postaci psudowykuszy 
z pilastrami w wielkim porządku, względnie parapety zwieńczone wazami. 

szczegółowy opis projektów kamienic zachowanych w aktach nadzoru Budowlane-
go szczecińskiego archiwum państwowego znajduje się poniżej w tabeli nr 5.

rozpatrując  każdy  przykład  kamienicy  czynszowej  z osobna  ujawnia  się  ich  cha-
rakter efektownego, często powierzchownego „opakowania”. ale to właśnie te, tzw. 
„przeciętne czynszówki” o bogato ozdobionych  fasadach stanowiły o niepowtarzal-
nym klimacie XiX- wiecznego szczecina.
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zeStawienie kamienic z obSzaru hiStoryczne nowe miaSto 
w Szczecinie na podStawie akt nadzoru budowlanego archiwum 
pańStwowego w Szczecinie

1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

3-maja 4
(Lindenstraße 4)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w. zieger 
Maurermeister

4.inwestor

Herrn dorsCHFeLd

5.czas powstania

1865

anB 8800

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis

kamienica o pięciokondygnacyjnej, sześcioosiowej fasadzie z wejściem usytuowanym na skraj-
nej prawej osi. wejście piwniczne z ulicy przy bramie wejściowej. Brama wejściowa nie zaakcen-
towana, wkomponowana w pionowy podział pilastrowy parteru. w kompozycji fasady dominują 
podziały horyzontalne realizowane przez gzymsy między kondygnacyjne i bardziej okazały gzyms 
wieńczący. parter wyodrębniony przez szereg pilastrów biegnących rytmem, sięgających od pozio-
mu chodnika do pierwszego gzymsu między kondygnancyjnego dzielącego parter od pierwszego 
piętra. pilastry zwieńczone stylizowanymi liśćmi akantu. parter przebudowany w 1877 r. (autor 
przebudowy:
F. Froft) w projekcie wyodrębnione kompozycyjnie dwie pierwsze kondygnacje, akcentowane jako 
„piano nobile” poprzez bogatszą oprawę okienną i mocniejszy rysunek bonii. okna z naczółkami 
na wspornikach. detal architektoniczny uproszczony.
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1.nazwa

Fasa da kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, dzielnica)

3-maja 9
(Lindenstraße 9)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

g. buchholz

4.inwestor

Pani 
wagNer

5.czas 
powstania

1858

anB 9528

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis

rysunek elewacji pochodzi z późniejszej przebudowy fasady (autor przebudowy: carl piper) ka-
mienica  o pięciokondygnacyjnej,  czteroosiowej  fasadzie  z wejściem  usytuowanym  na  skrajnej 
prawej osi. Brama wejściowa uproszczona bez detalu architektonicznego. w strefie parteru wg 
projektu  przebudowy  zastosowano  dwie  duże witryny  okienne. w kompozycji  fasady  dominu-
ją podziały horyzontalne realizowane przez gzymsy między kondygnacyjne i wzbogacony gzyms 
wieńczący.  Fasada podzielona na  trzy  strefy:  strefę  podwyższonego parteru,  strefę  obejmującą 
pietra pierwsze i drugie oraz strefę trzecią obejmującą pozostałe kondygnacje. okna z prostymi 
naczółkami.  „piano nobile” zrealizowane na pierwszym  i drugim piętrze, akcentowane poprzez 
bogatszą oprawę okien. ściany boniowane.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, dzielnica)

3-maja 16
(Lindenstraße 16)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w. radloff 
Zimmermeister

4.inwestor

für den salarien 
kassen rendant Herrn 
FaHreNHo LZ

5.czas 
powstania

1853

anB 9537

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis

kamienica o pięciokondygnacyjnej, pięcioosiowej fasadzie i wyważonych proporcjach. w kompo-
zycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami między kondygna-
cyjnymi  i skromnym,  kostkowym gzymsem wieńczącym  z palmetowymi  akroterionami. Gzyms 
ukształtowany krzywoliniowo, fasada zamknięta od góry trójkątnym wyłamaniem. ostania kon-
dygnacja z oknami sugerującymi poddasze. w kompozycji  fasady wyraźnie wyodrębniona każ-
da  kondygnacja  poprzez  podział,  identycznymi  dla wszystkich  kondygnacji,  gzymsami między 
kondygnacyjnymi. podwyższona strefa parteru z wyodrębnionym cokołem, w którym ulokowano 
okna piwniczne i wejście do piwnic. wszystkie okna w elewacji zamknięte łukiem z ujednoliconą 
oprawą dla wszystkich kondygnacji – różnice jedynie w proporcjach okien, okna trzeciego pietra 
wyraźnie mniejsze. pokaźnych  rozmiarów brama wejściowa usytuowana na  lewej skrajnej osi. 
portal wejściowy prosty z powtórzonym motywem łuku nad drzwiami. ściany bez  rysunku bo-
niowania.’
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

3-maja 25
(Lindenstraße 16)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

f.w. Schultz 
Zimmermeister 

4.inwestor

für tischler mstr 
Herrn Piest

5.czas powstania

1858

anB 8990

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis

okazała kamienica o pięciokondygnacyjnej, ośmioosiowej fasadzie, narożna. narożnik kamienicy 
zaokrąglony. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, przez podział gzymsa-
mi między  kondygnacyjnymi  i okazałym  gzymsem wieńczącym  z palmetowymi  akroterionami. 
w strefie parteru wyeksponowana strefa wejściowa usytuowana na osi symetrii  fasady. Brama 
wejściowa pojedyncza z bogato zdobionymi drzwiami. symetria strefy wejściowej utrzymana dzię-
ki powtórzeniu łuku drzwi na oknie usytułowanym obok bramy wejściowej i obwiedzeniu całości 
dekoracyjnym detalem w postaci  trzech płaskich pilastrów. w projekcie pierwsze kondygnacje, 
akcentowane jako piano nobile poprzez bogatszą oprawę okienną. okna drugiego piętra z obra-
mieniami okiennymi przedłużonymi na podokiennik. Bardzo bogaty gzyms wieńczący, kilkuwar-
stwowy z ciekawym detalem, zwieńczony palmetami. płaszczyzny ściany opracowane w delikat-
nym rysunku boni, elewacja ściany strefy parteru z pogłębionym rysunkiem bonii. w parterze 
wyodrębniona strefa przyziemna z okratowanymi oknami piwnicznymi. widoczne dwa wejścia 
piwniczne dostępne z ulicy.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

3-maja 28
(Lindenstraße 16)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w. pÄpke 
obermeister

4.inwestor

für den partikulier 
Herrn MiLeNtZ 

5.czas powstania

1855

anB 8988

6.materiały graficzne schemat kompozyjcyny

7.opis

kamienica o pięciokondygnacyjnej dziewięcioosiowej fasadzie. kompozycja fasady schematycz-
na i uproszczona. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział 
gzymsami między kondygnacyjnymi,  realizowanymi na wszystkich kondygnacjach  i skromnym 
gzymsem  wieńczącym.  ponadto  wprowadzone  podziały  wertykalne  w postaci  uproszczonych 
dwóch pilastrów dzielących całą fasadę na trzy segmenty. strefa wejściowa usytuowana na osi 
zaakcentowana portalem wejściowym o prostym detalu i dwoma wejściami piwnicznymi usytu-
owanymi po jego obu stronach. strefa piano nobile na poziomie pierwszego piętra wyodrębniona 
poprzez wielkość okien. oprawa okienna na trzech kondygnacjach identyczna z prostymi naczół-
kami. ściany bez boniowania.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

czackiego 
tadeusza 2
(Albrechtstraße) 
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w . PiePeR 
Maurermeister 

4.inwestor

für den Bäckermeister 
herrn w. FreijtaG

5.czas powstania

1859

anB 8097

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  czteroosiowej  fasadzie,  o uproszczonym  wystroju.  Brama 
wejściowa usytułowana na skrajnej prawej osi. w kompozycji  fasady zaakcentowane podziały 
horyzontalne, przez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi i skromnym gzymsem wieńczą-
cym. ponadto wyodrębnione za pomocą opracowania rysunku ścian, kompozycyjnie trzy strefy: 
strefa  podwyższonego parteru,  strefa  obejmująca pierwsze  i drugie  piętro  oraz  strefa  trzeciego 
i czwartego piętra. parter z wysokim cokołem, z oknami opasanymi  jedynie opaskami, podob-
nie jak skromna brama wejściowa. okna strefy środkowej z naczółkami i dekoracja rzeźbiarską 
w płycinach,  opracowane  identycznie  dla  obu  kondygnacji.  okna  trzeciego  piętra  naczółkowe 
z najbogatszą oprawą. ściany opracowane odrębnie dla każdej strefy i tak: ściany parteru z wy-
raźnym rysunkiem bonii, ściany strefy środkowej z horyzontalnych żłobień, ściany ostatnich kon-
dygnacji z delikatnym rysunkiem boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

czackiego 
tadeusza 4
(Albrechtstraße) 
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w. zieger 
Maurermeister 

4.inwestor

für herrn c. 
sCHuLtZ

5.czas powstania

1861

anB 4775

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o pięciokondygnacyjnej, siedmioosiowej fasadzie. kompozycja fasady oparta na ścisłej 
symetrii uzyskanej przy pomocy centralnego sytuowaniu bramy wejściowej i trzykondygnacyjnym 
pseudowykuszom ze zdwojonymi oknami, zwieńczonymi naczółkiem w kształcie tympanonu, sy-
tuowanymi po obu stronach fasady. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, 
przez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi, z zaakcentowanym gzymsem dzielącym strefę 
parteru  i pierwszego  pietra.  Gzyms  wieńczący  skromny.  piano  nobile  pierwszego  piętra  zaak-
centowane trójkątnymi naczółkami okiennymi. horyzontalność kompozycyjna fasady przełamana 
poprzez wspomniane symetryczne pseudowykusze okienne obejmujące trzy kondygnacje. stre-
fa parteru z wysokim cokołem i dwoma wejściami piwnicznymi dostępnymi z ulicy. płaszczyzny 
ściany  opracowane w delikatnym  rysunku bonii,  elewacja  ściany  strefy  parteru  z pogłębionym 
rysunkiem boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

czackiego 
tadeusza 7
(Albrechtstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w . PiePeR 
Maurermeister 

4.inwestor

für herrn 
Maurermeister w . 
PiePeR

5.czas powstania
1865

anB 4773

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o szlachetnych proporcjach z pięciokondygnacyjną i sześcioosiową fasadą. 
w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, przez podział gzymsami 
między kondygnacyjnymi oraz konsolkowym gzymsem koronującym i z bogato zdobionym 
fryzem. Fasada podzielona kompozycyjnie na cztery strefy: parter w charakterze 
boniowanego cokołu z pasem diamentowych bonii w strefie podokiennej, strefa 
pięter pierwszego, drugiego i trzeciego oraz strefa ostatniej kondygnacji w charakterze 
kondygnacji koronującej. w kompozycji fasady wyodrębnione ponadto piętro drugie 
piano nobile w postaci bardziej dekoracyjnego opracowania oprawy okien – różnica jest 
bardzo subtelna ponieważ okna na kolejnych pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji 
otrzymały bogatą oprawę okienną. okna drugiej kondygnacji z naczółkami w kształcie 
trójkąta. portal bramy wejściowej sytuowanej na osi w porządku korynckim, flankowany 
kanelowanymi pilastrami. parter i pierwsze piętro oddzielone przez bogaty pas dekoracyjnie 
opracowanego fryzu i gzyms ząbkowy. kondygnacja koronująca z rytmem zdwojonych 
pilastrów międzyokiennych, zwieńczona wysokim gzymsem konsolkowym. w kompozycji 
fasady zaakcentowane dwa, dwuosiowe pseudowykusze z kolumnami w małym porządku. 
ściany parteru z wyraźnym rysunkiem boni, ściany pozostałych kondygnacji z rysunkiem 
horyzontalnych żłobień.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

drzymały michała 
9
(Wilhelmstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

gÜnther 
Mauermeister 

4.inwestor

für den 
Mauermeister 
günther 

5.czas powstania
1861

anB 9029

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  pięcioosiowej  fasadzie. utrzymana w stylu włoskiego  rene-
sansu.  kompozycja  fasady  oparta  o scisłą  symetrię.  Brama wejściowa  usytułowana  centralnie 
zamknięta łukiem opracowanym przez boniowanie. symetrię kompozycyjną fasady podkreśla trój-
kondygnacyjny wykusz obejmujący pietro pierwsze, drugie i trzecie z pilastrami w małym porząd-
ku, wsparty na wolutowych konsolach. okna w wykuszu trójdzielne zamknięte prostokątnie moty-
wem dekoracyjnej rozety w strefie podokiennej. „piano nobile” pierwszego piętra zaakcentowane 
przez wielkość okien oraz bogatsze opracowanie detalu ich oprawy. obramienie okienne przedłu-
żone w podokiennik. w kompozycji fasady zaakcentowane zostały podziały horyzontalne, poprzez 
podział gzymsami między kondygnacyjnymi z wyróżnionym gzymsem dzielącym piętro pierwsze 
i drugie oraz trzecie i czwarte. wejścia piwniczne dostępne z ulicy umieszczone w skrajnych ze-
wnętrznych osiach fasady. strefa parteru z niskim cokołem opracowanym na płasko. płaszczyzny 
ściany  opracowane w delikatnym  rysunku bonii,  elewacja  ściany  strefy  parteru  z pogłębionym 
rysunkiem boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

drzymały michała 
16
(Wilhelmstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

e.i. decker 
Maurermeister

4.inwestor

für den 
Maurermeister e .i . 
decker

5.czas powstania

1870

anB 9033

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

imponujących  rozmiarów  kamienica  narożna  o dziewięcioosiowej,  pieciokondygnacyjnej  fasa-
dzie. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, przez podział gzymsami mię-
dzykondygnacyjnymi , gzymsem koronującym. Fasada podzielona kompozycyjnie na trzy strefy: 
parter w charakterze boniowanego cokołu, strefa pięter pierwszego i drugiego oraz strefa dwóch 
ostatnich  kondygnacji.  zdwojona  brama wejściowa  lokowana  centralnie.  portal  złożony  z ma-
sywnych szerokich, boniowanych pilastrów, zwieńczonych stylizowanymi, korynckimi kapitela-
mi, dźwigającymi prostą belkę wieńczącą. w kompozycji  fasady wyodrębnione ponadto piętro 
„piano nobile” w postaci proporcjonalnie wyższych okien z naczółkami wspartymi na konsolach 
rozrzeźbioną  strefą  podokienną.  pozostałe  okna  opracowane  podobnie  z prostymi  naczółkami 
wykluczając okna parteru opatrzone jedynie opaską. w strefie parteru wyodrębniony wysoki cokół 
z oknami piwnicznymi i wejściem piwnicznym. ściany parteru opracowane w wyraźnym rysunku 
boni podczas gdy ściany pozostałych kondygnacji z delikatnym rysunkiem boniowania.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

drzymały michała 
18
(Wilhelmstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

f. Schmidt 
Zimmermeister

4.inwestor

für den 
zimmermeister f. 
Schmidt

5.czas powstania

1869

anB 9689

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie.  w kompozycji  fasady  zaakcento-
wane podziały horyzontalne przez podział gzymsami między kondygnacyjnymi , oraz gzymsem 
koronującym i z bogato zdobionym fryzem . Fasada podzielona kompozycyjnie na cztery strefy: 
pierwszą strefę stanowi parter w charakterze wysokiego, boniowanego cokołu, druga strefę obej-
muje kondygnację pierwszego piętra w charakterze piano nobile,  strefa  trzecia obejmuje dwie 
kondygnacje drugiego i trzeciego piętra, czwarta strefa to kondygnacja ostatnia. okna opracowa-
no odrębnie dla każdej kondygnacji. strefy wyodrębnione również za pomocą odrębnego opraco-
wania ścian. strefa wejściowa sytuowana na skrajnej prawej osi fasady. Brama wejściowa ujęta 
w dwie kanelowane półkolumny z korynckimi głowicami. 
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

drzymały michała 
22
(Wilhelmstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

grÜbe Baumeister 

4.inwestor

für die 
Maurermeister w . 
PiePeR

5.czas powstania

1863

anB 9042

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o szlachetnych proporcjach z pięciokondygnacyjną i siedmioosiową fasadą. w kom-
pozycji  fasady  zaakcentowane  podziały  horyzontalne,  poprzez  podział  gzymsami  międzykon-
dygnacyjnymi  , oraz gzymsem koronującym i z bogato zdobionym fryzem . Fasada podzielona 
kompozycyjnie na trzy strefy: parter w charakterze boniowanego cokołu z pasem diamentowych 
bonii  w strefie  podokiennej,  strefa  pięter  pierwszego,  drugiego  i trzeciego  oraz  strefa  ostatniej 
kondygnacji. w kompozycji fasady wyodrębnione ponadto piętro pierwsze piano nobile w postaci 
bardziej dekoracyjnego opracowania oprawy okien – różnica jest bardzo subtelna ponieważ okna 
na kolejnych pierwszej, drugiej  i trzeciej kondygnacji otrzymały bogatą oprawę okienną. okna 
pierwszej  kondygnacji  z naczółkami w kształcie  trójkąta.  portal  bramy wejściowej  sytuowanej 
na  osi.  w kompozycji  fasady  zaakcentowane  centralny,  trójkondygnacyjny  ryzalit  z pilastrami 
w małym porządku. ściany parteru z wyraźnym rysunkiem bonii, ściany pozostałych kondygnacji 
z rysunkiem horyzontalnych żłobień.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

kaSzubSka 32
(Elisabethstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. berndt Maurer-
Master

4.inwestor

für den 
Maurermeister 
berndt

5.czas powstania

1866

anB 7608/7606

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  siedmioosiowej  fasadzie. w kompozycji  fasady  zaakcento-
wane podziały horyzontalne, poprzez podział  gzymsami między kondygnacyjnymi  i skromnym 
gzymsem wieńczącym. ponadto wyodrębnione za pomocą opracowania rysunku ścian, kompo-
zycyjnie trzy strefy: strefa podwyższonego parteru, strefa obejmująca piętro pierwsze i drugie oraz 
strefa  dwóch  ostatnich  kondygnacji.  parter  z wysokim  cokołem,  w którym  umieszczono  okna 
piwniczne, z oknami opasanymi opaskami i wyprofilowanymi, boniowanymi naczółkami . okna 
strefy  środkowej  z naczółkami  i dekoracją  rzeźbiarską w płycinach  ,  opracowane odrębnie dla 
każdej kondygnacji. wyodrębniono piano nobile poprzez bogatszą oprawę okien pierwszego pię-
tra-zastosowano okna naczółkowe. ściany opracowane odrębnie dla każdej strefy  i tak: ściany 
parteru z wyraźnym rysunkiem bonii, ściany drugiej strefy z równie wyraźnym rysunkiem bonii, 
ściany trzeciej strefy opracowane w delikatnym podziale bonii. Brama wejściowa sytuowana na 
osi symetrii fasady. portal wejściowy złożony zamknięty łukiem wyrobionym w boniach.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

kaSzubSka 33
(Elisabethstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. berndt 
Maurer-Master 

4.inwestor

L. hochstetter

5.czas powstania

1866

anB 5996

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie.  w kompozycji  fasady  zaakcento-
wane  podziały  horyzontalne,  poprzez  podział  gzymsami  międzykondygnacyjnymi  i skromnym 
gzymsem wieńczącym. ponadto wyodrębnione kompozycyjnie za pomocą opracowania rysunku 
ścian i podziałów gzymsowych dwie strefy: strefa podwyższonego parteru, oraz strefa obejmująca 
pozostałe kondygnacje z wyodrębnionym piętrem pierwszym, jako piano nobile. parter z wysokim 
cokołem, w którym umieszczono okna piwniczne i dwa wejścia do piwnic, z oknami opasanymi 
jedynie opaskami,  z pasem diamentowych bonii w strefie podokiennej. okna  strefy  środkowej 
z naczółkami, opracowane odrębnie dla każdej kondygnacji. wyodrębniono piano nobile poprzez 
bogatszą oprawę okien pierwszego piętra-zastosowano okna naczółkowe z obramieniem okien-
nym przedłużonym na podokiennik. okna pierwszego i drugiego piętra flankowane kanelowanymi 
pilastrami zwieńczonymi pseudokorynckimi kapitelami. ściany opracowane odrębnie dla każdej 
strefy i tak: ściany parteru z wyraźnym rysunkiem bonii oraz rysunkiem na cokole, ściany drugiej 
strefy z delikatnym rysunkiem bonii. Brama wejściowa sytuowana na skrajnej lewej osi fasady. 
portal wejściowy złożony z dwóch wysokich pilastrów zwieńczonych stylizowanymi korynckimi 
kapitelami, wspierającymi prostą belkę bez detalu rzeźbiarskiego.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

kaSzubSka 34
(Elisabethstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

kriSche

4.inwestor

den zimmermeister 
f. Schimtz 

5.czas powstania

1866

anB 7600

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  surowa w charakterze  o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie. w kompo-
zycji  fasady  zaakcentowane  podziały  horyzontalne,  poprzez  podział  gzymsami między  kondy-
gnacyjnymi i skromnym gzymsem wieńczącym. ponadto wyodrębnione za pomocą opracowania 
rysunku ścian, kompozycyjnie dwie strefy: strefa podwyższonego parteru, oraz strefa obejmująca 
pozostałe kondygnacje. parter z wysokim cokołem, w którym umieszczono okna piwniczne i dwa 
wejścia do piwnic, z oknami opasanymi jedynie opaskami. okna strefy środkowej z naczółkami 
i dekoracją rzeźbiarską w płycinach , opracowane odrębnie dla każdej kondygnacji. wyodrębnio-
no piano nobile poprzez bogatszą oprawę okien pierwszego piętra-zastosowano okna naczółkowe 
z obramieniem okiennym przedłużonym na podokiennik. ściany opracowane odrębnie dla każ-
dej strefy  i tak: ściany parteru z wyraźnym rysunkiem bonii, ściany drugiej strefy z delikatnym 
rysunkiem bonii. Brama wejściowa sytuowana przy osi symetrii fasady. portal wejściowy złożony 
z dwóch wysokich pilastrów zwieńczonych stylizowanymi korynckimi kapitelami, wspierającymi 
prosta belkę bez detalu rzeźbiarskiego.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

kaSzubSka 38
(Elisabethstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

grÜbe Baumeister 

4.inwestor

entwurf zu 
einen vierten 
wohngebäude der 
gemeinnützigen 
Baugesellschaft

5.czas powstania

1860

anB 6000

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica o pięciokondygnacyjnej, siedmioosiowej  fasadzie. w kompozycji  fasady za-
akcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi i oka-
załym gzymsem wieńczącym. w strefie parteru wyeksponowana strefa wejściowa usytuowana 
na osi symetrii  fasady. Brama wejściowa pojedyncza zamknięta łukiem . w kompozycji  fasady 
wydzielone  trzy strefy: pierwsza w postaci parteru o charakterze podwyższonego boniowanego 
cokołu z pasem bonii diamentowych w strefie podokiennej, druga strefa obejmuje piętro pierwsze 
i drugie  z piano  nobile  pierwszego  piętra,  strefa  trzecia  obejmuje  dwie  ostatnie  kondygnacje. 
dwie górne strefy flankowane kolosalnymi pilastrami. płaszczyzny ściany opracowane w delikat-
nym rysunku bonii,  elewacja ściany strefy parteru z pogłębionym rysunkiem boni. w parterze 
wyodrębniona strefa przyziemna z oknami piwnicznymi. 
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

kaSzubSka 49
(Elisabethstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

a. francke 
hochebaumeister 

4.inwestor

für herrn r. 
dorsCHFeLdt

5.czas powstania

1861

anB 7596

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie.  w wyjątkowo  starannie  opraco-
wanym projekcie widoczna zręczność projektanta w opracowywaniu elementów detalu  stiuko-
wego oraz próbę zindywidualizowania projektu. w kompozycji  fasady zaakcentowane podziały 
horyzontalne, poprzez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi, głęboko rzeźbiony pas bonii 
biegnących pod oknami parteru oraz bogato rzeźbionego gzymsu dzielącego kondygnację drugie-
go  i dwóch ostatnich pięter.. akcentowane horyzontalne podziały przełamane dwoma  ryzalita-
mi flankującymi obustronnie fasadę o szerokości dwóch osi każdy, ściany ryzalitów zwieńczone 
trójkątnymi frontonami z palmetowymi akroteriami i półakretoriami. wyodrębniono piano nobile 
poprzez bogatszą oprawę okien pierwszego piętra. okna flankowane kolumnami zwieńczonymi 
stylizowanymi korynckimi głowicami wspierającymi proste belkowanie. pozostałe okna opraco-
wane odrębnie dla każdej kondygnacji, poza oknami parteru wszystkie okna naczółkowe. Brama 
wejściowa ze skromnym portalem ulokowana na skrajnej lewej osi. w strefie parteru wyodręb-
niony  niewysoki  cokół  z oknami  piwnicznymi  i drzwiami  piwnicznymi.  w opracowaniu  ścian 
zastosowano różnorodność, i tak: ściany parteru boniowane, ściany dwóch powyższych kondy-
gnacji z delikatnym rysunkiem horyzontalnych żłobień, zaś ściany dwóch ostatnich kondygnacji 
gładkie.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

korzeniowSkiego 
józefa 5
(Karlstraße)szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

e.i. decker 
Maurermeister 

4.inwestor

für toepfermeister 
Herrn PoLis

5.czas powstania

1869

anB 10335

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

klasyczna w wyrazie  kamienica o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie. w kompozy-
cji  fasady  zaakcentowane  podziały  horyzontalne  w postaci  gzymsów międzykondygnacyjnych 
i bogatego gzymsu koronującego oraz zastosowano dominantę w postaci centralnie ulokowane-
go pseudowykuszu o wysokości  trzech kondygnacji  i szerokości dwóch osi. kolumny wykuszy 
w małym porządku. ponadto w kompozycji fasady zarysowują się trzy strefy: strefa parteru, strefa 
obejmująca pierwsze, drugie i trzecie piętro oraz strefa ostatniej kondygnacji. Brama ulokowana 
na prawej skrajnej osi. portal tworzą dwa kanelowane pilastry z korynckimi kapitelami dźwigają-
cymi belkę z dekoracją rzeźbiarską. okna opracowane w sposób odrębny dla każdej kondygnacji. 
na parterze okna obwiedzione wąską opaską, pozostałe okna naczółkowe. w pseudowykuszach 
zastosowano spiętrzenie porządków dla pilastrów flankujących okna. ściany opracowane rysun-
kiem boni tylko dla strefy parteru.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

korzeniowSkiego 
józefa 6
(Karlstraße)szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

e.i. decker 
Maurermeister

4.inwestor

für den 
tischlermeister 
aCHiLLes

5.czas powstania

1869

anB 10334

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

klasyczna  w wyrazie  kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  pięcioosiowej  fasadzie.  w kompozy-
cji  fasady  zaakcentowane podziały horyzontalne w postaci  gzymsów między  kondygnacyjnych 
i skromnego gzymsu koronującego. Brama wejściowa usytułowana na prawej skrajnej osi, z por-
talem obramionym szeroką listwą ze snycersko opracowanymi drzwiami. w kompozycji fasady 
zarysowują się trzy strefy: strefa parteru, strefa obejmująca pierwsze, drugie i trzecie piętro oraz 
strefa ostatniej kondygnacji. wysoki parter z cokołem , w którym umieszczono okna piwniczne 
i wejście do piwnic. strefa środkowa z akcentami w postaci ulokowanych na skrajnych osiach 
pseudowykuszach  z kolumnami  w małym  porządku.  Brak  wyodrębnienia  piano  nobile.  okna 
opracowane w sposób odrębny dla każdej  kondygnacji. na parterze okna obwiedzione wąską 
opaską, pozostałe okna naczółkowe. w pseudowykuszach zastosowano spiętrzenie porządków 
dla pilastrów flankujących okna. ściany parteru z wyraźnym rysunkiem bonii, ściany wyższych 
kondygnacji bez rysunku boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

limanowSkiego 
bolesława 4
(Arthurstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

gÜnther 
Maurermeist 

4.inwestor

für den c. poLis 

5.czas powstania

1864

anB 7407

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

wąska  kamienica miejska  o pięciokondygnacyjnej  pięcioosiowej  fasadzie  z bogatym  gzymsem 
koronującym. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne. wysoki parter z wy-
jątkowo wysokim, prawie dwumetrowym cokołem. Brama wejściowa umieszczona na osi. portal 
wejściowy skromny zamknięty prostą belką. Fasada z wyraźnym podziałem na trzy strefy wydzie-
lone gzymsami między kondygnacyjnymi jak również odróżnione sposobem opracowania detalu. 
strefa parteru wysoka ze ścianami z wyraźnym rysunkiem bonii. okna na parterze z prostymi 
opaskami. strefa środkowa obejmująca pierwsze i drugie piętro o charakterze reprezentacyjnym 
z bogatym detalem w oprawie okien. okna pierwszego piętra z naczółkami  i dekoracją w pod-
okiennikach. ściany górnych kondygnacji z delikatnym rysunkiem boni. 
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

limanowSkiego 
bolesława 6
(Arthurstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

grÜbe Baumeister

4.inwestor

für den 
tischlermeister 
herrn (alexander?) 
dreyjaHr 

5.czas powstania

1864

anB 7403

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o pięciokondygnacyjnej, siedmioosiowej fasadzie z głębokim ryzalitem bocznym usy-
tułowanym po lewej stronie. w ryzalicie zrealizowany dwuosiowy pseudowykusz obejmujący wy-
sokość trzech kondygnacji. okna wykuszu flankowane pilastrami zrealizowanymi dla każdej kon-
dygnacji odrębnie. pilastry wykusza w małym porządku. w kompozycji  fasady zaakcentowane 
podziały horyzontalne gzymsów między kondygnacyjnych i gzymsu koronującego. piano nobile 
pierwszego piętra  zrealizowane poprzez bogatszą oprawę okien w postaci  prostych naczółków 
wspartych na konsolkach. skrajne prawe okno usytułowane nad bramą wejściową zwieńczenie 
tympanonem. Brama wejściowa usytułowana na skrajnej prawej osi, zamknięta łukiem. wejście 
flankowane prostymi półkolumnami. okna na pozostałych kondygnacjach z prostymi naczółkami. 
wysoki parter z boniowanym cokołem, w którym umieszczono okna piwniczne i wejście do piw-
nicy. ściany parteru boniowane, na pozostałych kondygnacjach rysunek horyzontalnych linii.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

narutowicza 
gabriela 7 
(Friedrichstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

Maurermeister e . F . 
deiker

4.inwestor

Maurermeister e . F . 
deiker 

5.czas powstania

1868

anB 6

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o pięciokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie.  w kompozycji  fasady  zaakcento-
wane podziały horyzontalne, poprzez podział  gzymsami między kondygnacyjnymi  i skromnym 
gzymsem wieńczącym. ponadto wyodrębnione kompozycyjnie za pomocą opracowania rysunku 
ścian  i podziałów  gzymsowych  cztery  strefy:  strefa  podwyższonego  parteru,  strefa  pierwszego 
pietra,  strefa drugiego piętra  strefa obejmująca ostanie dwie kondygnacje. parter  z niskim co-
kołem, w którym umieszczono okna piwniczne i wejście do piwnic, z oknami opasanymi jedy-
nie opaskami, z pasem diamentowych bonii w strefie podokiennej. okna opracowane odrębnie 
dla każdej kondygnacji. okna strefy pierwszego piętra wyodrębnionej,  jako strefa piano nobile 
z naczółkami wspartymi na konsolkach i dekoracją rzeźbiarską w płycinie naczółka. okna pozo-
stałych kondygnacji również naczółkowe skromniejszym detalu. w opracowaniu ścian wyróżnio-
ny parter z wyraźnym rysunkiem bonii, ściany pozostałych stref z delikatnym rysunkiem bonii. 
Brama wejściowa  sytuowana  na  skrajnej  lewej  osi  fasady.  portal wejściowy  złożony  z dwóch 
wysokich i wąskich pilastrów wspierających prostą belkę bez detalu rzeźbiarskiego. Główne drzwi 
wejściowe podobnie jak i drzwi do piwnic opracowane snycersko.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

narutowicza 
gabriela 9 
(Friedrichstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

e. f. decker

4.inwestor

c. schuLtz

5.czas powstania

1866

anB 8

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica miejska o pięciokondygnacynej, ośmioosiowej fasadzie. w kompozycji fasa-
dy dominują podziały horyzontalne zrealizowane przez gzymsy między kondygnacyjne i bogaty 
w detal  gzyms  koronujący.  strefa  parteru  zespolona  kompozycyjnie  z kondygnacją  pierwszego 
piętra.  parter  wysoki  z podniesionym  cokołem. w boniowanym  cokole  okna  piwniczne  i dwa 
skrajnie usytułowane wejścia do piwnic. Brama wejściowa centralna zsunięta z osi symetrii, oka-
zała flankowana kanelowanymi kolumnami korynckimi. piano nobile pierwszego piętra zrealizo-
wane przez okazałą oprawę okien w postaci naczółków z tymapanonami podtrzymywanymi przez 
stylizowane pilastry. tympanonowe naczółki pojawiają się również na drugim piętrze, zaś okna 
trzeciego i czwartego piętra zamknięte prostymi naczółkami z dekoracją rzeźbiarską w płycinach. 
ściany wyższych kondygnacji opracowane w delikatnym rysunku boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

narutowicza 
gabriela 10 
(Friedrichstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

c. f. urban 
Maurermeister 

4.inwestor

für den 
zimmermeister 
herrn metzel 
und Maurermeister 
urban 

5.czas powstania

1858

anB 7

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

(elewacja z przebudowy w 1874 r., firma Fischer&dieBkow, Bauunternehmer, 
GraBow )
kamienica  narożna  o pieciokondygnacyjnej,  ośmioosiowej  fasadzie. w kompozycji  fasady  do-
minują podziały horyzontalne zrealizowane przez gzymsy między kondygnacyjne i uproszczony 
gzyms koronujący. w kompozycji  fasady wyraźne trzy strefy: strefa parteru i pierwszego piętra, 
strefa obejmująca drugie i trzecie piętro i odrębna strefa ostatniej kondygnacji. strefa parteru ze-
spolona kompozycyjnie z kondygnacją pierwszego piętra. parter wysoki z podniesionym cokołem. 
w cokole umieszczono okna piwniczne oraz wejście do piwnic umieszczone na prawej skrajnej 
osi. Brama wejściowa ulokowana centralnie, z portalem o skromnym detalu. drugie wejście – 
prawdopodobnie projektowane dla dostępu do strefy usług projektowanej w parterze dostępne 
z narożnika kamienicy. na narożniku kamienicy dwa balkony ulokowane na piętrze pierwszym 
i drugim. piano nobile pierwszego piętra wyeksponowane za pomocą bogatej oprawy okien zreali-
zowanej w postaci prostych naczółków wspartych na półkolumnach ze stylizowanymi korynckimi 
kapitelami. w podokiennikach dekoracja rzeźbiarska. okna opracowane odrębnie dla każdej kon-
dygnacji: na drugim piętrze naczółki z tympanonami, na piętrze trzecim proste naczółki z rozetą 
na płycinach, okna ostatniej kondygnacji naczółkowe bez dekoracji, zaś okna parteru obwiedzio-
ne jedyni e opaską. motyw łuku z bramy wejściowej powtórzony w oknach drugiej skrajnej lewej 
osi. okno ostatniej kondygnacji opracowane jako biforium.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 1 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

a . FoRtoNg 
Maurermeister 

4.inwestor

herrn c. schuLtz

5.czas powstania

1863

anB 1671

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o pięciokondygnacyjnej, sześcioosiowej fasadzie z wejściem usytuowanym na skrajnej 
prawej osi. portal wejściowy zamknięty prostokątną belką , flankowany pilastrami zwieńczonymi 
stylizowaną głowicą z liści akantu. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, 
poprzez podział gzymsami między kondygnacyjnymi z wyróżnionym gzymsem dzielącym piętro 
pierwsze  i drugie.  artykulacja  pozioma wzmocniona  przez wyraźne wydzielenie  strefy  parteru 
i piano nobile, oraz mocny akcent położony na ostatnią kondygnację poprzez wyróżnienie jej pio-
nowymi podziałami pilastrowymi powtarzającymi swoją formą pilastry bramy wejściowej. Gzyms 
koronujący  skromny,  z fryzem  roślinnym  i kostkowym. opracowanie okien odrębne dla każdej 
elewacji, w tym najbardziej dekoracyjne dla strefy piano nobile: flankowane kanelowanymi pila-
strami zwieńczonymi stylizowanymi korynckimi głowicami, z obramieniami okiennymi przedłużo-
nymi na podokienniki. strefa parteru z wysokim, dwudzielnym cokołem w którym umieszczono 
okna piwniczne. wejście piwniczne usytułowane centralnie. ściany z delikatnym rysunkiem boni 
wzmocnionym w strefie parteru.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 2 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

berndt 
Marermeister

4.inwestor

des Marermeister 
berdnt 

5.czas powstania

1863

anB 1672

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o pięciokondygnacyjnej, sześcioosiowej fasadzie z wejściem usytuowanym centralnie. 
portal wejściowy zamknięty prostokątną belką .w kompozycji fasady zaakcentowane podziały ho-
ryzontalne, poprzez podział gzymsami między kondygnacyjnymi z wyróżnionym gzymsem dzielą-
cym strefę parteru i pierwsze piętro. Gzyms wieńczący skromny. pietro piano nobile zrealizowane 
na drugiej  kondygnacji,  zaakcentowane nieznacznie  poprzez wyróżnienie  oprawy okien w po-
staci prostych naczółków wspartych na konsolach. strefa parteru z wysokim cokołem, w którym 
umieszczono okna piwniczne. ściany  z wyraźnym  rysunkiem bonii. całość kompozycji  fasady 
o wyraźnie uproszczonym charakterze.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 3 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

berndt 
Marermeister

4.inwestor

des Marermeister 
berdnt 

5.czas powstania

1864

anB 1669

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica o pięciokondygnacyjnej dziesięcioosiowej fasadzie, fasada zakomponowana 
na zasadzie zestawienia dwóch elewacji w odbiciu lustrzanym. w kompozycji fasady zaakcento-
wane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami między kondygnacyjnymi z wyróżnionym 
gzymsem dzielącym piętro pierwsze od drugiego. Gzyms koronujący o skromnym charakterze. 
strefa piano nobile obejmująca drugie piętro, podczas gdy strefa parteru zespolona kompozycyjnie 
z piętrem pierwszym. kamienica z dwoma bramami wejściową i przejazdową usytułowanymi na 
skrajnych osiach, bramy bez detalu. ściany strefy parterowej z wyraźną rustyką, ściany kondy-
gnacji wyższych z delikatnym rysunkiem boni. całość o surowym charakterze.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 5 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

gÜnther 
Maurermeister

4.inwestor

Herrn FoCke

5.czas powstania
1864

anB 1665

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica z pięknymi detalami, o pięciokondygnacyjnej sześcioosiowej fasadzie. Fasada w stylu 
klasycznym – angielskim z wysokimi korynckimi półkolumnami obejmującymi ostanie dwie kon-
dygnacje w wielkim porządku. Brama wejściowa usytułowana na skrajnej, prawej osi, zamknięta 
prostą  belką  z dekoracyjnym  fryzem. drzwi wejściowe  z bogatą dekoracją  snycerską. w kom-
pozycji  fasady dominują podziały horyzontalne z gzymsami dzielącymi  fasadę na wyraźne  trzy 
strefy. imponujący gzyms koronujący z bogatą dekoracją. strefa piano nobile pierwszego piętra 
z dekoracyjnie opracowanymi oknami, z naczółkami wspartymi na konsolkach. w strefie parteru 
wysoki cokół z oknami piwnicznymi i szeroki kostkowy fryz podokienny. ściany strefy środkowej 
z delikatnym rysunkiem boni, w parterze zaś zastosowana głęboka rustyka.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 6 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

a . FoRtoNg 
Maurermeister

4.inwestor

Herrn 
siLBersdorFF

5.czas powstania

1855

anB 1666

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o czterokondygnacyjnej, sześcioosiowej fasadzie, o skromnym wyrazie w charakterze 
klasycznych kamienic davida Gilly,  z wejściem usytuowanym centralnie. portal wejściowy  za-
mknięty prostokątną belką. wejście piwniczne usytułowane przy bramie wejściowej z jej prawej 
stron. w kompozycji  fasady  zaakcentowane podziały  horyzontalne,  poprzez  podział  gzymsami 
między  kondygnacyjnymi  z wyróżnionym  gzymsem  dzielącym  strefę  parteru  i pierwsze  piętro. 
Fasada bez gzymsu koronującego. strefa parteru podwyższona  z wysokim cokołem, w którym 
umieszczono okna piwniczne. strefa piano nobile na piętrze pierwszym wydzielona gzymsami 
z oknami opracowanymi jak okna parteru. ściany opracowane w lekkim rysunkiem boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 7 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

a . FoRtoNg 
Maurermeister

4.inwestor

Fraulein anna 
HoLLdorFF 

5.czas powstania

1854

anB 1668

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

niska kamienica o trójkondygnacyjnej, pięcioosiowej fasadzie z wysokim dachem, 
w charakterze pierwszych kamienic czynszowych z XViii w. autorstwa davida Gilly. 
portal wejściowy sytuowany centralnie, zamknięty prostą belką wspartą na konsolkach. 
w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami 
między kondygnacyjnymi z wyróżnionym gzymsem dzielącym strefę parteru i pierwsze 
piętro. okna piano nobile z prostymi naczółkami. wysoka strefa parteru na niskim cokole 
z oknami piwnicznymi i wejściem piwnicznym dostępnym z ulicy usytułowanym na 
skrajnej lewej osi. w dachu mała lukarna zwieńczona tympanonem. ściany wyższych 
kondygnacji opracowane w delikatnym rysunku bonii. ściany parteru z pogłębionym 
rysunkiem boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 8 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

a . FoRtoNg 
Maurermeister

4.inwestor

herrn F. L. Focke

5.czas powstania
1863

anB 1663

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica o pięciokondygnacyjnej, pięcioosiowej fasadzie z wejściem usytuowanym na skrajnej 
prawej osi. portal wejściowy zamknięty prostokątną belką , flankowany pilastrami zwieńczonymi 
stylizowaną głowicą z liści akantu. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, 
poprzez podział  gzymsami międzykondygnacyjnymi  z wyróżnionym gzymsem dzielącym piętro 
pierwsze  i drugie.  artykulacja  pozioma wzmocniona  przez wyraźne wydzielenie  strefy  parteru 
i piano nobile, oraz mocny akcent położony na ostatnią kondygnację poprzez wyróżnienie jej pio-
nowymi podziałami pilastrowymi powtarzającymi swoją formą pilastry bramy wejściowej. Gzyms 
koronujący bogaty, z fryzem roślinnym i kostkowym. opracowanie okien odrębne dla każdej ele-
wacji, w tym najbardziej dekoracyjne dla strefy piano nobile:  z prostym naczółkiem wspartym 
na konsolkach, z obramieniami okiennymi przedłużonymi na podokienniki. strefa parteru z wy-
sokim, dwudzielnym cokołem w którym umieszczono okna piwniczne. wejście piwniczne usy-
tułowane obok bramy wejściowej. ściany z delikatnym rysunkiem bonii wzmocnionym w strefie 
parteru
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 11 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

g . tRost 
Maurermeister

4.inwestor

Herrn wiNkeL

5.czas powstania

1878

anB 804

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica narożna o  czterokondygnacyjnej, ośmioosiowej, przeładowanej dekoracyjnie 
fasadzie. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami 
między  kondygnacyjnymi,  z zaakcentowanym  gzymsem  dzielącym  strefę  parteru  i pierwszego 
pietra. Gzyms wieńczący z fryzem kolumienkowym. w kompozycji fasady zaakcentowana domi-
nanta w postaci bocznie usytułowanego ryzalitu i zrealizowanego na jego płaszczyźnie wykusza 
obejmującego swą wysokością cztery kondygnacje. wykusz zwieńczony tympanonem. okna wy-
kuszu flankowane kolumnami zwieńczonymi stylizowanymi kolumnami : jońskimi na pierwszej 
kondygnacji  i korynckimi  na  drugiej  i trzeciej  kondygnacji. na  poziomie  pierwszego  piętra  na 
całej długości pas balustrady tralkowej podokiennej. strefa piano nobile na drugim piętrze zaak-
centowana oprawą okien w postaci okazałych półokrągłych łamanych naczółków wspartych na 
kolumnach z jońskim kapitelem. okna ostatniej kondygnacji zyskały oprawę naczółków w kształ-
cie tympanonu. wysoka strefa parteru z wysokim cokołem oddzielonym od ściany kondygnacji 
gzymsem gierowanym. w cokole umieszczone okna piwniczne. okna parteru i pierwszego pietra 
o wspólnej osi, okna drugiego itrzeciego pietra na wspólnej osi. Brama wejściowa z bogatą de-
koracją, zwieńczona tympanonem na belkowaniu. ściany parteru opracowane w głęboko ciętym 
boniowaniu, z opracowanym strukturalnie licem bonii. ściany wyższych kondygnacji otynkowane 
bez rysunku boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 12 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

tdo – reiniSch

4.inwestor

Herrn emil 
dreijaHr 
=

5.czas powstania

1878

anB 805

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o czterokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie. kompozycja  fasady  oparta na  sy-
metrii z bramą przejazdową przesuniętą z osi, zamkniętą półkoliście. w kompozycji fasady zaak-
centowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami między kondygnacyjnymi, z zaak-
centowanym gzymsem dzielącym strefę parteru i pierwszego pietra. Gzyms wieńczący z fryzem 
arkadkowym. w kompozycji fasady wyeksponowane ostanie dwie kondygnacje poprzez umiesz-
czenie na nich dwukondygnacyjnych wykuszy ze zdwojonymi oknami flankowanymi półkolumna-
mi (w małym porządku) zwieńczonymi na poziomie dolnym kapitelami jońskimi, zaś wyżej kapi-
telami korynckimi podtrzymującymi belkowanie zwieńczone naczółkiem w kształcie tympanonu, 
sytuowanymi po obu stronach fasady. za kondygnację piano nobile można uznać piętro drugie, 
dzięki zastosowanej wyróżniającej oprawie okiennej i wielkości okien.. horyzontalność kompozy-
cyjna fasady przełamana poprzez wspomniane symetryczne wykusze okienne obejmujące dwie 
kondygnacje.  strefa  parteru  z wysokim  cokołem  i dwoma wejściami  piwnicznymi  dostępnymi 
z ulicy. płaszczyzny ściany opracowane w delikatnym rysunku bonii, elewacja ściany strefy par-
teru z rozrzeźbiona w strefie cokołu głębokimi cięciami pryzmatycznymi boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 13 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. grunewald 
architekt

4.inwestor

herrn allex 
dreijaHr 

5.czas powstania

1876

anB 806

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o czterokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie.  w kompozycji  fasady  zaakcento-
wana  dominanta w postaci  centralnie  usytułowanego  ryzalitu  i zrealizowanego  na  nim wyku-
sza obejmującego swą wysokością dwie ostanie kondygnacje z pilastrami w wielkim porządku. 
wykusz  zwieńczony  frontonem  w kształcie  trójkąta  z akroteriami  i półakroteiami,  belkowanie 
wsparte  na  trzech  pilastrach  zwieńczonych  stylizowanymi  liśćmi  akantu.  kompozycja  fasady 
dwustrefowa. strefa pierwsza obejmuje parter i pierwsze piętro, strefa druga ostanie dwie kondy-
gnacje z centralnym wykuszem. Brama wejściowa usytułowana na skrajnej prawej osi, zamknię-
ta półłukiem. strefa parteru z wysokim cokołem bogato opracowanym z płycinami o wypełnieniu 
strukturalnym, oknami piwnicznymi i centralnie umieszczonym wejściem piwnicznym flankowa-
nym dwoma pilastrami. piony pilastrów wykusza kontynuowane w strefie niżej poprzez pionowe 
pasy pryzmatycznie ciętych diamentowych bonii. Gzyms koronujący bogaty z motywem festonów. 
ściany strefy parteru i pierwszego pietra opracowane w głębokim rysunku bonii, ściany wyższych 
kondygnacji w rysunku horyzontalnych żłobień.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 14 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. grunewald 
architekt
herrn theodor 
dreijaHr 

4.inwestor

herrn allex 
dreijaHr 

5.czas powstania

1876

anB 803

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

Fasada  czterokondygnacyjna,  sześcioosiowa. w kompozycji  fasady  zaakcentowana  dominanta 
w postaci centralnie usytułowanego pseudowykusza z kolumnami w wielkim porządku obejmu-
jącego swą wysokością dwie ostanie kondygnacje. wykusz zwieńczony prostym belkowaniem, 
wspartym na trzech kanelowanych pilastrach zwieńczonych stylizowanymi liśćmi akantu. kompo-
zycja fasady dwustrefowa. strefa pierwsza obejmuje parter i pierwsze piętro, strefa druga ostanie 
dwie kondygnacje z centralnym wykuszem. Brama wejściowa z bogatym zdobieniem snycerskim 
i przeszkleniem w postaci półrozety nad drzwiami, usytułowana na skrajnej lewej osi, zamknięta 
łukiem,  flankowana  pilastrami  z kompozytowym  kapitelem. na  osi  pilastrów wykusza  poniżej 
umieszczono pionowe akcenty w postaci boniowanych pasów wyciętych pryzmatycznie, zaś po-
wyżej zwieńczenia niskiej attyki w postaci niewielkich waz. okna w strefie pod wykuszem wy-
różnione poprzez zastosowanie dekoracji rzeźbiarskiej w podokiennikach. pozostałe okna piano 
nobile z prostymi naczółkami i podokiennikami. dekoracje w postaci festonów pojawia się pod 
oknami ostatniej kondygnacji wykusza. strefa parteru z wysokim cokołem bogato opracowanym 
z poziomym pasem pryzmatycznych bonii biegnącym pod oknami, z niskimi oknami piwniczny-
mi i centralnie umieszczonym wejściem piwnicznym. Gzyms koronujący bogaty z fryzem kostko-
wym. Górne zwieńczenie ściany w postaci ażurowego, w części środkowej trakowego parapetu 
z trzema usytuowanymi na  osi wazami.  ściany  strefy  parteru  i pierwszego pietra  opracowane 
w głębokim rysunku bonii, ściany wyższych kondygnacji w rysunku horyzontalnych żłobień.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 14 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. grunewald 
architekt
herrn theodor 
dreijaHr 

4.inwestor

herrn allex dreijahr 

5.czas powstania

1876

anB 803

6.materiał schemat kompozycyjny

7.opis 

skromniejsza od fasady reprezentacyjnej, czterokondygnacyjna, siedmioosiowa, z centralnym ry-
zalitem obejmującym wszystkie kondygnacje na szerokość jednego okna, zwieńczonym frontonem 
w kształcie trójkąta z palmetowymi akroteriami i póakroteriami, belkowanie wsparte na na dwóch 
pilastrach biegnących od połowy wysokości pseudowykusza. Brama wejściowa umieszczona na 
osi  fasady. wyodrębniona strefa parteru z wysokim cokołem w którym umieszczono okna piw-
niczne. strefa parteru oddzielona od pozostałych kondygnacji niewielkim gzymsem. piano nobile 
wyodrębnione przy pomocy oprawy okien pierwszego piętra. ściany parteru opracowane przez 
delikatny rysunek horyzontalnych żłobień, podczas gdy ściany powyżej opracowane na gładko. 
ciekawy element kompozycyjny stanowi wysoki maszt wbity na osi fasady wystający ponad tym-
panon wieńczący ryzalit i ponad dach kamienicy.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 15 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. grunewald 
architekt 

4.inwestor

herrn allex 
dreijaHr 

5.czas powstania

1878

anB 807

6.materiały graficzne schemat kompozycyny

7.opis 

kamienica o przeładowanej dekoracjami zterokondygnacyjnej , szescioosiowej fasadzie. w kom-
pozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami międzykondy-
gnacyjnymi, z zaakcentowanym gzymsem dzielącym strefę parteru  i pierwszego piętra. Fasada 
z wyraźnym podziałem na trzy horyzontalne strefy: wysoki parter, kondygnacje pierwszego i dru-
giego piętra o charakterze  reprezentacyjnym  i strefę ostatniej kondygnacji. podwyższony parter 
z brama wejściową flankowaną stylizowanymi, kanelowanymi kolumnami umieszczona na pra-
wej skrajnej osi. Brama zamknięta od góry belkowaniem ze stylizowanym fryzem. wysoki cokół 
z oknami piwnicznymi  i wejściem do piwnicy. strefa środkowa o wyraźnym charakterze  repre-
zentacyjnym z oknami o bogatej oprawie: na poziome pierwszego piętra flankowane kolumnami 
z jońskimi  kapitelami,  zaś  piętro  wyżej  z rozrzeźbionymi  naczółkami.  ostanie  piętro  o skrom-
niejszym wyrazie. przewaga horyzontalnych akcentów przełamana dwoma skrajnie umieszczo-
nymi wykuszami  rozciągniętymi  na wysokość  pierwszego  i drugiego  piętra.  ściany wszystkich 
kondygnacji boniowane. Fasada zwieńczona ścianką kolankową z oknami poddasza biegnącymi 
w rytmie przedzielonymi kanelowanymi pilastrami. Gzyms wieńczący skromny.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

owocowa 16 
(Bergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

e. f. decker 
Maurermeister

4.inwestor

schlossermeister 
herrn a. schwartz

5.czas powstania

1877

anB 808

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

Fasada  czterokondygnacyjna,  sześcioosiowa. w kompozycji  fasady  zaakcentowana  dominanta 
w postaci centralnie usytułowanego  ryzalitu z pseudowykuszem obejmującym swą wysokością 
trzy ostanie kondygnacje. wykusz opracowany na szerokość dwóch okien, zwieńczony prostym 
belkowaniem.  okna  wykusza  na  dwóch  ostatnich  kondygnacjach  flankowane  kanelowanymi 
półkolumnami z korynckim kapitelem. półkolumny poniższej kondygnacji z kapitelem stylizowa-
nym. w kompozycji  fasady podkreślone podziały horyzontalne poprzez zastosowanie gzymsów 
miedzykondygnacyjnych i bogatego gzymsu koronującego. strefa piano nobile zrealizowana przy 
pomocy  bogatej  oprawy  okien  pierwszego  piętra  z trójkątnymi  naczółkami  i podokiennikami. 
okna wyższych kondygnacji z prostymi naczółkami, zaś okna parteru jedynie z opaskami. strefa 
parteru wysoka z wysokim cokołem w którym umieszczono okna piwniczne. Brama wejściowa 
na skrajnej prawej osi. ściany parteru opracowane przez głęboki rysunek bonii, zaś ściany kon-
dygnacji wyższych poprzez rysunek horyzontalnych linii żłobkowań.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

śniadeckich jana 
i jędrzeja 2

(Schulstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

rzuty F . wegeNeR 
Zimmermeister
projekt elewacji 
h. Schmidt

4.inwestor

F. weGener 
Zimmermeister

5.czas powstania

1860

anB 6754

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

 

7.opis 

okazała kamienica o pięciokondygnacyjnej, pięcioosiowej fasadzie z wyjątkowo wyrafinowanym 
detalem. Brama wjazdowa usytułowana na skrajnej prawej osi. portal wejściowy akcentowany 
ozdobną belką wieńczącą. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez 
podział gzymsami międzykondygnacyjnymi i rozrzeźbionym gzymsem wieńczącym. w kompozy-
cji fasady zakomponowane wyraźne ułożone kaskadowo strefy: strefa wysokiego parteru, strefa 
„piano nobile” zrealizowana na pierwszym piętrze oraz strefa kaskadowo podzielonych gzymsami 
ostatnich trzech pięter. okna opracowane dla każdej kondygnacji w sposób indywidualny. w stre-
fie parteru i strefie ostatniej kondygnacji okna z opaskami, pozostałych kondygnacjach okna na-
czółkowe z różnymi formami naczółków. ściany parteru opracowane w głębokim rysunku bonii, 
zaś ściany wyższych kondygnacji z rysunkiem horyzontalnych żłobień. 
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

śniadeckich jana 
i jędrzeja 3

(Schulstraße)
szczecin
Nowe Miasto 

3.autor projektu

a. francke 

4.inwestor

für herrn berndt

5.czas powstania

1861

anB 6753

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica o pięciokondygnacyjnej, pięcioosiowej fasadzie z wyjątkowo wyrafinowanym 
detalem. Brama wjazdowa usytułowana na skrajnej prawej osi. w kompozycji fasady zaakcen-
towane podziały horyzontalne, poprzez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi i rozrzeźbio-
nym gzymsem wieńczącym. w kompozycji  fasady  zakomponowane wyraźne  trzy  strefy:  strefa 
wysokiego parteru, strefa obejmująca pierwsze i drugie piętro z „piano nobile” zrealizowanym na 
pierwszym piętrze poprzez dwa okna zwieńczone naczółkami, sytuowane na skrajnych osiach 
bocznych oraz strefa dwóch ostatnich pięter. akcent kompozycyjny położony na centralnie usy-
tuowany trójosiowy pseudowykusz obejmujący swą wysokością cztery kondygnacje, zwieńczony 
trójkątnym parapetem z akroterionem na szczycie. płaszczyzna pseudowykusza podzielona na 
dwie strefy górną i dolną, każda o wysokości dwóch kondygnacji z biegnącymi przez ich wyso-
kość pilastrami zwieńczonymi stylizowanymi na doryckie głowicami. okna opracowane dla każ-
dej kondygnacji w sposób indywidualny. ściany parteru opracowane w głębokim rysunku bonii, 
zaś ściany wyższych kondygnacji bez rysunku boni.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

czarnieckiego 
stefana 7
(Mühlenbergstraße)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

tdo – duerdotz?

4.inwestor

Für herrn 
maurermeister w. 
Pieper 

5.czas powstania

1866

anB 5045

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

okazała kamienica miejska o pięciokondygnacyjnej, ośmioosiowej fasadzie z wyjątkowo wyrafi-
nowanym detalem. Brama wjazdowa usytułowana na osi symetrii obejmująca swą szerokością 
dwie osie kompozycyjne. portal wejściowy flankowany dwoma masywnymi, kanelowanymi pila-
strami zwieńczonymi stylizowanymi korynckimi kapitelami. Brama zamknięta łukiem z dekora-
cyjnym zwornikiem. w kompozycji fasady zaakcentowane podziały horyzontalne, poprzez podział 
gzymsami międzykondygnacyjnymi i rozrzeźbionym gzymsem wieńczącym. Gzyms miedzykon-
dygnacyjny oddzielający parter od strefy środkowej z szerokim pasem roślinnego fryzu. Fasada 
zakomponowana z lewym, bocznym ryzalitem obejmującym szerokość dwóch osi  i biegnącym 
przez całą wysokość fasady, nie wyróżniony jednak zwieńczeniem. na ryzalicie zakomponowany 
pseudowykusz  obejmujący  trzy  kondygnacje  i szerokość dwóch osi. dla  równowagi  kompozy-
cyjnej po prawej stronie fasady umieszczono pseudowykusz o identycznych proporcjach jak wy-
kusz umieszczony z lewej strony. pseudowykusze zwieńczone prosta belką z kilkuwarstwowym 
gzymsem. okna pseudowykuszy flankowane dwoma pilastrami z kapitelem korynckim, miedzy 
oknami umieszczona kolumna z koryncką, stylizowaną głowicą. ponadto w kompozycji  fasady 
zakomponowane wyraźne  trzy strefy: strefa parteru, strefa  trzech pięter flankowanych pseudo-
wykuszami  i strefa ostatniego piętra. w fasadzie nie wyodrębnia się  strefa piano nobile. okna 
opracowane dla każdej kondygnacji w sposób indywidualny. w strefie parteru i strefie ostatniej 
kondygnacji okna z opaskami, pozostałych kondygnacjach okna naczółkowe z różnymi formami 
naczółków. ściany parteru opracowane w głębokim rysunku bonii, zaś ściany trzech wyższych 
kondygnacji z rysunkiem horyzontalnych żłobień. strefa ostatnie kondygnacji z szeregiem zdwo-
jonych pilastrów oddzielających od siebie okna.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

zawiSzy czarnego 
plac 1
(Kirchplatz)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

w . PiePeR 
maurermeister, 
h. gericke 
Zimmermeister

4.inwestor

den rentier e. 
weißsig

5.czas powstania

1860

anB 8345

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

kamienica  o czterokondygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasadzie  nawiązująca w swych proporcjach 
i stylistyce detalu do pałacowej zabudowy włoskiego renesansu. w kompozycji fasady dominan-
ta w postaci centralnego  ryzalitu biegnącego przez wysokość wszystkich kondygnacji z osiowo 
usytułowanym pseudowykuszem zrealizowanym na kondygnacji pierwszej i drugiej z kolumnami 
w małym porządku. pseudowykusz wsparty na konsolach. okna w nim zakomponowane  jako 
triforia zamknięte łukiem, na niższej kondygnacji pas balustrady w podokiennikach, zaś na wyż-
szej kondygnacji podokienne płyciny. okna pseudowykusza flankowane pilastrami. ściana ryza-
litu zwieńczona frontonem w kształcie trójkąta. wysoki parter z cokołem w którym umieszczono 
okna piwniczne. w strefie parteru również wejście piwniczne. Brama flankowana półkolumnami 
z korynckim kapitelem, zamknięta łukiem zlokalizowana na skrajnej lewej osi fasady. ściany par-
teru z wyraźnym rysunkiem rustyki. ściany pozostałych kondygnacji żłobkowane horyzontalnie. 
Gzyms koronujący z fryzem kostkowym.
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1.nazwa

Fasada kamienicy 

2.adres 
(ulica, miasto, 
dzielnica)

zawiSzy czarnego 
plac 4
(Kirchplatz)
szczecin
Nowe Miasto

3.autor projektu

h. gericker 
Zimmermeister 

4.inwestor

w. pieper, 
zimmermeister h. 
gericke 

5.czas powstania

1860

anB 8349

6.materiały graficzne schemat kompozycyjny

7.opis 

imponująca kamienica miejska o charakterze pałacowym. Fasada czterokondygnacyjna dwuna-
stoosiowa, ściśle symetryczna, flankowana dwoma bocznymi ryzalitami na szerokość dwóch osi 
okiennych każdy. dwie bliźniacze bramy wejściowe umiejscowione centralnie w pseudoportyku 
kolumnowym. piano nobile pierwszego piętra zaakcentowane bogatszą oprawą okienne w posta-
ci naczółków zwieńczonych  tympanonami. okna parteru  i drugiego piętra  jedynie z opaskami, 
podczas gdy okna ostatniej kondygnacji z prostymi naczółkami. podwyższona strefa parteru z wy-
sokim cokołem, w którym umieszczono na osiach  skrajnych wejścia piwniczne  i szereg okien 
piwnicznych. ściany parteru boniowane podobnie jak ściany całej fasady. na wyższych kondy-
gnacjach rysunek boni delikatny. ryzality boczne wieńczone niskim parapetem i wazami. Gzyms 
koronujący wydatny.
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analiza przemian Stylowych i SpoSobów 
kSztałtowania kompozycyjnego faSad kamienic 
czynSzowych nowego miaSta w Szczecinie

wczeSne projekty – realizacje autorStwa techników 
budowlanych (zimmermeiSter) realizowane w latach 50. XiX w.

projekty  kamienic  na nowym mieście w szczecinie wykonywali  z reguły miejsco-
wi budowniczowie. w kreacji projektów zarówno fasad jak i wnętrz wspomagali się 
wzorami, które opracowywane zostały głównie w środowisku berlińskich architektów. 
jak wspomniałam wcześniej projekty uznanych architektów ze środowiska berlińskie-
go, takich jak: edmund knoblauch, Friedrich hitzig, czy eduard tizt, publikowane 
w poczytnych pismach fachowych, miedzy innymi w „zeitschrift für praktische Bau-
kunst” stanowiły przykłady pożądane i godne naśladowania. dekoracja sztukatorska 
o motywach klasyczno-antykizujących oparta była na bardzo popularnych wówczas 
wzornikach Vorbilder für Fabrikanten und handwerker autorstwa k.F. schinkla wy-
dawane w Berlinie w latach 1821 – 1837. wzorniki  te stanowią obszerną pracę, 
która została podzielona na trzy tematyczne działy. pierwszy z nich, najobszerniejszy, 
dotyczył właśnie  architektury  i dekoracji  stiukowych  stosowanych w architekturze. 
wspomniane wzorniki miały  na  celu  popularyzację  form  klasycznych  oraz  kształ-
towanie  poczucia  estetyki mieszczan w kulturalnie  zacofanych wówczas  prusach. 
tanie,  powszechnie  dostępne  imitacje  dzieł miały  na  celu  rozpowszechnienie  do-
brego smaku we wszystkich klasach społecznych, zgodnie z ideą promowaną przez 
christiana petera wilhelma Beutha i karla Friedricha schinkla. 

początkowo projekty kamienic powierzano budowniczym o różnym stopniu wykształ-
cenia,  zdaje  się,  że projektowanie  fasad kamienic uznano  za  sprawę drugoplano-
wą, albo w obliczu napływających z Berlina gotowych wzorów, przynajmniej na tyle 
oczywistą,  że mógł  się nią  zająć zimmermeister. należy  tu  również nadmienić,  iż 
powszechną praktyką był rozdział kompetencji projektowych to znaczy, że w proce-
sie projektowym jednego budynku brali udział osobno specjaliści od projektowania 
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budowli i odrębnie specjaliści od projektowania fasad. w późniejszym okresie, tzn. 
od około 1855 r. utrwala  się  zasada powierzania projektów mistrzom murarskim. 
w okresie  tym pojedyncze projekty  fasad kamienic sporządzali architekci. przykła-
dami w tym wypadku mogą być fasady zaprojektowane przez h. Bachsteina na ul. 
czarneckiego nr 13 i 14 oraz ul. michała drzymały nr 10, oraz jedna kamienica z ul. 
3 maja nr 23 projektu hermanna Blankeinsteina  (wieloletniego  architekta miasta 
Berlin). większa ilość projektów autorstwa architektów pojawia się dopiero w drugiej 
połowie lat 70. XiX w. Budowniczowie w opisywanym okresie byli wszechstronnie 
wykształceni. „większość z nich posiadała dobre wykształcenie fachowe sprawdza-
ne drogą państwowych egzaminów składanych w Berlinie, w naczelnym departa-
mencie Budowlanym zarówno w zakresie prac inżynierskich (budowa dróg, mostów, 
kanałów,  prace  geodezyjne  i melioracyjne),  jak  i budownictwa  oraz  projektowania 
architektonicznego”54. 

pierwsze projekty fasad kamienic wyróżniają się schematycznością rysunku pozba-
wionego  tak  typowej w późniejszych  latach finezji  i precyzji w oddawaniu charak-
teru detalu architektonicznego  i elementów stiukowych. stanowią one raczej zapis 
podstawowych  podziałów  kompozycyjnych  i informację  o głównych  proporcjach 
i relacjach wielkościowych oraz  ilościowych. powtarzalne  schematy kompozycyjne 
obejmujące główne zasady kształtowania fasad kamienic uległy utrwaleniu na tyle, 
że niektóre z nich, takie jak wzmacnianie horyzontalnych podziałów trwają przez naj-
bliższe dziesięciolecia. zagęszczone podziały horyzontalne w postaci gzymsów mię-
dzykondygnacyjnych, oddzielających od siebie wszystkie kondygnacje, akcentowały 
pasowy układ horyzontalny kompozycji fasady i zdaje się, że były typowe dla wcze-
snych realizacji z początku lat 50 XiX w. przykłady takich rozwiązań kompozycyjnych 
spotykamy chociażby w projektach nieistniejących już kamienic przy ulicy 3 maja nr 
16 z 1853 r., nr 28 z 1855 r. oraz w zachowanych do dziś kamienicach nr 22 i 23 
pochodzących z 1852 r. ostatni z wymienionych  tutaj przykładów to czterokondy-
gnacyjna, pięcioosiowa fasada o stosunkowo skromnym wystroju architektonicznym 
i sztukatorskim. typowy wysoki parter w formie boniowanego cokołu oddzielony tu-
taj został szerokim gzymsem z pasem ornamentowym o motywie klasycznej wstęgi 
falistej. w kompozycji fasady wyodrębniono „piano nobile” pierwszego piętra przez 
wyróżnienie wielkości okien. zaakcentowana została również ostatnia kondygnacja 
przez  zastosowanie  ciągu  pilastrów międzyokiennych. wyodrębnianie  kondygnacji 
ostatniej  i traktowanie  jej  jako  rozbudowane  zwieńczenie  fasady  to  zabieg  często 
spotykany  w realizacjach  z lat  40.  XiX  w.  akcent  kompozycyjny  położony  był  na 
ostatnią kondygnację w postaci wyodrębnienia jej gzymsem międzykondygnacyjnym 

54 z. ostrowska – kłębowska, architektura i budownictwo w poznaniu w latach 1790 -1880, państwowe wydawnictwo na-
ukowe, warszawa-poznań 1982. s. 107
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i opracowaniem na  jej płaszczyźnie  rytmicznych zestawień ciągów pilastrów, bądź 
lizen w przestrzeniach międzyokiennych. stanowiły one wyraźne, wertykalne akcen-
ty stosowane były  również w późniejszych realizacjach projektów a. Fortonga  i w. 
pipera. 

dwa pozostałe przykłady wczesnych projektów fasad wykazują poza opisanym wy-
żej zagęszczeniem podziałów horyzontalnych cechy odrębne ze względu na ich nie-
powtarzalność  formy.  kamienica  k.a.  dohrna  znajdująca  się  przy  ul.  3 maja  22 
(Lindenstrssse 22) powstała pierwotnie  jako dom mieszkalny w 1893 r. dom  ten 
został  następnie  przebudowany na miejskie muzeum przyrodnicze  i posiada  swój 
odrębny charakter. Fasady tej budowli nie posiadają cech wspólnych z powstający-
mi w owym czasie kamienicami miejskimi, tzn. wysoki boniowany parter, wyodręb-
nione  „piano  nobile”,  zakcentowanej  ostatniej  kondygnacji  w postaci  kondygnacji 
koronującej. opisywany obiekt posiada, co prawda, wyraźny rozdział kompozycyjny 
poszczególnych kondygnacji zarysowujący się na elewacji w postaci gzymsów mię-
dzykondygnacyjnych, jednak pod względem podziałów artykulacyjnych fasady domu 
k.a. dohrna stanowią projekt indywidualny.

kamienica przy ul. 3 maja 16 zaprojektowana przez zimmermeistra55 w. radloffa 
w 1852 r.  jest wyjątkowa  z uwagi na krzywoliniowe  zamkniecie  fasady w postaci 
trójkątnego  wyłamania,  jakby  rodzaj  zamaskowanego  tympanonu  z palmetowymi 
akroterionami.  ściany  opracowano  dla  całej  fasady  na  płasko  bez wyodrębniania 
boniowanego parteru, co też nie jest później praktykowane. nie wiadomo na ile jest 
to zabieg celowy, a na ile to wynik schematycznego potraktowania rysunku projek-
towego, który być może w zamyśle projektanta miał zawierać jedynie podstawowe 
informacje dotyczące wielkości, proporcji  i rozplanowania podziałów. pewna sche-
matyczność w wykonaniu projektu przejawia się  tu  również w ujednoliceniu opra-
wy okien, które równocześnie otrzymały jednakowe kształty. podobny w wyrazie jest 
projekt  kamienicy przy ul. 3 maja 28,  autorstwa obermeistra56 w. päpke pocho-
dzący z roku 1855. w tym przypadku ponownie mamy do czynienia z pozbawio-
nym detalu schematem kompozycyjnym. schematyczność projektów można ponadto 
próbować złożyć na karb braku doświadczenia projektantów zarówno w przypadku 
kamienicy nr 16 jak i 23, gdzie projektantem był zimmermeister, co w wypadku pro-
jektów z początku lat 50. XiX w. jest dość powszechne. niestety nie zachowały się 
inne projekty z tego okresu, co nie pozwala potwierdzić przypuszczenia, że wszystkie 
one opracowywane były w podobny schematyczny sposób, zaś dodawanie dekoracji 
stiukowych odbywało się w czasie budowy na podstawie odrębnych ustaleń. świad-

55 Zimmermeister – mistrz ciesielski
56 obermeister – główny mistrz budowlany 
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czyć o tym może wspomniana wyżej, istniejąca kamienica z 1852 r.. która posiada 
zarówno wystrój sztukatorski, jak i inne elementy detalu architektonicznego oraz bo-
niowane ściany parteru.

il. 10. 3 maja 16, 1853, w. ra-
dLoFF  zimmermeister,  für  den 
salarien kassen rendant Herrn 
FaHreNHoLZ

il.  11.  3  maja  28,  1855 r.  w. 
pÄpke obermeister, für den par-
tikulier Herrn MiLeNtZ

il. 12. 3 maja 22, 1852r., inwe-
stor k.a. dohrn

projekty zrealizowane w latach 60 XiX w.

śledząc działalność projektową mistrzów budowlanych działających na terenie no-
wego miasta można prześledzić rozwój form architektonicznych oraz kształtowanie 
się rodzajów kompozycji fasad kamienic czynszowych. kompozycje architektoniczne 
tych fasad inspirowane wzorcowymi przykładami z powszechnie dostępnych wzor-
ników adaptowały główne zasady kompozycyjne, powielały klasyczne wzory deko-
racji  stiukowych,  stanowiły  jednak  każdorazowo  indywidualne  propozycje wynikłe 
ze  swobodnego żonglowania nimi.  jednym z prężnie działających w owym czasie 
budowniczych,  w którego  działalności  projektowej  widzimy  pełny  repertuar  form 
i pełne zróżnicowanie stylowe był mistrz budowlany a. Fortong. w początkowej fazie 
jego działalności projektowej widoczna jest wyraźne próba kontynuowania modelu 
wypracowanego jeszcze przez architekturę lat 20. i 30. XViii w. przykład tradycyjnie 
ukształtowanej fasady kamienicy przy ul. owocowej nr 7, powstałej w 1854 r. sta-
nowi z jednej strony nawiązanie do pierwszych kamienic wzorcowych davida Gille-
go, a z drugiej zaś sięga aż do wzorów domów immedialnych powstających w owym 
czasie w szczecinie ( głównie w Forcie prusy, wokół zielonego placu parad i wzdłuż 
głównej ulicy na łasztowni) typ domu charakterystycznego dla fryderycjańskich prus 
stanowił  niemal  „kalkę”  realizacji  powstających  równolegle w Berlinie  i w poczda-
mie. 
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il. 14. 1854-1926

a.fortong (maurermeister)
owocowa 7

il. 15. 1855-1938

a. fortong (maurermeister)
owocowa 6

il. 16. 1863-1939

a.fortong (maurermeister)
owocowa 8

warto w tym miejscu wspomnieć raz jeszcze pochodzącą z 1730 r. kamienicę o na-
zwie poczdam usytuowaną przy ulicy mniszej 12,  której  autorstwo przypisuje  się 
projektantowi Fortu prusy Gerhardowi corneliusowi de walrawe. zatosowane w jej 
projekcie pewne cechy kompozycyjne, takie jak: symetria, wyraźny podział horyzon-
talny  ujawniający  się w zróżnicowaniu  opracowania  ścian  parteru  i piętra,  bonio-
wana  kondygnacja  parterowa,  o wyraźnym  charakterze  cokołu,  w odróżnieniu  od 
piętra ukształtowanego w sposób nadający mu charakterystykę „piano nobile” zre-
alizowana została w kamienicy przy ul. owocowej nr 7 i utrwaliła się w wielu póź-
niejszych realizacjach na terenie nowego miasta. kamienica przy ul. owocowej nr 7 
nawiązuje w sposobie konstruowania kompozycji fasady do tradycji wczesnych, XViii 
– wiecznych kamienic czynszowych. w kompozycji  fasady zaakcentowane zostały 
podziały horyzontalne przez podział gzymsami międzykondygnacyjnymi z wyróżnio-
nym gzymsem dzielącym strefę parteru i pierwsze piętro ukształtowane, jako „piano 
nobile” z oknami zwieńczonymi prostymi naczółkami. wysoka strefa boniowanego 
parteru na niskim cokole z oknami piwnicznymi i wejściem piwnicznym dostępnym 
z ulicy, usytuowanym na skrajnej  lewej osi, poświadcza  jej  rodowód. w kolejnych 
realizacjach budowniczy a. Fortong potwierdza źródło swoich inspiracji w twórczości 
davida Gillego. projekty pochodzące z 1855 r. i dwa późniejsze z 1863 roku utrzy-
mane są w oszczędnej stylistyce tego architekta. Fasady tych kamienic są uspokojo-
ne i chłodne w wyrazie, o oszczędnym wystroju dekoracyjnym, ograniczonym do bo-
niowania ścian wszystkich kondygnacji, prostych okien naczółkowych i skromnych 
gzymsów międzykondygnacyjnych  i niezbyt  rozbudowanego  gzymsu wieńczącego. 
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w przypadku dwóch ostatnich kamienic przy ul. owocowej nr 1  i nr 8 projektant 
zastosował często spotykany w latach późniejszych motyw wyodrębnienia kompozy-
cyjnego ostatniej kondygnacji, jako kondygnacji wieńczącej kompozycję fasady. owo 
wyróżnienie odbywało się przez zastosowanie prostych zabiegów formalnych, takich 
jak dekoracyjna oprawa okien bądź ich specjalny kształt – zamykanie łukiem, stoso-
wanie ciągu pilastrów lub półkolumn umieszczanych w rytmie między oknami.

.
przykłady fasad z wyodrębnionym ostatnim piętrem w postaci rozbudowanego zwieńczenia

Il.17A. FoRtoNg owo-
cowa 8, 1863 r

il. 18. owocowa 1, 
1863r, a .FoRtoNg 
(maurermeister).

il.,19.  czackiego  7, 
1865 r.  w . PiePeR 
Maurermeister 

il. 20. owocowa 15, 

1878-1938-

h. grunewald ar-
chitekt

pierwszym zachowanym przykładam projektu, w którym autor dokonał zabiegu wy-
odrębnienia ostatniej kondygnacji w kompozycji fasady jest projekt z 1855 r. autor-
stwa wymienionego powyżej a. Fortonga. kamienica, o której mowa stała przy ul. 
owocowej 6.  jest  to  przykład  zastosowania niskiej  ścianki  kolankowej,  z ciągiem 
małych kwadratowych okien w kondygnacji poddasza. kolejne przykłady kondygnacji 
koronującej znajdujemy w późniejszych projektach przy ul. owocowej 1, 8, 15, czar-
neckiego 7, kaszubskiej 34, narutowicza 6, oraz przy ul. narutowicza 7 z 1868 r. 
przykład kamienicy z ul. narutowicza jest tu wyjątkowy z racji zastosowania w ostat-
niej kondygnacji okien zamkniętych łukiem, co nadaje tej kondygnacji specyficzny 
charakter, nawiązujący do klasycznego gzymsu arkadowego lub machikuł, które swój 
rodowód mają we wczesnorenesansowej architekturze militarnej. [rys…] w tym od-
osobnionym przykładzie widzimy również nawiązanie do popularnego w owym cza-
sie (szczególnie w niemczech), stylu arkadowego czyli „rundbogenstil”. teoretyczne 
podstawy  dla  stylu  arkadowego  stworzył  jean nicolas  Louis  durand.  zagorzałym 
zwolennikiem tego stylu, tworzenia architektury wolnej od antycznych powiązań był 
niemiecki architekt h. hübsch. w stylu arkadowym widziano nie tylko pretekst do 
oderwania się od form antycznych, zwrócenia się w kierunku inspiracji architekturą 
wczesnochrześcijańską,  romańską  oraz  wczesnego  renesansu,  ale  również możli-
wość stworzenia ekonomicznej architektury pozbawionej zbytecznych detali.
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il. 21. owocowa nr 2, 1863 r.

berndt Marermeister 

il. 22. owocowa nr 3, 1864 r.

berndt Marermeister 

wśród projektów kamienic  z nowego miasta w szczecinie  specyficzną surowością 
formy wyróżniają się projekty autorstwa mistrza budowlanego Berndta. dwa przy-
kłady  pochodzące  z 1863 r.  i z 1864 r.  ukazują  obraz  typu  oszczędnej,  surowej 
w wyrazie fasady o charakterze wypłaszczonej monumentalnej ściany. horyzontalne 
akcenty zasygnalizowane zostały przez zastosowanie prostego gzymsu miedzy parte-
rem a kondygnacją pierwszego piętra i skromnym w wyrazie gzymsem wieńczącym. 
okna obydwu kamienic zyskały oszczędną oprawę z naczółkiem wspartym na kon-
solkach, ściany zaś, zarówno klasycznego wysokiego parteru jak i kondygnacji wyż-
szych opracowano w rysunku bonii. obydwa przykłady zrealizowane zostały w po-
dobnej stylistyce. ciekawym przykładem jest tu z całą pewnością fasada kamienicy 
nr 3 przy ulicy owocowej, która została zaplanowana na zasadzie parawanu, o cha-
rakterze zdwojonego lustrzanego odbicia fasady, kryjącego za sobą jedną budowlę. 
jest to zabieg polegający na ukryciu dużego gabarytowo obiektu za kurtyną sugerują-
cą istnienie dwóch bliźniaczych zestawionych ze sobą kamienic, który znajdzie swoje 
zastosowanie w przypadku późniejszych  realizacji. projekt  ten wydaje  się potwier-
dzać scenograficzne praktyki projektowe stosowane w XiX w., które to promują fasa-
dowy charakter architektury realizowanej w oderwaniu od klasycznej symetrii, jaka 
powinna zachodzić między bryłą budowli a jej fasadą. Fasada w tym wypadku staje 
się autentycznym parawanem, za którym realizowane są gabaryty i funkcje budynku. 
stanowi  ona  też  przewrotną  interpretację  XViii  – wiecznych  domów  podwójnych, 
w których to wnętrza stanowiły swoiste lustrzane odbicia, ukryte za wspólną fasadą, 
czyniącą z nich jeden budynek. opisywana powyżej surowość w opracowaniu este-
tycznego charakteru kamienicy pojawia się u Berndta w kolejnych, późniejszych już 
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projektach  jak  choćby w pochodzącym z 1866 r.  projekcie  fasady kamienicy przy 
ul. kaszubskiej 33, w którym zrealizowane zostały pokrewne zasady kompozycyjne, 
jak  w przypadku  kamienic  z ulicy  owocowej.  na  przykładzie  tej  kamienicy  i zre-
alizowanej obok  fasady  innego autorstwa widzimy,  iż pewne założenia projektowe 
i zasady kompozycyjne były na tyle powszechne, iż nie podejmowano kroków w kie-
runku indywidualizowania kolejnych realizacji. w latach 60. XiX w. nieobecna jest 
jeszcze, tak powszechna w latach późniejszych rywalizacja inwestorów o wyodręb-
nienie  swojej  inwestycji  z pierzei  kamienic,  w celach marketingowych.  realizacje 
pochodzące z lat 60.  i wcześniejsze pozbawione są  jeszcze zupełnie  „kompleksu” 
sztucznego blichtru, realizowanego przez przeładowanie formy, a raczej komponowa-
ne są z chłodnym dystansem i bliższe przez to swoim klasycznym wzorom. Fragment 
ulicy kaszubskiej, czy ul. narutowicza między numerami 7 i 10 autorstwa mistrza 
budowlanego e.F. deckera, w szczecińskim nowym mieście, z kamienicami zreali-
zowanymi w tym okresie stanowi wyraz spójnej, konsekwentnie realizowanej stylisty-
ki wyrażającej się w wypłaszczonych  fasadach o oszczędnym detalu  i klasycznych 
w wyrazie dekoracjach stiukowych. 

il.  23.  kaszubska  33,  1866-
1939 
h. berndt Maurermeister

il.  24.  kaszubska  34,1866-
1939

kriSche

il.  25.  kaszubska  32,  1866-
1913 
h. berndt Maurermeister 
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il. 25a. narutowicza 7, 1968

e. f. decker Maurermeister

Fur e. f. decker Maurerme-
ister

il. 26. narutowicza 9, 1866

e. f. decker Maurermeister

c. schuLtz

il. 27. narutowicza 10, 1866

otto grübe Baumeister
des Fischlermeisters emil. drey-
jaHr

motyw ryzalitów i pSeudowykuSzy, jako wStępne kroki 
w kierunku uplaStyczniania formy faSady 

pojedyncze przykłady projektów fasad zrealizowane na początku  lat 60 XiX w.  jak 
kamienica nr 9 przy ul. drzymały czy zawiszy czarnego nr 1 stanowią wyjątkowe 
przykłady myśli projektowej, która wprowadza w kompozycję fasad kamienic podzia-
ły wertykalne. w ujednoliconym, obowiązującym wówczas kanonie płaskiej ściany, 
przykłady te wyłamują z przyjętej konwencji ujednolicania pierzei ulic. podane po-
wyżej dwa przykłady fasad kamienic nie czerpią natchnienia z typu renesansowego 
pałacu florenckiego, lecz sięgają do klasycznej formy willi rzymskich.

z końcem lat 60 XiX w. w projektowaniu fasad upowszechnia się tendencja do sto-
sowania kompozycyjnych akcentów pionowych i dążenie do uplastycznienia formy 
fasad. pionowa artykulacja ścian fasady realizowana jest najczęściej w postaci zagie-
rowania ściany i ukształtowania ryzalitów, które przyjmują różne formy.(tabela nr 7.) 
równocześnie upowszechnia się stosowanie pseudowykuszy, które najczęściej obej-
mują swoją wysokością dwie lub więcej kondygnacji i realizują na swej powierzchni 
zasady małego porządku. Formy i rodzaje ryzalitów i wykuszy zostały przedstawione 
w tabeli nr 7.pionowe akcenty strukturalne w kompozycji fasad kamienic przełamują 
monotonię monumentalnej płaskiej ściany i stanowią zapowiedź ogólnej, późniejszej 
tendencji dążenia w kierunku rozrzeźbiania fasad oraz realizowanego już od połowy 
lat 70. XiX w. przeładowywania  ich  form. z bogato ukształtowanych  i zdobionych 
fasad powstających wówczas kamienic przebija pewna powierzchowność zarówno 
w sposobie konstruowania podziałów architektonicznych, jak i z doboru „kostiumu” 
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dekoracji sztukatorskich. widoczne nadal próby nawiązywania do wzorów historycz-
nych zdają się niknąć pod przeładowaną dekoracyjnie formą. cechą wspólną staje 
się zarówno szablonowe ujęcie zagadnień kompozycyjnych, jak i rozluźnione powią-
zanie  z formami historycznymi. uwidacznia  się w nich  trudność w wypracowaniu 
kompromisu między potrzebami inwestora, wartościami estetycznymi wypracowany-
mi w dobie historyzmu a panującą, zmienną modą.

il.  28.  zawiszy  czarnego  1  h. 
Gericke zimmermeister,  1860-
1938, 

Il. 29. drzymały9, 1861
GÜnther mauermeister, 1861-
1937

für den mauermeister Günther

wracając do roli zagierowania ścian i stosowania pseudowykuszy należy zauważyć, 
iż  realizowane w różnej  formie z całą pewnością nadawały one  fasadom kamienic 
wrażenie  trójwymiarowości,  wprowadzały  w subtelny  sposób  nową  wartość  gry 
percepcyjnej  zachodzącej miedzy widzem a obiektem architektury. pionowe  rytmy 
wypukłych  form pojawiające się na  fasadach z całą pewnością wpłynęły na nowy 
charakter ulicy i zapowiadały nadchodzące zmiany w kształtowaniu fasad kamienic 
oparte, między  innymi na zestawieniach wielobryłowych, które nastały począwszy 
od lat 80. XiX w. obserwuje się wówczas powrót do form kamienic inspirowanych 
architekturą hassego, realizowaną w szczecinie w latach 70 XViii w.
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il. 30. korzeniowskiego 5

e.i. decker maurermeister

1869-1943

il. 31. korzeniowskiego 6

e.i. decker maurermeister

1869-1943

il. 32. drzymały9, 1861

GÜnther mauermeister, 1861-
1937

für den mauermeister Günther

il. 33. owocowa 5

GÜnther mauermeister, 1865

il. 34. Limanowskiego 4

GÜnther mauermeister, 1864

interesujący, odosobniony przykład stanowi projekt kamienicy znajdującej się niegdyś 
przy ul. owocowej 14 (Bergstrasse14), autorstwa architekta h. Grünewalda wyko-
nany na zamówienie theodora dreijahra w 1876 r. kamienica znajduje się w ciągu 
kamienic projektowanych dla rodziny dreijahr. w jednym szeregu wzniesiono zatem 
kamienice projektowane przez jednego architekta dla jednej rodziny. dla kamienicy 
przy ul owocowej 14 został opracowany zarówno szczegółowy projekt fasady fron-
towej, jak i projekt fasady od strony podwórza. projektowanie dekoracyjnego opra-
cowania fasady tylnej nie było w zasadzie praktykowane, a projekt fasady widocznej 
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od strony podwórza ograniczał się zazwyczaj do propozycji rozmieszczenia otworów 
okiennych i drzwiowych oraz w sporadycznych wypadkach zastosowania przeszkleń 
witrażowych w oknach klatki schodowej. opisywany projekt stanowi zatem przykład 
nowatorskiego podejścia do opracowania  całościowego bryły  kamienicy  frontowej. 
niespotykana dotąd dbałość o wizualną oprawę fasady tylnej może być podyktowana 
chęcią wyróżnienia inwestycji i zwiększenia jej atrakcyjności lub wynikać z faktu, iż 
elewacja podwórzowa kamienicy w momencie jej projektowana była odsłonięta po-
nieważ zabudowa realizowana na tym odcinku vis a vis, przy ul. czarnieckiego jest 
późniejsza i pochodzi dopiero z 1898 r. inwestor zadbał zatem, aby jego kamienica 
była atrakcyjna w każdym widoku.

il.  35.  kamienica,  ul.  owocowa  14  (Bergstrasse) 
1876-1932

Projekt fasady frontowej 

autor: h. GrunewaLd (architekt) 

inwestor: herrn theodor dreijahr 

il.  36  kamienica,  ul.  owocowa  14  (Bergstrasse) 
1876-1932

Projekt fasady tylnej 

autor: h. GrunewaLd (architekt) 

inwestor: herrn theodor dreijahr 
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  owocowa 16   owocowa 15   owocowa 14   owocowa 13   owocowa 12 

  1877-1939   1878-1939   1876-1942   1876-1932   1878-1938 

il. 37. ciąg kamienic przy ulicy owocowej (Bergstrasse) 

widok odtworzony na podstawie projektów zachowanych w anB archiwum państwowego w szczecinie 

opisywana kamienica wyróżnia się w pierzei kamienic usytuowanych przy ul. owo-
cowej zarówno swoimi gabarytami, jak również sposobem opracowania czterokon-
dygnacyjnej,  sześcioosiowej  fasady. kamienica  ta  posiada  reprezentacyjny, monu-
mentalny a wręcz rezydencjonalny charakter. w kompozycji fasady zaakcentowana 
została dominanta w postaci centralnie usytułowanego pseudowykusza obejmujące-
go jego wysokością dwie ostanie kondygnacje, zwieńczonego prostym belkowaniem, 
wspartym na  trzech kanelowanych pilastrach z kapitelami w formie stylizowanych 
liści akantu. stosowanie w rozkładzie elementów kompozycyjnych fasady centralnej 
dominanty kompozycyjnej, stanowi przykład powszechnie używanego zabiegu kom-
pozycyjnego  świadczącego o częstych w latach 70. XiX w. nawiązaniach do  form 
barokowych.  Fasad  przywodzi  na myśl  XViii  –  wieczne  realizacje  hassego,  które 
to  stanowiły  szczególne  zjawisko w mieszczańskiej,  XViii  – wiecznej  architekturze 
szczecina. wzorem hassego fasada kamienicy zyskała niezwykle plastyczny i boga-
ty wyraz kompozycyjny. zastosowany tu pseudowykusz naśladuje stosowane przez 
hasssego ryzality z kolosalnymi pilastrami kompozytowymi, zaś wieńcząca kompo-
zycję fasady balustrada kolumnowa z trzema centralnie usytuowanymi wazami sta-
nowi bezpośrednie nawiązanie do  jego stylistyki. te  inspiracje potwierdza  również 
rozłożenie kompozycyjne form w postaci zastosowanego wyraźnego kontrastu między 
surowym cokołem a przesyconym poziomem piano nobile. skromniejsza w wyrazie 
fasada  tylna  zyskuje  podobny  układ  kompozycyjny.  pojawiają  się  również wysoki 
parter, wyróżnienie okien strefy „piano nobile” oraz centralny ryzalit zwieńczony tym-
panonem z palmetowymi akroterionami i wysokim masztem.
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archetyp formalny – dla dzielnicy nowego miaSta 
w Szczecinie połowy XiX w. zaSady kompozycyjne 
faSad kamienic czynSzowych w dzielnicy nowe 
Miasto

wyłonienie archetypów formalnych zabudowy historycznej w dzielnicy nowe miasto 
w szczecinie wymagające przeprowadzenia pogłębionej analizy typologicznej kom-
pozycji  fasad  kamienic  czynszowych  wchodzących  w skład  tkanki  architektonicz-
nej  tej  dzielnicy  umożliwi  określenie wartości  artystycznej  cechującej  historyczną, 
miejską  zabudowę mieszkalną  tego  obszaru. w wyniku  przeprowadzonych  analiz 
typologicznych wyłonił  się w pierwszej mierze architektoniczny  i artystyczny obraz 
poddanej  badaniu  zabudowy dzielnicy. autorka w swoich badaniach w celu  okre-
ślenia  podstawowych  form  charakteryzujących  zabudowę  dzielnicy  nowe  miasto 
w szczecinie posługuje się miedzy innymi techniką kontekstu strukturalnego, zgod-
nie z definicją podaną przez z. paszkowskiego w publikacji restrukturalizacja miasta 
historycznego. jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie stare-
go miasta w szczecinie,gdzie „typologia to zestaw charakterystycznych form stano-
wiących słownik formalny stworzony w efekcie studiów historycznych. każda forma 
typologiczna to archetyp, który w procesie rozwoju historycznego uzyskał charakter 
syntetyczny”57.

w celu dokonania analizy kompozycyjnej fasady kamienicy czynszowej z okresu 
i  fazy historyzmu na przykładach zabudowy nowego miasta w szczecinie autorka 
wzięła pod uwagę następujące czynniki kompozycyjne:
–  strukturę kompozycyjną odwzorowaną w podziałach ścian i ornamentyce
–  relacje między otworami a masą ściany,
–  podział wewnętrzny otworów,
– materiał i barwę ścian oraz elementów dekoracyjnych i stolarki okiennej i drzwio-
wej.

57 z.  paszkowski,  restrukturalizacja miasta  historycznego.  jako metoda  jego współczesnego  kształtowania  na  przykładzie 
starego miasta w szczecinie, wydawnictwo hogben, szczecin 2008, s.71
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aby przeprowadzić pogłębioną analizę typologiczną autorka dokonała również retro-
spektywnego przeglądu form miejskiej zabudowy czynszowej w szczecina kształtu-
jącej się jeszcze w XViii w. 

Schematy kompozycyjne faSad kamienic XViii w.

1730 r.  1768 r.  1775 r.   1777 r.   1785 r.

il. 38. zestawienie schematów kompozycyjnych fasad kamienic miejskich budowanych w latach 1730-85

artykulacja sieciowa

w  okresie  baroku  często  stosowanym  typem  podziału  ściany  elewacji  kamienicy 
miejskiej  była  artykulacja  sieciowa,  którą  tworzył  układ  pionowych,  boniowanych 
lizen  i horyzontalnych gzymsów międzykondygnacyjnych. w realizacjach szczeciń-
skich ten typ artykulacji pojawia się w domach warlavego, w kamienicy poczdam 
(1730 r.)  oraz  niektórych  kamienicach  rozbudowywanych  przez  Fundusz pomocy 
Budowlanej. jako genezę tego typu rozwiązań badacze wskazują rozwiązania rene-
sansowe, utrwalone w architekturze barokowej. z układu artykulacji sieciowej wy-
łaniają  się dwie  tendencje  kompozycyjne  (dwa przeciwstawne  systemy artykulacji 
fasad domów i kamienic miejskich):

z przewagą podziałów horyzontalnych,1. 
z przewagą podziałów wertykalnych.2. 

ceNtRalNy akceNt koMpozycyjNy

centralny  akcent  kompozycyjny  realizowany  był  w postaci  akcentowania  jednego 
z okien poprzez wyrazisty, dekoracyjny detal stiukowy i bogatsze od pozostałych ob-
ramowania okienne. (il. 39). akcentowane okno znajdowało się najczęściej na pozio-
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me kondygnacji pierwszego piętra i wchodziło w skład ryzalitu centralego. akcent ten 
ulega w późniejszym czasie rozproszeniu na partie pięter „piano nobile”. 

  
il. 39. centralny akcent kompozycyjny w budowie fasad szczecińskich kamienic miejskich z XViii w. 

podział konstrukcyjny ściany
a) horyzontalny

– podnóża, 
– gzymsy: miedzypiętrowe, pasy, opaski, gzymsy podokienne, profile drugorzęd-

ne 
b) wertykalny

– kolumny, półkolumny, pilastry, lizeny.
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Schematy kompozycyjne kamienic poł. XiX w. – podziały 
horyzontalne

1854 r. 1863 r. 1865 r.
il. 40. schematy horyzontalnych podziałów w kompozycji fasad kamienic nowego miasta w szczecinie

utrwalona jeszcze pod koniec XViii w. przewaga horyzontalnych podziałów w kom-
pozycji  fasad  kamienic  miejskich  (przebudowy  szczecińskich  kamienic  autorstwa 
d. Gillego  realizowane w szczecinie w latach 80 XViii w.)  realizowana była przez 
kolejne dziesięciolecia XiX w. owa horyzontalność podziałów kompozycyjnych otrzy-
mywana była poprzez  kształtowanie podziałów międzykondygnacyjnych w postaci 
fryzów  i gzymsów,  które wydzielały  kolejne  pola  kondygnacji  o zindywidualizowa-
nym charakterze. horyzontalne strefowanie fasady wyodrębniało poszczególne kon-
dygnacje w postaci:
– wysokiego parteru w charakterze cokołu,
–  kondygnacji „piano nobile”, 
–  kondygnacji pośrednich,
–  kondygnacji koronującej obejmującej ostatnie piętro.

powyższy  schemat  horyzontalnych  podziałów  kondygnacyjnych  realizowany  był 
w kamienicach czynszowych szczecińskiego nowego miasta w różnych wariantach. 
w latach pięćdziesiątych XiX w. wykształca się metoda projektowa polegająca na za-
gęszczaniu horyzontalnych podziałów międzykondygnacynych, realizowana poprzez 
oddzielane od siebie wszystkich kondygnacji przy pomocy gzymsów. przykłady  ta-
kich rozwiązań kompozycyjnych spotkać można w projektach nieistniejących już dziś 
kamienic z ulicy 3 maja nr 16 z 1853 r., 28 z 1855 r., czy w zachowanej do dziś 
kamienicy nr 23 pochodzącej z 1852 r. w układach takich wyodrębniona jest często 
strefa „piano nobile”, realizowana najczęściej na pierwszym piętrze, a manifestująca 
się poprzez bogatą oprawę okien tego piętra, oraz często zmianę ich proporcji. na 
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przełomie  lat 50  i 60 XiX w. zaobserwować można wprowadzanie wyodrębniania 
ostatnich kondygnacji poprzez kompozycyjne łączenie ich w jedna strefę. przykłady 
takich rozwiązań widzimy w kamienicach z ul. czackiego nr. 2 i 4, owocowej nr 6, 
drzymały nr 9 i 11, Limanowskiego nr 4. w tym samym okresie pojawiły się projek-
ty zawierające wyodrębnienie kompozycyjne ostatniej kondygnacji poprzez nadanie 
jej  dekoracyjnego  charakteru  kondygnacji  koronującej.  zabieg  ten  realizowany był 
w postaci wprowadzenia na tej kondygnacji pionowych podziałów kolumnowych lub 
pilastrowych zestawianych w rytmie międzyokiennym. ważnym składnikiem kondy-
gnacji koronującej stało się belkowanie i rozbudowany gzyms wieńczący. do wcze-
snych przykładów takich realizacji zaliczyć można projekty kamienic z ulicy owoco-
wej nr 1 i 8, czarneckiego 7, narutowicza 7, czy 3 maja nr 23. warto w tym miejscu 
wspomnieć projekt o odrębnej  specyfice nie znajdujący odniesienia w innych pro-
jektach z obszaru nowego miasta, a mianowicie projekt kamienicy z ul. owocowej 
5, autorstwa mistrza murarskiego Günthera pochodzący z 1865 r. w projekcie tym 
zrealizowana została idea zdwojonej kondygnacji koronującej z pilastrami w wielkim 
porządku, szerokim pasem fryzu i przeładowanym, rozrzeźbionym gzymsem koronu-
jącym. od połowy lat 60 XiX w. w projektach fasad zaczyna przejawiać się tendencja 
do pionowego rozczłonkowania fasady w postaci gierowania ścian i rzadziej – stoso-
wania ryzalitów oraz pseudowykuszy.

horyzontalne Strefowanie faSady kamienic – i poł. XiX 

tabela 6. horyzontalne strefowanie fasady

kompozycja fasady oparta na po-
działach  horyzontalnych  z wyraź-
nym  wydzieleniem  poszczególnych 
pasów  poziomych  –  stref  kompo-
zycyjnych.  podziały  horyzontalne 
zagęszczone,  poprzez  wydzielenie 
gzymsami każdej kondygnacji.strefa 
parteru  w postaci  cokołu  budynku, 
powyżej  strefa  piano  nobile  pierw-
szego  piętra,  wyróżniona  poprzez 
dekoracyjną  oprawę  okien  na  pię-
trze. nad  strefą  piano  nobile  strefa 
górnych kondygnacji. całość zwień-
czona gzymsem koronującym.
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kompozycja fasady oparta na po-
działach  horyzontalnych  z wyraź-
nym  wydzieleniem  poszczególnych 
pasów  poziomych  –  stref  kompo-
zycyjnych.  strefa  parteru  w postaci 
boniowanego  cokołu  budynku,  po-
wyżej strefa piano nobile pierwszego 
piętra,  wyróżniona  poprzez  dekora-
cyjną oprawę okien na piętrze. nad 
strefą  piano  nobile  strefa  górnych 
kondygnacji obejmująca dwa piętra. 
całość  zwieńczona  niską  ścianką 
z oknami poddasza.

kompozycja fasady oparta na po-
działach  horyzontalnych  z wyraź-
nym  wydzieleniem  poszczególnych 
pasów  poziomych  –  stref  kompo-
zycyjnych.  strefa  parteru  w postaci 
boniowanego  cokołu  budynku,  po-
wyżej strefa piano nobile pierwszego 
piętra,  wyróżniona  poprzez  dekora-
cyjną oprawę okien na piętrze. nad 
strefą  piano  nobile  strefa  górnych 
kondygnacji obejmująca dwa piętra. 
całość zwieńczona w postaci deko-
racyjnie opracowanej ostatniej kon-
dygnacji koronującej.

kompozycja fasady oparta na po-
działach  horyzontalnych  z wyraź-
nym  wydzieleniem  poszczególnych 
pasów  poziomych  –  stref  kompo-
zycyjnych.  strefa  parteru  w postaci 
boniowanego  cokołu  budynku,  po-
wyżej strefa piano nobile obejmują-
ca  dwa  piętra, wyróżniona  poprzez 
dekoracyjną oprawę okien. nad stre-
fą piano nobile ostatnia kondygnacja 
w postaci dekoracyjnie opracowanej 
kondygnacji koronującej.
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kompozycja fasady oparta na po-
działach  horyzontalnych  z wyraź-
nym  wydzieleniem  poszczególnych 
pasów poziomych – stref kompozy-
cyjnych. strefa parteru w postaci bo-
niowanego cokołu budynku, powyżej 
strefa  kondygnacji  pośredniej.  nad 
nią  strefa  piano  nobile  obejmująca 
dwa piętra, wyróżniona poprzez de-
koracyjną  oprawę  okien  i centralny 
pseudowykusz z kolumnami w wiel-
kim porządku. nad strefą piano no-
bile gzyms wieńczący. 

Schematy kompozycyjne kamienic poł. XiX w. – podziały 
horyzontalne i wertykalne

   
  1866 r.   1869 r. 

il. 41 schematy horyzontalnych podziałów w kompozycji fasad kamienic nowego miasta w szczecinie
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tabela 7. Formy gierowania ścian fasady i rodzaje pseudowykuszy

ryzality  
i gierowane 

ściany
pseudowykusze opis

1 a akcentowane podziały wertykalne w kompo-
zycji fasady w postaci wyodrębnienia ryzalitu 
bocznego z kilkukondygnacyjnym pseudowy-
kuszem.

przykład: kamienica na ul. Limanowskiego 6

2a 2b 2c 2a)akcentowane podziały wertykalne w kom-
pozycji fasady w postaci zagierowania ściany 
tworzącego  ryzalit  boczny  z kilkukondygna-
cyjnym pseudowykuszem. jako przeciwwaga 
kompozycyjna zrealizowany symetrycznie 
psudowykusz  o identycznym  charakterze 
przykład: kamienica przy ul czarneckiego 72

b,c)  akcentowane  podziały  wertykalne 
w kompozycji fasady w postaci pseudowy-
kuszy umieszczonych symetrycznie na osiach 
bocznych fasady.

przykład: kamienica przy ul korzeniowskiego 
6, ul. tadeusza czackiego 4 i 7

3a 3b 3a)  akcentowane  podziały  wertykalne 
w kompozycji fasady w postaci zagierowania 
ściany  tworzącego  ryzalit  centralny  z kilku-
kondygnacyjnym pseudowykuszem.

przykład: kamienica przy ul. owocowej 16

3b)  akcentowane  podziały  wertykalne 
w kompozycji fasady w postaci kilkukondy-
gnacyjnego pseudowykusza sytuowanego 
centralnie

przykład: kamienica przy ul drzymały 9, ko-
rzeniowskiego 5

4a 4a) akcentowane podziały wertykalne w kom-
pozycji fasady w postaci zagierowania ściany 
tworzącego ryzalit centralny z kilkukondygna-
cyjnym  pseudowykuszem  zrealizowanym, 
jako akcent główny w kompozycji fasady.

przykład:  kamienica  przy  pl.  zawiszy  czar-
nego 1

5a 5a)  akcentowane  podziały  wertykalne 
w kompozycji fasady w postaci zagierowania 
ściany tworzącego masywny ryzalit centralny 
z akcentem główny w postaci kolumn w wiel-
kim  porządku  obejmujących  dwie  ostatnie 
kondygnacje.

przykład: kamienica na ul. owocowa 14, 
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surowa  monumentalność  gładkiej  ściany,  cecha  charakterystyczna  dla  pierwszej 
połowy XiX w. została stopniowo przełamywana w projektach fasad w postaci sto-
sowania pionowych akcentów kompozycyjnych, które pojawiały się już pod koniec 
lat 50 XiX w. Gierowanie ściany fasady w postaci ryzalitu oraz stosowanie pseudo-
wykuszy stawiało pierwsze pionowe akcenty w kompozycji XiX – wiecznych fasad. 
jak słusznie zauważa j. B. michałowski „artystyczne znaczenie pionowych podzia-
łów jest bez porównania większe niż jakichkolwiek innych form architektonicznych. 
od trafnego podziału fasady na części za pomocą podziałów pionowych zależy cały 
efekt  kompozycji. Żadne ozdoby nie uratują  fasady przy niefortunnym  jej  rozbiciu 
na oddzielne bryły.”58 pionowe podziały wprowadzane na fasadach XiX – wiecznych 
kamienic w postaci zagierowania ścian, czy też wprowadzanie pionowych akcentów 
kompozycyjnych  urozmaicało  tektonikę  fasady  przełamując  wspomnianą  powyżej 
monotonię  horyzontalnych  podziałów.  ryzality  komponowane  były w początkowej 
fazie najczęściej, jako jednostronne, dwuosiowe moduły zawierające często dodatko-
wo pseudowykusze rozciągnięte na dwie lub trzy kondygnacje. równocześnie choć 
zdecydowanie rzadziej, zaczęły pojawiać się rozwiązania osiowo usytuowanych ryza-
litów. do częstych rozwiązań należą również dwuosiowe, dwu lub trzykondygnacyjne 
pseudowykusze z kolumnami w małym porządku, sytuowane symetrycznie na skraj-
nych osiach fasady. zestawienie form i rozwiązań w tabeli nr 7.

StoSunek między otworami a maSą ściany w faSadach kamienic 
w XViii i XiX w. w Szczecinie

w skład  układu  kompozycyjnego  fasady  kamienicy miejskiej  realizowanej  jeszcze 
w XViii w. wchodzi płaszczyzna połaci dachowej widoczna ponad ścianą frontową. 
wysokie  dachy  XViii  –  wiecznych  kamienic  zawierały  dodatkowo  pojedyncze  lub 
zwielokrotnione okna wykuszy dachowych, oraz parapety zwieńczone wazami,  lub 
innymi pełnoplastycznymi dekoracjami. w realizacjach szczecińskich z tego okresu 
na szczególną uwagę zasługują kamienice projektów j. w. haasego, które to otrzy-
mywały szczególnie bogate zwieńczenia parapetów (dom tilebeinów z 1775 r.). 

58 j.B michałowski, Formy klasyczne w architekturze, państwowe wydawnictwa techniczne, warszawa, 1952, s.160
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1730 r 1768 r. 1775 r. 1777 r.

il. schematy ukazujące stosunek powierzchni ścian do powierzchni otworów okiennych i drzwiowych 
w XViii w.

Fasady kamienic XViii – wiecznych są z reguły pięcioosiowe i dwu, trzykondygnacyj-
ne. powierzchnia okien w relacji do płaszczyzny ściany jest równomiernie rozłożona 
i wyważona  kompozycyjnie,  pozostawiając  w pewnej  optycznej  równowadze.  po-
wierzchnie wysokich dachów, początkowo równoważne z wysokością ściany, z upły-
wem czasu uległy zmniejszeniu.

   
1854 r. 1863 r. 1865 r. 1866 r.

il. schematy ukazujące stosunek powierzchni ścian do powierzchni otworów okiennych i drzwiowych 
w XiX w.

w kamienicach miejskich  realizowanych na przełomie  i  i ii poł. XiX w. na obsza-
rze nowego miasta w szczecinie obserwuje się stopniowo postępujące zwiększanie 
ilości okien i ich zagęszczanie w relacji do powierzchni ściany fasady. Fasady zmie-
niają swoje proporcje, stają się sześcio, dziewięcioosiowe i więcej osiowe. zwiększa 
się  naturalnie  również  ilość  kondygnacji,  przez  co  uzyskujemy  zagęszczony  obraz 
kompozycyjny fasady. powierzchnia okien wydaje się optycznie przeważać nad po-
wierzchnią  ściany  fasady,  dodatkowo  zagęszczeniu  ulega wystrój  elementów  stiu-
kowych. drugą istotną zmianą jest zmiana konstrukcji dachu, przez co przestaje on 
wchodzić w układ  kompozycyjny  fasady.  Fasady,  poprzez  zagęszczenie  podziałów 
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i nawarstwienie kondygnacji, zyskują charakter budowli monumentalnych. w sche-
matycznych rysunkach, ukazujących relacje powierzchni okien w stosunku do po-
wierzchni ściany czytelny staje się również kompozycyjny układ otworów okiennych, 
a dokładniej – ich rozłożenie. 

poStulowane klaSyczne proporcje w komponowaniu faSad 
budowli w XiX w. 

jak podaje witold krassowski „ w 2 poł. XiX w. przy zdobieniu budynków nie zawsze 
zabiegano o witruwiańską symetrię, o konstytuującą klasyczne pulchrum matema-
tyczną współzależność części względem całości dzieła. nie zawsze, bo reguły archi-
tektury porządkowej znano jeszcze powszechnie.” 59 klasycznie pojmowana symetria 
dotyczyła harmonijnego współistnienia wnętrza, bryły budowli i jej fasady. zasada ta 
została przełamana właśnie w XiX w. nadając elewacji osobną wartość estetyczną 
oderwaną od budynku,  lub  luźną z nim powiązaną. stąd biorą się  sformułowania 
określające XiX – wieczne fasady jako „powierzchowne ubranie” czy wręcz „sukien-
ka” budynku. 

 
il. 42 analiza kompozycyjna fasady, proporcje – podział harmoniczny  
kamienica przy ul, owocowej 7, 1854 r

postulowane w witruwiańskiej „ortografii” klasyczne proporcje w komponowaniu fa-
sad budowli próbowano spełniać na wiele nowatorskich sposobów. popularna była 
„podziałka estetyczna” służąca do modularnego wykreślania proporcji dla podziałów 

59 w. krassowski, aestetyczna ozdoba w architekturze w poł. XiX w. [w.] sztuka 2 poł XiX wieku, warszawa 1973, s.137
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horyzontalnych. krassowski podaje tu przykład witolda Lanciego posługującego się 
w swoich projektach modułem 1/7 lub 1/8wysokości fasady. najczęściej jednak sto-
sowano  swobodną metodę  improwizacji,  opierając  się  na  obiektywnym wyczuciu 
proporcji. ograniczenia wynikające zarówno z góry narzuconej szerokości działki, jak 
i restrykcyjne przepisy budowlanymi, czy pożarowe określające wysokość budynku, 
nie pozostawiały projektantom szerokiego pola dla możliwości żaglowania klasyczny-
mi zasadami w kształtowaniu fasad budowli. 

popularna w XiX w. architektoniczna fizjonomika wynikła z poszukiwań zasad pięk-
nych  proporcji  architektonicznych w fizjonomii  ciała  ludzkiego,  propagowana  była 
przez ówczesnych estetyków takich jak humbert superville czy charles Blanc. w ich 
wywodach  teoretycznych  dotyczących wzajemnych  relacji,  jakie  zachodzą między 
ciałem  ludzkim  i kostiumem  zewnętrznym  architektury  widzimy  podstawy  teore-
tycznego  i praktycznego  rozdziału  wyrazu  zewnętrznego  budynku manifestowane-
go w proporcjach, podziałach  i poszukiwaniu  ładu z wewnętrzną dyspozycja ukła-
du strukturalnego. podobnie jak organizm ludzki tak i […] dzieła architektury mają 
swoje życie podwójne, wewnętrzne i zewnętrzne, i odpowiednio do tego podwójny 
przedstawiają widok. z zewnętrznej postaci budowli między lewą i prawa jej połową 
panuje doskonała symetryczność, tak zupełnie jak w twarzy i całym ciele człowieka 
i podobnie jak w tym ostatnim, nie ma żadnego symetrycznego związku miedzy fron-
tową a tylną częścią budowli.[…] wreszcie z proporcjonalnego do siebie stosunku 
pojedynczych widzialnych członków budowli rodzi się ten związek ich harmonijny, ta 
wzajemna do siebie zawisłość, która rozmaitość szczegółów sprowadza do jedności 
ogółu i na której polega piękno każdego dzieła sztuki. natomiast wewnątrz budowli 
znika symetryczność jej członków, prawidłowość i estetyczna jedność.”60 

w latach trzydziestych XiX w. zmianie ulega podejście do sztuki. do głosu dochodzi 
teoretyczno – akademickie spojrzenie na sztukę, które oparte jest na syntezie wynikłej 
z różnych dziedzin wiedzy, głownie filozofii  i historii. „istotne znaczenie miał zwrot 
ku architekturze renesansowej, której założenia estetyczne w znaczne mierze zdomi-
nowały architekturę wieku XiX. we wszystkich akademiach i politechnikach ówcze-
snego cywilizowanego świata twórczość doby renesansu stała się głównym źródłem 
dla studiów architektonicznych, stanowiła uosobienie formalnej doskonałości, jedno-
myślnie uznany przykład architektonicznego piękna, była najlepszą miarą wartości, 
punktem odniesienia dla nowej twórczości. równocześnie architektura renesansowa 
stała się przykładem posługiwania się gotowymi elementami odziedziczonymi po an-
tyku, bez szczególnego oglądania się na uwarunkowania wynikające z funkcji, a za 

60 k. matuszewski, o estetycznym i dziejowym znaczeniu ostrołukowej architektury, inżynieria i Budownictwo iV, 1882, nr 
1-2, s.2
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to,  podług  szczególnych  praw  opartych  na  stosunkach  i proporcjach  regulujących 
relacje całości do części,  jak również owych części między sobą. dla  ludzi XiX w. 
była to architektura komponowana „według stosunków i dla oka”, była sztuką czysto 
estetycznej i formalnej fascynacji.” 61 w efekcie gotowe formy wpisywano w schemat 
siatki  proporcji,  które  naśladowały  klasyczne  podziały  i zasady  proporcji, w miarę 
możliwości, jakie dawało niezbyt elastyczne prawo budowlane. powstał z tych zabie-
gów abstrakcyjny ideał kształtujący architekturę budowaną z „konieczności ducha”. 
jak uważa p. krakowski „ […] cały nurt historyzmu w architekturze XiX w. był w za-
sadzie akonstrukcyjny i miał rodowód romantyczny. dlatego też wczesną fazę tego 
nurtu można by nazwać fazą historyzmu romantycznego, trwającą mniej więcej od r. 
1830 do 1860. przy czym jej pełny rozkwit przypada na lata około połowy w. XiX.”62 
cytowany przez niego w dalszej wypowiedzi a. idźkowski w 1845 r. pisał, że „[…] 
dla nieuprzedzonego umysłu nie  tylko dzieła poważne klasycznej  sztuki wydawać 
się mogą pięknymi, ale  również utwory w stylu bizantyjskim, gotyckim, egipskim, 
włoskim, indyjskim, chińskim itp., skoro w nich szczęśliwy układ całości wzbudzić 
potrafi miłe wrażenie. tak więc ani porządki ani symetria, nie mogą być uważane za 
bezwarunkową konieczność.”63

il.43. Bergstrasse (owocowa) ecke mülenbergstrasse il. 44. projekt kamienicy ul. owoco-
wa 1, 1863 r.

anB archiwum państwowe w szcze-
cinie

61 p. krakowski, teoretyczne podstawy architektury wieku XiX, zeszyty naukowe uj, prace z histrorii sztuki, z. 15, kraków 
1979, s.75

62 tamże s. 77
63 tamże s. 77
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frontalność faSad kamienic nowego miaSta, jako główna zaSad 
kompozycyjna

ukształtowany w połowie  XiX w.  rodzaj  domu  czynszowego  naśladujący  dom  ro-
dzinny z tą różnicą, że mieszkania w nim służą do wynajmu, zwrócił się swą fasadą 
w stronę ulicy, podporządkowując tej idei cały układ funkcjonalny i socjalny kamie-
nicy. jak słusznie zauważa p. krakowski „[…]ulica stała się głównym rezerwuarem 
światła i powietrza. powstaje w 2 połowie wieku XiX cała koncepcja urbanistyczna 
tzw. „dziedzińców ulicznych” co ma z kolei istotne znaczenie dla problemu fasado-
wości architektury XiX- wiecznej. na specyficzny charakter złożył się także charakter 
parcel.[…] domy prywatne, wznoszone w zabudowie zwartej na bardzo podobnych, 
wąskich i głębokich działkach budowlanych, skłaniały architektów do dość stereoty-
powych i monotonnych w zasadzie rozwiązań”64. patrząc na powyżej zamieszczoną 
pocztówkę przedstawiającą widok ul. owocowej zauważamy specyficzny charakter 
większości  zabudowy mieszkalnej  szczecińskiego nowego miasta,  z jego wypłasz-
czonymi fasadami, w których podziały architektoniczne i tektoniczne realizowane są 
w dwóch wymiarach, a cała gra kompozycyjna rozgrywana jest płaszczyznowo. za-
stosowanie prostych form geometrycznych, pewna ogólnie pojęta prostota, zamknię-
te płaszczyzny fasad, które są cechami pierwszej fazy historyzmu były tu realizowane 
z pewnym opóźnieniem jeszcze w początku drugiej połowy XiX w. zauważamy też 
linearność kompozycji  fasad oraz cechę szczególną  tych kompozycji a mianowicie 
–  ich  frontalność.  jak  słusznie  zauważa h. wölffin w swoim  dziele  „podstawowe 
pojęcia historii sztuki” widok frontalny zawsze rości sobie prawo do pewnego rodzaju 
wyłączności.65

Fasady nowego miasta realizowane w latach 50 i na początku lat 60 XiX w. kompo-
nowane na wzór pałacowej zabudowy realizowanej w okresie renesansu były projek-
towane właśnie z myślą o ich frontalnym odbiorze. Frontalność budowli promująca 
jeden widok w przypadku niezbyt szerokich ulic dzielnicy nowe miasto nie pozwała 
jednak  na  pełną  ekspozycję walorów  artystycznych  fasad  kamienic. w perspekty-
wicznym ujęciu ulicy zobaczymy zatem martwy ciąg wypłaszczonych elewacji, z któ-
rych żadna nie rości sobie prawa do odpowiedniej ekspozycji. Bryła architektoniczna 
utrwala  się w tym  przypadku w określonych widokach. wzorce  czerpane  z archi-
tektury klasycznej kazały ówczesnym projektantom korzystać z eksponowania pięk-
na płaszczyzny, zarówno w kompozycji ściany fasady z jej podziałami, jak również 
w elementach dekoracyjnych, upiększających tę ścianę. ów powrót do eksponowa-

64 p. krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą XiX w., zeszyty naukowe uj, prace z historii 
sztuki, z. 16, kraków, 1981, s.88

65 h. . wölffin, podstawowe pojęcia historii sztuki.problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, wrocław – warszawa – kra-
ków, 1962, s.64
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nia  płaskiej monumentalnej  ściany,  jaki  obserwujemy  od  końca  XViii  w.  odrzuca 
tektoniczne kształtowanie  fasad ustanawiając,  jako obowiązującą statyczną monu-
mentalność. 

sytuacja uległa jednak stopniowej przemianie już w drugiej połowie lat 60 XiX w., 
kiedy to zaczynają pojawiać się projekty o bardziej skomplikowanej tektonice, inspi-
rowane nadal budowlami włoskiego renesansu, jednak coraz częściej mające w za-
miarze obniżenie wartości widoku frontalnego. poprzez pionowe podziały artykulacyj-
ne ściany fasad i dodawanie nowych form w postaci pseudowykuszy podejmowano 
wstępne próby wzbogacania tektoniki fasady w poszukiwaniu wartości głębi i złudze-
nia ruchu. działania te były wstępnymi działaniami mającymi doprowadzić na prze-
strzeni kolejnego dziesięciolecia do rozbudowania fasad o geometrię ryzalitów, wyku-
szy i balkonów oraz o pełnoplastyczne elementy dekoracyjne inspirowane barokiem. 
pojawiające się na szczecińskim nowym mieście już pod koniec lat 70 przestrzennie 
ukształtowane fasady kamienic za swą główną zasadę kompozycyjną przyjęły złudze-
nie ruchu. odstąpiono przez to w komponowaniu fasad od frontalności na korzyść 
pełnej ekspozycji. stosowanie pełnoplastycznej dekoracji stiukowej, nawarstwianie 
linii  i przekrojów w kompozycji  fasad  służyło  otwarciu  na widoki  perspektywiczne 
i wzmacnianiu poczucia dynamiki.

il. 45 ul. owocowa 2, 1863 r.  il. 46 ul. owocowa 15, 1878

Formy historyczne realizowane w projektach fasad kamienic w XiX w. zawieszone zo-
stały między retrospektywnym powrotem do form renesansowych, a w późniejszym 
czasie barokowych. przejście od stylistyki monumentalnej płaskiej ściany w kierunku 
rozwibrowanej, przeładowanej dekoracyjnie fasady, które dokonało się na przestrzeni 
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dwóch dziesięcioleci i które możemy obserwować na przykładach kolejnych realizacji 
zabudowy miejskiej szczecińskiego nowego miasta doskonale obrazuje zestawienie 
dwóch  projektów  fasad  kamienic  zrealizowanych w krótkim  przedziale  czasowym 
na  jednej  ulicy. mowa  tu  o powstałej w 1863 r.  kamienicy  z ul.  owocowej  nr.  2 
i powstałej piętnaście lat później kamienicy stojącej do dziś przy tej samej ulicy pod 
numerem 15.  to  studium porównawcze  dwóch przypadków,  rozmieszczonych na 
przeciwległych biegunach wartości kompozycyjnych dostarcza przeciwnych wrażeń 
estetycznych.  trudno  o dyskusję  w sprawie  przewagi  wartości  artystycznych,  któ-
rejkolwiek  z fasad,  gdyż  reprezentują  nieporównywalne  z sobą walory  estetyczne. 
w pierwszym  przypadku  mamy  przykład  estetyki  promującej  piękno  płaszczyzny 
z klarowną artykulacją opartą na czytelnej linii horyzontalnej, w której poszczególne 
elementy  składowe  kompozycji  funkcjonują  oddzielnie. w drugim  zaś  przypadku, 
w czytelne nadal linie poziome wkrada się poczucie ruchu optycznego, poprzez roz-
drobnienie i nawarstwienie wielorakich linii krzywych realizowanych przez chociażby 
naczółki okien, łuk portalu wejściowego czy asymetryczny boczny ryzalit. i jest do-
kładnie tak, jak pisze h. wölffin porównując architekturę klasyczną z barokową, że 
„smak klasyczny posługuje się stale jasnymi w liniach, dotykowymi granicami; każda 
płaszczyzna w określony sposób jest ograniczona; każda bryła przemawia jako forma 
w pełni  dotykowa,  każda  rzecz  jest  w swej  materialności  jasno  uchwytna.  Barok 
deprecjonuje linię jako granicę , zwielokrotnia brzegi i gdy forma sama w sobie się 
komplikuje, a porządek gmatwa, poszczególne części coraz bardziej tracą znaczenie 
jako wartości plastyczne. ruch (czysto optyczny) niezależnie od poszczególnego wi-
doku rozpłomienia się we wszystkich formach. ściana wibruje, wnętrze drga wszyst-
kimi zmysłami.”66w kształtowaniu architektonicznego obrazu XiX wiecznej ulicy nie 
mogła na długo utrwalić się klasyczna logika jasnych zasad kompozycyjnych, dająca 
co prawda efekt klarownej prostoty, kojarzony wstępnie z użytecznością ale równo-
cześnie skazany na tworzenie monotonnych ciągów podobnych czy wręcz identycz-
nych  fasad. naturalny zatem zdaje się być dość szybki powrót do komplikowania 
form, wzbogacania wrażeń. 

monumentalizm w kSztałtowaniu faSad kamienic miejSkich 

zarysowana  jeszcze w XViii w.  tendencja do  rozluźnienia związków między  formą 
elewacji a wnętrzem obiektu utwierdza się jako stała zasada w  pierwszej fazie histo-
ryzmu. zmianie uległ zatem tradycyjnie funkcjonujący związek zachodzący miedzy 

66 h. wolffin podstawowe pojęcia historii sztuki.problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, wrocław – warszawa – kraków, 
1962, s. 64
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czytelnym estetycznym wyrazem  formy zewnętrznej,  a jej  funkcjonalnym układem 
wewnętrznym. „należy sobie zdać sprawę, że już w okresie wczesnego historyzmu 
zmienia się tradycyjny podział na zamek, pałac, dom mieszkalny, publiczny budy-
nek użytkowy. zmienia się także pojęcie architektury monumentalnej. w XiX wieku 
pod mianem architektury monumentalnej rozumiano każdą budowlę, która poprzez 
świadomą monumentalizację  osiągnęła  spiętrzenie mas. w ten  sposób w ramach 
architektury monumentalnej  zmieścić  się mogły  także  domy mieszkalne,  budynki 
o przeznaczeniu administracyjnym czy handlowo-przemysłowym.”67

cechy nadające budowli charakter monumentalności to:
–  spiętrzanie form,
–  kubiczność formy – oddziaływanie masą architektoniczną,
–  zastosowanie zasad wielkiego porządku,
–  ustalenie proporcji między gładką powierzchnią ściany działającą, jako masywna 
powierzchnią a otworami okiennymi i drzwiowymi,

–  kompilowanie  w ramach  jednej  fasady  monumentalnych  gatunków  artystycz-
nych.

ustalenie  odpowiedniej  proporcji  między  powierzchnią  ściany  fasady  a wszelkimi 
otworami –zarówno okiennymi  jak  i drzwiowymi  itp. wpływa na odbiór estetyczny 
kompozycji.  „  i  tak, w miarę mnożenia  się  i powiększania  otworów  lub  zanikania 
ich z fasady budowli, możemy przejść całą skalę wrażeń od wesołych do posępnych 
i odwrotnie.”68

w pierwszej fazie historyzmu mamy do czynienia z odrodzeniem się zarówno mo-
numentalnej rzeźby architektonicznej jak i malarstwa ściennego oraz z koncepcjami 
łączenia wszystkich monumentalnych gatunków artystycznych w jednym projekcie. 
uaktualnia się wówczas wagnerowska idea Gesamtkunstwerku. w realizowanych na 
szczecińskim nowym mieście kamienicach czynszowych odnajdujemy cechy archi-
tektury monumentalnej w rozumieniu pojęć kształtujących to zagadnienie w XiX w. 
już w pierwszych projektach ujawniają  się działania projektantów  zmierzające do 
nadania  fasadom budynków cech monumentalizmu. kubiczne  formy oddziałujące 
masą gładkiej ściany widzimy wśród projektów na ul. owocowej 2 i 3, kaszubskiej 
32 i 33 (wszystkie autorstwa maurermeistera Berdnta). ciekawym opisanym wyżej 
przykładem jest kamienica o podwójnej fasadzie, która została zaplanowana, na za-
sadzie parawanu o charakterze zdwojonego lustrzanego odbicia fasady, kryjącego za 
sobą jedną budowlę. jest to zabieg ukrycia dużego gabarytowo obiektu za kurtyną 

67 p. krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą wieku XiX, zeszyty naukowe uniwersytetu jagie-
lońskiego, prace z historii sztuki, z. 16, uniwersytet jagieloński, warszawa –kraków, 1981, s. 57

68 k.  matuszewski  o estetycznym  i dziejowym  znaczeniu  ostrołukowej  architektury,  inżynieria  i Budownictwo  iV,  nr  1-2, 
1882, s.4
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sugerującą istnienie dwóch bliźniaczych zestawionych ze sobą kamienic, który znaj-
dzie  swoje  zastosowanie  w przypadku  późniejszych  realizacji.  podobne  przykłady 
monumentalnych fasad spotykamy we wczesnym projekcie zimmermeistra w. ra-
dloffa na ul. 3 maja nr 16 z roku 1853, i dużo późniejszym bo z 1870 r. projekcie 
maureremeistra e.i. deckera z ul. michała drzymały nr 16. w obydwu przypadkach 
mamy do czynienia z monumentalnym wieloosiowymi i wielokondygnacyjnymi fa-
sadami z umieszczoną centralnie zdwojoną bramą wejściową. w 1860 r. podobny 
zabieg  zastosowano w przypadku kamienicy na ul. zawiszy czarnego w projekcie 
autorstwa zimmermeistra h. Gerickera, w którym dwie kamienice projektowane dla 
dwóch inwestorów ukryto za parawanem pozornie jednej fasady. poprzez zastosowa-
nie lustrzanego odbicia autor uzyskał w swojej budowli  fasadę o charakterze pała-
cowym. w dwunastoosiowej fasadzie, flankowanej dwuosiowymi ryzalitami zwień-
czonymi  parapetami  z imponującymi  wazami  widzimy  echa  okazałych  rezydencji 
magnackich. 

spiętrzanie form jest również zabiegiem formalnym, który dość wcześnie pojawia się 
w projektach kamienic na nowym mieście. przykładem może być kamienica z ul. 
owocowej nr 5, autorstwa maurermeistra Günthera z majestatycznymi kolumnami 
doryckimi w wydłużonych proporcjach spinającymi dwie ostatnie kondygnacje two-
rząc monumentalne zwieńczenie fasady. na tej samej ulicy znajdziemy dwie kamie-
nice  z późniejszego  okresu,  z końca  lat70  –tych, w których projektant  zastosował 
wielki porządek zyskując  tym zabiegiem wrażenie monumentalnej, oficjalnej miej-
skiej zabudowy. mowa tu o kamienicach nr 13 i 14, opisanych w powyższych roz-
działach.

aSymetria w kompozycji faSady 

przełamanie witruwiańskiej symetrii, której zapowiedź można już dostrzec w końcu 
XViii w., a która w pełni ukonstytuowała się w XiX wieku, rozumiana jako harmo-
nijne współistnienie wnętrz  i fasady budynku uwolniło przyzwolenie na swobodne 
kształtowanie fasad budynków mimo wciąż postulowanych klasycznych zasad. czę-
ste stają się rozwiązania kompozycyjne, w których ściany fasady gierowane są jed-
nostronnie, bez szukania przeciwwagi kompozycyjnej,  jak w przypadku kamienicy 
przy  ul. Bolesława Limanowskiego nr 6  zaprojektowanej  przez Baumeistra Grübe 
w 1864 r, czy znacznie późniejsza, bo z 1878 r., fasada kamienicy autorstwa mau-
rermeistera G. trosta przy ul. owocowej 11. pojawiły się zatem projekty, w których 
stosowano głębokie ryzality z jednej strony fasady. sytuowanie bramy wejściowej na 
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jednej z bocznych, skrajnych osi fasady było równie powszechne, jak osiowe sytu-
owanie  bramy.  te  rozwiązania wynikały  z rozplanowania  funkcji  wnętrza  budowli 
znanego wszakże od średniowiecza np. średniowieczne kamienice stargardzkie jak 
dom protzena i inne.
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zagadnienie Strefowania faSad kamienic z poł. XiX w.

Strefa parteru. dolna kondygnacja w roli cokołu budynku 

parter kamienicy komponowany jako piedestał był rozwiązaniem spotykanym w bu-
dowlach doby renesansu. jak pisze j. B. michałowski „ w naszych miastach możemy 
spotkać wiele budynków ozdobionych na pierwszymi i drugim piętrze kolumnami dla 
któryc parter spełnia rolę piedestału. ten wielki piedestał powinien mieć rozszerzenie 
u dołu w postaci samodzielnego cokołu”69. pomysł nadania dolnej kondygnacji roli 
cokołu  budynku wywodzi  się  z architektury  rezydencjonalnej,  a stosowany  był  na 
większą skalę w architekturze mieszczańskiej od połowy XViii w. w europie środ-
kowej  zastosowany na większą  skalę w wiedeńskim hofburgu  autorstwa Fischera 
von erlach np. w gmachu Biblioteki dworskiej z lat 1723-1735, realizowany przez 
hassego w szczecińskich kamienicach miejskich o charakterze rezydencjonalnym.

gradacja ruStyki 

klasyczna metoda różnicująca powierzchnie ścian przez wprowadzenie gradacji ru-
styki  na  całej  fasadzie  budowli  –  dolne  piętra  z ciosów  większych  i bardziej  wy-
pukłych, zmniejszanie  ich skali na piętrach górnych, stosowana była powszechnie 
w renesansie w celu uzyskania optycznego wrażenia stabilności budynku. metoda 
ta przejęta została przez budowniczych epok późniejszych w tym również w XiX w. 
„w renesansie […], rustyka znalazła szerokie zastosowanie i we wczesnym okresie 
pokrywała całą elewację budynku. później wykonywano w rustyce tylko parter, po-
zyskując przez nią charakter statyczny, niezachwiany. w epoce rozkwitu renesansu 
ciosy pokrywają często nie całe powierzchnie ścian, lecz tylko narożne części budyn-
ku  albo występują w międzyokiennych  filarach  i w obramieniach  głównych wejść 
–portali”70.

69 j. B. michałowski, Formy klasyczne w architekturze, państwowe wydawnictwa techniczne, warszawa, 1952, s.115
70 tamże s.133
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„niekiedy cała fasada od dołu do góry wykonana jest z ciosów, czasem zaś tylko dol-
ne jej piętra dla nadania im większej solidności i mocy. specjalnie często upiększanie 
fasad ciosami stosowano we Florencji, stąd styl podobnych budynków nosi nazwę 
stylu  florenckiego”71.„Boniowanie  cokołu  stosuje  się w szczecinie  po  raz  pierwszy 
w budowlach warlavego  i w kamienicy  poczdam. wcześniej  stosowano w kondy-
gnacji parteru tradycyjną rustykę, boniowania znacznie silniejsze pojawiły się jedynie 
na narożach (np. na elewacjach ratusza czy domów profesorów Gimnazjum mariac-
kiego)”72. zabieg ten zgodny z zasadami klasycznego kształtowania fasady prowadził 
do nadania cokołowi bardziej masywnego wyglądu, szczególnie jeżeli ściany kondy-
gnacji parteru były boniowane. uważano, że gładki pas cokołu nie będzie odpowied-
nio harmonizował z „ciężką” fakturą ścian powyżej. 

w typie północno- niemieckiego domu mieszkalnego różniącego się od pierwotne-
go typu piętrowego zachodnio i północno- niemieckiego, będącego początkowo do-
mem parterowym, mającym swoje korzenie w formie domu wiejskiego z poddaszem 
wykorzystywanym na funkcje magazynowe strefa parteru była strefą zamieszkania. 
w strefie przyziemia realizowane były również funkcje rzemieślnicze związane z wy-
konywanymi zawodami jego mieszkańców. domy mieszczańskie w szczecinie były 
zatem podpiwniczone i posiadały zejście od strony ulicy.

„nadal życie gospodarcze i kulturalne miasta koncentrowało się w obrębie fortyfika-
cji  i ten stan rzeczy odpowiadał współczesnemu związkowi miejsca zamieszkania, 
produkcji  i wymiany. niedorozwój masowej komunikacji sprzyjał powstawaniu ce-
chującej wielkie miasta wspólnoty domu, spichrza i warsztatu w ramach „ekonomiki 
całego domu”. pod nadzorem pana domu pracowała nie tylko służba, lecz i parob-
kowie, czeladnicy i uczniowie, pracownicy umysłowi i fizyczni kantoru kupieckiego. 
posiadane uprawy rolne,  łąki, spichrz  i kantor należały do domu z domowego bu-
dżetu wyrastała też fabryka i flota handlowa, spichrz i biuro, gdyż zyski uzyskiwane 
w jednej sferze gospodarki przechodziły do innej.”73 kamienice kupieckie pełniły rolę 
zarówno mieszkania, jak również miejsca pracy. mieściły one w sobie równocześnie 
pomieszczenia spichrzowe, stajenne i powozowe. rzemieślnicy poszerzali pomiesz-
czenia gospodarcze i warsztaty kosztem kuchni i sypialń, wznosząc rozmaite przybu-
dówki, wykorzystując tak piwnice jaki sutereny, a nawet kazamaty forteczne. szero-
kie bramy wjazdowe sytuowane w okazałych fasadach kamienic prowadziły w głąb 
skomplikowanego  labiryntu pomieszczeń gospodarskich. pomieszczenia piwniczne 

71 tamże s.127
72 słomiński m., r. makała, m. paszkowska, szczecin Barokowy. architektura lat 1630-1780, książnica pomorska w szczeci-
nie, szczecin 2000

73 r. engrlsing, zur sozialgeschichte deutscher mittel – und unterschichten, Göttingen 1978, s.225
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służyły zazwyczaj do magazynowania żywności, plony natomiast magazynowano na 
strychu bądź w osobnych spichrzach. 

„domy w mieście były przynajmniej w połowie własnością kupców i rzemieślników.
[…] w 1856 r. na 1213 domów na tym samym lewobrzeżnym mieście (powiększo-
nym o nowe miasto) do kupców należało 319, do rzemieślników 316 domów.”74

ul. owocowa 3, 1864 r.

ul. owocowa 7, 1854 r.  ul. owocowa 6, 1855 r.  ul. owocowa 1, 1863 r.

il. 47 analiza kompozycyjnych stref fasad kamienic nowego miasta w szczecinie 
–- strefa parteru

74 tamże, s. 220
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kondygnacja „piano nobile” w kamienicach w XiX w.

„warunkowane strukturą społeczeństwa zróżnicowanie przestrzeni w pionie pojawia 
się  już  w starożytności,  a wynika  częściowo  z powodów  praktycznych.  widoczne 
jest chociażby w koncepcie „piano nobile”, reprezentacyjnego piętra, które poprzez 
uniesienie  nad  poziom  ulicy  zapewnia  prywatność  i oddalenie  od  niedogodności 
przestrzeni publicznej miasta preindustrialnego”75. przykładem renesansowej myśli 
projektowej ukazującej  relacje społeczne w mieście stała się  idea „miasta dwupo-
ziomowego” autorstwa Leonarda da Vinci. uwidacznia się w niej dualistyczny po-
dział społeczny i przestrzenny według, którego wyższy poziom – strefa „piano nobile” 
jest wyraźnie uprzywilejowana względem z niższych partii budynku, które stanowią 
kondygnacje źle doświetlone i skomunikowane systemem podziemnych ulic. znana 
szczególnie z nowożytnej architektury rezydencjonalnej idea wyodrębnianie z elewa-
cji  jednej  z kondygnacji  poprzez  nadawanie  jej  reprezentacyjnego  charakteru ma-
nifestującego się zewnętrznie w bogatym wystroju architektonicznym i rzeźbiarskim 
przyjęła się w architekturze kamienic miejskich realizowanych w XViiiw. i XiX w.

ul. owocowa 6, 1855 r. ul. owocowa 15, 1878 r. ul. owocowa 13, 1876 r.

il. 48 analiza kompozycyjnych stref fasad kamienic nowego miasta w szczecinie – strefa „piano nobil.e”

w przykładach kamienic realizowanych na szczecińskim nowym mieście znajduje-
my liczne warianty kompozycyjne rozwiązujące zagadnienie strefy piano nobile. na 
powyższym zestawieniu ilustrującym różne sposoby ukształtowania tej strefy widzi-
my zarówno klasycznie ukształtowaną umieszczoną na poziomie kondygnacji pierw-
szego piętra strefę obejmującą tylko jedną kondygnację wyróżnioną przez specjalne 
opracowanie detalu dekoracyjnego oprawy okien w kamienicy przy ul. owocowej nr 
6, jak również rozciagajaca się na dwie kondygnacje strefę „piano nobile” w kamie-
nicy  z ul. owocowej nr 15, obejmującą kondygnacje pierwszego  i drugiego piętra 

75 e. szpakowska, charakterystyka wybranych przykładów miast idealnych, motywowanych wizją spoeczeństwa, przestrzeń 
i Forma, 19/2013, szczecin, s.191
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połączonych kompozycyjnie przy pomocy jednolitego na tych dwóch kondygnacjach 
opracowania ściany w postaci głębokiej rustyki, oraz wyjątkowy przykład z tej samej 
ulicy w kamienicy nr 13, w której strefa „piano nobile” obejmuje dwie ostatnie kon-
dygnacje stanowiąc równocześnie strefę wieńczącą fasadę.

kondygnacje górne w roli kondygnacji koronującej 
w kamienicy w XiX w.

„kamienne sterczyny i wysokie, rozczłonkowane dekoracjami mury attykowe wznie-
sione na najwyższym poziomie fasad tworzyć będą zawsze efekt kulminacji obronno-
ści siedzib ludzkich, ich domostw, a także uatrakcyjniania sylwety miasta zlokalizo-
wanego w miejscu ukształtowanym przez samą naturę”76. na przełomie lat 50. i 60. 
XiX w. zaobserwować można w kamienicach realizowanych na szczecińskim nowym 
mieście praktykę wyodrębniania ostatnich kondygnacji poprzez kompozycyjne łącze-
nie ich w jedną strefę. przykłady takich rozwiązań można dostrzec w kamienicach 
przy ul. czackiego nr 2 i 4, owocowej nr 6, drzymały nr 9 i 11 oraz Limanowskiego 
nr 4. w tym samym okresie pojawiają się projekty zawierające pomysły na wyodręb-
nienie kompozycyjne ostatniej  kondygnacji  i nadanie  jej dekoracyjnego charakteru 
kondygnacji  koronującej.  zabieg  ten  realizowany  jest w postaci wprowadzenia  na 
tej kondygnacji pionowych podziałów kolumnowych lub pilastrowych zestawianych 
w rytmie międzyokiennym. ważnym składnikiem kondygnacji koronującej staje się 
belkowanie i rozbudowany gzyms wieńczący. do wczesnych przykładów takich reali-
zacji zaliczyć można projekty kamienic przy ulicy owocowej nr 1 i 8, czarneckiego 
7, narutowicza 7 i 3 maja nr 23. warto w tym miejscu wspomnieć o projekcie nie 
posiadającym  odniesienia  w innych  projektach  z obszaru  nowego miasta,  a mia-
nowicie o projekcie kamienicy przy ul. owocowej 5, autorstwa mistrza murarskiego 
Günthera z 1865 r. w projekcie tym zrealizowana została idea zdwojonej kondygna-
cji koronującej z pilastrami w wielkim porządku, szerokim pasem fryzu i przełado-
wanym, rozrzeźbionym gzymsem koronującym. 

76 B.m. pawlicki,  kamienice mieszczańskie  zamościa.  problemy ochrony., wydawnictwo naukowe dwn, kraków 1999, 
s.155
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znaczenie detalu w kompozycji faSady XiX-wiecznej 
kamienicy czynSzowej 

zagadnienie imitacji w architekturze XiX w.

ewolucja detalu architektonicznego w kierunku ornamentu zapoczątkowana została 
jeszcze w antyku. detal spełniający początkowo funkcje głównie konstrukcyjne zmie-
niał stopniowo swoje przeznaczenie w kierunku innych funkcji, również ozdobnych. 
proces ten szczególnie widoczny jest w XiX w., kiedy to w sposób kreacyjny podcho-
dzono do wzorów antycznych nie starając się zachować ani ich pierwotnej funkcji, 
ani też często pierwotnego kształtu proponując szereg interpretacji danego motywu. 
zmiany funkcjonalne pociągnęły za sobą zmiany technologiczne i materiałowe. od-
wróciła się również relacja forma – materia, w XiX w. to materiał zaczął podążać za 
funkcją. wzmocnienie się roli estetycznej detalu stało się jego ostateczną rolą. wspo-
mniana „akonstrukcyjność” ornamentu podkreślana już przez samych teoretyków ar-
chitektury XiX w. i twórców z tego okresu była całkowicie przez nich akceptowana.

podział dekoracyjny ściany

ornament już w architekturze renesansowej nie posiadał otwarcie propagandowego 
charakteru. oparty na katalogu klasycznych i rzymskich form służył idei odrodzenia 
cywilizacji antycznej. jak zauważył robert Venturi większość elementów w katalogu 
renesansowych form ornamentalnych symbolizuje konstrukcję i była niezależna od 
formy budowli.  „obraz konstrukcji  i przestrzeni  raczej wzmacnia  ich  istotę, niż  jej 
zaprzecza:  pilastry  reprezentują  na  powierzchni murowanej  ściany  jej  modularną 
muskulaturę, naroża – wzmocnienia na jej końcach, pionowe sztukaterie – ochronę 
krawędzi,  boniowanie  – wzmocnienie  podstawy,  kapinosy  –  ochronę  przed  desz-
czem, poziome sztukaterie – różne poziomy głębi, a kombinacja wielu tych elemen-
tów wokół  krawędzi  drzwi,  symbolizuje  doniosłość  roli,  jaką  wejście  odgrywa  na 
płaszczyźnie  ściany.  wszystkie  te  elementy,  mające  nawiązywać  wyrafinowaniem 
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budynku, do świetności rzymu, są jawnie i jednoznacznie symboliczne, nawet jeśli 
niektóre z nich mają równocześnie znaczenie funkcjonalne”77. XiX – wieczne fasa-
dy kamienic czynszowych stanowiły estetyczny kompromis wypracowany pomiędzy 
przepisami prawa budowlanego, ambitnymi dążeniami projektantów do klasycznych 
nawiązań, a panującą „modą” wynikłą z obowiązujących tendencji stylowych. prze-
sycenie kompozycyjne, które nastało w drugiej połowie XiX w. tłumaczyć można na 
co najmniej dwa sposoby. po pierwsze upowszechnienie się detali katalogowych, ich 
atrakcyjna cena i szeroki asortyment określiło estetyczny wyraz projektowanych fa-
sad. katalogowe detale o określonych przez producenta wymiarach, wkomponowy-
wane w określone z góry gabaryty fasady stanowiły niezbędny element dekoracyjny, 
utrudniający  projektantom  zastosowanie  klasycznych  zasad w kształtowaniu  kom-
pozycyjnym fasad. po wtóre utrwalona w architekturze „moda” stosowania bogatego 
rozrzeźbiania  fasad budowli  zaowocowała ustaleniem się nowego  języka nie  tylko 
estetycznego, ale również prawnego. do słownika urzędniczego weszły zatem nowe 
sformułowania takie jak: ozdobna architektura, ozdobny styl. stanowiły one o randze 
budynku. Fasady otrzymywały swoje „scenariusze”. rola detalu architektonicznego 
i elementów sztukatorskich  zwanych potocznie ozdobami  zatem była  rolą  czynną. 
ozdoby miały za zadanie  informować o programie budowli  i być nośnikiem treści. 
komunikacyjna  rola detali  skupiała  się na podkreślaniu przynależności  społecznej 
grupy użytkowników danej budowli , oraz na wskazywaniu cech wyodrębniających 
postać inwestora lub użytkowników wyższego stanu. „inspirowane takimi schema-
tami scenariusze fasad bywały niekiedy bardzo prymitywne: role „stylów” ogranicza-
no wtedy do wskazania pokrewieństwa budynku wznoszonego z innym, uznanym 
za sztandarowy dla danej grupy społecznej, rolę ozdób – ideogramów do głoszenia 
chwały  inwestora  lub  inwestorów”78. w kompozycji  fasad  budowli  manifestowała 
się również odrębność warstw społecznych. proponowany przez s. sierakowskiego 
jeszcze w 1812 r. rozdział porządków architektonicznych między poszczególne klasy 
społeczne, czy stopniowanie ozdobności fasad kamienic zgodnie z pozycją społeczną 
ich mieszkańców spotykało się z powszechną aprobatą i było w zastosowaniu przez 
całe  stulecie.  jednak  nie  były  to  postulaty  nowe  i typowe  jedynie  dla wieku  XiX. 
Formująca się przez wieki struktura społeczna w środowisku miejskim opierała się 
od zawsze na pewnej hierarchii wynikającej z ról  i relacji pomiędzy mieszkańcami 
miasta. znalazło to swoje odwzorowanie w kształtowaniu związków przestrzennych, 
które rozwijały się wielokierunkowo. różnice społeczne i gospodarcze widoczne mię-
dzy mieszkańcami, jak pisze tadeusz tołwiński79 mające swój obraz w architekturze 

77 Venturi r.,. Brown d.s, izenour s., uczyć się od Las Vegas, zapomniana symbolika formy architektonicznej, wydawnictwo 
karakter, kraków 2013, s.140

78 w. krassowski, aestetyczna ozdoba w architekturze w poł. XiX w. [w.] sztuka 2 poł XiX wieku, warszawa 1973, s.141
79 t. tołwiński, urbanistyka, tom 1, Budowa miasta w przeszłości, warszawa 1947, s.258
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i urbanistyce miasta  pojawiły  się  w renesansie,  wówczas  też  powstawały  traktaty 
architektoniczne dotyczące typologii domów miejskich, warunkowanej społeczną kla-
syfikacją  ich mieszkańców.  „warunkowane  strukturą  społeczeństwa  zróżnicowanie 
przestrzeni w pionie pojawia się  już w starożytności, a wynika częściowo z powo-
dów  praktycznych. widoczne  jest  chociażby  w koncepcie  piano  nobile,  reprezen-
tacyjnego piętra, które poprzez uniesienie nad poziom ulicy  zapewnia prywatność 
i oddalenie  od  niedogodności  przestrzeni  publicznej  miasta  preindustrialnego”80. 
problematyka  ta  pojawia  się w tekstach  albertiego,  sebastiano  serlio  i projektach 
Giorgio Vasari. w przypadku wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w mie-
ście preindustrialnym, związki pomiędzy  lokatorami, właścicielami a projektowaną 
przestrzenią zamieszkania układały się zazwyczaj pionowo. struktura społeczeństwa 
znalazła odzwierciedlenie w komunikacji wielopoziomowej w budynku. przykładem 
renesansowej  myśli  projektowej  ukazującej  relacje  społeczne  w mieście  jest  idea 
„miasta dwupoziomowego” autorstwa Leonarda da Vinci. uwidacznia się w niej du-
alistyczny podział społeczny i przestrzenny według, którego wyższy poziom – strefa 
„piano nobile” jest wyraźnie uprzywilejowana względem z niższych partii budynku, 
które stanowią kondygnacje źle doświetlone i skomunikowane systemem podziem-
nych ulic. Frontowa elewacja stanowi zewnętrzną manifestację stanu społecznego, 
tworząc wizytówkę ich właścicieli i lokatorów. uwidacznia się w niej hierarchia struk-
tury społecznej. podział ten dobrze widoczny jest w kamienicy czynszowej z XiXwie-
ku i z początku XX wieku. jej pierwowzorem był, między innymi kupiecki budynek 
o funkcji mieszkaniowo-handlowej opisany przez sebastiano serlio w jego traktacie 
architektonicznym w tomie Vii81, złożony z ośmiu sklepów i trzech kondygnacji ośmiu 
mieszkań nad nimi. schemat funkcjonalny takiej kamienicy zakładał przeznaczenie 
parterów na  funkcje handlowe. pierwsze kondygnacje w niej zawierały duże  i wy-
godne mieszkania zaś przestrzenie kolejnych kondygnacji i poddasze przeznaczano 
dla niezamożnych mieszkańców. w swoim traktacie serlio proponuje ponadto roz-
różnienie fasady budynku zależnie od jej usytuowania; i tak od ulicy monumentalnej 
– „szlachetną i bardzo szeroką”, zaś od „ulicy uczęszczanej” – mniej reprezentacyj-
ną. sięgająca średniowiecza tradycja domu mieszkalno- składowego, w której strefa 
przyziemia pełniła funkcje mieszkalne równocześnie stanowiąc przestrzeń związaną 
z wykonywanym przez mieszkańców zawodem, zaś piętra domu posiadały jedynie 
funkcje składowe, utrwalona została przez stulecia i wpłynęła znacząco na charakter 
parterów XiX i XX wiecznych kamienic czynszowych, w których zazwyczaj realizowa-
ne były funkcje usługowe. z jednej więc strony pojawiła się wyrosła z tradycji domu 

80 e. szpakowska, charakterystyka wybranych przykładów miast  idealnych,  ,otywowanych wizją spoeczeństwa, przestrzeń 
i Forma, 19/2013, szczecin, s.191

81 s. serlio on architecture, Volume two Books Vi-Vii of “tutte l’opere d’architettura et prospetiva” with “castrametation of the 
romans” and “the extraordinary Book of doors”, yale university press, 2001
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średniowiecznego handlowa funkcja przyziemia, z drugiej zaś zaczerpnięta z tradycji 
renesansowego pałacu florenckiego funkcja obronna (podwyższony parter). uwolnie-
nie przestrzeni składowych na cele mieszkalne skutkowało zmianami w komunikacji 
wewnętrznej budynku, a także zmianami w konstrukcji elewacji  frontowej. klasyfi-
kacja ta uwidacznia się we fragmentacji architektonicznej elewacji, a widoczna jest 
w układzie form detalu elewacyjnego, jak również w kolorystyce fasady.

z początkiem XiX w. stopniowanie porządków na fasadach budowli mieszkalnych czy 
zastosowanie dekoracji stosownie do stanu społecznego mieszkańców często wyni-
kało również z możliwości finansowych inwestora. sytuacja uległa zmianie w latach 
70. XiX w. kiedy to nowe technologie między innymi : wynalezienie form klejowych 
i poszerzenie asortymentu materiałów do odlewów, umożliwiły rozluźnienie zależno-
ści, jaka zachodziła między złożonością kształtu ozdoby a jej ceną. 

detal  architektoniczny  spełnia wiele  funkcji. ma  swoją ważną  rolę  estetyczną  ale 
równocześnie pełni inne zadania, jak chociażby informacyjne czy praktyczne. syste-
matykę roli detalu w architekturze podaje czytelnie m. Bartnicka w swoim artykule 
„Gdy wnętrze staje się detalem”podając taki podział ról:
„– wprowadzenie podziału  i rytmu na elewacji  –ryzality, przypory, kolumny, półko-
lumny, pilastry, lizeny, cokoły, piedestały, gzymsy, attyki;

–  akcentowanie fragmentu budynku – portale, wykusze;
–  przykuwanie uwagi obserwatora – kapitele, zworniki, kartusze;
–  przekazywanie informacji – reliefy, płaskorzeźby;
–  zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi – cokoły, gzymsy, naczółki;
–  doświetlenie – otwory w elewacji mogłyby zostać przydzielone do każdej z powyż-
szych kategorii, a większość z wymienionych elementów jest z nimi powiązan.”82

82 m. Bartnicka, Gdy wnętrze staje się detalem, czasopismo techniczne z.15., architektura z.5-a1, politechnika krakowska, 
kraków, 2012, s.24
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zagadnienie koloryStyki faSad – ogląd ogólny

kolorystyka  kamienic  czynszowych  nowego  miasta  w szczecinie  nie  jest  zagad-
nieniem  wystarczająco  rozpoznanym.  jak  dotychczas  nie  przeprowadzono  badań 
mogących ustalić  jej  charakter  i paletę. niektóre  z zachowanych budynków noszą 
widoczne ślady kolorowych  tynków zacieranych na gładko, które  „wyzierają”  spod 
grubej warstwy wtórnych tynków nakładanych na oryginalne elewacje w latach po-
wojennych. chcąc ustalić hipotetyczny charakter kolorystyki kamienic należy oprzeć 
się  na  materiałach  źródłowych  dotyczących  zestawienia  pokrewnej  problematyki, 
badaniach stratygraficznych wykonanych w innych regionach kraju i za granicą na 
obiektach o zbliżonej  charakterystyce  i ich opublikowanych wynikach wreszcie na 
materiałach historycznych,  ilustracjach, materiałach graficznych względnie wzorni-
kach farb z opisywanego okresu. wszystkie te jednak dokumenty nie pozwolą w spo-
sób  jednoznaczny określić charakteru kolorystyki kamienic szczecińskiego nowego 
miasta. otrzymamy wówczas co najwyżej hipotetyczny obraz rzeczywistości. Biorąc 
pod uwagę przeprowadzane prace renowacyjne w obiektach zlokalizowanych na ba-
danym obszarze postulowane jest wykonanie niezwłocznych badań i analiz mogą-
cych określić charakter zastosowanej w nich pierwotnej kolorystyki, jakości tynków 
i w efekcie autentyczny wyraz estetyczny wskazanych obiektów.

obserwując  przemiany  stylowe  i zmiany,  jakie  zachodziły  w kształtowaniu  fasad 
kamienic  miejskich  na  obszarze  szczecińskiego  nowego miasta  na  przestrzeni  ii 
połowy XiX w. założyć należy,  iż dotyczyły one zarówno kształtowania  form detalu 
architektonicznego,  doboru  stylistyki  elementów  dekoracji  stiukowej,  ogólnych  za-
sad kształtowania kompozycji fasad jak i ich kolorystyki w zakresie ogólnego wyrazu 
estetycznego,  jak  i sposobu komponowania  koloru dla poszczególnych  elementów 
fasady kamienicy.

próbując  prześledzić  historyczne  uwarunkowania  kształtowania wartości  estetycz-
nych w tym również kolorystyki fasad budowli należy zauważyć, iż neoklasycystyczna 
„antykolorystyczna” tendencja wynikająca z niewłaściwej interpretacji odkrywanej na 
nowo w XViii i XiX w. architektury starożytnej nie była tendencją dominującą. proble-
matyka ta pojawiła się już w dobie renesansu podczas pierwszej, tak powszechnej 
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retrospekcji w kierunku architektury antycznej, z jej nieprawdziwym wyobrażeniem 
antycznej bieli. jednak wówczas nie spowodowało to zaniechania barwienia tynków 
elewacyjnych. „większość budynków kolorowano nadal tradycyjnie jednolicie z tym, 
że w okresie  renesansu  przyjmuje  się  zwyczaj  różnicowania  kolorami  poszczegól-
nych elementów fasady, chociaż nie jest to regułą”83. podobnie w dobie klasycyzmu 
stosowanie „pseudoantycznej” bieli mimo wszystko nie stało się powszechne. proble-
matykę tę zauważył również karol Guttmejer w artykule poświęconym kolorystyce fa-
sad, pisząc te słowa: „wydaje się, że dwa okresy, dojrzały renesans, swoisty pierwszy 
klasycyzm – i XViii-wieczny klasycyzm były powściągliwe w kolorach. wynikało to 
z faktu, że ówcześni architekci inspirowali się architekturą antyczną w takiej postaci, 
jaką wówczas odkrywali, a więc pozbawioną pierwotnej polichromii. spowodowało 
to preferowanie  czystego,  jasnego kamienia na  elewacjach,  a w przypadku  tynku, 
malowano  go w tonacjach  nawiązujących  do  naturalnego marmuru  lub  piaskow-
ca. choć nie było  to dogmatem. wydaje się, że nieco różnymi regułami kierowała 
się monumentalna architektura sakralna i architektura świecka, którą też trzeba po-
dzielić na monumentalną rezydencjonalną arystokracji i architekturę mieszczańską. 
w ciasno zabudowanej przestrzeni miasta chęć wyróżnienia się powodowała niejed-
nokrotnie zastosowanie bardziej bogatej dekoracji fasad, czy to w postaci sztukator-
skiego wystroju, czy też poprzez barwność elewacji. ta chęć wyróżnienia się w masie 
budowlanej do dziś  skutkuje podobnymi  rozwiązaniami”84. wraz  z wspomnianymi 
przemianami  stylowymi  i pojawieniem  się  w kompozycji  fasad  kamienic  miesz-
czańskich detalu o charakterze neostylowym i w późniejszym czasie eklektycznym, 
zmianie  ulega  również  kolorystyka,  poprzez wzmacnianie  tonów barwnych  często 
zestawianych ze sobą w sposób mocno kontrastowy, podobnie jak to miało miejsce 
w XVii w. i XViii w. obserwowane różnice w sposobie opracowania kolorystyki fasad 
budowli związane są często z charakterem dostępnego regionalnie materiału, warun-
ków klimatycznych i oświetleniowych. „koloryt miast śródziemnomorskich narastał 
z czasem, jako naturalny wynik stosowania charakterystycznego dla danego regionu 
kamienia, ceramiki, miejscowego kruszywa i barwnika. koloryt miast nadmorskich 
północy podpowiada specyfika sytuacji i światła, a warunki klimatyczne decydowały 
o stosowaniu barw nasyconych i trwałych”85. 

83 m. araszyński, o problemach kolorystyki  fasad, zeszyty naukowe, zabytkoznawstwo  i konserwatorstwopaństwowe wy-
dawnictwo naukowe – oddział w poznaniu, toruń 1966, s. 158

84 k. Guttmejer, kolor na fasadach. o konieczności badań naukowych., magazyn urbanistyczni – architektoniczny, krajobraz 
warszawski, nr 116 listopad 2010, Biuro architektury i planowania przestrzennego urzędu m. st. warszawy, warszawa, 
2010, s. 4

85 B. urbanowicz, dwie polichromie starego rynku, ochrona zabytków nr 2-3, rok Vi, kwartalnik wydawany przez zarząd 
ochrony  i konserwacji zabytków ministerstwa kultury  i sztuki  i stowarzyszenie historyków szctuki, warzszawa, 1953, 
s.142
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„wprowadzenie  malarstwa  do  budownictwa  było  konsekwencją  jednej  z dwóch 
zwalczających się w XiX w.  tendencji, odnoszących się do zagadnienia barwności 
względnie monochromatyczności architektury. jak wiemy wiek XiX był okresem oży-
wionych sporów na temat koloru w architekturze, przy czym głównie posługiwano 
się przykładem architektury antycznej”86. wśród zwolenników barwnej architektury 
można wymienić  charlesa Garnier  czy henryka marconiego.  ten  ostatni  opisując 
przykład  jego  realizacji  domu  jaroszyńskiego  z lat  30.  XiX w.  przy  ul.  chmielnej 
w warszawie podkreśla,  iż zastosował zasady kolorystyki na wzór klasycznie grec-
kich stosując jasne kolory dla dekoracji: dla gzymsu głównego, kapiteli kolumn przy 
oknach i bramie stopniowanie koloru intensywnie czerwonego, równocześnie zesta-
wiając go z niebieskim kolorem fryzów gzymsu i kapiteli, zaś kolory ścian w tonacji 
jasnej żółcieni wpadającej w róż. podany przykład, podobnie jak i wiele innych (cho-
ciażby kolorystyka opery paryskiej) ukazuje rozłam estetyki w XiX w. na dwa nurty, 
które najwyraźniej koegzystowały wzajemnie obok siebie. Funkcjonowanie barwno-
ści w architekturze XiX w. potwierdza wywód estetyczny henryka struve opubliko-
wany w książce „zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki 
pięknej  i wychowania estetycznego.”w literaturze przedmiotu z tej epoki  jawi nam 
się  pewien  obraz  aktualnych  podówczas  upodobań w zakresie  stosowania  koloru 
w architekturze. jak pisze pod koniec lat 80. XiX w. henryk struve – „barwa mate-
riału budowlanego sama przez się nie jest wystarczającą dla należytego uwydatnie-
nia plastyki architektonicznej i wywołania możliwie pełnego wrażenia estetycznego. 
Gdyby się architektura ograniczała tym jedynie czynnikiem barwnym i nie spożytko-
wała barw w szerszym zakresie, natenczas wpadałaby zbyt  łatwo w nieprzyjemną 
monotonię i zrzekłaby się potężnego środka upiększania swych dzieł i podniesienia 
ich rysów charakterystycznych”87.

powyższe  stanowi  jednoznacznie  potwierdzenie,  iż  kolor  był  na  fasadach budowli 
stosowany. przeglądając dalsze wskazówki autora dotyczące sposobów zastosowania 
kolorystyki w obiektach architektonicznych odkrywamy, iż nie pochwalano wówczas 
zbyt pochopnego szafowania barwą. zalecenia dotyczą, między innymi zasad malar-
stwa ornamentacyjnego. autor wylicza dziesięć generalnych zasad, jakimi rządzi się 
barwa w ornamentyce architektonicznej. w miejscu  tym należy wyjaśnić  czym h. 
struve nazywa ornament. określeniem tym objął wszystkie elementy detalu architek-
tonicznego jak również elementy dekoracji stiukowej. 

86 p. krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą XiX w., zeszyty naukowe uj, prace z historii 
sztuki, z. 16, kraków, 1981, s. 67

87 h. struve, zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego, druk ig. 
zawiszewskiego, nowy świat, warszawa, 1886, s. 194
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zasada pierwsza mówi, iż z racji służebnej roli ornamentu wobec architektury rów-
nież  jego kolorystyka powinna przyjąć taką rolę  i nie rościć sobie prawa do wysu-
wania się na pierwszy plan. autor dla spełnienia tych wymogów zaleca stosowanie 
w ornamentyce barw o spokojnych tonach, zharmonizowanych w sposób nie zakłó-
cający ogólnego wrażenia estetyki architektonicznej. widzi on  jednocześnie możli-
wość zastosowania barw o intensywniejszych tonach lecz jedynie w sytuacji, w któ-
rej przyczyni się to uwydatnieniu kształtów i linii architektonicznych. 

w zasadzie drugiej zaś mowa jest o odpowiednim harmonizowaniu barw względem 
siebie  jak  i względem architektury. „dzieło architektoniczne  i pod względem barw-
nym powinno stanowić jedną organiczną całość, wyłączającą wszelkie sprzeczności. 
jednolitość w charakterze i tonie kolorystycznym jest takim samym koniecznym wa-
runkiem estetycznej doskonałości budowli, jak jednolitość stylu architektonicznego, 
która zastosowaną być winna nawet do całego urządzenia wewnętrznego”88.

w przypadku  zasady  trzeciej h. struve wykłada  znaczenie  ornamentu widząc,  go 
jako organicznie powiązanym z konstrukcją budowli, przez co  jak mówi ornament 
nie  może  być  „dowolnym  dodatkiem,  przyczepionym  tylko mechanicznie  do  pla-
styki  architektonicznej,  lecz powinien pozostawać w organicznej  łączności  z samą 
konstrukcją  budowli,  z jej  kształtem  i liniami,  z jej  charakterem  ogólnym,  stylem 
i przeznaczeniem”. konstatując ostatnie zdanie w jego dalszym wywodzie autor czy-
ni uwagę, iż istotne jest dla wyboru kolorystyki przeznaczenie i charakter budowli. 
widzi inne kolory dla willi wiejskiej inne dla domu mieszczańskiego czy pałacu. 

podając zasadę czwartą autor postuluje wprowadzenie hierarchii ważności poszcze-
gólnych  elementów  architektonicznych  pod względem konstrukcyjnym  lub  też  dla 
artykulacji i przystosowanie tej hierarchii do wyborów barwnych. Barwa miałaby za-
tem służyć podkreślaniu, uwydatnianiu znaczenia danego elementu. owemu uwy-
datnianiu posłużyć mają barwy takie jak czerwona i żółta oraz wszystkie tony jasne, 
podczas gdy barwy chłodne np. błękit miałyby mieć zastosowanie w tłach. 

w przypadku zasady piątej h. struve stosuje podział ornamentów na te połączone 
z elementami konstrukcyjnymi i te, które są jedynie ozdobami. analogicznie zatem 
dla ornamentów konstrukcyjnych autor widzi zastosowanie barw czystych, nasyco-
nych zaś dla ornamentyki dekoracyjnej zaleca swobodę w stosowaniu barw. 

w szóstej zasadzie h. struve dokonuje podziału ornamentyki na geometryczną i na-
turalną. również w tym podziale rozdział dopuszczalnych barw okazał się konieczny. 
według niego w ornamentach geometrycznych według autora stosować się powinno 

88 struve h. zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego, druk ig. 
zawiszewskiego, nowy świat, warszawa, 1886 s. 197
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barwy czyste i wyraziste. uczytelniłyby one rysunek ornamentu, zaś dla ornamentu 
naturalnego autor dostrzegł konieczność zastosowania barw zgodnie z do tematyką 
samego ornamentu, np. zieleń akantu itp. 

zasad siódma mówi o najbardziej według autora korzystnych zestawieniach barw-
nych  w dekorowaniu  architektury.  mianowicie  dotyczą  one  kompilacji  opartej  na 
trzech barwach pierwotnych, to znaczy: czerwień, żółty(złoty) i błękit. przy czym dla 
koloru czerwonego autor rezerwuje miejsce wyjątkowe uzasadniając, iż ze względu 
posiadania specjalnych cech, jest to barwa najbardziej dla budownictwa odpowied-
nia,  gdyż dobrze harmonizuje  z zielenią  otoczenia  oraz  „wybija  się”  na  tle  innych 
barw jako lepiej widzialna. h. struve stawiając na kontrast barwny nie zaleca stoso-
wania jednej barwy w różnych odcieniach ze względu na powstające w ten sposób 
wrażenie monotonii barwnej.

il. 49. detal opracowany przez Gottfrieda sempera 

w zasadzie ósmej wraca autor do zagadnienia harmonijnego zestawiania barw przy 
czym zwraca uwagę na stosunek przestrzeni przydzielony danej barwie. w tym wy-
padku h. struve odniósł się do badań przepowadzonych przez Fielda dotyczących 
zasady ekwiwalentów chromatycznych i zestawień barwnych oraz ich oddziaływaniu 
na obserwatora. za podstawę przyjął wielkości przestrzeniowe, jakie zajmować win-
ny różne barwy, aby z pewnej odległości zneutralizowały się zupełnie i nie wywoły-
wały w połączeniu wrażenie barwy białej (w naturze zwykle tylko szarej). 

w zasadzie dziewiątej i dziesiątej autor skupia się na znaczeniu obwódki lub inaczej 
konturu ornamentu. widzi tu najlepszy wybór w barwie czarnej odpowiednio ją ar-
gumentując.
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jeżeli wyobrazimy sobie,  co  zapewne miało miejsce,  iż  zasady  te były  stosowane 
w barwnym  określaniu  fasad  architektonicznych  w drugiej  połowie  XiX  w.  wów-
czas jawi nam się nowy obraz architektury, w której zastosowanie miały intensywne 
barwy  w kontrastowych  zestawieniach.  pewnych  wskazówek  odnośnie  upodobań 
barwnych i ich stosowania w XiX w. możemy doszukiwać się również w istniejącej 
wówczas  tendencji odniesień wyrazu estetycznego architektury do fizjonomii  ludz-
kiej.  estetycy  XiX  wieczni  poszukiwali  zarówno  związków  jakie  zachodzą między 
twarzą  i postacią człowieka a obiektem architektonicznym,  jak również między ro-
dzajem ubioru a „szatą” architektoniczną fasady budowli. i tak jeden z ówczesnych, 
francuskich architektów […] kolory fasad porównuje z ubiorami danego okresu hi-
storycznego. wymieniając  trzy  rodzaje  barwienia  fasad  – malowanie,  pokrywanie 
płytkami porcelanowymi lub fajansowymi oraz używanie materiałów o zabarwieniu 
naturalnym – stwierdza jednocześnie, że […] jakikolwiek byłby zastosowany sposób, 
wszystko jedno w jakiej epoce i w jakim kraju, zawsze barwienie to jest w zgodności 
z ubiorem mieszkańców”89. stosowane przez h. esperandieu porównania kostiumów 
z kolorystyką  stosowaną w fasadach  architektonicznych mogą wydawać  się  z dzi-
siejszej perspektywy nieco naiwne, niemniej w XiX w. traktowano je na tyle poważ-
nie, że stanowiły podstawę do kształtowania poglądów estetycznych. h. esperandieu 
dla potwierdzenia jego teorii podaje przykłady w których zestawia czarne kostiumy 
angielskie modne w XViii w. z ciemną fasadą kościoła św. pawła w Londynie, czy 
utrzymane w tonacjach szarych stroje francuskich mieszczan z fasadami dziewiętna-
stowiecznych budynków miejskich. 

wielowiekowa, udokumentowana tradycja malowania fasad budowli osłabiona w do-
bie  neoklasycyzmu na  skutek  niewłaściwego wyobrażenia  o zasadach  kompozycji 
barwnej w architekturze starożytnej, jako pozbawionej barwy marmurowej substancji 
nie została nigdy wyrugowana i rychło wróciła do praktyki. w XiX w. obserwuje się 
co prawda coraz częstsze dążenie do manifestowania naturalnych wartości barwnych 
użytego w budowli materiału. w związku z tym poddawane są ostrej krytyce praktyki 
pokrywania farbą naturalnych materiałów, takich jak piaskowiec lub cegła. w projek-
cie instrukcji dla komitetu Budownictwa w düsseldorfie z 1829 roku k.F. schinkel 
stwierdza,  iż „każdy użyty w architekturze kolor, który nie nawiązuje do naturalnej 
barwy materiału jest niestosowny”90. podejmowane wysiłki prowadzące do zachowa-
nia naturalnych materiałów budowlanych, najczęściej dotyczyły materiału ceglane-
go i apelu o nie zasłanianie ich tynkiem lub farbą. jednocześnie podnoszono głosy 
wspierające odrzucenie  „efemerycznego wybielania”  (określenie ukute w 1828-33 

89 p. krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna. ze studiów nad architekturą XiX w., zeszyty naukowe uj, prace z historii 
sztuki, z. 16, kraków, 1981. s.59

90 kobler F., koller m., Farbigkeit der architektur. 
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przez heinricha hübscha), uznnego  jako niezgodne z godnością budynku publicz-
nego. praktyka bielenia domów nie była powszechnie przyjęta. Brak akceptacji dla 
nowej mody przybierał różne nawet radykalne formy. w Bawarii w 1840 r. minister-
stwo  spraw wewnętrznych wprowadziło  zakaz  bielenia  elewacji  podając względy 
zdrowotne mieszkańców;  odbicie  światła  od białych  elewacji miało być  szkodliwe 
dla wzroku. podobne przekonania panowały w innych regionach kraju. Nadal trudno 
ocenić związek między teorią a praktyką. przegladając projekty d. Gillego czy petera 
jos. krahego widzimy odwołania do nurtu, który w późniejszych latach wspierał k.F. 
schinkel nawołujący do imitacji naturalnej kolorystyki.

david Gilly wspomina w czasopiśmie „Land – Bau – kunst” z 1790 r. o stosowanej 
w budownictwie kolorystyce wymieniajac kolory: czerwony, niebieski, zielony i szaro 
– zielony, nadmieniając o częstym stosowaniu koloru zielonego wynikłego ze zmie-
szania wapna lub bieli ołowianej z barwnikiem brązowym i zielonym. preferencja do 
koloru ciemnozielonego przejawia się w takich realizacjach, jak na przykład kościół 
jezuicki w Landshut, który otrzymał w 1799-1800 wspomnianą wyżej kolorystykę. 
z kolei wybudowany w 1798 roku pałac w paretz dla Friedricha wilhelma z kolo-
rystyką  elewacji  opracowaną  przez  Friedricha  Gillego  zyskał  fasady  w odcieniach 
brązów.  „ciepłe”  tony  brązów  takie  jak  żółto  –  brązowy  czy  czerwony  preferował 
w swoich projektach z 1803 r. peter jos. krahe, na przykład w projekcie Villa salve 
hospes w Brunszwiku.

 
il. 50. projekt pałacu w paretz, d. i F. Gilly, 1798 r.

obecność zieleni zarówno we wnętrzach architektonicznych jak i na elewacjach ob-
serwuje  się przez cały XiX w. kolor  zielony w różnych  jego odcieniach stosowano 
chętnie do opracowania kolorystycznego elementów użytkowych architektury takich 
jak:  stolarka  drzwiowa  i okienna,  metalowe  elementy  ogrodzeń  w tym  całe  płoty 
i bramy, oraz rolety okienne i okiennice. peter nicholson w swoim podręczniku opu-
blikowanym w 1812 r. pod tytułem „mechanical exercises” wymienia odcienie ziele-
ni stosowne do malowania domu. są to: „zieleń trawiasta”, „zieleń grynszpanowa”, 
„zieleń w odcieniu ciemnej ochry”, „zieleń groszkowa” czy „zieleń mineralna”. w po-
łowie XiX zieleń zdominowała zwłaszcza domy mieszczańskie. stosowana była jed-
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nocześnie wewnątrz budynku jaki i na zewnątrz. wymienioną powyżej paletę odcieni 
zieleni znaną i stosowaną wcześniej wzbogacano wówczas o nowe odcienie chociaż-
by wynalezioną w 1814 r. „zieleń szmaragdową” otrzymaną z arsenu miedzi, która 
automatycznie znalazła zastosowanie wśród tak zwanych „niewidzialnych” ciemnych 
zieleni do wymalowania bram, ogrodzeń i stolarki ogrodowej. ciemne zielenie zwa-
ne brunszwickimi,  charakteryzujące  się  ponurym nieco brudnym oliwkowo-brązo-
wym odcieniem, otrzymywane na różne sposoby z wymieszania ze sobą francuskiej 
żółcieni  z czernią  bądź  pruskim błękitem  lub  poprzez wymieszanie  czerwieni we-
neckiej z palona umbrą zyskały popularność w latach 70 XiX w. przykładem takich 
zestawień kolorystycznych może być palais kaiser wilhelm i w Berlinie, zbudowany 
w 1834-1836 przez carla Ferdinanda Langhansa, w którym zastosowano wymalo-
wania w kolorze szarym i czerwono-brązowy z zielonymi okiennicami.

 
il. 51.wzornik drukowanych próbek kolorów

the Gabinet maker’s and upholsterer’s Guide, 

Georges smith, 1826r.

dużą popularnością w architekturze w XiX w. cieszyły się również odcienie brązów, 
głównie za sprawą ich podobieństwa do naturalnych kolorów drewna. odcienie brą-
zów w tonacjach oliwkowych lub purpurowych miały swoje zastosowanie wszelkich 
imitacji drewna, jak również w stolarce drzwiowej i okiennej. w pierwszej połowie 
XiX w. za sprawą księcia walii wzrosła popularność odcieni żółcieni. tradycja sto-
sowania  jaskrawych odcieni barwnych, w tym  również żółcieni wywodząca się  ze 
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starożytnego rzymu  i pompei  utrwalona  została w architekturze  klasycystycznej  – 
żółcień królewska.

zestawienie odcieni zieleni stosowanych w dekoracji 
wnętrz mieszkalnych i elewacji zewnętrznych domów 

mieszczańskich w XiX w.

i połowa XiX w.

zieleń trawiasta

zieleń grynszpanowa

zieleń w odcieniu 
ciemnej ochry

zieleń groszkowa

zieleń mineralna 
o odcieniu jaskrawym

połowa XiX w.

zieleń szmaragdowa

Lata 70. XiX w.

zieleń brunszwicka
wariant i

zieleń brunszwicka
wariant ii
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zestawienie odcieni żółcieni stosowanych w dekoracji 
wnętrz mieszkalnych i elewacji zewnętrznych domów 

mieszczańskich w XiX w.

i połowa XiX w.

Żółcień patentowa

Żółcień kwercetynowa

Żółcień kwercetynowa
– odcień zielonkawy
– określany jako 
buropłowy

Żółcień kwercetynowa
– odcień brązowy
– określany jako 
buropłowy

Żółcień kwercetynowa
– odcień złocisty
– określany jako 
buropłowy

Żółcień ta wytwarzana na bazie arsenu była silnie trująca. praktyka malowania ścian 
na jaskrawe kolory była poddawana wówczas mocnej krytyce. akceptowano nato-
miast „spłowiałe” odcienie żółcieni. występowała ona w postaci żółcieni kwercetyno-
wej i wszelkich odcieni żółtych powstających na jej bazie; zwanych buro płowymi. 
w jasnych tonacjach żółcieni malowano domy w würzburgu na podobieństwo stoja-
cego tam barokowego pałacu, którego kolorystyka utrzmana jest w tonacjach żółcieni 
zestawianych z szarościami, bielą i złotem. 
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il. 52. Leo von klenze, pałac w Leuchtenberg, 1817 

zestawienia  barwne  stosowane  w XiX  w.  w kompozycjach  elementów  architekto-
nicznych  i wystroju wnętrz ulegały zmieniającym się modom. na początku XiX w. 
w projektach wnętrz domów mieszczańskich chętnie stosowano zestawienia kolorów 
oparte na wyraźnym kontraście między kolorami jasnymi, takimi jak róże, fiolety lub 
brązy w bladych tonacjach z mocnymi odcieniami barw dopełniających. zestawie-
nia odcieni fioletu z intensywną zielenią czy odcieni płowych żółcieni z odcieniami 
śliwkowymi fioletów były powszechnie stosowane i akceptowane jako przyjemne dla 
oka. natomiast kolorem praktycznie nie występującym w projektach architektonicz-
nych do połowy XiX w. była biel, która kojarzona ze złym gustem. opublikowana 
w 1810 r. przez j. w. Goethego teoria koloru w Farbenlehre, w anglii wydane do-
piero w 1840 r. ugruntowała teoretycznie zestawy kolorystyczne, które do tego czasu 
komponowane były  intuicyjnie. Goethe w swojej rozprawie zaprezentował studium 
o naturalnym porządku kolorów, w którym przedstawił teorię, zgodnie z jaką przypi-
sał każdemu kolorowi naturalnemu kolor dopełniający. teoria ta umożliwiła tworzenie 
harmonijnych zestawień kolorystycznych opartych na podstawach naukowych. teo-
rię Goethego w anglii spopularyzował david hay w swojej the Laws of harmonious 
colouring adapted to house painting, przekonując do tworzenia harmonii barwnej 
poprzez tworzenie zestawów kolorystycznych opartych na zestawianiu ze sobą barw 
komplementarnych i neutralnych. 

z jednej strony powszechna opinia, że kolorystyka XiX – wiecznych pierzei była dość 
jednostajna z drugiej jednak poddawany ostrej krytyce w 1851 r. przez j. ruskina 
tętniący barwami mieszczański gust, „przeładowany” stylistycznie i estetycznie, zda-
je się przeczyć założeniom o rzekomej jednostajności miejskiego krajobrazu architek-
tonicznego w XiX w. opinia, iż barwne kolory, którymi malowano domy przez całą 
historię  tworzenia  architektury w XiX w.  przeważnie  zanikają,  ustąpiwszy miejsca 
schludnej bieli i jasnym odcieniom żółcieni nie wydaje się prawomocna, gdyż ustalo-
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na paleta barw stosowanych w XiX w. jest znacznie bogatsza i może nas zaskakiwać. 
zbyt kolorowe zestawienia komponowane na elewacjach mogły budzić, co prawda, 
sprzeciw ze strony autorytetów takich jak j. ruskin. jednak nie znaczyło to, że cał-
kowicie z nich rezygnowano na rzecz szlachetnych bieli i szarości. należy pamiętać, 
iż wiek XiX to tryumf uprzemysłowienia, a zatem produkcji masowej i pojawienia się 
nowych technologii otrzymywania barwników chemicznych. pociągnęło to za sobą 
ich  rozpowszechnianie. chemiczne  barwy wieku uprzemysłowienia  chętnie  stoso-
wane przez mieszczaństwo, kojarzone były  już wówczas z upadkiem estetycznym. 
intensywne barwy zarezerwowane dotychczas jedynie dla osób bogatych i kojarzone 
przez to z luksusem bądź awangardą w XiX w. powszechnie dostępne dla klasy śred-
niej stały się synonimem upadku moralnego.

il.53. architekton skizzenbuch, jahrg. 1870, heft 
i-Vi, Verlag v. ernst&korn in Berlin, Berlin 1870

il. 54. architekton skizzenbuch, jahrg. 1872, heft 
i-Vi, Verlag v. ernst&korn in Berlin, Berlin 1872

znaczenie koloru w artykulacji faSady budowli

zdaniem h. struve kolor jest ważnym atrybutem artykulacji fasady budowli. „rzeźba 
udelikatnia wyraz plastyczny architektury, zaznacza doraźnie jej kształty i linie. Bar-
wa zaś ożywia  ją, wyróżnia części  składowe budowli,  zaprowadza pomiędzy nimi 
pewne stopniowanie, wysuwając jedne na przód i łagodząc działanie innych, a łą-
cząc wszystko ze sobą, przyczynia się do organicznego zespojenia budowli w jedną 
całość artystyczną. wrażenie jednolitości wywołanem być może przez dzieło archi-
tektoniczne tylko przy pomocy harmonijnego ubarwienia jego części wydatnych”91. 
harmonijne rozłożenie kolorystyki fasady kamienicy w XiX w. związane było wyraźnie 
z artykulacją architektonicznych podziałów. ściana stanowiła najczęściej jednolite tło 
dla  zróżnicowanej  barwnie  oprawy dekoracyjnej  otworów okiennych  i drzwiowych 

91 tamże. s. 194
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oraz wielobarwnej ornamentyki pojawiającej się w postaci horyzontalnie biegnących 
pasów fryzów będących elementami gzymsów między kondygnacyjnych bądź boga-
tego zwieńczenia koronującego ostatnią kondygnację. 
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wnioSki

historyczna dzielnica szczecina nowe miasto, charakteryzująca się jednorodną ge-
nezą  historyczną  posiadała  historycznie  spójne  cechy  fizjonomiczne.  stan  obecny 
jest wynikiem daleko idących przekształceń wynikłych z procesu odbudowy dzielnicy 
po zniszczeniach wojennych. 

podjęte przez autorkę badania skupiły się na analizie wartości kompozycyjnych fa-
sad kamienic czynszowych dzielnicy nowe miasto. charakter fasad określono, jako 
kurtynowy, polegający na architektonicznym  i artystycznym opracowaniu elewacji, 
niepowiązanej  z układem  przestrzennym wnętrza  budynku,  a służącym  scenogra-
ficznej oprawie ulicy. 

w wyniku przeprowadzenia pogłębionej analizy typologicznej kompozycji fasad ka-
mienic  czynszowych wchodzących w skład  „tkanki”  architektonicznej  historycznej 
dzielnicy nowe miasto w szczecinie określono wartości artystyczne cechujące histo-
ryczną, miejską zabudowę mieszkalną tego obszaru. wyłoniono ponadto archetypy 
formalne tej zabudowy. wyniki tych badań umożliwiły stworzenie modeli mogących 
posłużyć w procesie uzupełniania tkanki historycznej nowymi obiektami lub zespo-
łami architektury. w celu przeprowadzenia analizy kompozycyjnej autorka dokonała 
przeglądu  projektów  fasad  kamienic  dostępnych w aktach nadzoru Budowlanego 
w archiwum  państwowym  w szczecinie,  obiektów  nieistniejących  oraz  zachowa-
nych budynków. w toku badań wyodrębniła trzy grupy projektów charakteryzujące 
się spójnymi cechami formalnymi, a wśród nich: 

wczesne projekty – realizacje autorstwa techników budowlanych,1. 
projekty zrealizowane w latach 60. XiX w.,2. 
projekty zrealizowane w latach 70. XiX w.3. 

na podstawie analizy fasad kamienic pochodzących z trzech powyżej wymienionych 
okresów,  autorka  określiła  ogólne  zasady  kompozycyjne  oraz  zasady  strefowania 
kompozycyjnego  fasad  kamienic  czynszowych  z historycznej  dzielnicy nowe mia-
sto  w szczecinie. w celu  przeprowadzenia  analiz  historycznych  kształtowania  się 
głównych  zasad kompozycyjnych w projektowaniu  fasad kamienic XiX-wiecznych, 
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autorka dokonała retrospektywnej analizy układów kompozycyjnych fasad kamienic 
XViii w. powstałe w toku badań schematy kompozycyjne fasad kamienic XViii i XiX 
-wiecznych ujawniają i uczytelniają szkielet kompozycyjny poszczególnych obiektów 
zaszeregowanych  do  poszczególnych  grup. dodatkowo  opracowany  przez  autorkę 
materiał poglądowy dotyczący ogólnych, obowiązujących w opisywanym okresie za-
sad kształtowania kolorystyki fasad budowli. uzupełnia on dotychczasowy stan wie-
dzy o estetycznym obrazie i charakterze miasta w połowie XiX w. jednakże autorka 
w tym miejscu  zwraca uwagę na  brak  badań w zakresie  dookreślania  oryginalnej 
kolorystyki zabytkowych kamienic z terenu nowego miasta w szczecinie co w przy-
padku przeprowadzanych na tym terenie prac rewitalizacyjnych, na poszczególnych 
obiektach może zmienić ich historycznie utrwalony charakter i wpływa negatywnie 
na autentyczny klimat całej dzielnicy.
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