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PODZIĘKOWANIA

Okres badań nad kulturą architektoniczną nadprośniańskiego grodu ob-
fituje dla mnie w szereg niezwykłych spotkań i rozmów, które czynią upra-
wianie badań naukowych zajęciem tak fascynującym i owocnym. Chciałbym 
w tym miejscu gorąco podziękować prof. Waldemarowi Baraniewskiemu, 
cierpliwemu i życzliwemu opiekunowi naukowemu w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, bez którego pomocy i wsparcia moje 
pomysły nie doczekałyby się konkretyzacji. Słowa wdzięczności kieruję do 
mojej tutorki w Collegium Invisibile w roku 2011-2012, a obecnie promo-
torki powstającej pracy doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki UW, prof. 
Barbary Arciszewskiej, której zawdzięczam wiele cennych przemyśleń me-
todologicznych i warsztatowych oraz niesłabnące wsparcie. Wdzięczny je-
stem również mojej collegialnej tutorce w latach 2013-2014, prof. Agnieszce 
Zabłockiej-Kos, której wnikliwa lektura manuskryptu tej pracy przyniosła 
cenne wskazówki i nowe pytania badawcze; zawdzięczam je także uczest-
nikom seminarium magisterskiego prof. Zabłockiej-Kos w Instytucie Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2013, którym dziękuję za 
dyskusję.

Niech podziękowania zechcą przyjąć w tym miejscu prof. Krzysztof 
Walczak, dr Iwona Barańska, dr Joanna Bruś-Kosińska, mgr Maciej Błacho-
wicz i mgr Anna Tabaka, których otwartość, wskazówki i zachęta do współ-
pracy w ramach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pomogły kształ-
tować moją własną postawę. Słowa podziękowania kieruję również do 
pracowników kaliskich i ogólnokrajowych instytucji naukowych, których 
życzliwość i cierpliwość pozwoliły na sprawne zrealizowanie kwerend – 
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szczególnie do kierownik biblioteki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, 
pani Krystyny Skarburskiej, jak i dla pracowników Książnicy Pedagogicz-
nej i Archiwum Państwowego w Kaliszu. Podziękowania winien również 
przyjąć Michał Rabenda, bez którego translatorskiej wprawy archiwalia 
dawnej guberni kaliskiej byłyby dla mnie nadal enigmatyczne. Dziękuję 
również wszystkim właścicielom i kolekcjonerom archiwalnej ikonografii 
Kalisza, którzy udostępniając swoje zbiory, przyczynili się do powstania tej 
pracy. Za wieloletnie wsparcie i pomoc udzieloną moim poczynaniom przy 
tym projekcie będę zawsze wdzięczny mojej Rodzinie – Rodzicom Ewie Ja-
caszek-Górzyńskiej i Andrzejowi Górzyńskiemu oraz mojej zmarłej w 2014 
roku Babci, Stanisławie Górzyńskiej.
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I. PROBLEMATYKA BADAWCZA,  
TEMAT, CELE I METODY PRACY

1. WPROWADZENIE. TEMAT I CELE PRACY

Gdy latem 1889 roku, po ponad roku od rozpoczęcia prac budowla-
nych poświęcono gmach nowego ratusza na Głównym Rynku w Kaliszu, 
właściciel jednej z najbardziej znanych w mieście firm księgarskich, Broni-
sław Szczepankiewicz, wydał pamiątkową serię widoków składającą się na 
„Album Kalisza”. Po rozłożeniu zszytego harmonijkowo układu kart tego 
niewielkiego wydawnictwa, oczom oglądającego ukazuje się seria kilku-
dziesięciu litografowanych przez Franciszka Sękowskiego obrazów z ro-
syjsko- i polskojęzycznymi podpisami, przedstawiających główne atrakcje 
miasta: pryncypialne ulice i place, zabytki przeszłości, prestiżowe budowle 
i przestrzenie. Po najważniejszych obrazach religijnych z kaliskich kościo-
łów, zaprezentowano w formie montażu, jak i osobno, widoki niedawno 
przebudowanego parku miejskiego z grupą rzeźb, wodospadem i sztucz-
nymi ruinami. Z kameralnych wnętrz ogrodu wzrok widza wędruje po ko-
lejnych kartach, zachęcających ilością szczegółów do dokładnej penetracji. 
Na drewnianej werandzie cukierni parkowej i przylegającym placu kwitnie 
bogate życie towarzyskie; główną promenadę spacerową – Aleję Józefiny – 
zaludniają niczym scenę przechodnie, rowerzyści na bicyklach i rowerach, 
wreszcie jeźdźcy konni. Stojące w otoczeniu zieleni, nowoczesne gmachy 
publiczne – sąd okręgowy, pałac rządu gubernialnego czy zatopione w par-
kowej scenerii więzienie – sąsiadują z pamiątkami przeszłości miasta w po-
staci wiekowych świątyń. Miejsce pośrodku narracji albumu zajmuje odda-
na wiernie, choć nieco przytłaczająca rysownika, nowa siedziba kaliskiego 
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magistratu – dominująca otoczenie wystawnością kompozycji i bogactwem 
architektury opartej o formy renesansowo-barokowe. Na placu rynkowym, 
przed nowoczesnym gmachem widzimy dobrze dobrane towarzystwo – 
eleganckie dorożki, pary spacerujące pod chroniącymi od upałów paraso-
lami, urzędnika rozmawiającego z obywatelem; na marginesie przemyka 
między nimi samotny tragarz. „Album Kalisza” firmy Szczepankiewicza 
był popularnym wydawnictwem, a niektóre litografie posłużyły w kolej-
nych latach do aranżacji pierwszych, kolorowanych widokówek, z równie 
starannie wyreżyserowanymi przedstawieniami miasta. Miasta, którego ry-
sujące się w zapowiedzi wielkomiejskiej perspektywy bujne i dynamiczne 
życie klasy średniej, przedstawiane było za pomocą nowoczesnych mediów 
i którego współczesna architektura publiczna – reprezentowana między in-
nymi przez nowy gmach ratusza – stawała się jednym z istotniejszych na-
rzędzi budowania prestiżu i ambicji. 

W niniejszym wprowadzeniu podejmuję się zarówno zadania przed-
stawienia tematu pracy, jej przedmiotu i struktury, jak i prezentuję resume 
sytuacji badawczej w zakresie istniejącej dotąd literatury przedmiotu. Za 
celowe uznaję również przybliżenie głównych kategorii metodologicznych, 
istotnych dla przeprowadzonych badań i determinujących charakter opra-
cowania zebranych materiałów oraz kształt przyjętej w narracji postawy. 
Wstęp zamyka informacja na temat podstaw źródłowych i kwerendy histo-
rycznej, będących podstawą pracy. 

Celem niniejszego opracowania będzie próba kontekstualnego, anga-
żującego pole metodologiczne kultury architektonicznej, spojrzenia na pro-
jekt, realizację i funkcjonowanie gmachu ratusza w Kaliszu, wzniesionego 
w latach 1888-1891 i spalonego w tragicznym dla miasta sierpniu 1914 roku. 
Ta nieistniejąca, monumentalna, ulokowana w tradycyjnym centrum miasta 
budowla – w latach 20. ubiegłego wieku zastąpiona istniejącym do dziś gma-
chem magistratu – stanowiła obok teatru miejskiego najważniejszą nową re-
alizację o charakterze architektury publicznej w drugiej połowie XIX stulecia 
w Kaliszu. Była także zupełnie odosobnioną, poza odbudową ratusza war-
szawskiego po spaleniu w 1863 roku  1, zrealizowaną inwestycją tego typu 

1 Odbudowa ratusza warszawskiego w dawnym Pałacu Jabłonowskich, poprzedzona 
konkursem, miała miejsce w latach 1864-1869. O jej przebiegu i narracjach o nowoczesności 
nowego gmachu, interesujących w porównaniu z sytuacją kaliską, por. T. S. Jaroszewski, 
Sztuka i technika w Warszawie w roku 1870, w: Sztuka a technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1987, Warszawa 1991, s. 185-200.
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w pejzażu dużych miast „Kraju Przywiślańskiego” lat 1867-1914  2. Poniższe 
studium jest pierwszą próbą monograficznego spojrzenia na gmach dzie-
więtnastowiecznego ratusza kaliskiego, w sposób wiodący do syntetycznej 
rekonstrukcji zarówno datującej się od ok. 1870 roku historii jego projekto-
wania i budowy jak i struktury architektoniczno-przestrzennej budynku. 
Jednocześnie chciałbym umieścić te rozważania pośród problemów ówcze-
snej historii społecznej, w jakiej siedziba kaliskiego magistratu może przed-
stawiać się jako miejsce nakładających się na siebie narracji o nowoczesności 
miasta, jego projektowanej przyszłości i udziale lokalnych elit w jej kreowa-
niu. Jednym z głównych narzędzi umożliwiających realizację tych postula-
tów modernizacyjnych było prawo o samorządzie miejskim, którego nie-
wprowadzenie w dawnym Królestwie Polskim przez władze rosyjskie stało 
się przykładem niespełnionych nadziei liberalizacyjnych lat 1870-1914. Ta 
negocjowana w przestrzeni imperialnej władzy Cesarstwa Rosyjskiego, nie-
pewna i stale oddalająca się w planie realizacji koncepcja polityczna, zaj-
mowała jak się okaże istotne miejsce w projektowaniu kaliskiego ratusza  
i mogła mieć duży wpływ na funkcjonowanie samego gmachu widzianego 
w kategoriach narzędzia władzy miejskiej. Władzy, której tożsamość i zakres 
kompetencji nie zostały nigdy ani ostatecznie zdefiniowane, ani choć częścio-
wo usamodzielnione względem scentralizowanej administracji rosyjskiej. 

W proponowanym ujęciu metodologicznym, za kluczowy uznaję obraz 
Kalisza przełomu XIX-XX wieku, widzianego jako pole narracji dotyczących 
nowoczesności i modernizacji. W ich wyrażaniu architektura zajmuje istot-
ne miejsce, stanowiąc nie tylko nośnik konkretnych idei, ale kreując prze-
nikające się formy i przestrzenie funkcjonowania instytucji, grup społecz-
nych, jak i jednostek. W przypadku Kalisza współtworzy ona dynamiczny 
obraz średniej wielkości miasta przemysłowego, stolicy nadgranicznej, naj-
dalej wysuniętej na zachód guberni dawnego Królestwa Polskiego, części 
Imperium Rosyjskiego. Jaką rolę zajmowały różnorodne przedsięwzięcia 

2 Większość nowych gmachów ratuszowych w dużych miastach wzniesiono w okre-
sie konstytucyjnym Królestwa Polskiego; mimo prób podejmowanych między innymi  
w Łodzi, w drugiej połowie stulecia jedynie w Kaliszu powstała nowa siedziba magistratu. 
Por. K. Dumała, Ratusze w miastach Królestwa Polskiego 1815-1870, w: Architektura i urbanisty-
ka w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815-1914. Materiały sesji naukowej zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Radziejowicach w dniach od 6 do 8 maja 
1989, Warszawa 1992, s. 23-32. Wedle tegoż autora, w badanym okresie powstało ok. 70 
nowych gmachów ratuszowych (s. 24); po 1870 „ratuszy już niemal nie budowano” (s. 31), 
jednak Kalisz nie jest tutaj uwzględniany. 
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społeczne i architektoniczne w budowaniu obrazu nowoczesnego, podda-
nego perspektywie zmian, jak i poddanego marzeniom o zmianie – cywi-
lizacyjnej, politycznej, kulturowej – Kalisza? Jakie grupy społeczne czy na-
rodowe brały udział w tak pojmowanych procesach, jakie wartości starano 
się tworzyć, promować i dla kogo? W jaki sposób nowa architektura i spe-
cyficznie rozumiana przestrzeń publiczna miasta mogły być społecznymi 
narzędziami owych procesów, jakie tożsamości mogły współtworzyć, ja-
kich aktywności stawały się miejscami? Wprowadzenie tego rodzaju pytań 
w kontekście kluczowej inwestycji publicznej końca XIX wieku traktuję jako 
inspirację, wyznaczającą poddawany analizie problemowej obszar. Jedno-
cześnie, tego rodzaju zagadnienia staram się widzieć u podstaw badań nad 
architekturą publiczną Kalisza końca XIX wieku, stanowiącą od kilku lat je-
den z głównych przedmiotów moich zainteresowań naukowych.

Tak przyjęte ramy wyznaczają ogólną strukturę pracy, złożoną z kilku 
samodzielnych rozdziałów. Część wprowadzająca zawiera refleksje o cha-
rakterze metodologicznym i warsztatowym; część historyczna przybliża 
dzieje projektowania i budowy gmachu. Rozdział trzeci to z kolei próba opi-
su i rekonstrukcji formy oraz przestrzeni architektonicznej ratusza, jak i za-
rysowania zagadnień, dotyczących realiów jego projektowania – a więc mię-
dzy innymi środowiska architektonicznego, zdominowanego przez biuro 
architekta urzędu gubernialnego. W części czwartej poruszam problemy in-
terpretacyjne, związane z funkcjonowaniem tej architektury w przestrzeni 
społecznej. Rozpatruję ratusz dziewiętnastowieczny, widziany jako „pałac 
społeczny” – miejsce praktykowania różnych tożsamości elit miejskich i po-
lityki – w kategoriach narracji współtworzącej nowoczesny obraz Kalisza, 
jako miasta wielkomiejskich ambicji jego klasy średniej. Staram się jedno-
cześnie postawić zagadnienie, które roboczo nazwałem „reprezentacją nie-
jasnej tożsamości”, związane ze wspomnianym projektem samorządu miej-
skiego w Królestwie i przestrzenią interpretacji, jaka na tle skomplikowanej 
historii politycznych negocjacji może nadać spojrzeniu historyka architek-
tury na ratusz kaliski nowy wymiar. Zakończenie przynosi obraz zniszcze-
nia miasta u progu pierwszej wojny światowej i problemy dotyczące kresu, 
albo transformacji budowanych w omawianym okresie projektów moder-
nizacyjnych i kulturalnych, już w nowych realiach po 1918 roku. Jest to  
w mojej intencji dotknięcie procesu, którego symptomem będzie niepodej-
mowanie odbudowy śródmieścia i jego kluczowych budowli, w tym ratu-
sza, w dotychczasowej formie. 
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2. PRZEGLĄD STANU BADAŃ

Choć niezwykle aktywny ruch badań regionalnych nad przeszłością  
i zabytkami wykształca się w Kaliszu już w XIX wieku, znajdując kontynu-
ację w kolejnym stuleciu, tak architektura i sztuka miasta drugiej połowy 
XIX i początków XX wieku stosunkowo niedawno stały się przedmiotem 
samodzielnych studiów, długo pozostając raczej marginalnym obszarem 
zainteresowań i obiektem wysoce uogólniających, negatywnie wartościu-
jących sądów. Symptomatyczne wydaje się, że w pierwszym powojennym 
studium historyczno-urbanistycznym miasta, przygotowanym przez Pań-
stwowe Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu w 1959 roku auto-
rzy, wymieniając najważniejsze inwestycje architektoniczne tego czasu opa-
trują okres po 1850 roku mianem „bezstylowego eklektyzmu”  3. Dopiero  
w 1977 roku opublikowano pierwszą po II wojnie światowej próbę mo-
nografii dziejów miasta – podejmując wyzwanie rzucone dużo wcześniej 
przez historyków XIX i XX wieku, takich jak Adam Chodyński czy Józef 
Raciborski  4. Opracowane pod redakcją Władysława Rusińskiego monu-
mentalne „Dzieje Kalisza” były publikacją bodaj po raz pierwszy szerzej 
poruszającą w formie naukowej  5 temat architektury i kultury artystycz-
nej Kalisza w zajmującym mnie okresie  6. Autorki poświęconego tematom 
architektonicznym podrozdziału – Aniela Sławska i Teresa Ruszczyńska, 

3 Kalisz. Studium historyczno-urbanistyczne, opracowane na zlecenie Poznańskiej Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, Wojewódzki Zarząd Architektury i Nadzoru Budownictwa w Poznaniu, 
PPKZ Poznań 1959, opracowanie zbiorowe pod red. T. Ruszczyńskiej, J. Nalepy, E. Linette, 
kopia w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura 
w Kaliszu, s. 72.

4 Nad opracowaniem monografii dziejów Kalisza i guberni kaliskiej pracował w 2. po-
łowie XIX wieku prawnik i historyk Adam Chodyński, jednak zamiar ten nie został urzeczy-
wistniony. Ukazała się natomiast Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza, Kalisz 1885, 
pióra tegoż autora; por. także K. Walczak, Adam Chodyński. Historyk Kalisza, Kalisz 2010. Czę-
ściową realizacją tych postulatów była kilkadziesiąt lat później publikacja J. Raciborskiego, 
Monografja Kalisza, Kalisz 1912. 

5 Wiele informacji przynoszą wcześniej popularnonaukowe i krajoznawcze opisy mia-
sta, i przewodniki, por. np. M. Szachówna, Kalisz i jego okolice. Przewodnik ilustrowany z planem 
miasta, Kalisz 1927 czy W. Kwiatkowski, Przewodnik po Kaliszu, Kalisz 1932; por. też A. Taba-
ka, Obraz Kalisza w świetle przewodników po mieście z okresu międzywojennego, w: I. Barańska 
(red.), W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną, „Zeszyty Naukowe Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 12, Kalisz 2011, s. 137-147. 

6 W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 1977. 
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redaktorki „kaliskiego” zeszytu „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce”  7 – 
wskazując główne inwestycje i architektów okresu, również odwołały się 
do opisywania ówczesnej sytuacji artystycznej za pomocą ambiwalentnie 
wartościujących kategorii formalistycznych w rodzaju „królowania eklek-
tyzmu” w ówczesnej architekturze  8. Budowle uznane za główne dla tego 
okresu – nowy ratusz i teatr, obie projektowane przez Józefa Chrzanowskie-
go, architekta gubernialnego w latach 1875-1903 – zostały przez autorki wą-
sko umiejscowione na tle eklektyzmu rozumianego jako epoka artystyczna 
późnego wieku XIX, w odmianie stylistycznej nawiązującej do „kosmopo-
litycznych form renesansowych”  9. Kwestia nacechowanej najczęściej ne-
gatywnie kategoryzacji formalistycznej, wysuwanej wobec budownictwa 
dziewiętnastowiecznego, wysunęła się tutaj na plan pierwszy  10. Pokłosiem, 
ale i dopełnieniem tej publikacji i podobnie krytycznej postawy wobec sztu-
ki stulecia dziewiętnastego była wydana w 1983 roku książka Rusińskie-
go „Kalisz. Zarys dziejów”  11, gdzie autor następująco skontrastował opis 
bogatej kultury literackiej miasta około 1900 roku z sytuacją artystyczną: 
W zakresie sztuk pięknych i architektury dorobek miasta z XIX i początków XX 
w. nie przedstawiał się tak bogato  12. Symptomatyczne i warte podkreślenia na 
marginesie jest przy tym budowanie w powojennej historiografii kontrastu 
pomiędzy rozwojem urbanistycznym i architektonicznym miasta w okre-
sie konstytucyjnym Królestwa Polskiego lat 1815-1830 a drugą połową wie-
ku, widzianą jako okres chaotycznego, kapitalistycznego rozrostu struktury 
miejskiej, której symbolami stają się nowe gmachy ratusza i teatru, wznie-
sione w guście „mieszczańskiego renesansu” i „eklektyzmu”. Sytuacji tej 
towarzyszy także ilościowa, jak i jakościowa przewaga studiów naukowych 
nad architekturą klasycyzmu doby Królestwa Kongresowego w Kaliszu  13. 

7 T. Ruszczyńska, A. Sławska, Z. Winiarz (red.), Powiat kaliski, „Katalog zabytków sztu-
ki w Polsce”, t. 5, Województwo Poznańskie, z. 6, Warszawa 1960. 

8 T. Ruszczyńska, A. Sławska, Architektura, budownictwo, (fragment rozdziału Architek-
tura, kultura artystyczna w Kaliszu w latach 1793-1914), w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza…, 
op. cit., s. 492-500.

9 Ibidem, s. 500.
10 Stosując cudzysłów w tekście bieżącym, wyróżniam terminologię lub elementy ar-

gumentacji, które w omawianych wypowiedziach uważam za istotne lub kontrowersyjne, 
lecz bez oddzielnego cytowania – odnosząc się do całości argumentu. Cytaty właściwe zapi-
sywane są kursywą. 

11 W. Rusiński, Kalisz. Zarys dziejów, Poznań 1983.
12 Ibidem, s. 77.
13 Ibidem, s. 78; passim. Rola przekształceń miasta w tym czasie dla wytworzenia spraw-

nie funkcjonującego, nowoczesnego ośrodka miejskiego jest oczywiście trudna do przecenienia 
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W latach powojennych obecność wypowiedzi dotyczących dziewięt-
nastowiecznego ratusza zaznacza się szczególnie żywo w obszarze wy-
dawnictw popularnonaukowych. Na przełomie lat 60. i 70. historię gmachu 
przywołał na łamach „Ziemi Kaliskiej” znawca dziejów miasta, Bogumił 
Kunicki, opierając się głównie na prasie z okresu budowy magistratu. Jego 
Ballady Kaliskie przyniosły pierwsze odrodzenie popularności obrazu kul-
turowego i społecznego miasta przełomu wieków  14. Z tego okresu bardzo 
cenną po dziś dzień dla historyka architektury lat 1867-1914 pozostaje spu-
ścizna znakomitego historyka literatury i życia społecznego, Edwarda Pola-
nowskiego, którego szczególnie wydana w 1979 roku książka „W dawnym 
Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850-1914” nadal urzeka czytelników szero-
ką panoramą zjawisk, inspirując kolejne pokolenia badaczy. Jednak rysując 
dzieje i opis nowej siedziby władz miasta, Polanowski wzorem historyków 
sztuki podejmuje wątek kategoryzacji formalistycznej, przydając gmachowi 
magistratu określenie budowli zbudowanej w stylu zbliżonym do secesji  15. Po-
dobne sformułowanie spotkamy w popularnym przewodniku po Kaliszu  
z tego czasu  16. W omawianym okresie szczególnego znaczenia nabierają 
także rozliczne publikacje prasowe i książkowe wszechstronnego artysty  
i historyka Władysława Kościelniaka związane z dziejami zabytków Kali-
sza, w tym naświetlające wiele interesujących faktów dotyczących archi-
tektury dziewiętnastowiecznej i wprowadzające jej obraz do współczesnej 
świadomości mieszkańców miasta  17. Także nowsze publikacje Kościelniaka 
przynoszą ogólny obraz historii i formy gmachu ratusza  18.
(por. I. Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, Kalisz 2002, tamże szersza 
bibliografia dotycząca tego zagadnienia), jednak warto zauważyć, że waloryzowanie tradycji 
klasycyzmu, ponownie podjętej w nowej formie po 1914 roku, dominuje nieraz pozostałe sytu-
acje historyczne Kalisza przed 1914, por. np. narracje popularyzatorskie, jak J. A. Splitt, Kalisz. 
Najstarsze miasto w Polsce, Bydgoszcz 1997; W. Kościelniak, Leksykon kaliski, Kalisz 2008.

14 B. Kunicki, Ratusza dzieje burzliwe, w: idem, Ballady kaliskie ilustrowane przez Władysła-
wa Kościelniaka, Kalisz 1991, s. 46-52.

15 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850-1914, Poznań 1979, s. 22.
16 P. Anders, Kalisz i okolice. Przewodnik, Poznań 1980, por. s. 43. 
17 W. Kościelniak, Wędrówki ze szkicownikiem, cykl felietonów publikowanych w „Zie-

mi Kaliskiej” w latach 80-90. XX wieku, por. edycję elektroniczną z 2001 roku: http://www.
info.kalisz.pl/szkic/index.html, dostęp VI 2012; idem, Zabytki architektury Kalisza, Kalisz 1987. 
W. Kościelniak, nestor kaliskiego środowiska artystycznego, jest także autorem tablic z ma-
larskimi rekonstrukcjami gmachów ratuszy kaliskich, znajdujących się w obecnej siedzibie 
władz miasta. 

18 Idem, Leksykon kaliski, Kalisz 2008, s. 211; idem, Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz 
2010, s. 69-70, gdzie autor, rezygnując z taksonomii stylistycznych stwierdza, iż „nowy ra-
tusz, wbrew tradycji, nie górował nad innymi budynkami, nie miał bowiem wieży”, s. 69. 



16

W tym środowisku intelektualnym pod koniec lat osiemdziesiątych 
powstało w Kaliszu obecnie najbardziej istotne dla badań nad sztuką i kul-
turą artystyczną miasta stowarzyszenie naukowe – Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, powołane do życia w 1987 roku pod przewodnictwem Po-
lanowskiego  19. Powstanie Towarzystwa otworzyło nowy rozdział w dzie-
jach odrodzonego ruchu regionalnych studiów historycznych w Kaliszu i na 
ziemi kaliskiej  20. Aktywna działalność Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej czy Archiwum Państwowego 
w Kaliszu, jak i powstanie w mieście ośrodków akademickich miały wpływ 
na wykształcenie się nowej płaszczyzny badań historycznych oraz badań 
nad sztuką, szczególnie w ramach formującego się na przestrzeni ostatnich 
lat środowiska historyków sztuki, znajdujących instytucjonalne wsparcie 
między innymi we wspomnianych strukturach  21. Nakładem Kaliskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w 2002 roku ukazało się opracowanie Iwony 
Barańskiej „Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego”, przy-
noszące szereg nowych ustaleń w zakresie wielkiej przebudowy miasta  
w okresie po kongresie wiedeńskim  22. W tym samym wydawnictwie ukaza-
ło się od tego czasu szereg istotnych studiów, poszerzających naszą wiedzę 
o kulturze artystycznej miasta XIX-XX wieku: „Budynki teatralne Kalisza” 
Joanny Bruś-Kosińskiej z 2007 roku  23, czy też „Kaliskie korso. Architektura 
i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku”, monografia reprezentacyj-
nego bulwaru śródmiejskiego Kalisza pióra Barbary Czechowskiej z 2010 
roku  24. Wspomniane publikacje są istotne w interesującym mnie kontek-
ście, ożywiając badania nad architekturą miasta XIX wieku. Oprócz tego, 
wprowadzają one standard zaopatrywania głównego wywodu w aneksy 
dotyczące architektów tworzących obraz miasta, co wobec braku słowni-

19 Wydarzenie to zwieńczyło długą, bo sięgającą 1959 roku historię inicjatyw zawiąza-
nia w Kaliszu towarzystwa naukowego, por. K. Walczak, Dwadzieścia lat działalności Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, http://www.ktpn.kalisz.pl/dzieje.html , dostęp VII 2012. 

20 Por. „Rocznik Kaliski” z 1987 roku, poświęcony rozprawom nad istotą badań regio-
nalnych i kaliskimi perspektywami; por. także D. Wańka (red.), Dokonania regionalnego ruchu 
naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Materiały ogólno-
polskiej konferencji naukowej, Kalisz, 16-17 listopada 2007, Kalisz 2008. 

21 W roku 2012 w ramach KTPN powołana została Pracownia Historii Sztuki i Kultury 
Artystycznej, skupiająca badaczy zajmujących się Kaliszem i ziemią kaliską.

22 I. Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa…, op. cit. 
23 J. Bruś-Kosińska, Budynki teatralne Kalisza, Kalisz 2007; por. też eadem, Kaliskie teatry 

i ich budowniczowie, „Calisia Nowa”, 2010, nr 4/5/6, s. 20.
24 B. Czechowska, Kaliskie Korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wie-

ku, Kalisz 2010.
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ka architektów kaliskich uznać należy za inicjatywę niezwykle pożądaną.  
Z tej racji postać i główne realizacje architektoniczne firmowane nazwi-
skiem Józefa Chrzanowskiego doczekały się w ostatnich latach interesują-
cych komentarzy historyków sztuki. Jak się okazuje, przybierały one formę 
sprostowań, bowiem w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego stulecia na kar-
tach wydawnictw popularyzujących wiedzę o architekturze Kalisza forma 
ratusza została mylnie, a niestety trwale związana z rzekomo panującą wów-
czas secesją  25. Wspominając o interesującym nas budynku J. Bruś-Kosińska 
proponuje rozważenie jego architektury w kategoriach neorenesansu, w któ-
ry wpleciono detal secesyjny  26; zaś dla Czechowskiej stanowi ona przykład 
negatywny, a jednocześnie w owym nacechowaniu typowy – architektury 
eklektycznej, mocno przeładowanej dekoracją, o cechach neorenesansu i neoba-
roku  27. Problem podobnej dyskusji „stylometrycznej”, dotyczący zresztą  
i zaprojektowanego przy użyciu podobnego instrumentarium teatru miej-
skiego  28 (otwartego w 1900 roku), świadczy, jak sądzę, o dość miejscami 
zawężonym obszarze metodologicznym, na którym rozpatrywano tego ro-
dzaju architekturę, sprowadzaną przez historyków do roli stylowej fasady.

Kontynuując bogate tradycje tekstu naukowego i popularnonauko-
wego w ramach prasy kaliskiej, od 2007 roku na łamach tygodnika „Życie 
Kalisza” historycy miasta i jego sztuki Anna Tabaka i Maciej Błachowicz 
publikują cotygodniowy cykl artykułów poświęconych dziejom i zabyt-
kom Kalisza, dostarczając ogromnej ilości nieznanych dotąd materiałów do 
historii architektury miasta dziewiętnastowiecznego. Spod ich pióra wy-
szedł też interesujący artykuł na temat zajmującego mnie gmachu, przedru-
kowany w zmienionej formie pośród wielu innych felietonów w wydanej 
w 2010 roku publikacji „Nowy Kaliszanin”, przybliżającej szereg wątków 
do panoramy Kalisza gubernialnego sprzed 1914 roku  29. Dla Błachowicza 

25 Por. np. A. Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, Kalisz 2002, s. 10; W. Kościelniak, Kalisz. 
Ilustrowany przez autora przewodnik po miescie z praktycznym informatorem wzbogacony 132 no-
wymi kolorowymi zdjęciami Kalisza, Kalisz 2005, s. 43; por. także artykuł historyczny o ratu-
szach kaliskich na stronie internetowej „Stary.Kalisz.pl. Kalisz-miasto ze wszystkich w Pol-
sce najstarsze”, http://www.stary.kalisz.pl/ratusz.html, dostęp VI 2012, gdzie przy krótkim 
opisie budynku mowa o „stylu zbliżonym do secesji”. 

26 J. Bruś-Kosińska, Budynki teatralne…, op. cit., s. 74. 
27 B. Czechowska, Kaliskie Korso…, op. cit., s. 161. 
28 Resume tej sytuacji w odniesieniu do teatru, por. ibidem, s. 99-100.
29 M. Błachowicz, A. Tabaka, Bal na pokładzie Titanica, „Życie Kalisza”, 2008, nr 2, s. 46; 

wersja druga, przeredagowana: Koniec złudzeń epoki pary i elektryczności, w: Nowy Kaliszanin, 
Kalisz 2010, s. 173-174. 
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i Tabaki ratusz, przyrównany do Opery Paryskiej – uznawanej za symbol 
architektury drugiej połowy XIX wieku – stanowił emblemat kultury prze-
łomu stuleci. Jej reprezentacją było zdaniem autorów obecne w architek-
turze, specyficzne, poprzedzające modernizm interregnum artystyczne: 
eklektyzm, estetyczny azyl, wypełniający pustkę między tym, co minęło, a tym, co 
miało dopiero nadejść  30. Wystawna architektura gmachu uosabiałaby więc  
w tym ujęciu optymizm cywilizacji industrialnej „przed katastrofą” – stąd 
porównanie do kliszy kulturowej tonącego „Titanica” i rozpatrywanie ra-
tusza z perspektywy wydarzeń roku 1914 jako zamknięcia, czy raczej prze-
rwania pewnej epoki w szerzej rozumianych dziejach cywilizacji europej-
skiej. W kręgu kaliskich historyków sztuki podjęto też w ostatnich latach 
interesujące studia, proponując widzenie inwestycji publicznych końca XIX 
stulecia w innych niż stylistyczne kontekstach, poruszających zagadnienia 
modernizacji i rozwoju cywilizacyjnego miasta. Kwestie te poruszają cyto-
wani autorzy w tekście „Rozwój Kalisza – marzenia i rzeczywistość”, wspo-
minając o debatach nad budową ratusza i teatru w latach 70. dziewiętna-
stego stulecia i widzeniu tych inwestycji w kategoriach miastotwórczych  31. 
Podobną perspektywę rozwinęła w odczycie z 2010 roku Barańska, stawia-
jąc w nowym świetle problemy rozwoju przestrzennego miasta przełomu 
wieków, gdzie proponowana przez znanego prawnika i historyka z epoki, 
A. Chodyńskiego, koncepcja budowy ratusza jako katalizatora rozwoju no-
wej dzielnicy miasta znajduje interesujące przypomnienie  32. 

Ożywione obecnie zainteresowanie nieistniejącym miastem ery „Bel-
le Epoque”, równolegle do publikacji naukowych, współtworzy aktywny 
rynek wydawnictw dotyczących dawnej ikonografii miasta, takich jak to-
warzyszący wystawom jubileuszowym album z 2010 roku „Portret miasta. 
Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych”  33 czy „Kalisz na sta-
rych pocztówkach” w wyborze Tomasza Chlebby z 2011 roku  34. Pozycje te 

30 Ibidem (Nowy Kaliszanin), s. 174.
31 M. Błachowicz, A. Tabaka, Rozwój Kalisza – marzenia i rzeczywistość, „Życie Kalisza”, 

2011, nr 33, s. 13; wersja elektroniczna http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=97316, dostęp 
VI 2012. 

32 I. Barańska, Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Problemy rozwoju przestrzennego 
Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku, odczyt wygłoszony 30 listopada 2010 na promo-
cji albumu Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych w Kaliszu, wersja 
tekstowa dostępna na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Kaliszu: http://
www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/56, dostęp VI 2012. 

33 Portret miasta: architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych…, op. cit. 
34 T. Chlebba, Kalisz na starych pocztówkach, Łódź 2011. 
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przynoszą, podobnie jak projekty internetowe takie jak „Stary.Kalisz.pl.”, 
bogatą ikonografię ratusza XIX-wiecznego. 

Obecnie najnowszą pozycją wydawniczą, świadczącą o istniejących  
w kaliskim środowisku naukowym tendencjach badawczych w odniesie-
niu do architektury i sztuki nadprośniańskiego grodu, jest wydany w 2011 
roku dwunasty zeszyt naukowy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
pod redakcją I. Barańskiej: „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą 
artystyczną”, przynoszący zarówno studia nad XIX-wiecznymi zabytkami, 
środowiskiem architektów, jak i narracjami dotyczącymi miasta  35. Korzy-
stając z gościnności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miałem oka-
zję zaproponować na kartach tego wydawnictwa propozycję spojrzenia na 
postać architekta gubernialnego Józefa Chrzanowskiego w kontekście me-
tod kultury architektonicznej, wysuwając też wstępne porównania dotyczą-
ce architektury projektowanego w jego biurze gmachu ratusza, widzianego 
na tle praktyki projektowej dużych budynków publicznych tego czasu  36.

Chociaż więc kultura architektoniczna nadprośniańskiego grodu prze-
łomu XIX i XX wieku od lat kilkunastu pozostaje jednym z istotnych obsza-
rów zainteresowania miejscowego środowiska historyków sztuki, tak nadal 
brakuje szerszej próby opracowania problemowego dotyczącego tego cza-
su. Powstałe publikacje, choć przynoszą liczne materiały i propozycje in-
terpretacyjne, mają nieraz z konieczności charakter wycinkowy  37. Ponadto 
Kalisz gubernialny sprzed 1914 roku – w tym gmach będący przedmiotem 
mojego zainteresowania – pozostaje kompletnie niezauważony we współ-
czesnych opracowaniach mających ambicje syntez architektury ziem pol-
skich XIX-XX wieku  38. Pośród znanych mi tekstów problemowych gmach 
ten interesująco omawia jedynie Maria Rudowska w pracy o dziewiętna-
stowiecznych konkursach architektonicznych  39. W tak ukształtowanej  

35 I. Barańska (red.), W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną, „Zeszyty 
naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 12, Kalisz 2011.

36 M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą architek-
toniczną Kalisza końca XIX wieku, w: I. Barańska (red.), W kręgu kaliskich badań nad sztuką…,  
op. cit., s. 76-96.

37 Na fakt, że architektura i urbanistyka miasta XIX-XX wieku nie były dotąd przed-
miotem szczegółowych badań historyków architektury czy historyków sztuki, zwróciła 
uwagę niedawno B. Czechowska, por. eadem, Kaliskie Korso…, op. cit., s. 10. 

38 K. Stefański, Architektura historyzmu na ziemiach polskich, Łódź 2005; idem, Architektu-
ra XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005. 

39 M. Rudowska, Warszawskie konkursy architektoniczne w latach 1864-1898, Warszawa 
1972, s. 30-31, 48.
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sytuacji – w perspektywie narastającego dzięki pracy kaliskich historyków 
i regionalistów bogactwa nowych materiałów historycznych i ikonograficz-
nych, jak i nowych mediów służących ich wymianie i dystrybucji  40, rysuje 
się zamiar stworzenia niniejszego opracowania, powstałego na bazie szer-
szych badań nad architekturą miasta tego czasu. Mam przede wszystkim 
nadzieję postawić szereg, jak sądzę, interesujących pytań wobec szerokiego 
i fascynującego pola badawczego, jakim jest kultura architektoniczna Kali-
sza przełomu XIX i XX stulecia. Metodologiczne inspiracje i podstawy tego 
przedsięwzięcia pozwolę sobie teraz nakreślić. 

3. KULTURA ARCHITEKTONICZNA

W swojej pracy wychodzę z założenia o fundamentalnym dla badania 
architektury związku tejże ze sferą społeczną – rozumianą jako konglome-
rat narracji i działań inwestorów, użytkowników, odbiorców, szeroko rozu-
mianych uczestników życia miejskiego, współkreowanego przez budynki 
i ich reprezentacje, takie jak fotografie, opisy, krążące znaczenia i konota-
cje. Postawa tego rodzaju, co w odniesieniu do Kalisza miałem już okazję 
zaproponować  41, mieści się w ramach studiów interdyscyplinarnych, obej-
mujących kompleks uwarunkowań historycznych, kulturowych czy spo-
łecznych, wpisanych w powstawanie, ale i otwarte na zmiany funkcjonowa-
nie konkretnych budynków. Na gruncie polskiej historii sztuki, w zakresie 
badań nad architekturą dwudziestolecia międzywojennego, zagadnienie 
to Andrzej Szczerski ujął, określając architekturę nie tyle jako autonomiczny 
przedmiot badań skoncentrowanych na kwestiach formy i techniki, ale jako frag-
ment szerszego pola badawczego, uwzględniającego konteksty instytucjonalne, kul-
turowe czy polityczne, pozwalające widzieć w architekturze istotny czynnik pro-
mujący nowoczesność i będący jej reprezentacją  42. Podobnych prób redefinicji 

40 „Stary Kalisz.pl. Miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze”, http://www.stary.ka-
lisz.pl/; „Inwestycje Kaliskie”, dział „Historia miasta”, forum internetowe, http://www.in-
westycje.kalisz.pl/viewforum.php?f=13, „Muzeum Fotografii Kalisza”, http://www.mu-
zeumfotografiikalisza.pl/.

41 M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski..., op. cit., s. 76; z tego tekstu pozwoliłem 
sobie przenieść podobny układ cytowania A. Szczerskiego, por. s. 76.

42 A. Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 11.
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winien doczekać się także i obszar będący polem mojego zainteresowania. 
Jak wskazywała Maria Nietyksza w wydanej w 1986 roku pracy o rozwoju 
ośrodków miejskich Królestwa Polskiego w latach 1865-1914, Dziewiętnasto- 
i dwudziestowieczne procesy urbanizacyjne i społeczne budzą zainteresowanie ba-
daczy wielu dyscyplin humanistycznych, którzy poszukują genezy współczesności. 
Szkoda więc, że tak znikome jest współdziałanie historii oraz geografii, socjologii, 
demografii i urbanistyki; tylko w tej ostatniej dziedzinie współpraca zaznacza się 
wyraźniej  43. Potrzeba obecności historii architektury w tak pojętej sieci róż-
nych dyscyplin wydaje się konieczna dla lepszego poznania miast takich 
jak gubernialny Kalisz przełomu XIX-XX wieku. Podobny postulat szero-
kiego wykorzystywania przez historyków architektury wiedzy z zakresu 
historii polityki, ekonomii, psychologii i nauk społecznych można uznać 
za kluczowy dla nadal słabo znanego, a niezwykle sugestywnego tekstu 
Johna Maassa opublikowanego w „Journal of the Society of Architectural 
Historians” w 1969 roku  44. Na bazie przeglądu publikowanych we wspo-
mnianym periodyku artykułów J. Maass podniósł niezwykle istotne pro-
blemy ówczesnej amerykańskiej historii architektury, indyferentnej nie 
tylko na sprawy rasowe czy klasowe, ale i praktykującej w zamkniętym 
kręgu tematów, gdzie budynek widziany jest jako izolowane od przestrze-
ni miejskiej i społecznej pojedyncze dzieło sztuki, opisywane narzędziami 
analizy formalistycznej, a w najogólniejszym ujęciu przeniesionymi do ba-
dań nad architekturą z instrumentarium dyscypliny ery Heinricha Wölf-
flina i jego następców  45. Chociaż od publikacji wspomnianego artykułu 
w metodologii i praktyce historii architektury także w Polsce zmieniło się 
wiele  46, tak uważam, że niektóre z zarzutów J. Maassa i dziś można by  
nadal odnieść do studiów nad architekturą interesującego mnie czasu i ob-
szaru kulturowego. 

43 M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 
1865-1914, Warszawa 1986, s. 7.

44 J. Maass, Where Architectural Historians Fear to Tread, “Journal of the Society of Archi-
tectural Historians”, t. 28, 1969, nr 1, s. 3-8.

45 Por. np. D. Arnold, Art History: a Very Short Introduction, Oxford University Press 
2004, A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008. 

46 W tym miejscu, być może nieco kontrowersyjnie, jedynie sygnalizuję szeroki pro-
blem metod historii architektury, szczególnie wobec architektury XIX wieku, gdzie istot-
ne jest przeanalizowanie zależności metodologii badań nad architekturą w humanistyce od 
praktyk historii sztuki. Na wstępie por. D. Watkin, The Rise od Architectural History, Londyn 
1983, The Architectural Press.
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Kultura architektoniczna jako próba zaproponowania postawy badaw-
czej, łączącej historię architektury z immanentną dla tej dziedziny nauki pro-
blematyką społeczną, jawi się w tym kontekście jako konglomerat różnych 
inspiracji metodologicznych, tworzących sieć interdyscyplinarną  47. Istot-
ne pytania, jakie winien sobie postawić historyk architektury przyjmujący 
tego rodzaju postawę, zadał w 2005 roku John Archer: W jaki sposób budyn-
ki (i ich projektanci) kształtują ramy, w których społeczeństwo będzie negocjować 
swe złożone interesy? W jaki sposób architektura angażuje (a nie jedynie „odbija”) 
konflikty i wyzwania swego czasu? Jak, dlaczego i kiedy architektura przekształca 
krajobraz społecznych relacji, jak poprzez wprowadzenie nowych typów budynków 
czy modalności? Innymi słowy, jak architekci, projektanci i budowniczowie bio-
rą aktywny, krytyczny udział w kształtowaniu parametrów kultur w których żyją  
i tych które naśladują? Jak, dla przykładu, nowe typy budynków transformują (nie 
„odbijają”) ideologię, politykę, ekonomię czy osobowość?  48. Według J. Archera, 
czerpiąc inspirację ze społecznych teorii przestrzeni, historia architektury 
może doznać nie tylko pobudzenia, ale i otworzyć się na możliwość istot-
nych transformacji własnych narzędzi i mechanizmów. Przywołane powy-
żej, niełatwe, choć obiecujące pytania, mogą w moim przekonaniu stanowić 
inspirację dla studiów nad architekturą kaliskiego ratusza – gdzie przed-
miotem zainteresowania nie będzie tylko „martwa” budowla, jej inwesto-
rzy czy projektanci – ale obszar konkretnych narracji społecznych w prze-
strzeni miejskiej i pole ludzkiej aktywności. Wartości czy interpretacje są 
w tak przyjętych ramach uznawane za mobilne, wytwarzane wraz z bu-
dynkiem i wokół niego, negocjowane, a nie przedustawnie „zaprogramo-
wane” przez zleceniodawców czy architektów. Nie są więc możliwe, jak 
sądzę, jednoznaczne odczytania intencji czy struktur znaczeniowych, defi-
nitywne czy „poprawne”. Role i znaczenia budynków są dla mnie zmien-
ne, niesynchroniczne nawet w jednym czasie, gdyż uznaję je za zależne od 
grup społecznych (np. ich zapatrywań, potrzeb), jakie funkcjonują w da-
nym środowisku architektonicznym.

47 Za tym kodem językowym kryje się przekonanie o konieczności dialogu hermeneu-
tycznego i postrzegania interpretacji jako kompromisu, pełnego ponadto językowych zakłó-
ceń – por. K. Moxey, The practice of theory Poststructuralism, cultural politics, and art history, 
Londyn 1996, Cornell University Press. 

48 J. Archer, Social Theory of Space: Architecture and the Production of Self, Culture, and So-
ciety, “Journal of the Society of Architectural Historians”, t. 64, 2005, nr 4, s. 432, tł. MG. 
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4. POJĘCIE NOWOCZESNOŚCI

Jednym z istotniejszych problemów, wyłaniających się z dotychcza-
sowych uwag, jest kwestia rozumienia nowoczesności i jej „negocjowania”  
w kontekście budowy i funkcjonowania w gubernialnym Kaliszu kluczowej, 
jak można sądzić, budowli publicznej – ratusza. Truizmem będzie stwier-
dzenie, że filozoficzna koncepcja nowoczesności, stanowiąca podstawę 
zachodnioeuropejskiej cywilizacji technologicznej, okazuje się być jedno-
cześnie niezwykle dyskusyjnym obszarem teoretycznym, przedmiotem de-
baty między takimi intelektualistami jak Zygmunt Bauman, Marshal Ber-
mann, Rita Felski, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Bruno Latour, czy 
Jean Francois Lyotard. Mowa więc tyleż o gotowym koncepcie, co o dys-
kusji, której pełne zreferowanie nie jest możliwe w ramach tego wprowa-
dzenia, gdzie pozwolę sobie zasugerować jedynie najistotniejsze kwestie  49. 
Nowoczesność jako obszar teoretyczny, kluczowy dla współczesnej cywi-
lizacji europejskiej, pozostaje rozpięta czasowo między siedemnastowiecz-
nymi początkami rewolucji przemysłowej a dwiema wojnami światowymi 
wieku XX. Wiązana jest najczęściej ze skodyfikowanymi przez Maxa Webe-
ra procesami postępującej w Europie racjonalizacji; logicznego, racjonalnego 
procesu przechodzenia społeczeństw od tradycyjnych wierzeń w stronę laic-
kiej, stechnicyzowanej i sformalizowanej wiedzy „odczarowującej świat”  50. 
Współcześnie w kręgu nowoczesności zawierają się takie pojęcia i procesy jak 
postęp, industrializacja, demokracja masowa ze sferą publiczną, mobilność 
społeczna, powstanie państw narodowych i koncepcji narodowych tożsamo-
ści, biurokracja, kapitalizm, utowarowienie, transformacja czasu i przestrze-
ni sa pomocą nowych mediów i środków komunikacji. Wedle A. Gidden-
sa, idea nowoczesności związana jest integralnie z nowym stosunkiem do 
świata, przekonaniem, że grupy społeczne (oparte na zindywidualizowanej 
jednostce – białym mężczyźnie z klasy średniej) są w stanie transformować 
rzeczywistość poprzez inwencję, gospodarkę rynkową czy nowe instytucje 

49 Interesujące i infromatywne resume dyskusji na temat nowoczesności proponuje 
Miles Ogborn, por. Spaces of modernity, w: idem, Spaces of Modernity. London’s Geographies 
1680-1780, Nowy Jork-Londyn 1998, The Guilford Press, s. 1-38. Za zwrócenie mojej uwagi 
na tę publikację oraz jej udostępnienie jestem niezmiernie wdzięczny Pani prof. Barbarze Ar-
ciszewskiej, mojej tutorce w Collegium Invisibile.

50 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994; S. Andreski, Max We-
ber’s insights and errors, Londyn 1984, Routledge. 
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polityczne; byłaby to więc kondycja egzystencji, charakteryzująca się ak-
ceptacją ciągłej zmiany historycznej  51. M. Ogborn wskazuje na rozpiętość 
procesów – nierzadko rozbieżnych – pomieszczonych wewnątrz tej ramy,  
a niepoddających się totalistycznym narracjom o postępie czy modernizacji. 
Jedną z najbardziej polaryzujących koncepcji związanych z tym problemem 
pozostaje sporne założenie o istnieniu historycznej nieciągłości i zerwania 
(„Great Divide”) jako integralnego elementu procesu nowoczesności, zwią-
zanego z procesem modernizacji  52. Być nowoczesnym, to znaleźć się w prak-
tykującym własną samoświadomość kreatywności środowisku obiecują-
cym przygodę, siłę, wzrost i transformację – jednocześnie, jak przypominają  
Z. Bauman czy M. Berman – może to oznaczać, że stajemy wobec zagrożenia 
zniszczenia wszystkiego, co wydaje nam się stałe, nierozpływalne w powie-
trzu  53. Jedną z istotnych i przydatnych w interesującym mnie kontekście lek-
cji, płynących z zasygnalizowanej krótko przed chwilą, krytycznej debaty 
nad koncepcjami nowoczesności jako linearnego postępu zachodniej cywi-
lizacji kolonialnej, jest stwierdzenie ukrytych antagonizmów i konfliktów 
stojących za totalistyczną narracją postępu, stanowiącą rodzaj zachodniej 
polityki kulturowej z jej racjonalną, naukową wiedzą „eksportową”. Wobec 
zawieszenia „homogenicznej nowoczesności” dalsza atrakcyjność koncepcji 
leży zdaniem R. Felski czy M. Ogborna w badaniu procesów doświadczania 
zmian, budowania nowych, zgenderyzowanych tożsamości w rozległym, 
niesynchronicznym archipelagu różnych sytuacji modernizujących się spo-
łeczeństw i ich wtórnej historycyzacji jako „jednolitej nowoczesności”  54. 

51 A. Giddens , Ch. Pierson, Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Mo-
dernity, Stanford 1998, Stanford University Press, s. 94; cyt. za M. Levin, Dynamic Triad: City, 
Exposition, and Museum in industrial Society, w: M. R. Levin, S. Forgan, M. Hessler, R. H. Kar-
gon, M. Low, (red.), Urban modernity. Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution, 
Massachusetts Institute of Technology 2010, s. 8. 

52 M. Ogborn, Spaces of modernity…, op. cit. B. Arciszewska, Classicism and Modernity. 
Architectural Thought in Eightteenth-Century Britain, Warszawa 2010, s. 10-32; por. s. 26. Bru-
no Latour zakwestionował ów „Wielki Podział” pomiędzy iracjonalną przednowoczesnością  
a racjonalną nowoczesnością. Rita Felski i B. Latour mówią w analizie procesów historycz-
nych o sieciach komunikacyjnych i transmisjach danych, warunkujacych potem to, co zosta-
je uznane za nowoczesne, tradycyjne itd. Powstają więc centra danych i marginesy; a więc  
u zarania modernizacji pojawiają się antagonizmy. 

53 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998; idem, Nowoczesność i Zagłada, 
Warszawa 1992; M. Berman, Wszystko, co stale, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu 
nowoczesności, Warszawa 2006. 

54 M. Ogborn, Spaces of Modernity…, op. cit., s. 12-22; R. Felski, Feminism, Postmodernism 
and the Critique of Modernity, “Cultural Critique”, 1989, nr 13, s. 33-56, szczeg. 47-52; [za B. Ar-
ciszewska, Classicism and Modernity…, op. cit, s. 26-28].
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W tym miejscu za istotne należy uznać pytanie o miejsce kategorii no-
woczesności w rozważaniach nad sytuacją kaliską. Obraz dziewiętnasto-
wiecznej Rosji widziany poprzez dyskursy modernizacji – nierzadko spro-
wadzanej do ułomnego rozwoju cywilizacyjnegoi gospodarczego Imperium 
Rosyjskiego wobec zachodnich konkurentów i produkowanego w domenie 
„Zachodu” homogenicznego wzorca postępu – był przedmiotem wielu stu-
diów  55. Chociaż nierozstrzygalna w ramach tego wprowadzenia pozostaje 
kwestia całościowego wymiaru modernizacji w zaborze rosyjskim drugiej 
połowy XIX i początków XX wieku, tak rozległa literatura naukowa w tym 
względzie sugeruje interesujące możliwości interpretowania ówczesnego 
życia społecznego między innymi z pozycji rządowych, a potem pozyty-
wistycznych projektów samomodernizacji kraju: jego gospodarki, poziomu 
kulturowego, cywilizacyjnego i narodowego  56. Tymczasem w analizowa-
niu miast tego czasu w dawnym Królestwie Polskim popularna zdaje się 
być wykładnia utylitarystyczno-funkcjonalna, oceniająca stopień nowocze-
sności za pomocą kryterium zdobyczy cywilizacyjnych. Nowoczesne miasto 
to taki organizm urbanistyczny, ktory wykorzystując do maximum zdobycze cywi-
lizacyjne mógł zapewnić optymalne warunki bytu i rozwoju kulturowego miesz-
kańców, proponował Krzysztof Kazimierz Pawłowski, w zasadzie tylko 
ośrodkom wielkomiejskim przyznając możliwość „pełnego zrealizowania” 
nowoczesności  57. Z kolei dla Krzysztofa Dumały jedynym miastem spełnia-
jącym kryteria nowoczesności w skali funkcjonalnej, urbanistycznej, archi-
tektonicznej i infrastrukturalnej jest w zaborze rosyjskim końca XIX wieku 

55 Por. np. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002, passim; M. Raeff, 
The Transformation of Imperial Russia: Continuity or Change?, w: idem, Understanding Imperial 
Russia, New York – Guildford 1984, Columbia University Press, s. 173-226, D. L. Hoffmann, 
Y. Kostonis (red.), Russian Modernity. Politics, Knowledge, Macmillan Publishers 2000. 

56 Por. np.: J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industralizacji. Analiza państwo-
wego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX wieku, Warszawa 1964., idem, 
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988; 
T Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów moderni-
zacji (1840-1863), Warszawa 1992; idem, O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Warszawa 
1999; A. Walicki, Poland between East and West. The controversies over self-definition and mod-
ernization in partitioned Poland, Cambridge 1994, Harvard University-Ukrainian Research 
Institute. W tym kontekście warto też wspomnieć o pracy habilitacyjnej prof. Malte Rolfa 
z Humboldt-Universität w Berlinie z roku 2011: Imperiale Herrschaft im Weichselland: Das 
Königreich Polen und das Russische Imperium (1864-1915) (w druku) Za zwrócenie uwagi na 
tę pracę dziękuję prof. A. Zabłockiej-Kos.

57 K. K. Pawłowski, Narodziny miasta nowoczesnego, w: Sztuka 2 połowy XIX wieku. Mate-
riały Sesji Stowarzszenia Historyków Sztuki.... op. cit, Warszawa 1973, s. 52. 
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Warszawa, posiadająca kanalizację, wodociągi, koleje i tramwaje. Z takiej 
perspektywy, niewątpliwie istotnie podnoszącej temat cywilizacyjnych nie-
równości, ale poniekąd przedkładającej skutki nad przyczyny i pomijającej 
intelektualny obraz sytuacji, ośrodki w skali Lublina, Kalisza i Płocka nie 
mogą w żadnym razie uchodzić za miasta nowoczesne, to jest wyposażone 
w pewien zestaw udogodnień infrastrukturalnych  58. 

Występując wobec tego rodzaju stwierdzeń, mających w mojej oce-
nie reduktywny charakter – i uwzględniając postulaty wynikające z de-
baty krytycznej nad samym konceptem nowoczesności – proponuję nieco 
inną perspektywę badawczą. Nowoczesność w gubernialnym Kaliszu była 
zmieniającym się z biegiem czasu projektem, lub zbiorem projektów przy-
szłości formułowanym przez różnych aktorów sceny społecznej na gruncie 
własnych marzeń, aspiracji i problemów. Projekt ten podlegał nieustannej 
negocjacji w polu społecznym pomiędzy środowiskami polskiej inteligen-
cji i ziemiaństwa, różnorodnych etnicznie warstw mieszczaństwa i burżu-
azji, jak i rosyjskim, lecz równie złożonym dyskursem władzy, struktury-
zującym pole możliwych przemian i aktywności. Stawką tej gry mogła być 
nie tylko pożądana wielkomiejskość miasta, ale i dystrybucja interesów 
poszczególnych grup i ich tożsamości – imperialnych, narodowych, klaso-
wych, genderowych – w obrębie dyskursu postępu. Nowoczesność Kali-
sza tego czasu nie jest więc w takim ujęciu jednolitym i docelowym stanem 
społeczności możliwym do wypełnienia gotową tożsamością – np. związa-
nym z infrastrukturą, posiadaniem lub brakiem wodociągów. Widziałbym 
ją raczej jako praktykę zmian i projektów przyszłości, dotykającą choćby 
spraw nowoczesnego samorządu miejskiego, czy kreowania narzędzi wi-
zualnych prestiżu i ambicji miejscowych elit, pożądających miasta obiecu-
jącego, kwitnącego nadgranicznymi możliwościami. Nowa architektura 
publiczna miasta bierze udział w tym procesie negocjacji tożsamości i ról 
społecznych, co jak sądzę, znakomicie daje się dostrzec w analizie debaty  

58 K. Dumała, Miasto nowoczesne w Królestwie Polskim, w: A. M. Drexlerowa (red.), Kul-
tura miejska w Królestwie Polskim, cz 1, 1815-1875, Warszawa. Kalisz-Lublin-Płock, Warszawa 
2001, s. 322. Z podobnych przesłanek wychodzą M. Błachowicz i A. Tabaka: „Mimo powsta-
nia kilku wielkomiejskich kamienic, trudno o gęsto i bezładnie zabudowanym Kalizu, po-
zbawionym wodociągów i kanalizacji, myśleć w kategoriach miasta nowoczesnego”, por. 
Dzielnica staromiejska. Od średniowiecznego miasta do międzywojennej „starówki”, „Życie Kali-
sza”, 2012, nr 1, s. 32. Wykładnia taka sprawdza się dla wspomnianych kryteriów osiągnięć 
cywilizacyjnych i istnienia infrastruktury, pragnę jednak zwrócić uwagę na pytania o przy-
czyny takiej sytuacji i jej kulturowy i intelektualny wymiar. 
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o lokalizacji, budowie, czy wreszcie roli dla miasta i jego przyszłości nowe-
go ratusza. Z zagadnieniem tym nierozerwalnie wiąże się również wyma-
gająca uwagi sprawa systemów projektowania w obrębie ówczesnej kultury 
architektonicznej, często sumowana pod równie nieoczywistą co nowocze-
sność kategorią historyzmu. 

5. HISTORYZM: PROBLEMY METODOLOGII HISTORII  
 ARCHITEKTURY WOBEC XIX WIEKU  59

Pośród pism takich filozofów współczesności jak J. F. Lyotard, J. Ha-
bermas czy M. Berman odnajdujemy negatywne sądy o architekturze hi-
storyzmu, służące do zaznaczenia własnego stanowiska wobec aktualnych 
wydarzeń takich jak postmodernizm  60. Przykładowo dla M. Bermana lon-
dyński Pałac Kryształowy jawił się jako liryczny symbol nowoczesności, 
nierozpoznany przez brytyjską burżuazję preferującą neostyle, co okazuje 
się być w tej interpretacji zwiastunem dotkliwego kryzysu, którego symp-
tomem ma być historyzm, rozumiany jako „praktyka kopiowania” stylów 
dawnych  61. Tego typu struktura narracyjna odsyła do długich dziejów hi-
storiografii modernistycznej, której nie mieszcząca się w wąskich katego-
riach „zapowiadania modernizmu” architektura XIX-wieku zawdzięcza 
swoją negatywną prasę; sytuacja ta mówi też dużo o ograniczeniach wyro-
słej w dużej mierze na poheglowskim gruncie historii architektury i historii 
sztuki  62. Warunki wstępu nie pozwalają na szerszą próbę omówienia roli, 
jaką odegrali w ugruntowaniu owego stereotypu „jałowego kopiowania” 

59 Niniejszy podrozdział stał się podstawą samodzielnego studium na temat zagad-
nienia historyzmu, napisanego przez mnie pod kierunkiem dr hab. Barbary Arciszewskiej, 
w ramach Tutorialu Collegium Invisibile w latach 2011-2012, pod tytułem „Ze studiów nad 
problemem historyzmu w polskiej historii architektury ostatniego półwiecza”, dostępnego 
na licencji CC pod adresem elektronicznym http://mgarchitecturehistorian.eu/MG_Ze%20
studiow%20nad%20problemem%20historyzmu.pdf, dostęp V 2014. 

60 J. Habermas, Modern and Postmodern Architecture, wykład wygłoszony na otwarciu 
wystawy „The Other Tradition: Architecture in Munich from 1800 up to Today”, Listopad 
1981, publ. min. w: M. C. Hays, Architecture Theory since 1968, Cambridge-London 1998, MIT 
Press, s. 412-428; J. F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, korespondencja 1982-1985, Warszawa 
1998, passim; M. Berman, Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu…, op. cit., s. 309. 

61 M. Berman, Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu... , op. cit., s. 309.
62 B. Bergdoll, European Architecture 1750-1890, Oxford-New York 2000, Oxford Univer-

sity Press, s. 1-2. Zagadnienia przewartościowań i wątpliwości metodologicznych podejmuje 
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nierzadko przeciwstawni sobie historycy jak Sir Nikolaus Pevsner czy Hans 
Sedlmayr  63. Przyczyny tej sytuacji tkwią tyleż w odczytaniu wieku XIX jako 
stulecia narastających w toku modernizacji i przemian społecznych kon-
fliktów – w tym konfliktów artystycznych rodzących wielość nierzadko 
sprzecznych narracji – ile w pokutującym miejscami do dziś, a zakorzenio-
nym w poheglowskiej historii sztuki klasyfikowaniu owego stulecia jako 
pozbawionego „własnego stylu”, jakoby wskutek zarzucenia kluczowego 
dla tego rodzaju opartych na analizie formalnej interpretacji procesów arty-
stycznych parametru: innowacji stylistycznej. Sądzę, że takie pojęcia jak hi-
storyzm czy eklektyzm, okazują się być przy bliższej analizie obszarem pię-
trzących się nieścisłości. Problem metod historii sztuki i architektury wobec 
zjawisk XIX-wiecznych staram się ujmować nie tyle w kategoriach prób do-
ciekania istoty historyzmu czy eklektyzmu, ile za pomocą postawy wska-
zującej na metodologiczny konstruktywizm tych kategorii, projektowanych 
przez historyków na badane zjawiska i związanych z wewnętrznymi pro-
blemami nauk humanistycznych. 

Powszechnie za moment przełomowy w stosunku do spuścizny doj-
rzałego i późnego wieku XIX zwykło się uważać sesję naukową w mona-
chijskim zamku Anif z 1963 roku, na której głos zabierali tacy badacze, jak 
N. Pevsner, Wolfgang Gotz czy Renate Wagner-Rieger, usiłujący dokonać 
systematyzacji zjawisk historyzmu jako dającej się badać za pomocą kate-
gorii faz rozwojowych epoki artystycznej lub praktyki ponadhistorycznej 
w sztuce  64. Od tego momentu także polska historia sztuki – w której to po-
wojennym pejzażu moment szczytowy niezwykle negatywnego wartościo-
wania architektury dziewiętnastowiecznej w nasączonych negacją katego-
riach w rodzaju „orgii eklektyzmu” wyznaczać może choćby tekst Andrzeja 
Krzysztofa Olszewskiego o specyficznie rozumianych koncepcjach stylu 
narodowego w teorii architektury polskiej  65 – włączyła się w trwającą w za-
sadzie do dziś próbę metodologicznego opisania podłoża zjawisk zwanych 

również, także i w kontekście historyzmu, Marvin Trachtenberg, Some Observations on Recent 
Architectural History, „The Art Bulletin”, t. 70, 1988, nr 2, s. 208-241, szczeg. s. 225 i nast. 

63 N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Od W Morrisa do W. Gropiusa, Warszawa 1978 
(oryg. Londyn 1936); H. Sedlmayr, Art in Crisis. The Lost Center, Nowy Brunszwik-Londyn 
2009 (oryg. 1948). 

64 Historismus und bildende Kunst, „Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts“, t. 1, 1965.
65 A.K. Olszewski, Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przeło-

mu XIX i XX wieku, „Sztuka i krytyka. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i hi-
storii sztuk, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką”, 1956, nr 3-4, s. 275-372. Jedną z nici 
przewodnich tej narracji jest analizowanie klasowo rozegranej kategorii/postulatu „swojsko-
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jako eklektyzm i historyzm w architekturze XIX wieku. Istotne wypowiedzi 
sformułowali między innymi Zofia Ostrowska-Kębłowska i Piotr Krakow-
ski. W artykule „Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX 
wieku” Z. Ostrowska-Kębłowska omówiła najistotniejsze propozycje inter-
pretacyjne współczesnej myśli europejskiej wobec historyzmu, wskazując 
na zależność budowanych przez historyków koncepcji od dyskursu moder-
nistycznej perswazji i historii heroicznej tegoż ruchu  66. 

Jednakże wnikliwa próba hermeneutycznego wyjaśnienia i zrozumie-
nia tego fenomenu – postrzeganego nadal jak się wydaje w totalistycznych 
kategoriach całościowego zjawiska historycznoartystycznego epoki – pod-
jęta przez autorkę zarówno wówczas, jak i pod koniec ubiegłego stulecia  67, 
okazała się prowadzić, oprócz niewątpliwie cennej krytyki stereotypowych 
sądów na ten temat, głównie do konstatacji o braku zadowalającej odpowie-
dzi na pytanie o przyczyny powstania historyzmu w architekturze  68. Rów-
nie klasycznym, do dziś niejednokrotnie przywoływanym obszarem myśli 
dotyczącym tego problemu są w polskiej historiografii prace P. Krakowskie-
go  69. W „Teoretycznych podstawach architektury wieku XIX” z 1979 roku, 
będących rozwinięciem wcześniejszego artykułu  70, badacz podjął próbę  

ści” architektury jako drogi wyjścia ze„skażonej” kapitalistycznym kosmopolityzmem sty-
lów historycznych sfery rzekomego upadku kulturowego i „bezdusznej architektury”.

66 Z. Ostrowska-Kębłowska, Problem historyzmu w badaniach nad architekturą wieku XIX, 
w: Myśl o sztuce. Materiały Sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974, Warszawa 1976, s 75-93, dyskusja: A. Labuda,  
A. Turowski, Z. Ostrowska-Kębłowska, s. 94-108. 

67 Eadem, Jeszcze raz o historyzmie XIX wieku, w: Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800-
1945, Materiały Seminarium Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 
16-17 października 1998, Szczecin 1999, s. 13-26.

68 Ibidem, s. 19. Z. Ostrowska-Kębłowska podnosi tu min. problem braku całościowych 
hipotez wyjściowych dla badaczy – jako skutku „nierozumienia historyzmu”, co powodować 
ma stałą jednostkowość prób. Postawić warto pytanie, czy tego rodzaju założenia praktyko-
wania nauki są realne, szczególnie w odniesieniu do XIX wieku. Dyskutując z Z. Ostrowską-
-Kębłowską, A. Turowski stwierdzał w 1974 roku: „Pierwsze pytanie nie powinno być pyta-
niem o założony historyzm i nie powinno być apriorycznie kierowane do sfery idei, ale winno 
być pytaniem o mnogość stereotypów oczekiwań, które obsługują społeczność, a zarazem 
funkcjonalizują sztukę”, por. przyp nr 66, s. 98 cytowanej dyskusji z Autorką. 

69 P. Krakowski, Wątki znaczeniowe w architekturze XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego” (dalej ZN-UJ), Prace z historii sztuki, z. 11, 1973; idem, Teoretyczne 
podstawy architektury wieku XIX, ZN-UJ, z. 15, 1979; idem, Fasada dziewiętnastowieczna, ZN-UJ, 
z. 16, 1981. 

70 Idem, Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm, w: Sztuka 2. poło-
wy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 
1973, s. 23-36.
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powiązania dziejów historyzmu rozumianego przezeń w kategoriach no-
wego światopoglądu filozoficznego dziewiętnastowiecznej Europy z za-
gadnieniami architektury, usiłując ustalić – zgodnie zresztą z, jak się wydaje, 
głównie ikonologiczną inspiracją – „głębokie struktury” zjawisk definiowa-
nych za pomocą kategorii epoki artystycznej. Ostatecznie jednak historyzm, 
rozumiany jako intelektualne zaplecze sztuki, jak i kategoria traktowana 
jako jego metoda twórcza – eklektyzm – uznane przez P. Krakowskiego za 
„pozytywne i zgodne z epoką” zostały tu usytuowane jako zjawiska przej-
ściowe. Wedle badacza byłyby one właściwe stuleciu i jedynie pośrednie na 
drodze do nowoczesności (której ukrytą poza tą narracją reprezentacją jest 
modernizm), w której przeszkodą okazuje się być właśnie druga połowa 
XIX wieku, następująca po „romantycznej” fazie historyzmu: W momencie, 
kiedy zostaje wyparty [eklektyzm okresu „romantycznego”, MG] w drugiej po-
łowie stulecia przez archeologicznie potraktowany puryzm stylowy, cały nurt histo-
ryzmu ostatecznie kostnieje i petryfikuje się w bezdusznym akademizmie  71. 

W sytuacji zdominowanej przez tego rodzaju dociekania, skupione 
głównie na powłoce stylowej, niezauważone pozostały, jak się wydaje, in-
teresujące propozycje Witolda Czesława Krassowskiego, by architekturę 
XIX wieku widzieć systemowo jako „odrębną formację geologiczną”, po-
dejmując tematy związane z warunkami jej produkcji i nieprzystawalności 
szeregu klasycznych kategorii artystycznych do sytuacji związanych z po-
wstaniem nowych warunków społecznego funkcjonowania architektury  72. 
Niestety, do naturalizacji negatywnej oceny tego okresu – niepoddającego 
się ramom interpretacyjnym historii sztuki rozumianej jako wyjaśnianie fe-
nomenów epok artystycznych – przyczyniły się niezwykle istotne publi-
kacje popularne, takie jak „Zarys dziejów architektury w Polsce” Adama 
Miłobędzkiego  73. Lata między 1870 a 1950 to w książce autorytetu polskiej 
historii architektury rozdział „Eklektyzm-Nowa Sztuka-Modernizm”, za-
wierający krótką i dosadną krytykę architektury publicznej jako narzędzia 
klas posiadających – nuworyszy potrzebujących historycznych „masek” 

71 Idem, Teoretyczne podstawy…, op. cit., s. 88. 
72 W. Krassowski, Aaestetyczna ozdoba w architekturze 2 poł. XIX wieku, w: Sztuka 2 poło-

wy XIX wieku..., op. cit., s. 137-150; idem, Problemy architektury polskiej między trzecią ćwiercią 
XVIII w. a drugą XX w. / The Problems of Polish Architecture of the Period from the Third Quarter of 
the 18 th century to the Second Quarter of the 20 th century, „Architektura”, 1978, nr 11-12, s. 41-
97., idem, Architektura XIX wieku, w: Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród-miasto. Materiały Sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, Warszawa 1979, s. 59-69. 

73 A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988, s. 292-295 i in. 
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dla własnej legitymizacji  74. To właśnie to zestawienie: burżuazja i eklek-
tyzm – łączy się z pojęciem, które także i w polskiej literaturze robiło sporą 
karierę. Mowa o „pompierskim stylu”  75, prześmiewczym, niezdefiniowa-
nym wprost określeniu zaczerpniętym wprost z francuskojęzycznej kry-
tyki artystycznej, występującym w zestawie ze słowami „przeładowanie”  
i „bez miary”, stosowanym do opisywania architektury synkretyzmu stylo-
wego takich budowli, jak krakowski teatr imienia Juliusza Słowackiego. Re-
pozytorium językowe odsyła więc ponownie do publikacji N. Pevsnera czy 
H. Sedlmayra i ich rodowodów w stylu „kultury kryzysu i aberracji”. Obec-
ne we wszystkich wydaniach popularnego, kształtującego opinię i nawy-
ki „Zarysu...” pozostają także paradygmaty stylometrycznego rozwoju ar-
chitektury w stronę pożądanego normatywu – praktyk modernistycznych. 
Dalszych kontrowersji, wynikających z przemieszania nietkniętych prze-
wartościowaniem, dziewiętnastowiecznych kategorii w rodzaju „stylu epo-
ki” z totalistycznymi propozycjami periodyzacji homogenicznie widzianego 
historyzmu rozumianego jako epoka dostarczają moim zdaniem takie pra-
ce, jak artykuł Wojciecha Bałusa „Zjawisko historyzmu w architekturze wie-
ku XIX. Próba opisu”  76, czy też obszerne publikacje Zdzisławy Tołłoczko  77. 
Przywołane pozycje eksploatują metodologicznie obszar pytań i dezydera-
tów wywodzących się właśnie z dziewiętnastowiecznych toposów historii 
sztuki – poszukujących „głębokiej struktury” doktryny historyzmu jako ka-
tegorii uznawanej za nadrzędną wobec nurtów artystycznych XIX wieku, 
czy też dokonujących podziału ówczesnej architektury na biologiczne fazy 
rozwojowe „wczesnego”, „dojrzałego” czy „późnego” stylu. 

Konstruktywna analiza krytyczna Irmy Koziny – „Aspekty stosowania 
pojęcia historyzm w badaniach nad architekturą niemiecką” – z 1998 roku  78 

74 Ibidem, s. 280. 
75 POMPIER – L’art pompier, literally “Fireman Art”, is a derisive late-nineteenth-century 

French term for large “official” academic art paintings of the time, especially historical or allegorical 
ones. It derives from the helmets with horse-hair tails, worn at the time by French firemen, which are 
similar to the Greek-style helmets often worn in such works by allegorical personifications, classical 
warriors, or Napoleonic cavalry (...), por. L’art pompier, w: WIKIPEDIA, http://en.wikipedia.org/
wiki/L’art_pompier, dostęp VIII 2012. 

76 W.Bałus, Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, „Dzieła i inter-
pretacje”, 1995, nr 3, s. 69-80.

77 Z. Tołłoczko, „Sen architekta” czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. 
Studia i materiały, Kraków 2002.; eadem, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX 
wieku. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków 2005. 

78 I. Kozina, Aspekty stosowania pojęcia historyzm w badaniach nad architekturą niemiecką 
XIX wieku, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 23, 1998, nr, s. 141-171.
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wniosła w sytuację polską szereg istotnych przewartościowań dotyczących 
między innymi tak zwanych „neostylów” historyzmu i nie dającego się spro-
wadzić do wtórnej relacji stosunku architektów do przeszłości. Jedna podję-
ta przez badaczkę próba powiązania dyskursu architektonicznego z myślą 
filozoficzną K.F. Schlegla – rozumiana jako zbliżenie się do epoki i stojącego 
za dziełem środowiska intelektualnego – również wskazuje, jak sądzę, bar-
dziej na problematyczny status historyzmu jako konceptu „głębokiej struk-
tury” dziewiętnastowiecznego dyskursu architektonicznego, niż na możli-
wości wyjaśnienia czy przeniknięcia tak postawionych problemów. Istotną 
zasługą I. Koziny jest rozpoznanie szeregu krzywdzących i zaciemniających 
badania nad XIX wiekiem stereotypów „pomodernistycznej historii sztuki”, 
jak i jasne wskazanie rzeczy podstawowej, a jednak problematycznej nadal 
dla wielu poszukujących „ukrytego powodu” nieprzepracowanej metodolo-
gicznie kategorii historyzmu: jedną z cech sztuki XIX wieku była duża różnorod-
ność postaw artystycznych, dopuszczająca równocześnie istnienie szeregu przeciw-
stawnych tendencji  79. 

Historyzm w architekturze uznawany był i jest do dziś za wyraz postawy za-
chowawczej i konserwatywnej i nie kojarzy nam się z żadnym rewolucjonizmem,  
a więc nowatorstwem  80 – pisała jeszcze pod koniec ubiegłego wieku Z. Ostrow-
ska-Kębłowska, próbująca podsumować trwające od kilkudziesięciu lat de-
baty nad architekturą dziewiętnastowieczną. Niestety, programowe stwier-
dzenie tego rodzaju, sugerujące związek architektury nie zapowiadającej 
modernizmu z konserwatyzmem, ma charakter wysoce reduktywnego 
uproszczenia. Jego skutkiem w praktyce pisania może się okazać niemoż-
ność dostrzeżenia w dziewiętnastowiecznej produkcji architektonicznej 
zjawisk rewolucjonizujących życie miejskie i pole społeczne. Tymczasem 
bliższe podjęcie wątków dotyczących związków między oświeceniem, no-
woczesnością a architekturą może dać, jak sądzę, istotny impuls do zapro-
ponowania nieco innych horyzontów interpretacyjnych, porzucających 
dominację jeszcze poheglowskich wątków metodologicznych na rzecz 
szerszego niż dotąd, pragmatycznego powiązania architektury XIX-wieku 
z procesami społecznymi. Pod tym hasłem kryją się takie zagadnienia, jak 
nowy status dyskursu architektonicznego jako nauki, utowarowienie pro-
dukcji budowlanej i jej komercyjny rynek promocji, demokratyzacja spo-
łecznego dostępu do wyznaczników prestiżu („stylu”) i dystrybucji dóbr  

79 Ibidem, s. 160.
80 Z. Ostrowska-Kębłowska, Jeszcze raz o historyzmie…, op. cit., s. 19. 
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w klasowym społeczeństwie, w tym kultury, nowe media rozpowszechnia-
nia architektury i jej percepcji, nowe koncepcje historii, państwo narodowe, 
czy potrzeba i przekonanie o możliwości adekwatnej reprezentacji  81.

Jak zauważył Barry Bergdoll we wprowadzeniu do popularnej syntezy 
„European Architecture 1750-1890”, zjawiska występujące w architekturze 
około roku 1800 sugerują kres możliwości budowania narracji narzędzia-
mi wczesnej historii sztuki – kategoriami formalistycznymi  82. Należy pod-
kreslić, że zjawiska dziewiętnastowieczne, wbrew próbom odniesienia ich 
jedynie do sztucznie wygenerowanego podziału na „architekturę XIX wie-
ku”, wiele zawdzięczają procesom kształtujących się nowoczesności spo-
łeczeństw europejskich od XVIII wieku, zwracając uwagę na kwestie prze-
mian społecznych warunkujących powstawanie architektury, czy choćby 
jej utowarowienie i włączenie w procesy budowania nowych tożsamości 
społecznych i narodowych  83. Jednocześnie warto przywołać konstatację 

81 Podobne akcenty podejmuje min. H. Grzeszczuk-Brendel, wskazując na budowanie 
– w tym poprzez architekturę – przez mieszczaństwo i burżuazję własnego systemu odnie-
sień historycznych na bazie form uznanych za prestiżowe i wartościowe; nie jest to oczy-
wiście rozpoznanie nowe, ale istotnie jak sądzę zwracające uwagę na perswazyjne wartości 
architektury jako wyznacznika klasowego statusu. Por. eadem, Miasto rezydencjonalne w bur-
żuazyjnym świecie, w: Polis-Urbs-Metropolis. Materiały LIX ogólnopolskiej sesji naukowej Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010, Warszawa 2011, s. 149-159.

82 B. Bergdoll, European Architecture 1750-1890, Nowy Jork 2000, Oxford University 
Press, s. 1. 

83 Sygnalizowane tu roboczo zagadnienia, integralnie związane z przemianami archi-
tektury, naświetlają m. in. takie publikacje, jak: S. Lavin, Quatremere de Quincy and the Inven-
tion of a Modern Language of Architecture, Cambridge 1992, MIT Press; M. Grignon, J. Maxim, 
Convenance, Caractre, and the Public Sphere, “Journal of Architectural Education”, t. 49, 1995, 
nr 1, s. 29-37; I. de Sola-Morales, The Origins of Modern Eclecticism: The Theories of Architecture 
in Early Nineteenth Century France, “Perspecta”, t. 23, 1987, s. 120-133, czy też kontrowersyjna 
książka A. Pereza-Gomeza, Architecture and the Crisis of Modern Science, Cambridge 1984, MIT 
Press. Studia tego rodzaju podkreślają, że na przełomie XVIII – XIX wieku następuje kulmi-
nacja procesów redefinicji dyskursu architektonicznego, który staje się autoreferencyjny. Od 
czasów J. N. L. Duranda witruwianizm będzie ostatecznie jedną z operacyjnych kategorii  
i porządków, używanych w procedurach projektowych pośród wielu innych możliwych 
modeli i badanych przez historyków estetyk. Historia rozumiana w kategoriach filozofii 
dziejów Hegla, jako proces może być kontrolowana, manipulowana i „rozwijana” jako gene-
rator nowych jakości i traktowana jako operatywny model historyczny przez architektów; na 
ten temat oprócz wątków z publikacji P. Krakowskiego por. w nowszym ujęciu B. Bergdoll, 
Archeology vs. History. Heinrich Hübsch’s Critique of Neoclassicism and the Beginnings of Histori-
cism in German Architectural Theory, “Oxford Art Journal”, t. 5, 1983, nr 2, s. 3-12. Ta świecka, 
progresywna, związana z nowoczesnością akumulacja dawnych doświadczeń, danych i na-
rzędzi wizualnych zyskujących nowe znaczenia w nowych realiach zaważy, jak się wydaje, 
na XIX-wiecznych praktykach architektury. 
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Bergdolla, że mimo krytyki narracji modernistycznych niewiele zaoferowa-
no w zakresie szerszych interpretacji architektury między 1750-1890; po-
trzeba krytycznego przepisywania dotychczasowej historiografii wydaje się 
więc uzasadniona  84. Zdaniem badacza, w interesującym nas okresie archi-
tektura staje się praktyką samoświadomą i eksperymentalną jak nigdy do-
tąd, odpowiadając na wielką skalę potrzeb i zamówień społecznych czy po-
litycznych. W takim ujęciu kategorię historyzmu jako epoki zastępuje wizja 
dynamiczna – konkurujące ze sobą teorie, modele pluralizmu estetycznego 
i synkretyzm stylowy, wielość formuł przestrzennych i znaczących cech for-
malnych architektury. Architektury, która w XIX wieku nie tylko na niezna-
ną wcześniej skalę prowadzi eksperymenty kontynuujące dawne dyskursy, 
ale i posiada zdolność reprezentacji i komunikacji znaczeń oraz dostoso-
wywania się do potrzeb państw, organizacji, grup społecznych, gospodarki  
i przemysłu. Fundamentalnie nowa jest tutaj wizja samoświadomości histo-
rycznej, podporządkowanej naukowemu badaniu dziejów i linearnej kon-
cepcji czasu związanej z postępem. Między innymi te elementy, w połącze-
niu z istotną dla zachodnioeuropejskiej tożsamości kategorią reprezentacji, 
tu rozumianej najszerzej jako praktyka społecznego konstruowania przed-
stawień zjawisk i rzeczy, podporządkowywania sobie za ich pomocą rze-
czywistości  85 – dają podstawy do wykorzystywania stylów historycznych 
(rozumianych jako zbudowane przez praktyki historii sztuki konstrukcje 
„epok stylistycznych”) dla budowania nowoczesnych tożsamości, bądź re-
prezentowania określonych wartości w urbanizującej się kulturze ciągłej 
zmiany. W propozycji B. Bergdola także odpowiedź architektury na roz-
wój współczesnej nauki – np. psychologii – ma istotny wpływ na krajobraz 
XIX-wiecznej praktyki projektowej, podobnie jak pojawienie się zupełnie 
nowej publiczności wskutek demokratyzacji, wykształcenia się autorefe-
rencyjności dyskursu architektonicznego jako nauki posiadającej własnych 
badaczy, krytyków i odbiorców, czy wreszcie w pojawieniu się teorii na-

84 B. Bergdoll, European Architecture…, op. cit., s. 2.
85 Na temat procesów konstruowania znaczeń w ujęciu krytyki kulturowej, por. S. Hall, 

The Work of Representation. Cultural Representations and Sygnifying Practices, Londyn 1997. Bli-
skie jest mi w tym momencie także użycie pojęcia reprezentacji przez Timothy’ego Mitchella 
w badaniach postkolonialnych, gdzie postrzega on europejską tożsamość nowoczesną mię-
dzy innymi jako „bycie widzianym i podporządkowanie Innych za pomocą wzroku”, kon-
struując wizję „świata jako wystawy”. Por. idem, np. Egipt na wystawie świata, Warszawa 2001. 
Por. także D. Summers, Representation, w: R. S. Nelson, R. Schiff, (red.), Critical Terms for Art 
History, The University of Chicago Press, Chicago-Londyn 1996. 
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cjonalistycznych i konsumpcjonizmu. Bez zrozumienia debat politycznych, 
struktur społecznych i ich przemian, użycie takiego czy innego kodu wizu-
alnego przez architektów okazuje się być więc w XIX-wieku trudne do ba-
dania, podkreśla amerykański historyk architektury  86. 

W mojej ocenie inspiracje i ramy metodologiczne tego typu wyzna-
czają najbardziej pragmatyczny, powiązany z polem społecznym, odbiór 
XIX-wiecznej architektury, w której zróżnicowanych środowiskowo, poko-
leniowo czy geograficznie praktykach mogły przenikać się zarówno prze-
konania o kulturowej innowacji, jak i konserwowaniu istniejących porząd-
ków czy marzenia o powrocie do wizji „idealnych” społeczeństw  87. Postawę 
taką chciałbym zaproponować, nie prowadząc jednocześnie do negacji in-
nych i podejmowanych dotąd problemów, takich jak obecność koncepcji 
historiozoficznych czy kategorii stylu w różnych dyskursach, jednocześnie 
jednak wystrzegając się ich socjologicznej ekstrapolacji na całe pole badaw-
cze. Mająca wysoką wartość kulturową różnorodność nowożytnych estetyk 
i postdurandowskiego modelu projektowania, stopione w synkretyczną, 
reprezentacyjną całość nowego kaliskiego ratusza z lat 1887-1890 nie będą 
więc w tym kontekście jedynie przedmiotem neostylowych taksonomii, sy-
tuujących architekturę na osi ocenianej z punktu widzenia „drogi w stro-
nę modernizmu” czy sądów o konserwatywnym nacechowaniu zlecenio-
dawców czy też skłonnościach architektów do konkretnego pierwowozoru 
historycznego. Nie odrzucając możliwości wynikających z tradycyjnych 
metod chciałbym wykazać, że wartości architektoniczne kaliskiego gma-
chu magistrackiego mogą stać się istotnymi elementami szerszego projek-
tu opisywania nowoczesności i wielkomiejskości nadgranicznej stolicy gu-
berni Imperium Rosyjskiego, jednocześnie będąc na przykład narzędziami 
budowania politycznego kapitału polskich środowisk – liczących na wpro-
wadzenie samorządu miejskiego w Królestwie. Propozycja, by porzucając  
w historii architektury próbę znalezienia „głębokich struktur”, modelują-
cych homogenicznie rozumiany historyzm, dokonać zwrotu w stronę pola 
społecznego, odsyła nas w tym momencie do pytań o aktorów tytułowej 
„negocjacji nowoczesności”. 

86 B. Bergdoll, European Architecture…, op. cit., s. 154.
87 Por. np. części krytyczne antologii A. Harrison-Moore, D. C. Rowe (ed.), Architec-

ture and Design in Europe and America 1750-2000, 2006, Blackwell Anthologies in Art History.
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6.  PERSPEKTYWA WŁADZY, PERSPEKTYWA IMPERIUM:  
 NEGOCJACJE

Specyfika omawianego obszaru pod względem relacji imperialnej wła-
dzy rosyjskiej i jej związków z miejskimi elitami Kalisza nie powinna jak 
sądzę pozostać bez komentarza. W naszej historiografii nie brak propozycji, 
by polski los w imperium rosyjskim rozważyć w kategoriach perspektywy 
badań postkolonialnych  88. Zdaniem Jana Kieniewicza, choć nie istniał ro-
syjski projekt kolonialny w znaczeniu praktyk mocarstw zachodnioeuro-
pejskich, to jednak Rosja carska zbudowała system skolonizowany od we-
wnątrz  89. Odpowiedzią na dominację rosyjską była próba modernizacji, najpierw 
podejmowana przez elity, potem rozszerzona na środowisko przemysłowe i miej-
skie, a po uwłaszczeniu przyjdzie czas także na orientację modernizacyjną na wsi  90, 
zauważył w tym kontekście J. Kieniewicz, podkreślając, że modernizacja  
w Królestwie Polskim odbywała się w XIX wieku poprzez struktury impe-
rium – dominujące, choć nie panujące  91. W polskiej historii sztuki problem 
XIX-wiecznej imperialnej polityki Rosji czy Niemiec i nacjonalizmów został 
już dawno podjęty i doczekał się szeregu opracowań, podejmujących szcze-
gólnie tematy inwestycji realizowanych przez władze, takich jak program 
budowy cerkwi czy rusyfikacja przestrzeni miejskiej  92. Także i w przypad-

88 J. Kieniewicz, Polski los w imperium rosyjskim jako sytuacja kolonialna, w: idem, Ekspan-
sja, kolonializm, cywilizacja, Warszawa 2008, s. 244-262; por. także L. Gandhi, Teoria postkolo-
nialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

89 J. Kieniewicz, Polski los…, op. cit., s. 258.
90 Ibidem, s. 255.
91 Ibidem, s. 262.
92 Por. np. P. Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-

1915, Warszawa 1991; D. Konstantynow, P. Paszkiewicz (red.), Kultura i polityka. Wpływ po-
lityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego 1772-1915, Warszawa 
1994; P. Paszkiewicz, W służbie Imperium Rosyjskiego, 1721-1917.Funkcje i treści ideowe rosyj-
skiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami, Warszawa 
1999, D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz (red.), Nacjonalizm w sztuce i historii 
sztuki 1789-1950, Warszawa 1998; P. Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa 
Polskiego narzędziem integracji z Imperium rosyjskim, Poznan 2004; Z. Pałat, Architektura a polity-
ka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań 
2011. W kontekście badanego obszaru i okresu por. także W. Baraniewski, Między opresją  
a obojętnością. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w XX wieku, (2004), wersja elektronicz-
na na portalu CULTURE. PL: http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_
asset_publisher/eAN5/content/miedzy-opresja-a-obojetnoscia-architektura-w-polsko-
rosyjskich-relacjach-w-xx-wieku, dostęp VI 2012. 
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ku Kalisza możemy mówić o istnieniu literatury dotyczącej zarówno bar-
dzo interesującego problemu oficjalnej polityki gubernatora Michała Pio-
trowicza Daragana wobec Polaków (urzędował 1883-1902), jak i inwestycji 
mających manifestować prymat samodzierżawia  93. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze uwagi i jedynie zarysowany wstępnie 
problem perspektywy postkolonialnej, sądzę, że badania nad architekturą 
ratusza kaliskiego nie mogą obyć się bez uwzględnienia zagadnień takich 
jak koncepcje polityczne ścierające się w polityce rosyjskiej wobec dawnego 
Królestwa Polskiego w tym czasie i problem ich nietotalnego, a negocjacyj-
nego charakteru  94. Przekonanie to opieram na stwierdzeniu, że stanowiły 
one zaplecze dla sytuacji lokalnej, gdzie przenikały się różne grupy intere-
sów politycznych: rosyjskie władze, polska inteligencja, niemieccy, żydow-
scy i polscy przemysłowcy czy mieszczanie. Mowa o przestrzeni, w której 
stosunkowo liberalne rządy gubernatora M. Daragana, owocujące między 
innymi zgodą na realizację nowego magistratu w tak rozbudowanej formie, 
wytworzyły w mojej ocenie szczególny, pełen niejednoznaczności obraz po-
między instytucjonalną rusyfikacją, obietnicą liberalizmu i pragmatyzmem 
politycznym. Była to sytuacja, która z punktu widzenia struktur całkowicie 
zależnych od władzy gubernatorów zarządów miejskich mogła się jawić 
stale jako moment w przedeniu samorządu miejskiego w Królestwie, nasy-
cony obietnicą zmiany, która nie następowała na szczeblu administracyj-
nym. Wątek dotyczący roli wieloletnich rządów wspomnianego guberna-
tora w Kaliszu – postrzeganych do dziś jako inicjowany przez rosyjskiego 
dostojnika i krąg elit miejskich okres modernizacji miasta i budowania 
podstaw jego rozwoju w wieku XX – jest szczególnie interesujący w kon-
tekście cytowanych przed momentem uwag J. Kieniewicza. Rola architek-
tury w tej sytuacji byłaby widziana wedle propozycji Michaela Foucaul-
ta, wskazującego, że budowle nie mają inherentnie nadawanych znaczeń  

93 Z nowszych pozycji por. np. A. Kijas, Rosjanie w Kaliszu i guberni kaliskiej na przełomie 
XIX/XX wieku (do 1914r.), w: K. Walczak, E. Andrysiak (red.), Kalisz – miasto otwarte. Mniej-
szości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej, Kalisz 2006, s. 70-79; M. Błachowicz, 
A. Tabaka, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s. 199-201 (o gubernatorze M.P.Daraganie); D. Płó-
cienniczak, Budynki cerkiewne Kalisza w XIX i XX wieku, w: I. Barańska (red.), W kręgu kaliskich 
badań nad sztuką…, op. cit., s. 40-61.

94 A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz (red.), Unifikacja za wszelką cenę? Sprawy polskie w poli-
tyce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2002. Przykładem tej sytuacji może być 
choćby rywalizacja różnych organów władzy i interesów konkretnych środowisk wokół po-
lityki generał-gubernatora warszawskiego.
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ideologicznych  95. Założenie, które przyjmuję, sprzeciwiając się narracjom to-
talizującym rolę architektury tego czasu jako nacjonalistycznej reprezentacji 
o trwale ustalonej, niezmiennej i całościowej tożsamości  96 streszczają słowa 
francuskiego filozofa: To, co jest zawsze interesujące, to wzajemna interakcja. 
Nie zaś prymat tego nad innym, co nigdy nie ma żadnego realnego znaczenia  97. 

7. PODSUMOWANIE I PODSTAWY ŹRÓDŁOWE PRACY

Starając się zarysować w powyższym rozdziale najistotniejsze kierun-
ki badawcze i zaplecze metodologiczne, miałem jednocześnie świadomość 
własnych niedostatków i różnorodności podejmowanych problemów, co 
zapewne skutkować musi tylko cząstkowym wyczerpaniem argumentów. 
Powstanie niniejszej pracy postrzegam nie jako zwieńczenie pewnego frag-
mentu badań nad architekturą miasta, ale jako ich początek, otwarty na re-
definicje i krytyki. Zdaję sobie sprawę, że wobec zarysowanej perspekty-
wy metodologicznej, obliczonej na szerszy projekt badawczy, w niniejszym 
tekście poruszam jedynie niektóre wątki, szczególnie w odniesieniu do sy-
tuacji historycznego funkcjonowania gmachu ratusza. Pracując na materia-
le badawczym dotyczącym Kalisza – mającym, z racji zniszczenia miasta 
w 1914 roku i późniejszych wyburzeń niemal wyłącznie charakter tekstu 
i medium wizualnego – tym bardziej czułem się zobligowany do refleksji 
nad specyfiką językowego porządku narracji historycznych i naszej rela-

95 Space, Knowledge, and Power, wywiad Paula Rabinowa z Michelem Foucault, “Sky-
line”, 1982, cyt. Za M. C. Hays (ed.), Architecture theory since 1968, MiT 1998, s. 428-439; por. 
także P. Rabinow (red.), The Foucault Reader, New York 1984, s. 239-256. Na temat reinter-
pretacji myśli M. Foucaulta w zakresie “zwrotu przestrzennego” w humanistyce por. także  
G. Wright, Cultural History: Europeans, Americans, and the Meanings of Space, „Journal of the 
Society of Architectural Historians”, t. 64, 2005, nr 4, s. 436-440.

96 W kategorii dyskusyjnych przykładów narracji tego typu por. np. M.Wiraszka, Ma-
nifestacja carskiej polityki imperialnej na przykładzie miast administracyjnych guberni podolskiej, w: 
Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki poświęconej pamięci profesora Szczęsnego Dettlofa (1878-1961) w 130 rocznicę urodzin, Toruń 
13-15 listopada 2008, Warszawa 2009, s. 267-279. Zdaniem Autorki, widzącej Rosję Mikołaja I 
jako totalitarne imperium i operującej homogeniczną kategorią władzy skupionej w jednym 
„centrum”, „Zhierarchizowany porządek, który obrazował ścisły związek władzy i religii w 
Imperium Romanowów, były, jak większość rzeczy w Rosji, dziełem jednego architekta – 
cara Piotra Wielkiego”, por. s. 279.

97 Space, Knowledge, and Power…, op. cit., s. 438. 
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cji z przeszłością, złudnie „dostępną” poprzez tekst i obraz fotograficzny. 
Przywołując w tym miejscu Haydena White’a i jego kluczową, jak sądzę, 
tezę o narracyjnym porządku naszego ujmowania rzeczywistości historycz-
nej i jej konstruktywistycznym wymiarze pragnę zaznaczyć partykularną 
poetykę własnej narracji, nie roszcząc sobie prawa do sądów docierających 
do „prawdy historycznej” ani „pełnego obrazu”  98. Wychodząc z kręgów 
poststrukturalnych inspiracji nie staram się również ukrywać otwartego 
na krytykę własnego bagażu konceptualnego, mieszczącego predylekcję 
do określonych pojęć, koncepcji czy praktyk. Starałem się ogólnie wskazać 
na pojęcia, jakie wyznaczają horyzonty niniejszej pracy; mam jednocześnie 
świadomość, że w jej ramach tylko niektóre pytania znajdą odpowiedzi. 
Doświadczenia te wnoszę do niniejszego projektu badawczego, oscylując 
być może pomiędzy sympatiami do pragmatyzmu a specyficznym dla hi-
storyka, w tym wypadku historyka architektury, nie dającym się zupełnie 
pominąć poczuciem melancholii za czymś bezpowrotnie utraconym i nie-
możliwym do osiągnięcia  99. 

Po zakończeniu refleksji metodologicznych, pozwolę sobie w tym 
miejscu krótko zrekapitulować obraz podstawy źródłowej i bibliograficznej 
niniejszej pracy. W swych poszukiwaniach starałem się uwzględnić jak naj-
pełniejszą liczbę dostępnych zbiorów archiwalnych, prowadząc kwerendy 
problemowe i ikonograficzne w takich instytucjach jak Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum 
Państwowe w Kaliszu, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Narodo-
we w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Muzeum Okręgo-
we Ziemi Kaliskiej, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu i innych. Kwerendy 
te, szczególnie w zakresie akt dawnego Rządu Gubernialnego Kaliskiego 
(Archiwum Państwowe w Łodzi), nieznanych dotąd pozostałości akt bu-
dowlanych z tego urzędu, rewindykowanych po 1945 roku z Rosji (zbio-
ry kartograficzne Archiwum Głównego Akt Dawnych) jak i dokumentacji 
ikonograficznej (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Narodowe 
w Warszawie) przyniosły szereg interesujących materiałów źródłowych, 

98 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyń-
skiego, Kraków 2000 (wyd. II Kraków 2010). 

99 M. A. Holly, Mourning and Method, “The Art Bulletin”, t. 84, 2002, nr 4, s. 660-669; 
eadem, The Melancholy Art, “The Art Bulletin”, t. 89, 2007, nr 1, s. 7-17 i dyskusja nad tezami 
Autorki tamże. 
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ikonografii i planów architektonicznych, które wobec zniszczenia gmachu 
ratusza okazują się być bezcennymi dla badacza  100. Drugim komplemen-
tarnym obszarem kwerendy była praca ze źródłami drukowanymi z epo-
ki, przede wszystkim w obszarze niezwykle istotnych roczników kaliskiej 
prasy z lat 1871-1914 – „Kaliszanina”  101, „Gazety Kaliskiej”, relacjonujących 
budowę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem ratusza – jak i w pew-
nym stopniu także licznych na przestrzeni lat kalendarzy, mających formę 
wielowątkowych informatorów i publikacji literacko-naukowych zarazem, 
przynoszących szereg informacji, m.in. o środowisku architektonicznym  102. 
Starałem się również uwzględnić obecność tematyki kaliskiej na łamach 
prasy krajowej, korzystając z niejednokrotnie bezcennych roczników „Prze-
glądu Technicznego”, „Kraju”, „Kurjera Warszawskiego”, czy „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Równie dużą wartość dla historyka posiadają dziś zacho-
wane wybiórczo publikacje okolicznościowe z epoki, albumy, czy wresz-
cie książki pamiątkowe, przewodniki, szersze opisy Kalisza w wydawnic-
twach naukowych i popularnych o zasięgu ogólnokrajowym. 

Szeroką gamę materiałów źródłowych należy zestawić z równie ob-
fitym przekrojem opracowań historycznych dotyczących Kalisza w wy-
miarze architektury, historii politycznej, ekonomicznej i społecznej. War-
to zaznaczyć, że bogatego rozeznania bibliograficznego w zakresie źródeł  
i opracowań dostarcza korpus tworzonych od kilkudziesięciu lat biblio-
grafii tematycznych historii Kalisza i dokumentów jego życia społeczne-
go, przygotowywany przez pracownię bibliografii Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk  103. Nie podejmując się wymienienia w tym momencie 

100 Na temat materiałów archiwalnych do architektury miasta por. E. Schlender, Ar-
chitektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, w: Portret miasta…, op. cit., s. 9-20. Por. również 
C. Ohryzko-Włodarska, Akta do dziejów Kalisza w Archiwum Łódzkim, w: A. Gieysztor (red.), 
Osiemnaście wieków Kalisza, t.3, Poznań 1962, s. 397-439. 

101 Warto odnotować, iż w 2013 roku staraniem Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu do 
Polski trafiły niektóre z brakujących od okresu ostatniej wojny światowej roczników „Kali-
szanina” – 1885, 1886, 1887; udostępniła je w wersji elektronicznej Rosyjska Biblioteka Na-
rodowa; por. AT, Skarby z Rosji trafiły do Kalisza, „Życie Kalisza”, 2013, nr 17, s. 15. Kolejnym 
efektem dwustronnej wymiany wydawnictw było przesłanie przez RBN wiosną 2014 roku 
kolejnych roczników „Kaliszanina” – 1878, 1883, 1891. Tym samym komplet tego wydawnic-
twa ponownie znalazł się w Kaliszu.

102 E. Steczek-Czerniawska, Kalendarze kaliskie. Bibliografia, Kalisz 1994. 
103 Lista pozycji informacji naukowej znajduje się w bibliografii; por. również http://

www.ktpn.kalisz.pl/wydawnictwa.html, dostęp VII 2012. Problem bibliografii literatury  
o mieście podejmowano już w wieku XIX i latach międzywojennych, por. min. S. Dybowski, 
W sprawie bibliografii literatury o Kaliszu, Kalisz 1928. 
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wszystkich autorów opracowań naukowych, istotnych w różnym stopniu 
dla pracy – a zawartych w bibliografii – wymienię choćby kilka postaci spo-
śród wspomnianych już badaczy Kalisza, takich jak Iwona Barańska, Maciej 
Błachowicz, Joanna Bruś-Kosińska, Barbara Czechowska, Władysław Ko-
ścielniak, Bogumił Kunicki, Edward Polanowski, Anna Tabaka. Starałem się 
również wykorzystać potencjał zarówno publikacji w czasopismach i perio-
dykach naukowych, by wymienić choćby „Rocznik Kaliski” czy „Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, jak i w prasie, takiej jak „Zie-
mia Kaliska”, „Kalisia Nowa” czy „Życie Kalisza”. Korzystając z mediów 
elektronicznych podjąłem również kwerendę w zasobach licznych porta-
li historycznych, poświęconych Kaliszowi, takich jak „Kalisz w internecie” 
czy „Stary Kalisz”  104. Jestem jednak świadom, że zarówno przeprowadzo-
ne kwerendy archiwalne, bibliograficzne i ikonograficzne, jakkolwiek sta-
nowiąc istotny i interesujący materiał historyczny, nie dają odpowiedzi na 
szereg nurtujących pytań. Zdając sobie sprawę także z własnych braków  
i ograniczeń mam jednak nadzieję, że prezentowane w tej pracy materiały 
i interpretacje przyniosą nowe spojrzenie na kulturę architektoniczną Kali-
sza XIX-XX wieku, a mimo zawężenia spektrum, przyczynią się do rozwoju 
dalszych badań nad dziejami tego niezwykłego miasta, prowokując do dys-
kusji i nowych studiów.

104 Lista mediów elektronicznych znajduje się w bibliografii.
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II. HISTORIA POWSTANIA NOWEGO  
GMACHU RATUSZA W KALISZU  
W DZIEWIĘTNASTYM STULECIU

1. KALISZ JAKO OŚRODEK MIEJSKI W POŁOWIE XIX WIEKU 

Gdy na przełomie 1866/67 roku, na mocy rosyjskiej reformy administra-
cyjnej dawnego Królestwa Polskiego Kalisz po 23-letniej przerwie ponownie 
stał się stolicą jednej z 10 guberni „Kraju Przywiślańskiego”, w świadomości 
mieszkańców tego blisko 13-tysięcznego ośrodka żywa musiała być pamięć 
o gwałtownych wydarzeniach, jakie zaledwie kilkanaście lat wcześniej po-
grążyły miasto w zamęcie. W 1852 roku grasująca w całym kraju epidemia 
cholery zebrała spore żniwo, a pożar dzielnicy żydowskiej strawił 56 do-
mów i starodawną synagogę. Kolejne dwa lata przyniosły kryzysowe apo-
geum: w 1854 roku wskutek wielkiej powodzi zapanował głód, wybuchły 
zamieszki. Kalisz, który w dynamicznej erze rządowej modernizacji Króle-
stwa Polskiego w okresie pokongresowym jawił się w zamierzeniach cara 
Aleksandra I jako nadgraniczny salon Cesarstwa na zachodzie, wręcz pierw-
sze po Warszawie miasto  1 – poddawane intensywnej, nowoczesnej regulacji 
urbanistycznej i otrzymujące nową identyfikację prestiżową dzięki klasycy-
stycznej architekturze publicznej – w połowie XIX wieku funkcjonował jako 
ośrodek pogrążony już nie tylko w stagnacji, ale w regresie. Niestety Kalisz nie 
stał się miastem fabrycznym, a począł żyć niezdrowym życiem miasta urzędniczego  2 
pisał o tym okresie na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej znany 

1 K. Dumała, Kalisz, w: A. M. Drexlerowa (red.), Kultura miejska w Królestwie Polskim, cz. 
1, 1815-1875. Warszawa. Kalisz-Lublin-Płock, Warszawa 2001, s. 150. 

2 A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego Miasta Kalisza. Wydanie Jubi-
leuszowe (1886-1911r.), Kalisz 1911, s. 35-36. 
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adwokat, naukowiec, historyk, polityk i kaliski poseł do Dumy Rosyjskiej, 
Alfons Parczewski. W przeddzień powstania listopadowego Kalisz, stolica 
nadgranicznego województwa, którego teren w ciągu kilkunastu lat pokry-
ła sieć nowych traktów komunikacyjnych łączących przebudowywane mia-
sta i nowo zakładane osady fabryczne, liczył 10 670 mieszkańców, osiagając 
znaczący wzrost wobec katastrofalnego wyludnienia po pożarze pustoszą-
cym miasto pod koniec XVIII wieku i sytuacji demograficznej w pierwszych 
latach istnienia Królestwa  3. W gabinetach nowo wzniesionego, monumen-
talnego gmachu Komisji Wojewódzkiej nie spodziewano się wówczas za-
pewne, że w przeciągu następnych 30 lat miasto zyska jedynie 2 tysiące 
mieszkańców. Podcięta wydarzeniami powstania listopadowego i jego re-
perkusjami autonomia władz Królestwa, zmiana kursu politycznego w Pe-
tersburgu, jak i nieudana próba kapitalistycznej industrializacji i moderni-
zacji prowadzonej przez rząd  4, ostatecznie postawiły nadgraniczny Kalisz 
w sytuacji ośrodka zdegradowanego do roli miasta powiatowego (1844), 
pozostającego jedynie – przynajmniej z perspektywy A. Parczewskiego – 
centrum władz sądowych i ośrodkiem życia towarzyskiego ziemiaństwa  5.

Struktura przestrzenna miasta była w połowie stulecia efektem pro-
jektów urbanistycznych, zrealizowanych w obrębie zastanego, średnio-
wieczno-nowożytnego układu miejskiego na przełomie XVIII/XIX wieku  
i w okresie konstytucyjnym Królestwa. Koniec osiemnastego stulecia pozo-
stawił Kalisz w stanie ruiny po wielkim pożarze z 13 września 1792 roku, 
w czasie którego spustoszeniu uległ między innymi ratusz, znajdujący się 
we wschodniej części bloku śródrynkowego. Była to budowla wielokrot-
nie przebudowywana i rozbudowywana po pożarach, a sięgająca w naj-
starszych fragmentach być może końca XIV-XV wieku  6. W ramach prac 

3 J. Raszewska, Rozwój zaludnienia miasta Kalisza w latach 1793-1939, „Rocznik Kaliski”, 
t. 2, 1969, s. 30. 

4 J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospodar-
stwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w., Warszawa 1964. 

5 A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego..., op. cit., s. 36.
6 Pierwsza wzmianka na temat ratusza miasta lokacyjnego pochodzi z 1426 roku.  

W 1537 siedziba rajców miejskich spłonęła, a pod koniec XVI stulecia została rozbudowana. 
Ponowna odbudowa po pożarze nastąpiła po 1693 roku, jednak wiek osiemnasty to powolny 
upadek budowli, zrujnowanej w pożarze z 1792 roku. Pierwszy przekaz ikonograficzny do-
tyczący ratusza kaliskiego pochodzi z 1715 roku i znajduje się na obrazie malowanym przez 
zakonnika reformackiego Bonifacego Jatkowskiego. Próbę rekonstrukcji rysunkowej oraz  
w formie makiety miasta i ratusza z tego czasu podjął już w wieku XX Władysław Kościel-
niak, a efekty jego pracy można oglądać w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Por. krót-
kie resume historii gmachu, W. Kościelniak, Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz 2010, s. 65-76.
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modernizacyjnych prowadzonych już pod rządem pruskim, rozpoczęto 
rozbiórkę wypalonego korpusu i wieży, zakończoną przed 1815 rokiem.  
W tym samym czasie, obok zniesienia zrujnowanych murów obronnych, 
przełomowym okazało się wytyczenie w 1800 roku, na południe od mia-
sta lokacyjnego, na otoczonej odnogami Prosny wyspie, pierwszej nowo-
czesnej arterii – Alei Fryderyka Wilhelma, znanej w XIX wieku jako Aleja 
Józefiny. Wydarzenie to stanowiło przełomowe przekroczenie zakorzenio-
nego w wielowiekowej tradycji układu przestrzennego miasta, wprowa-
dzające, uważa monografistka alei B. Czechowska, rodzaj przestrzeni kon-
kurencyjnej dla dotychczasowego centrum miejskiego – Głównego Rynku  7. 
Niemniej istotne zmiany przyniosły rządowe regulacje urbanistyczne we 
wspominanym już okresie Królestwa Polskiego między 1815 a 1831 rokiem. 
Miało wówczas miejsce uformowanie nowych placów miejskich w obrębie 
północnego śródmieścia, częściowe przekształcenie przestrzeni rynkowej, 
wytyczenie pierwszych ulic za kanałem Babinki na zachodnim przedmie-
ściu miasta lokacyjnego, ukształtowanie głównych traktów wyjazdowych, 
czy wreszcie budowa gmachów publicznych, takich jak Komisja Woje-
wództwa Kaliskiego, Trybunał – by wymienić tylko niektóre inicjatywy  8. 
To właśnie pruska inicjatywa, a następnie polskie przedsięwzięcia z pierw-
szego 40-lecia XIX wieku, wraz z założeniem na bazie ogrodów pojezuickich 
parku miejskiego na wschodniej „ścianie” miasta lokacyjnego (1798), stwo-
rzyły układ urbanistyczny i funkcjonalny, związany z dyslokacją ośrodków 
władzy i prestiżu – w dużej mierze, jak się okazuje, zachowany i w drugiej 
połowie stulecia. 

2.  PROBLEM RATUSZA OD POŻARU MIASTA  
 W 1792 ROKU DO POŁOWY XIX WIEKU

W momencie, w którym Kalisz ponownie stał się siedzibą władz gu-
bernialnych, w usankcjonowanym wiekami tradycji centrum układu prze-
strzennego miasta – na Głównym Rynku – od lat blisko sześćdziesięciu nie 

7 B. Czechowska, Kaliskie Korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wie-
ku, Kalisz 2010, s. 8.

8 Na ten temat por. I. Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, 
Kalisz 2002.
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istniał już ratusz, współtworzący kapitał symboliczny tej przestrzeni przy-
najmniej od późnego średniowiecza. Panowanie pruskie i regulacja urbani-
styczna okresu konstytucyjnego przyniosła bowiem przesunięcia znaczeń 
w obrębie dawnego układu wartości symbolicznych miasta lokacyjnego. 
Nowe centra władzy zostały ulokowane zarówno w rejonie Placu św. Józe-
fa – gdzie powstała Komisja Województwa Kaliskiego, późniejsza siedziba 
rządu gubernialnego i gubernatora – jak i w Alei Józefiny, przy której uloko-
wano Trybunał. W okresie, o którym mowa, także przed Przedmieściem Pi-
skorzewskim, położonym na zachód od miasta lokacyjnego, otworzyła się 
perspektywa dynamicznego rozwoju, stwarzająca potencjał wykształcenia 
nowego centrum miejskiego. Ponadto, na pewną marginalizację placu ryn-
kowego pod względem wartości symbolicznych manifestowanych w prze-
strzeni, w połowie stulecia wpływały wydarzenia sprzed kilkudziesięciu 
lat. Po rozebraniu pozostałości ratusza, na części uwolnionej działki w 1815 
roku zbudowano parterowy, założony na rzucie prostokąta pawilon odwa-
chu z osiowo usytuowanym portykiem. Jak wykazała Iwona Barańska, bu-
dynek ten gruntownie przebudował z okazji Zjazdu Monarchów w Kaliszu 
w 1835 roku budowniczy wojewódzki Franciszek Reinstein, wzbogacając 
jego klasycystyczną architekturę, służącą manifestowaniu władzy militar-
nej  9. Odwach, mimo wystawnej architektury, przy otaczającej plac zabu-
dowie pozostawał niewielką, tymczasową strukturą. Taki stan rzeczy moż-
na uznać za efekt nieukończonych zamierzeń planu regulacyjnego miasta  
z okresu Królestwa Kongresowego, wedle których głównym placem pu-
blicznym Kalisza winien stać się rynek ośrodka lokacyjnego. Zamiar ten 
zamierzano zrealizować za pomocą wyburzenia zabudowy na działkach 
śródrynkowych, pawilon odwachu można traktować więc w kategoriach 
budowli pierwotnie pomyślanej jako obiekt tymczasowy  10. W kwietniu 
1818 roku wizytujący miasto car Aleksander I własnoręcznie zarządził wy-
burzenie zabudowy śródrynkowej w ramach prac regulacyjnych i utwo-
rzenie placu, ale jak pokazały realia finansowe Królestwa, większość asy-
gnowanych środków pochłonęło utworzenie placu przy gmachu Komisji 
Wojewódzkiej, późniejszego placu św. Józefa  11. Trzy lata później Ksią-
żę Namiestnik, generał Józef Zajączek, zatwierdził sformułowany zapew-
ne przez prezesa kaliskiej Komisji Wojewódzkiej, Józefa Radoszewskiego, 

9 Ibidem, s. 124-126.
10 Ibidem, s. 25.
11 Ibidem, s. 26-27.
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8-punktowy plan uporządkowania struktury urbanistycznej miasta. Jedną 
z poruszonych kwestii była sprawa ratusza. Jak pisała I. Barańska Namiest-
nik nakazał aby przekazać miastu plac po zrujnowanym klasztorze ss. Franciszka-
nek oraz po przeniesionych do nowo wybudowanych budynków jatkach rzeźniczych 
i wznieść w tym miejscu w przyszłości nowy ratusz  12. Starania o unormowanie 
sytuacji lokalowej magistratu poprzez budowę nowego ratusza lub adapta-
cję dawnej bursy arcybiskupa Karnkowskiego, prowadzone bez efektów in-
westycyjnych w latach 1819-1838, omówiła wnikliwie cytowana autorka  13, 
stąd rezygnuję w tym miejscu z ich szczegółowego opisywania. 

Najważniejsze wydaje się, że w 1836 i 1838 roku budowniczy woje-
wódzki F. Reinstein opracował dwa projekty inwestycji – w pierwszym wy-
padku budowy nowego magistratu we wschodniej części rynku, w drugim 
przekształcenia zespołu dawnego Korpusu Kadetów, zlikwidowanego po 
powstaniu listopadowym i ówcześnie zajmowanego przez garnizon. Żad-
nego z tych projektów wedle cytowanej Autorki nie zrealizowano z powo-
dów finansowych, ale można też domniemać, że na decyzje Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych miało w tym czasie wpływ spadające znaczenie 
władz miejskich i polityka ograniczania kompetencji organów administracji 
Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym. Natomiast przebadania 
wymaga zagadnienie, czy i jakie kroki podejmowano między 1844 a 1867 
rokiem w sprawie budowy nowego ratusza. Niemniej jednak, wobec spro-
wincjonalizowania w tym czasie pozycji Kalisza, w ukształtowanej przed 
1830 rokiem strukturze przestrzennej, poza wstępem do regulacji nowej, za-
chodniej dzielnicy – Piskorzewia – nie zaszły już istotniejsze zmiany. Magi-
strat w omawianym czasie urzędował w pomieszczeniach wynajmowanych 
w różnych częściach miasta. Wedle B. Kunickiego, początkowo pracowano 
przy ulicy Nadwodnej w domu Schmidta, zaś w drugiej połowie stulecia  
w Hotelu Polskim na rogu Przedmieścia Wrocławskiego i Al. Józefiny, oraz 
w dawnej bursie Karnkowskiego w rynku. E. Polanowski stwierdza z kolei, 
że do 1877 roku magistrat przenosił się aż pięciokrotnie  14, ostatecznie aż do 
końca lat osiemdziesiątych urzędując w wynajmowanych kamienicach na 
Nowym Rynku.

12 Ibidem, s. 31.
13 Ibidem, s. 38-40.
14 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850-1914, Poznań 1979, s. 20.
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3.  ODZYSKANIE STATUSU STOLICY GUBERNIALNEJ I NOWE  
 PERSPEKTYWY ROZWOJU MIASTA

Rok 1867, choć w pracy niniejszej wyznacza pewną cezurę, nie był 
dla gospodarki, demografii, czy wreszcie rozwoju przestrzennego Kali-
sza przełomem. Kumulacja wyższych funkcji administracyjnych, takich 
jak rezydencja gubernatora i rządu gubernialnego, władze akcyzowe czy 
garnizon wojskowy, przy braku silnego sektora przemysłowego i znacz-
nej odległości od połączeń kolejowych – stanowiących jedną z podstawo-
wych dźwigni rozwoju zindustrializowanej gospodarki kapitalistycznej – 
nie była wówczas w stanie wpłynąć decydująco na dalszy rozwój miasta. 
Zdaniem cytowanego już A. Parczewskiego, po przejściowym ożywieniu 
lat siedemdziesiątych – kiedy procesy zachodzące wskutek uwłaszczenia 
chłopów powodują napływ ludności wiejskiej do miasta, następuje roz-
wój miejscowej inteligencji, powstaje lokalna prasa w postaci założonego 
w 1870 roku „Kaliszanina’, a miasto zyskuje podstawy do budowy nowej 
dzielnicy zachodniej na uregulowanym wedle planów z 1839 roku Pisko-
rzewiu – ostatnia ćwierć wieku XIX przynosi najgorsze czasy dla Kalisza  15. 
Choć miasto lat 80. jawi się w tej sformułowanej w 1911 roku ocenie jako 
„ekonomiczny zapiecek”, zaścianek Królestwa, w 1897 roku liczący jedynie 
około 21 680 mieszkańców, tak światłem oświecającym życie ekonomiczne 
Kalisza tego okresu okazało się być powstanie drobnego pod względem 
wartości produkcji, ale trwałego przemysłu hafciarskiego, fortepianowego 
i lalkarskiego  16. Daje się wówczas zauważyć stały, choć powolny wzrost 
liczby zakładów przemysłowych i robotników. Nie będzie to jednak okres, 
który widziany w dostępnym nam dzisiaj wykresie statystycznym odzna-
czałby się poważniejszą dynamiką rozwoju. Wedle Juliana Janczaka, mię-
dzy 1854 a 1891 rokiem ludność Kalisza wzrastała o około 1,2 % w ska-
li roku, w latach 1891-1896 odnotowując zastój, poprzedzający jednak erę 
przyspieszonego wzrostu  17. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna,  
w tym sieć komunikacyjna, wykształcona w zasadzie w pierwszej połowie 
wieku, niebędąca w drugiej części stulecia w stanie sprostać potrzebom 

15 A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego..., op. cit., s. 36-38.
16 A. Rynkowska, Rozwój przemysłu od połowy XIX w. do 1914r., w: W. Rusiński (red.), 

Dzieje Kalisza, Poznań 1977, s. 387-392. 
17 J. Janczak, Stosunki ludnościowe, w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza..., op. cit., s. 331. 
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ruchu pasażerskiego i towarowego  18, rzutowała na sytuację miasta przez 
cały omawiany okres. Z powodu polityki rosyjskiego sztabu generalnego –  
w obliczu coraz realniejszej od lat 70. groźby konfliktu z Niemcami – nad-
graniczna, najdalej wysunięta na zachód w Cesarstwie gubernia kaliska 
została na kilkadziesiąt lat, mimo szeregu inicjatyw i usiłowań różnych 
środowisk, pozbawiona dostępu do linii kolejowych. To w dużej mierze 
właśnie w związku z tą sytuacją A. Parczewski podsumowywał historię 
gospodarczą Kalisza drugiej połowy stulecia krótko: Epoka normalnego roz-
woju nastąpiła dopiero w XX wieku...  19. Nowa era nastąpiła więc po 1902 roku, 
gdy uruchomiono „okno na świat”, kolej warszawsko-kaliską. 

W 1870 roku Kalisz różnił się bardzo od miasta znanego nam z fotografii  
z początków XX wieku. Większość ulic nie miała bruków, dopiero na głównch uli-
cach zaczęto układać pierwsze trotuary. Przed Hotelem Polskim i fabryką Reppha-
na były takie dziury, że przechodnie łamali sobie nogi. W porze deszczowej na uli-
cach tworzyły się bajora i błoto trudne do przebycia – pisał Edward Polanowski, 
zwracając uwagę na szeroki zakres modernizacyjnej przemiany powierz-
chowności miasta w końcu stulecia  20. Jednak początek lat 70. XIX wieku 
wyznacza w dziejach Kalisza – miasta ożywionego nowymi funkcjami ad-
ministracyjnymi i posiadającego kształtujące się środowisko aktywnej in-
teligencji – moment powstania trwałej płaszczyzny dyskusji o potrzebach i 
przyszłości miasta, jaką stał się powstały w 1870 roku periodyk „Kaliszanin”. 
Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i wkładowi finansowemu drukarza Ka-
rola Wilhelma Hindemitha oraz pracy pierwszego redaktora naczelnego, 
prawnika i historyka Adama Chodyńskiego, powstanie tego nowoczesne-
go pisma informacyjnego stało się początkiem nowej, opiniotwórczej sfery 
kulturowej w inteligenckim życiu społecznym Kalisza gubernialnego  21. Na 
szerokie horyzonty redaktorów „Kaliszanina” i jego rolę w promowaniu 
pozytywistycznych wzorów postępu zwrócono uwagę już niejednokrotnie. 

18 Na ten temat por. sugestywną publikację kaliskiego architekta gubernialnego z lat 
poprzedzających wybuch I wojny światowej, wydaną przez Centralne Towarzystwo Rolni-
cze: M.W. Nestorowicz, Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego, Warszawa 1913, szczeg. s. 5-6.

19 A. Parczewski, Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego..., op. cit., s. 43.
20 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu..., op. cit., s. 58.
21 Na temat tej interesującej sytuacji i znaczenia prasy por. min.: E. Polanowski, Julian 

Miłkowski jako redaktor „Kaliszanina”, „Rocznik Kaliski”, t. 4, 1971, s. 245-258; K. Zieliński, Cza-
sopiśmiennictwo kaliskie w latach 1808-1918, „Rocznik Kaliski”, t. 13, 1980, s. 47-68; K. Walczak, 
Czasopisma kaliskie XIX i początków XX wieku. Studium bibliologiczne, Kalisz 2005; idem, Adam 
Chodyński (1832-1902). Historyk Kalisza, Kalisz 2010. 
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Zamieszczane materiały świadczą o rozległych kontaktach pisma. Dość powiedzieć, 
że drukowano w nim specjalne korespondencje z Ameryki, Afryki, Paryża, Berlina, 
Wenecji, Florencji, Wiednia, Wrocławia i Pragi. Regularnie ukazywały się kore-
spondencje z Poznania, Lwowa, Krakowa i Warszawy  22, pisał E. Polanowski. 

Wraz ze zmieniającym się w tym czasie modelem kultury w dawnym 
Królestwie – coraz bardziej opartym na przedstawicielach wolnych zawo-
dów, wywodzących się z nowej grupy wychowanków warszawskiej „Szko-
ły Głównej”, palestrantów, lekarzy, urzędników – życiu Kalisza zaczyna 
nadawać ton pierwsze pokolenie popowstaniowej inteligencji miejskiej, 
żywiące pozytywistyczne poczucie misji społecznej, zorientowanej na od-
dolnie inspirowaną modernizację kraju i społeczeństwa  23. Rozszerzenie się 
miasta, zwiększenie się ruchu ekonomicznego, rozwój w niem życia towarzysko-
-kulturalno-umysłowego wymagały odpowiedniego zobrazowania wszystkich ob-
jawów tego życia spotęgowanego  24 – pisano w przeddzień pierwszej wojny 
światowej o momencie w dziejach Kalisza, w którym pojawia się „Kalisza-
nin”. Nowe pismo można postrzegać jako medium propagowania progre-
sywnych i emancypacyjnych ideałów oraz narzędzie realizacji ambitnych 
pomysłów miejskiej inteligencji (w ramach kontrolowanego przez Rosjan 
systemu), inteligencji liczącej, jak podkreślał Andrzej Szwarc, na szeroki od-
zew społeczny, niezbędny przy podejmowaniu programów modernizacyj-
nych  25. Stąd też i liczne w latach siedemdziesiątych – gdy w Rosji trwały 
liberalne reformy cara Aleksandra II – debaty i polemiki prasowe w for-
mującym się pod opieką A. Chodyńskiego i jego następców „Kaliszaninie”. 
Jedną z najciekawszych z nich była debata o potrzebach „spotęgowane-
go życia” miasta, jego rozwoju i budowie nowych gmachów publicznych,  
w tym ratusza. Jej zainicjowanie stało się zasługą znanego nam już prawni-
ka, historyka, literata, społecznika i publicysty, którego bogaty dorobek tak-
że w tym względzie naświetlił niedawno Krzysztof Walczak, podkreślając 

22 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu..., op. cit., s. 295.
23 E. Polanowski, Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warszawa 1987. s. 21. Por. np.  

B. Skarga, Narodziny pozytywizmu polskiego (1831-1864), Warszawa 1964; Inteligencja polska 
XIX i XX wieku. Studia pod redakcją Ryszardy Czapulis-Rastenis, t. 1-6, Warszawa 1978-1991.

24 W. Zawadzki, Z historji guberni Kaliskiej, w: Kalendarz Kaliski na rok zwyczajny 1914, 
Kalisz 1913, s. 50. 

25 A Szwarc, Czynniki kształtujące aktywność społeczną i kulturalną inteligencji prowincjo-
nalnej Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym. Przegląd problematyki, w: S. Frybes (red.), 
Geografia literacka a historia literatury. Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej po-
łowy XIX wieku, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 104-105.
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związek między temperamentem, wykształceniem i zainteresowaniami re-
daktora naczelnego a ukształtowaniem się trwałego profilu społecznikow-
skiego „Kaliszanina”  26. 

4.  LATA SIEDEMDZIESIĄTE: DYSKUSJA  
 NAD POTRZEBAMI KALISZA I BUDOWĄ RATUSZA

W 1871 roku na łamach pisma A. Chodyński opublikował artykuł „Dla-
czego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Kilka uwag w kwestii bieżącej...”, wie-
lokrotnie później cytowany i omawiany przez historyków  27, przynoszący 
interesującą analizę sytuacji ekonomicznej rynku mieszkaniowego Kalisza 
i perspektyw rozwoju miasta. Brak nowych inwestycji powoduje nagroma-
dzenie się powiązanych ze sobą problemów, takich jak niezmiernie wyso-
kie ceny nieruchomości i czynszów, napędzających wzrost cen towarów  
i usług, stwierdza autor. Wskutek drożyzny skupiony w jeszcze średnio-
wiecznych granicach Kalisz – przyrównanych tu do „zaczarowanej obręczy” 
– jest przykładem piętrzących się patologii, takich jak sublokatorstwo, miesz-
kania w suterenach, niski poziom higieny, wynikający z przeludnienia. Jak 
pisali M. Błachowicz i A. Tabaka, komentując tekst XIX-wiecznego społeczni-
ka, ...mimo znakomitych możliwości, Kalisz nie przekracza swoich dotychczasowych 
granic. Szukając wyjaśnienia historyk zauważa: nigdzie może nie istnieje taki wstręt do 
budowania jak w Kaliszu. Tu rzadkością jest nowo wystawiona kamienica, gdyż prze-
mysłowcy wolą raczej przepłacać za już istniejące domy  28. Panujący w mieście i kry-
tykowany przez autora „wstręt do budowania” – utożsamiony z powodem 
wegetacji Kalisza w „zaczarowanym kole” miasta lokacyjnego – I. Barańska 
słusznie rozpatruje w kontekście słabości kapitału inwestycyjnego w rękach 
mieszkańców miasta i nielicznych przemysłowców w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepewnego zresztą, statusu gubernialnej stolicy  29. 

26 K. Walczak, Adam Chodyński..., op. cit., s. 66-71.
27 Ad [Adam Chodyński], Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Kilka uwag z kwestji bie-

żącej..., „Kaliszanin”, 1871, nr 26, s. 102 -103. 
28 M. Błachowicz, A. Tabaka, Rozwój Kalisza – marzenia i rzeczywistość, „Życie Kalisza”, 

2011, nr 33, s. 13; wersja elektroniczna http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=97316, dostęp 
VII 2012.

29 I. Barańska, Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Problemy rozwoju przestrzennego 
Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku, odczyt wygłoszony 30 listopada 2010 na promo-
cji albumu Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych w Kaliszu, wersja 
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Dokonawszy analizy problemu, A. Chodyński przechodzi do przed-
stawienia własnego, pragmatycznego projektu, osnutego wokół kwestii 
budowy nowego ratusza, którego brak w Kaliszu już od przeszło siedem-
dziesięciu lat. Docierające do redakcji pogłoski, że zarząd miasta zamie-
rza nabyć położony na rogu Wrocławskiego Przedmieścia i Alei Józefiny 
dawny Hotel Polski z przeznaczeniem na siedzibę magistratu, prowokują 
autora do postawienia pytań o zasadność takiego przedsięwzięcia. Cena 
zakupu, wysokie koszty przebudowy, niedogodna lokalizacja – a przede 
wszystkim, niewykorzystanie urbanizacyjnego, katalizującego rozwój po-
tencjału inwestycji w nowy gmach publiczny – są narzędziami krytyki, 
jaką A. Chodyński przeprowadza, starając się jednocześnie przekonać do 
własnej koncepcji. Jej sednem jest właśnie przekonanie o istnieniu realne-
go związku między dużym projektem publicznym a zdolnością do pobu-
dzenia rozwoju niezurbanizowanego lub pogrążonego w stagnacji obszaru 
i tym samym wzmożenia ogólnomiejskiej cyrkulacji dóbr, usług i kapitału. 
Jak to ujęła I. Barańska, Budowa ratusza jest więc dla Chodyńskiego czynni-
kiem aktywizującym rozwój miasta i wyznaczającym nowy kierunek jego prze-
strzennej rozbudowy – powinien on stanąć na obszarze dotąd peryferyjnym, nie-
zabudowanym,  aby zogniskować wokół siebie powstanie nowej dzielnicy. Zdaje 
sobie sprawę, że niezbędnym elementem rozwoju przestrzennego jest jakiś „waż-
ny punkt ciążenia”  30. Redaktor naczelny „Kaliszanina”, postrzegając ra-
tusz jako serce i ognisko interesów miasta, rodzaj obiektu strategicznego  
w strukturze przestrzennej miasta, punktu krystalizacyjnego  31. Proponując 
jego wzniesienie na Przedmieściu Piskorzewskim, położonym na zachód 
od centrum miasta, poza kanałami Prosny, kreśli wizję rozwoju nowego 
centrum śródmieścia. W miejscu pustym ratusz pobudzi kapitalistów do budowy 
nowych domów jako zalążków nowych ulic  32, a miejscowi rzemieślnicy, dzię-
ki publicznemu projektowi zyskają pracę, co otworzy im drogę do lepsze-
go bytu, cywilizacji i umoralnienia  33. Takie rozwiązanie umożliwi powstanie  

tekstowa dostępna na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Kaliszu: http://
www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/56, s. 4-5, dostęp VII 2012.

30 Ibidem, s. 3.
31 Kategorię „punktu krystalizacyjnego” w strukturze urbanistycznej w tym rozumie-

niu wprowadzam za A. Zabłocką-Kos, która z kolei zapożycza ją z pracy D. Lyncha The 
image of the city, por. eadem, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu 
„city” 1807-1858, Wrocław 2006, s. 13. 

32 Ad [Adam Chodyński], Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia..., op. cit., s. 103.
33 Ibidem.



52

„zawiązka kwitnącego miasta” w miejscu dotąd niewykorzystanym, pobu-
dzając rozwój Kalisza i dając nadzieję na „wyjście z zaczarowanego koła” 
wyspy ośrodka lokacyjnego.

Nie ulega wątpliwości, iż wnikliwy i przekonujący tekst A. Chodyń-
skiego – czy wyrażający zdanie całej Redakcji, czy określonej grupy inte-
resów? – powstał w momencie, w którym decydowano o szeregu spraw 
kluczowych dla przyszłości miasta. Tak skomponowana wypowiedź mogła 
i zapewne miała, potencjał realnego oddziaływania. Wiosną 1871 roku na 
Piskorzewie przeniesione zostało targowisko miejskie, a główny plac dziel-
nicy wybrukowano. Należy zauważyć, że równolegle przeniesienie targo-
wiska z rynku staromiejskiego pozwoliło na jego uporządkowanie. Sytuację 
dotychczasowego centrum Kalisza z tego okresu obrazuje unikatowa foto-
grafia z albumu Jana Wielhelma Diehla, przedstawiająca zabudowę bloku 
śródrynkowego z odwachem i wschodnią pierzeję przyrynkową  34. Jednak 
postępująca w tym samym roku w pobliżu Nowego Rynku budowa gazow-
ni – wywołująca z powodu lokalizacji, tamującej potencjalny rozwój nowe-
go centrum miejskiego, protesty na łamach „Kaliszanina”  35 – zapowiada-
ła przemysłową, nie zaś wielkomiejską przyszłość nowej dzielnicy. Faktem 
jednak pozostaje, że zrezygnowano z zakupu dawnego hotelu z przezna-
czeniem na siedzibę zarządu miasta, a sprawa budowy ratusza stała się 
przedmiotem trwającej przez całą dekadę dyskusji, będąc, jak to zasugero-
wali A. Tabaka i M. Błachowicz, dominującym motywem marzeń kaliszan od lat 
70. XIX w.  36. Jeszcze w ciągu 1871 roku podjęto próbę stworzenia na obsza-
rze Piskorzewia przestrzeni reprezentacyjnej, mającej także znaczenie sym-
boliczne i komercyjne, związane z turystyką. Kalisz przy swojej zamożności  
i jako miasto stojące na drodze do rozrostu, ma tyle środków, że i budowę koniecz-
nych i upiększeń zewnętrznych dokonywać może (...)  37 – pisano, przedstawiając 
w imieniu grupy obywateli projekt ustawienia na Nowym Rynku kandela-
bru z kopią florenckiego posągu Merkurego autorstwa Jana z Bolonii, oto-
czonego gazonem i ozdobnymi latarniami. Zamiar ten, wyceniony na 2225 

34 Złożony z 22. kart „Album de Kalisch” zakupiła do swych zbiorów specjalnych  
w 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, por. J.A. Splitt,  
O kaliskim albumie Jana Wilhelma Diehla. Kalisz naszych prapradziadów, „Kalisia Nowa”, 2010, 
nr 7-8-9, s. 42-44.

35 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1871, nr 30, s. 117.
36 M. Błachowicz, A. Tabaka, Rozwój Kalisza – marzenia ..., op. cit. 
37 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1871, nr 94, s. 373.
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rubli, otrzymał zgodę władz na przeprowadzenie publicznej zbiórki pienię-
dzy, a jego realizacja była reklamowana przez prasę jako przyozdobienie 
handlowo-przemysłowej dzielnicy, na której tworzą się już podobno projekta 
budowy licznych gmachów, a między temi tak ważnych, jak: ratusz, teatr, itp  38.  
O pomyśle donosiła prasa warszawska, stawiając go w jednym rzędzie  
z projektami budowy siedziby władz miasta i nowej sceny teatralnej, któ-
rej brak po spaleniu się drewnianego „teatru zjazdowego” w latach 50. od-
czuwano równie dotkliwie jak zniszczenie ratusza  39. Ostatecznie jednak, do 
realizacji ambitnego projektu, nadającego dawnemu „świńskiemu targowi-
sku” element identyfikacji symbolicznej, nie doszło. 

W początkach 1873 roku „Kaliszanin” ponownie donosił o planach 
rozbudowy i regulacji miasta, przypominając o potrzebie budowy gma-
chów publicznych; wspominano o docierających do redkacji pogłoskach 
o zamiarze ogłoszenia przez magistrat konkursu na projekt ratusza  40. Za-
chowane częściowo akta Rządu Gubernialnego Kaliskiego, od którego we 
wprowadzonym po 1863 roku w „Kraju Przywiślańskim” systemie admi-
nistracyjnym całkowicie zależała sprawczość zarządu miejskiego, sugeru-
ją, że wspomniana inicjatywa faktycznie zyskała możliwość realizacji. Mię-
dzy 1872 a 1873 rokiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaakceptowało 
propozycję budowy ratusza na miejscu odwachu, dając władzom polece-
nie zorganizowania konkursu na projekt z wyznaczeniem dwóch nagród 
pieniężnych dla uczestników  41. Przejęcie sprawy przez urząd gubernial-
ny i władze wyższe można wiązać z przeprowadzeniem 11 czerwca 1874 
roku narady obywateli Kalisza, zwołanej z rozporządzenia wysokiej władzy  42. 
O spotkaniu z zarządem miasta, zaplanowanym w sali cukierni parkowej, 
donosił 9 czerwca „Kaliszanin”, podając zakres omawianych zagadnień  43. 
Debatować miano nad decyzją w sprawie ratusza, teatru i szkoły miejskiej 
oraz źródłami kredytowania nowych inwestycji miejskich. Przy okazji pra-
sowego anonsu redakcja, której w tym czasie nie przewodził już A. Cho-
dyński, przywołała jego postać i wystąpienie sprzed trzech lat, stwierdzając,  

38 Ibidem.
39 „Kurier Warszawski”, 1871, nr 264, s. 2.
40 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1873, nr 7, s 25; nr 9, s. 33.
41 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁ), Rząd Gubernialny Kaliski (dalej RGK), 

sygn. 2893, Budowa ratusza w Kaliszu, vol. 1, 1873-1883, k. 10-12 (numeracja nieczytelna), 
k. 184-192. 

42 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1874, nr 44, s. 187.
43 Ibidem. 
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że poglądy p. Ch. podzielano wtedy niemal ogólnie, nawet pisma warszawskie ar-
tykuł ten powtórzyły w całości, stawiając go za wzór miejscowościom, któreby się 
chciały rozprzestrzeniać  44. O realiach koncesji „wysokiej władzy” dla Kalisza  
i jej dominującej pozycji w sprawach miasta świadczyło zakończenie anon-
su, zachęcające do wzięcia udziału w dyskusji: Skorzystajmy z łaskawości  
i gorliwości Wysokiej Władzy, troszczącej się o dobrobyt i wzrost miasta  45. 

Czerwcowa narada zgromadziła, oprócz zarządu miejskiego, także 
grono kaliskich przemysłowców i finansistów: obecni byli min. August Rep-
phan, Oswald Sznerr, Karol Weigt, rodzina Mamrothów, przedstawiciele 
prasy. Głównym przedmiotem dyskusji stała się sprawa ratusza: popular-
ność zdobył ostatecznie projekt budowy nowego budynku zamiast kupna 
i przebudowy któregoś z istniejących gmachów miejskich, w głosowaniu 
opowiedziano się też za budową na środku rynku staromiejskiego, na miej-
scu odwachu. W sprawie kosztów inwestycji – co do której ostateczną de-
cyzję wedle prezydenta winni podjąć biegli łącznie z obywatelami (prze-
mysłowcami, mieszczanami) Kalisza – zgodzono się że przyszły Dom Radny 
wygodzie i ozdobie miasta musi odpowiedzieć  46. Sesja parkowa przyniosła też 
decyzję ojców miasta i jego finansowej elity o budowie teatru na miejscu po-
przedniego, spalonego gmachu na zamknięciu Alei Józefiny, w sąsiedztwie 
parku miejskiego. Choć resume tych ustaleń było dostępne w 1875 roku 
wszystkim czytelnikom opracowanego przez dziennikarza Zygmunta Za-
nożyńskiego „Noworocznika kaliskiego na rok zwyczajny 1875 który ma 
dni 365”  47, tak należy postawić pytanie o ich realną sprawczość w systemie 
rosyjskiej administracji, całkowicie uzależniającej realizację uchwał zarzą-
dów miast w dawnym Królestwie od interesów rosyjskich władz powiato-
wych, gubernialnych i ministerialnych. Być może żywa wówczas nadzie-
ja na wprowadzenie obowiązujących w Cesarstwie przepisów o zarządzie 
miejskim i ziemskim z 1870 roku – dających pewne koncesje samorządowe 
środowiskom lokalnym – była tłem narady w parkowej cukierni, o czym 
będzie jeszcze mowa w niniejszym opracowaniu. 

44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1874, nr 46, s. 195.
47 Noworocznik kaliski na rok zwyczajny 1875 który ma dni 365, Kalisz 1874, s. 32.
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Tymczasem dalszy rozwój wypadków pokazał, że ustalenia z 1874 
roku nie były wiążące. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa lokalizacji bu-
dowli, która być może skutkiem obiecującej perspektywy rozwoju – naszki-
cowanej przez A. Chodyńskiego kilka lat wcześniej – okazała się być jednak 
nieoczywista. Pomysł budowy na Głównym Rynku, wskutek różnicy zdań 
między obywatelami na naradach u prezydenta, (...) upadł  48. Ponadto zaznaczyć 
należy, że epidemia, jaka wybuchła w marcu 1873 roku w lazarecie wojsko-
wym w dawnym Korpusie Kadetów w pobliżu pałacu Rządu Gubernialne-
go (w jej skutek zmarło około 80 osób), miała wpływ na rozważane przez 
władze koncepcje. Jak wspominał kilka lat później prezydent miasta, Fran-
ciszek Przedpełski, aby wyeliminować z centrum niebezpieczną placówkę 
szpitalną, ponownie dyskutowano projekt zakupienia gmachów Korpusu 
i ich przebudowania na kompleks instytucji miejskich, mieszczący ratusz, 
sale reprezentacyjne, szkołę elementarną, mieszkania służbowe i kancelarie 
wojskowe. Wedle różnych przekazów, żądania finansowe władz wojsko-
wych były zbyt wygórowane. W 1875 roku proponowano 75 000 rubli za 
budynki Korpusu, co i tak miało być ceną zaniżoną; jak podawał F. Przed-
pełski, wraz z kupnem placu pod nowe koszary, koszty całej inwestycji mo-
gły sięgnąć 160 000 rubli  49. Ostatecznie, pomimo zabezpieczenia środków 
finansowych w kasie miasta, żadnej z omawianych w 1874 roku inwestycji 
nie rozpoczynano, a sprawa ewentualnego zakupu kompleksu wojskowego 
także została niebawem zawieszona. Wedle słów prezydenta, wobec pogło-
sek wprowadzenia samorządu miejskiego przez władze rosyjskie, za zgodą 
gubernatora uznaliśmy, że sprawa ratusza, szkół i teatru poczeka do Rady Miej-
skiej jako przedstawicieli ogółu mieszkańców  50, a więc aż do ustalenia samorządu 
miejskiego wzorem Cesarstwa  51. Dla dalszego rozwoju sytuacji to właśnie ten 
kontekst wydaje się być kluczowym powodem paraliżującego politykę in-
westycyjną wahania, jak i wyczekiwania na zmianę warunków geopolitycz-
nych funkcjonowania władz miasta, zależnych od nieprzejrzystych proce-
dur administracji rosyjskiej.

48 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1876, nr 13, s. 50.
49 F. Przedpełski, Nasze domowe sprawy, „Kaliszanin”, 1877, nr 84, s. 337-8 (cz. 1), por. 

też APŁ, RGK, 2893, k. 27-31, 23/90, 127. 
50 F. Przedpełski, Nasze domowe..., op. cit., s. 338. 
51 Wiadomości miejscowe i okoliczne , „Kaliszanin”, 1876, nr 13, s. 50. 
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Interesująco na tym tle wypada opublikowany w 1876 roku w „Kali-
szaninie” list jednego z obywateli dotyczący sprawy ratusza  52. Nieznany 
autor opowiadał się za pomieszczeniem gmachu – pełniącego jego zdaniem 
funkcję siedziby instytucji publicznych, ostatniego ogniwa w łańcuchu władz 
państwowych, przeznaczonego do bezpośredniego znoszenia się z ludnością  53,  
w nowym centrum miasta. Dyskusja nad najlepszym miejscem dla budo-
wy z punktu widzenia ekonomii i swobodnego dostępu do gmachu wyklu-
cza zdaniem autora zarówno blok śródrynkowy i rejon odwachu, jak i, naj-
wyraźniej także rozważane, okolice Sądu Okregowego przy Alei Józefiny. 
Zgodnie z sugestiami A. Chodyńskiego, punktem odniesienia jest urbani-
zujący się rejon Nowego Rynku na Piskorzewiu, a propozycją rozwiązania 
– należąca do miasta działka przy łączącej śródmieście i Piskorzewie ulicy 
św. Mikołaja, mieszcząca stajnie oraz zabudowany plac Gustawa Hejmana 
przy samym Nowym Rynku, wyceniany na 20 000 rubli. Konkluzja arty-
kułu, napisanego niewątpliwie przez osoby zbliżone do Hejmana, wskazu-
je na istotność i potrzebę samej inwestycji w nowy ratusz i konieczność jej 
profesjonalnego przeprowadzenia, aby uzyskać pożądany efekt ozdobienia 
miasta nowym pięknym gmachem  54. 

Nowej dynamiki debata o projekcie ratusza – urastającego do symbolu 
planów modernizacji i rozwoju miasta – nabrała w roku 1877. Szesnaste-
go kwietnia do władz gubernialnych wpłynęło dwujęzyczne (polskie i ro-
syjskie) memorandum w przedmiocie otoczenia przez gubernatora opieką  
i protekcją zamysłu budowy gmachu, sygnowane przez kilkudziesięciu 
właścicieli nieruchomości – kupców, handlowców, przemysłowców kali-
skich, m. in. Samuela Menzla, Antoniego Dąbrowskiego, Teodora Oleszkie-
wicza, Piotra Działoszyńskiego, Edwarda Buntzlera, Ignacego Kubickiego, 
Juliusza Vogta, Ludwika Jędrzejewskiego  55. Interesujące okazuje się prze-
śledzenie toku argumentacji tej petycji, opartej częściowo na wcześniejszym 
tekście Chodyńskiego. Kalisz – miasto ludne, nadgraniczne, posiadające 
liczne zasoby finansowe w Banku Polskim i lasy miejskie, nie posiada od lat 
kilkudziesięciu solidnej budowli mieszczącej biura magistratu, policji, kasę 
miejską, archiwum, salę „dla ogólnego zebrania mieszkańców”. Skutkiem 

52 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1876, nr 68, s. 277.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 APŁ, RGK, 2893, k. 179-183. 
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wypadków politycznych i opieszałości władz, miasto Kalisz, pierwsze pomię-
dzy gubernialnymi, nie zdobyło się dotychczas na stanowcze pomieszczenie insty-
tucji miejskiej  56. Utrzymująca się obecnie sytuacja – najem lokali w różnych 
częściach miasta, w nieprzystosowanych do funkcji urzędowych kamieni-
cach – rocznie generuje około 2600 rubli kosztów, a standard urzędowania 
i świadczonych usług okazuje się być niski wobec problemów z przebudo-
wą pomieszczeń i ich niewielką powierzchnią. Przechowywany w Banku 
Polskim kapitał 90 000 rubli na rachunku miasta pozostaje bezużyteczny, 
a niskie oprocentowanie nie przynosi żadnych korzyści. Linia argumen-
tacji memorandum jest zbieżna z poglądami, jakie w początkach dekady 
sformułował A. Chodyński – budowa nowego gmachu nie tylko rozwiąże 
problemy lokalowe i prestiżowe władz, ale pozwoli na zabezpieczenie bytu 
materialnego kaliskich rzemieślników i przedsiębiorców dzięki dużej in-
westycji z kasy miejskiej. Wyłożeniu argumentów za najszybszym przystą-
pieniem do budowy towarzyszy wnikliwe omówienie problemu lokalizacji 
ratusza. Projekt przebudowy dawnego Korpusu Kadetów, obecnie miesz-
czącego lazarety wojskowe, okazuje się być zbyt kosztowny i nieopłacal-
ny; budowa zaś w sercu starego miasta – niezgodna z postulatami regulacji 
tej części Kalisza, odsuwa bowiem perspektywę wyburzenia bloku śród-
rynkowego, co zdaniem podpisanych, kiedyś nastąpić musi  57. Także zakup 
kamienic Hanisza (Harnysza), Mianowskiej, Kota i Kempnera na Nowym 
Rynku i ich przebudowa – mija się z celem jako przedsięwzięcie powodu-
jące niepotrzebne koszty, a nie dające zamierzonego efektu funkcjonalnego 
i prestiżowego. Taki jedynie budowa zupełnie nowego gmachu dać może, 
tym bardziej, że skutkiem reformy zarządów miejskich zajdzie potrzeba posiada-
nia sali na zebrania miejskie  58. Jaką lokalizację proponowano? I w tym wy-
padku zachodzi zbieżność z propozycją A. Chodyńskiego, aby inwestycji 
dokonać w rejonie Placu św. Mikołaja na Piskorzewiu, gdzie koncentrują 
się wszelkie sprawy dotyczące interesów miasta – a więc zgodnie z nadzie-
ją, że dzielnica zachodnia dzięki tej inwestycji stanie się handlowo-urzędo-
wym centrum nowego Kalisza. Na rogu placu targowego i ulicy Babinej, 
ciągnącej się wraz z Nadwodną niczym „ring”  59 wzdłuż otaczającego stare 

56 Ibidem, k. 179.
57 Ibidem, k. 180v.
58 Ibidem.
59 Za zwrócenie mojej uwagi na potencjał tego rozwiązania w Kaliszu jako być może 

„ringu’ właśnie – zresztą nigdy niewykorzystany w pełni – dziękuję prof. A. Zabłockiej-Kos.
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miasto kanału Prosny, znajdowała się wówczas duża działka należąca do 
Hejmanów. W memorandum przedstawiono ofertę jej zakupu za podlega-
jącą negocjacji cenę 20 000 rubli i postulat budowy w tym miejscu siedziby 
władz i urzędów miejskich po uprzednim zburzeniu czterech istniejących, 
niewielkich budynków. Wobec więc takiego stanu i również z uwagi iż skutkiem 
reformy zarządów miejskich zajdzie potrzeba posiadania sali na zebrania miejskie  
i odpowiednich lokalów dla głównych władz miasta, kassy i innych miejskich urzą-
dzeń poważamy się przybyć do JWP z pokorniejszą prośbą o łaskawe, śpieszne wy-
jednanie decyzji na budowę nowego ratusza  60 – pisano w petycji. Przy założe-
niu szybkiej realizacji tego zamysłu, obliczonego wyraźnie na odniesienie 
korzyści materialnych przez Gustawa Hejmana  61 i rozbudzenie ruchu in-
westycyjnego, autorzy prognozowali budowę magistratu już na rok 1878 
a Przyprowadzeniem tego projektu do skutku dałoby się popęd budowanie domów 
na rynku, na ulicach Babinej, Ciasnej, Szewskiej i Ogrodowej, które dziś w więk-
szej części zajęte pustymi placami. Nowy ratusz mając pod bokiem rynek i jatki 
rzemieślnicze, cały rewir żydowski i leżący niedaleko od środka miasta byłby daleko 
dogodniejszym punktem niż obecne pomieszczenie w domu Harnisza  62. 

Śledząc dalsze wystąpienia w tej sprawie na łamach prasy należy 
stwierdzić, iż petycja części mieszkańców miasta – wyraźnie upatrujących 
w inwestycji szansę na polepszenie własnej sytuacji i mających nadzie-
ję na ożywienie w ruchu budowlanym – miała pewien wpływ na rozwój 
wydarzeń i była traktowana jako licząca się propozycja. Publiczna debata  
w „Kaliszaninie” rozwija się z nową siłą jesienią 1877 roku, gdy w numerze 
79 redakcja zamieszcza głos kwestionujący konieczność szybkiej realizacji 
projektu ratusza, uznanego za kosztowny i nieadekwatny do sytuacji i moż-
liwości miasta  63. Okazuje się, że zarząd miasta był już w tym czasie skłon-
ny nabyć plac od Gustawa Hejmana kosztem 23 000 rubli, samą inwestycję 
wyceniając na 95 000. Wedle autora artykułu tak ogromne koszty stawiały 
pod znakiem zapytania zasadność pomysłu, którego realizacja uniemożli-
wiłaby budowę szkoły elementarnej, domu zarobkowego dla ubogich czy 
nowych koszar. Zresztą konieczność posiadania okazałego wielkiego ratusza, tyl-

60 Ibidem. 
61 Sam Gustaw/Gerszon Hejman kupił rzeczoną nieruchomość od Samueli z Sandber-

gów Hejman na mocy kontraktu z grudnia 1875 roku za cenę 8000 rubli srebrnych, stając się 
prawnym właścicielem posesji w 1876 roku.

62 Ibidem, k. 181v, 182r.
63 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1877, nr 79, s. 317-318.
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ko w takiem mieście staje się naglącą, które wzbogaca się i podnosi, Kalisz zaś jak 
wiadomo, w obecnych warunkach pozbawiony kolei, wzrastać nie może ale upada,  
i chociaż zwiększa się liczba domów, to zmniejsza się liczba mieszkańców  64. 

W październiku pojawiające się zarzuty i kontrowersje skłoniły pre-
zydenta F. Przedpełskiego do opublikowania w „Kaliszaninie” kilkuczę-
ściowego raportu pod nazwą „Nasze domowe sprawy”, będącego odpo-
wiedzią na omówiony przed momentem felieton  65. Wedle tej wypowiedzi, 
nadesłane wiosną memorandum do gubernatora stało się w roku 1877 
główną, poważnie traktowaną propozycją rozwiązania problemu ratusza, 
nad którym dyskusja trwa już od półwiecza. Oferta kupna nieruchomości 
na Piskorzewiu zyskała po zebraniu komitetu techników, rzemieślników właści-
wych i obywateli  66 przychylność magistratu. Uznano, że nabycie placu jako 
strategicznego dla powiększenia Nowego Rynku pozwoliłoby usprawnić 
targi i zabezpieczyć istotną przestrzeń dla projektowanych instytucji miej-
skich. Wydawało się więc, że „lobbing” za propozycją Hejmanów i intere-
sów przemysłowców i mieszczan, biorących kaliskie rzemiosło „w opiekę” 
okazał się skuteczny. W sprawozdaniu F. Przedpełskiego po raz pierwszy 
w uzasadnieniu potrzeby budowy gmachu pojawia się argument zwracają-
cy uwagę dyskutantów na położenie i otoczenie Kalisza: nie dość, że miasta 
powiatowe w guberni kaliskiej posiadają własne ratusze, to wszystkie mia-
steczka pruskie wokół stoją na wyższym poziomie pod tym względem  67. 
Ponadto wzniesienie wielofunkcyjnego gmachu miejskiego – mieszczące-
go obok magistratu i biur instytucji ważnych dla miasta także zaplecze dla 
straży ogniowej – znajduje legitymizację we wspomnianym głosie miesz-
kańców skierowanym do gubernatora. Ponownie pojawia się argument  
o społecznej wadze dużej inwestycji publicznej dla zatrudnienia miejsco-
wych rzemieślników, którzy wobec panującej w Kaliszu stagnacji znajdu-
ją się w trudnym położeniu. Jak natomiast przedstawia się wedle raportu 
prezydenta zaplecze finansowe przedsięwzięcia? Na rok 1878 Kalisz ma 
279 000 rubli oszczędności, a władze zamierzają budować zarówno wie-
lofunkcyjny gmach dla instytucji miejskich za kwotę do 75 000 rubli, jak 

64 Ibidem, s. 313.
65 F. Przedpełski, Nasze domowe sprawy, „Kaliszanin”, 1877, nr 84, s 337-8 (cz. 1), nr 85, 

s. 341-342 (cz. 2), nr 86, s. 345-346 (cz. 3). 
66 Ibidem, cz. 1, s. 337.
67 Ibidem, cz. 2, s. 341.
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i szkołę elementarną, której kosztorys – procedowany już przez władze 
wyższe – obliczono na 24 000 rubli  68. „Nasze domowe sprawy” są więc  
w oczach zarządu miasta możliwe do rozwiązania przy obecnych zasobach 
finansowych Kalisza, warto więc zarówno w interesie przemysłowców  
i kupców liczących na rozwój urbanistyczny, jak w imieniu klas nieoświeco-
nych i biedujących rzemieślników występować do władz wyższych o zgodę 
na uruchomienie kapitałów i budowę potrzebnych miastu obiektów – w ten 
sposób można by podsumować argumenty F. Przedpełskiego. 

Pod koniec 1877 roku zarówno członkom miejscowych władz miej-
skich, jak i czytelnikom „Kaliszanina” mogło się wydawać, że długo ocze-
kiwany, nowy ratusz stanie w najbardziej ruchliwej części zachodniej 
dzielnicy, która nadal przedstawiała się jako obszar w większości nie-
zabudowany i niezdefiniowany pod względem prestiżu symbolicznego  
w tkance miasta. Tymczasem w grudniu Cezary Biernacki (1827-1896), zna-
ny historyk, archeolog i bibliograf dziejów Kalisza, mieszkający na stałe 
w Warszawie, nadesłał do „Kaliszanina” „Memorandum w przedmiocie 
budowy gmachu nowego ratusza w mieście Kaliszu”  69. W kontrze do wy-
ników dotychczasowych dyskusji i ustaleń dotyczących projektowanego 
gmachu C. Biernacki wprowadza do gry szerokie spektrum argumentów 
historycznych, wskazując na wielowiekową tradycję funkcjonowania sie-
dziby władz miejskich pośrodku starego rynku. Dawni przodkowie nasi poj-
mowali to dobrze, że budynek mający objąć w sobie kancellaryje sławetnego zarzą-
du miejskiego, nie na uboczu gdzieś zdala, w miejscu ustronnem, a tem bardziej 
nie w pobliżu strumienia lub rzeki, lecz w samem centrum czyli ognisku miasta, 
jako skupiającem w sobie wszystkie interessy administracyjno sądowe i stosunki 
komunalne jego obywateli i reszty mieszkańców, winien mieć trwałe i okazałe po-
mieszczenie  70. Tradycja historyczna miast polskich – miedzy innymi Krako-
wa – wskazuje wedle autora na budowę ratuszy w centrach ośrodków, tak 
też było w przypadku spalonego w 1792 roku kaliskiego gmachu z wysoką 
wieżą, który zostaje tu przez autora wnikliwie opisany, stanowiąc przy-
kład inwestycji „na setki lat”. Z punktu widzenia Biernackiego budowa 
ratusza na Piskorzewiu będzie „błędem niewybaczalnym’, gdyż w całej 

68 Ibidem, nr 86, cz. 3, s. 346. Projektu tego nie zrealizowano przez cały okres zaboru. 
69 C. Biernacki, Memorandum w przedmiocie budowy gmachu nowego ratusza w mieście Ka-

liszu, „Kaliszanin”, 1877, nr 99, s. 397-398. 
70 Ibidem, s. 397.
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dyskusji nikt nie podniósł dotąd jasno podrzędnego charakteru miejsca, 
dobrego na fabrykę, łaźnię, młyn nie zaś na niosący określony program sym-
boliczny i prestiżowy gmach dla władz miasta, jak wolno odczytywać – 
mający być wyraźnie polską władzą w Kaliszu  71. Jej miejsce jest zdecydo-
wanie w sercu miasta – tam, gdzie niegdyś stał ratusz ośrodka lokacyjnego, 
mający średniowieczne tradycje. Ten ważki jak się okaże argument – zna-
czenie miejsca uświęconego tradycją wielowiekowych dziejów Kalisza  
i jego samorządu, a zatem i nieporuszona tu wprost ze względów cenzu-
ralnych możliwość nawiązania do chlubnej przeszłości samodzielnej, pol-
skiej państwowości – staje się kluczowym kapitałem w argumentacji histo-
ryka. Przestrzeń Piskorzewia, z którą dotąd wiązano tyle nadziei na rozwój 
miasta, dla Biernackiego okazuje się być niezdefiniowana, przypadkowa,  
a nade wszystko zostaje przedstawiona jako miejsce bez tradycji, jako sfera 
właściwa obiektom utylitarnym, przemysłowi, ośrodek targowiska na skra-
ju miasta. Jest więc ona wysycona także i klasowo niskim rejestrem presti-
żu i dla budowli publicznej tej rangi co ratusz musi być „najniezręczniej 
pomyślana”. Na początku 1878 roku redakcja „Kaliszanina” skomento-
wała „Memorandum…”, po przeprowadzeniu dyskusji w kręgu kaliskich 
dziennikarzy, literatów i artystów  72. W tekście, który okazał się być praso-
wym podsumowaniem debaty podchwycono pomysł wzniesienia ratusza 
w sercu miasta, przy założeniu wykupu działek w bloku śródrynkowym 
pod inwestycję. Wspomnianej lokalizacji nie traktowano jako ostatecznej, 
zakładając rozpisanie szerokiego konkursu architektonicznego z udziałem 
liczących się specjalistów, w nadziei na uzyskanie odpowiedzi na pytanie  
o ostateczną lokalizację ratusza  73. Tekst był także mocnym głosem za szero-
kim programem funkcjonalnym gmachu, który wyobrażano sobie jako cen-
trum różnych instytucji miejskich. Pośród rad dla magistratu pojawiły się 
także sugestie, by w warunkach konkursu zawrzeć zastrzeżenie, że projek-
towany kompleks musi być łatwy w rozbudowie, sugerowano też wariant 
„oszczędnościowy”, w którym ratusz byłby budynkiem z nietynkowanej 
cegły, wykonanym w estetyce Rohbau. Natomiast zachowane akta kali-
skiego Rządu Gubernialnego wskazują, że w 1878 roku władze prowadziły  

71 Ibidem, s. 398.
72 „Kaliszanin” 1878, nr 2, s. 1. 
73 Zaproponowano m. in. historyków z Krakowa: Józefa Łepkowskiego, Władysława 

Łuszczkiewicza, oraz budowniczych Franciszka Tournelle, Jana Kacpra Heuricha, Józefa Or-
łowskiego (Ibidem).
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postępowania administracyjne związane z projektowanym zakupem dział-
ki od G. Hejmana  74; w międzyczasie przedłużono umowę najmu biur  
w domu Harnysza na Nowym Rynku. 

Rok 1879 przyniósł kompletną zmianę sytuacji i jak się wydaje osta-
teczne zarzucenie liczącego się przecież i możliwego do realizacji projek-
tu ratusza na Nowym Rynku. Co przeważyło o zmianie zamiarów zarzą-
du miasta? Czy zagrał tu podbudowany argumentem historycznym głos 
Biernackiego – sugerujący, że ratusz na Piskorzewiu będzie budowlą bez 
symbolicznego kapitału, przestrzennie uwikłaną w niski rejestr wartości  
i odległą od prestiżowego, łączącego tradycję, historię i interes polskiej in-
teligencji centrum staromiejskiego? Warto rozważyć, czy tekst uznanego hi-
storyka nie był niejako pisany na zamówienie przeciwko propozycji wyku-
pu działki Hejmana  75. Za taką interpretacją przemawia omawiany powyżej 
artykuł z początku 1878 roku, którego autorzy komentując debatę o loka-
lizacji budynku w kontekście spodziewanej reformy zarządów miejskich 
stwierdzili, iż Takie domy w Kaliszu łatwo odszukaćby się dały, niekoniecznie  
w  b o ź n i c z y c h  z a u ł k a c h  (podkreślenie moje, MG), ale właśnie tam, gdzie 
sąsiedztwo władz centralnych i piękność miejscowego położenia, dodawałyby po-
wagi instytucjom, zostającym w najbliższym stosunku z miejscową ludnością  76. 
Dodać warto, że pomysł budowy ratusza na „świńskim targowisku” wy-
śmiał także na marginesie konkursu realizacyjnego z 1880 roku Bolesław 
Prus na łamach prasy warszawskiej, jako oczywisty powód kpin  77. Wydaje 
się, że właśnie historyczne argumenty, wywodzące prestiż władz i ich sie-
dziby z tradycji państwowości rozumianej jako narodowo polska, mogły 
wówczas przeważyć (…na posadach domu radzieckiego sięgającego swym po-
czątkiem odległych może czasów Bolesława Pobożnego i Jolanty  78), podobnie jak 
i chęć wzniesienia siedziby władz miejskich w centrum miasta, w sąsiedz-
twie innych, dominujących w życiu oficjalnym instytucji rosyjskiej władzy 
i nowej cerkwi prawosławnej. O ostatecznym wyborze miejsca zdecydowa-
ło więc prawdopodobnie połączenie realiów finansowych i administracyj-

74 APŁ, RGK, 2893, k. 146 i 148. 
75 Dziękuję prof. A. Zabłockiej-Kos, która jeszcze przed moim dotarciem do materia-

łów źródłowych z 1878 roku wysunęła propozycję, by konflikt ten widzieć w kategoriach 
ekonomicznej rywalizacji polsko-żydowskiej. 

76 „Kaliszanin” 1878, nr 2, s 1. 
77 B. Prus, Kronika Tygodniowa, „Kurjer Warszawski”, 1880, nr 73, s. 2-3. 
78 Por. wspomnienie pośmiertne, Cezary Biernacki, „Gazeta Kaliska”, 1896, nr 16, s. 3.
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nych z efektami debaty: rywalizacji między polskimi a żydowskimi elitami 
miasta o to, do kogo będzie należała przestrzeń spodziewanej, samorządnej 
władzy nad miastem. 

Pewnym jest, że wiosną tego roku nie rezygnowano jednak z próby 
nadania dzielnicy zachodniej pożądanego znaczenia poprzez prestiżową 
inwestycję publiczną. Pod koniec marca na zebraniu w magistracie poru-
szono ponownie kwestię budowy stałego teatru, sugerując jego wystawie-
nie na placu św. Mikołaja, co wywoływało podobne kontrowersje i troskę 
o to, czy siedzibie Melpomeny będzie do twarzy w takim otoczeniu  79. Projekt 
zamierzano realizować za pomocą przedsiębiorcy, dla którego zysk z po-
mieszczonych w gmachu teatru sklepów – opłacalnych w handlowej dziel-
nicy – miał być zachętą. Jednak i tego zamierzenia nie zrealizowano, choć 
wedle prasy miejscowi architekci urzędowi sporządzili szkice wstępne 
kompleksu  80. 

5.  KONKURS REALIZACYJNY NA SIEDZIBĘ DLA MAGISTRATU  
 Z PRZEŁOMU 1879/1880 I JEGO REPERKUSJE

Pod koniec 1879 roku kaliski periodyk wrócił do sprawy kluczowej 
inwestycji miejskiej, deklarując, iż projekt ma szansę na urzeczywistnienie  
w najbliższym czasie i zapowiadając konkurs  81. Jego ogłoszenie miało miej-
sce na początku grudnia na łamach „Kaliszanina”, gdzie wydrukowano 
„Warunki konkursu na budowę ratusza w m. Kaliszu i objaśnienie danych, 
jakich przy wypracowaniu planu trzymać się należy”  82. Termin nadsyłania 
prac konkursowych – składających się z rysunków trzech elewacji, dwóch 

79 Art. nad., „Kaliszanin”, 1879, nr 35, s. 148. Redakcja pisma odpowiada tu na obawy 
osoby piszącej pod pseudonimem „Mrówka” komentarz do „niestosownej” lokalizacji gma-
chu teatru, publikowany na łamach „Nowin” z 4 maja 1879 (nr. 121). Odpowiadając z Kali-
sza, broniono lokalizacji na Nowym Rynku.

80 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1879, nr 40, s. 165-66. W Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachował się niedatowany i nieopisany plan sytu-
acyjny Nowego Rynku z projektem lokalizacji dużej, wielosegmentowej budowli publicznej, 
podpisany przez architekta powiatu kaliskiego, Jana Zdziennickiego. Może to być ślad tych 
projektów, albo jeden z wstępnych wariantów wielofunkcyjnego ratusza w tym miejscu, por. 
zbiór kartograficzny, sygn. 495-215 oraz aneks fotograficzny pracy.

81 „Kaliszanin” 1879, nr 98, s. 407.
82 Warunki konkursu na budowę ratusza w m. Kaliszu i objaśnienie danych, jakich przy wypra-

cowaniu planu trzymać się należy, „Kaliszanin”, 1879, nr 99, s. 414.
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przekrojów i kosztorysu nieprzekraczającego 80 000 rubli – wyznaczono na 
1 lutego 1880 roku, przewidując dwie nagrody, odpowiednio 400 i 200 ru-
bli. Warunki konkursu zostały przygotowane drobiazgowo, określając lo-
kalizację, program oraz układ przestrzenny planowanego gmachu. Ratusz 
projektowano, wedle życzeń z „Memorandum…”, na Głównym Rynku, na 
miejscu odwachu i jatek szewskich, sporządzając przy tym plan pomiaro-
wy, dostępny na żądanie dla uczestników konkursu. Usytuowanie gma-
chu w północnej części bloku śródrynkowego przy rezygnacji z wyburza-
nia prywatnych budynków stojących w obrębie bloku, wymusiło określony 
układ przestrzenny projektowanej budowli. Był to rzut litery „U”, z dwoma 
nierównej długości skrzydłami bocznymi i długim korpusem zwróconym 
na północ: Ratusz ma być wzniesiony frontem do b. pałacu arcybiskupiego, dwa 
boki zaś pomienionej budowli, znajdować się będą obok cukierni Gussmana i domu 
obywatela Pietrzakowskiego  83. Określono wysokość gmachu jako dwupiętro-
wą, z niemieszkalnymi suterenami o charakterze gospodarczym. Rozwią-
zanie kompozycyjne fasady głównej pozostawiono „uznaniu budowni-
czego”, sugerując jej centralne wypiętrzenie lub budowę wieży. Program 
konkursowy w szczegółach opisywał układ funkcjonalny poszczególnych 
kondygnacji użytkowych. Parter, z głównym wejściem od frontu i dwoma 
bramami przejazdowymi i ogniotrwałymi klatkami schodowymi w skraj-
nych częściach skrzydeł bocznych, miał w partii wschodniej mieścić skle-
py, areszt policyjny, a w części zachodniej kancelarię policjmajstra, kasę 
miejską i skarbiec. Jako wariant potraktowano wygospodarowanie, możli-
wie w dziedzińcu, pomieszczenia na narzędzia straży ogniowej. Na piętrze,  
w segmencie wschodnim przewidziano 6-pokojowy apartament dla prezy-
denta miasta, połączony przejściem z salą posiedzeń projektowanej refor-
mami samorządowymi Rady Miejskiej na 60 osób, zasadniczo dostępną od-
dzielnie przez przedpokój z korytarza. Salę posiedzeń lokowano w centrum 
gmachu, od frontu, łącząc ją z największym pomieszczeniem ratusza – salą 
zebrań ogólnych na 400 osób, o dwukondygnacyjnym wnętrzu z galerią  
i dwoma przedpokojami. Skrzydło zachodnie przeznaczono pod warianty 
rozwiązań zależne od zagospodarowania parteru, zostawiając tu miejsce 
na mieszkanie urzędnicze lub biura policyjne. Piętro drugie miało mieścić 
5-pokojowe mieszkanie policjmajstra, 4 sale dla wydziału administracyj-
nego, tyleż dla wydziału policyjnego, 4-pokojowe archiwum z gabinetem 

83 Ibidem.
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archiwisty (z wariantem przewidującym salę na bibliotekę i muzeum) oraz 
lokale mieszkalne dla służby biurowej i stróży na poddaszu, w liczbie za-
spokajającej potrzeby 8-10 familii. Do programu dołączono „Ogólne uwa-
gi”, przewidujące umieszczenie zegara w fasadzie, funkcjonalność asenizacji 
gmachu z wychodkami na wózkach a bez dołów kloacznych, oraz oświetle-
nie gazowe sal i ich przedsionków, korytarzy, schodów i dziedzińca. Program 
zamykały informacje techniczne i skład sądu konkursowego. Ciało to, obra-
dujące pod przewodnictwem gubernatora kaliskiego, stanowili: Kollegium 
Rządu Gubernialnego, dawny pomocnik inżyniera gubernialnego, inżynier 
Szanser, członkowie magistratu, inspektor lekarski, jeden z techników urzę-
dowych Kalisza wybrany przez gubernatora, oraz delegacja ośmiu obywateli. 

Ogłoszony w grudniu 1879 roku otwarty, realizacyjny i powszechny 
konkurs był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w dziejach nowocze-
snego Kalisza, odzwierciedlając znaczenie, jakie przydawano projektowi no-
wego gmachu ratuszowego. Był to jednocześnie jedyny w latach 1867-1914 
konkurs realizacyjny na zaprojektowanie siedziby władz miejskich w całym 
Królestwie Polskim  84. Jednakże już w momencie ogłoszenia jego warunki 
wzbudzały kontrowersje i zastrzeżenia co do profesjonalnego charakteru 
rozwiązań. Ich przykładem był komentarz w nowopowstałym „Czasopi-
śmie Technicznym”, które nakładem Krakowskiego Towarzystwa Technicz-
nego rozpoczęło swoją działalność w roku 1880. Wspominając o kaliskiej 
rywalizacji, redakcja stwierdziła, iż Warunki programu są tego rodzaju, że nie 
moglibyśmy nikogo zachęcić do brania udziału w tejże konkurencyi, ponieważ 1pri-
mo termin oddania prac po dzień 1-go lutego b. r. jest nader krótki, 2ndo skład Jury 
nie odpowiada wogóle zasadom przyjętym przy konkurencjach, gdyż na kilkunastu 
ludzi niefachowych ma być dwóch budowniczych, z których tylko jeden jest wy-
mieniony; 3tio nagrody są stosunkowo do zadań za małe, gdyż wymaganym jest 
również dokładny kosztorys  85. Zastrzeżenia tej i dalej jeszcze idącej natury sta-
ną się niebawem zarzewiem konfliktu. Najwięcej uwagi nowemu w Kali-
szu wydarzeniu poświęcał „Kaliszanin”, już na przełomie grudnia i stycznia 
donoszący, że wobec ogłoszenia konkursu i rychłej budowy ratusza w ryn-
ku projektowane jest wzniesienie nowego odwachu  86. Ósmego stycznia 1880 

84 M. Rudowska, Warszawskie konkursy architektoniczne w latach 1864-1898, Warszawa 
1972.

85 Konkurencja, „Czasopismo Techniczne”, 1880, nr 1, s. 8. 
86 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1879-80, nr 3, s. 9-10.
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roku redakcja pisała, iż Dotąd ośmiu budowniczych z kraju i zagranicy, między 
innymi z Wiednia, zgłosiło się listownie po warunki konkursu na ratusz  87. Jak 
się okazało, niefortunnie dobrany termin zakończenia został przedłużony 
do 23 lutego; do 17 lutego nadesłano 3 projekty, wystawione niebawem 
do publicznej oceny w sali posiedzeń magistratu w domu Harnysza na 
Piskorzewiu. 

Ostatecznie posiedzenie sądu konkursowego miało miejsce 6 marca 
1880 roku. Po szczegółowem rozpatrzeniu planów obecni jednogłośnie przyznali 
pierwszeństwo projektowi z oznaczeniem rosyjskim wyrazem „Awoś” jako w zupeł-
ności odpowiadającemu warunkom konkursu i wszelkim wymaganiom najnowszej 
sztuki architektonicznej  88. Czterysta rubli gratyfikacji otrzymał kaliski urzę-
dowy architekt gubernialny, inżynier cywilny Józef Chrzanowski (godło 
„Awoś”), pracujący w Kaliszu od 1875 roku, absolwent Instytutu Inżynie-
rów Cywilnych w Sankt Petersburgu. Druga nagroda powędrowała rów-
nież do mieszkańca Kalisza, zajmującego się budownictwem Władysława 
Ehma (godło „Sokół”), który w swoim projekcie zajął część posesji Pietrza-
kowskiego, dążąc do uzyskania symetrycznej kompozycji obu skrzydeł, ale 
naruszając tym samym warunki konkursu. Niemniej jednak, projekt ten 
zyskał uznanie sędziów i w szczegółach podobał się  89. Trzeci i ostatni nadesła-
ny do Kalisza projekt opatrzony godłem „Breve Tempus” uznano za szki-
cowy i słaby, zwracając go nieujawnionemu autorowi. Nie minęło jednak 
wiele czasu od rozstrzygnięcia raczej skromnych efektów rywalizacji, jak 
w warszawskim „Kurjerze Porannym”, „Kurjerze Warszawskim” i samym 
„Kaliszaninie” rozpętała się ostra polemika wokół warunków i sposobu 
przeprowadzenia całego przedsięwzięcia przez władze miasta. Donosząc  
o rozstrzygnięciu konkursu, „Kurjer Poranny” zarzucił dyskryminację  
w dostępie do dokumentów konkursowych, jakiej mieli się dopuścić or-
ganizatorzy wobec warszawskich architektów: Bronisława Muklanowicza  
i Pawła Wójcickiego. Sam konkurs, z racji (uznanej za nieprofesjonalną) 
organizacji i składu sądu konkursowego – zdominowanego przez nie-archi-
tektów – redakcja uznała jednoznacznie za porażkę  90. 

87 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1880, nr 6, s. 22.
88 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1880, nr 23, s. 89.
89 Ibidem.
90 Aktualne wydarzenia, „Kurjer Poranny i Antrakt”, 1880, nr 82, s. 2. 



67

W odpowiedzi na zarzuty prasy warszawskiej redakcja „Kaliszanina” 
dowodziła, że akta magistratu potwierdzają przesłanie żądanych przez 
budowniczych dokumentów do Warszawy w terminie, jednocześnie dy-
plomatycznie dementując zarzuty „Kurjera...” jako oparte najwyraźniej 
na niesprawdzonych doniesieniach  91. Mimo wyjaśnień opublikowanych  
w Kaliszu, kontrowersje trwały nadal. Sprawa stała się przedmiotem uwa-
gi ówczesnego felietonisty „Kurjera Warszawskiego” – Bolesława Prusa 
– który w Kronice Tygodniowej z 22 marca w ciętych słowach wyśmiał 
całe przedsięwzięcie  92. Władzom municypalnym przykro jest tułać się po cu-
dzych kątach, a osobom, za rozmaite nadużycia pozbawionym wolności, smut-
no odsiadywać kozę w lokalu półurzędowym. Ci obywatele, którzy nie zasiadają 
ani w kozie, ani w urzędzie municypalnym, radziby doczekać się jakiejś impo-
nującej ozdoby miasta: z wieżą, zegarem i co najważniejsze – z chorągiewką na 
szczycie, aby widzieć skąd wiatr wieje? pisał w swej satyrze B. Prus  93. Uzna-
jąc porzucony zamysł budowy ratusza na Nowym Rynku z warszawskiej 
perspektywy za bezsensowny i wychodzący od „ultra-radykalnych kół” 
zestawiających „municypialność i świńskie targowisko”, autor delikatnie 
skrytykował ograniczenie projektu tylko do fragmentu bloku śródrynko-
wego Głównego Rynku. W przeprowadzeniu samej rywalizacji przed-
miotem szczególnej troski felietonu jest „oryginalne ciało architektonicz-
ne” komisji, oceniającej pod opieką inspektora lekarskiego „trzy nadesłane 
projekta”. Uwzględniono wszystkie interesy urzędników – zapomniano 
zaś o „interesie sztuki architektonicznej”, bowiem co mieli do powiedze-
nia dwaj technicy „wobec całej armii dyletantów i profanów”? Skład sądu 
konkursowego ze słynnymi już „ośmioma obywatelami” tak zainspirował 
B. Prusa, że postanowił on sformułować „dobre rady” dla władz Warsza-
wy i dyskutowanego wówczas projektu sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej: Jaka to szkoda, że nasz prezydent, p. Starynkiewicz, nie „terminował” w mu-
nicypalności kaliskiej!... Bo gdyby dostatecznie nasiąknął zasadami tamtejszemi, 
nie wzywałby już specjalistów do oceniania projektu Lindleya, nie spierałby się  
z opozycją, ale przy pomocy urzędników magistratu i ośmiu trzeźwych obywateli 
przeprowadziłby plan, jakiby mu się podobało i jeszcze wyznaczyłby konkursowe 

91 Zarzuty „Kurjera Porannego” relacjonuje dokładnie „Kaliszanin”, por. Wiadomości 
miejscowe i okoliczne, 1880, nr 25, s. 97, wskazując, że organizatorzy konkursu poczuli się na 
tyle dotknięci, że zamierzali wejście na drogę sądową przeciwko „Kurjerowi Porannemu”.

92 B. Prus, Kronika Tygodniowa..., op. cit.
93 Ibidem, s. 2. 
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nagrody  94. Zarzut był więc niezwykle ciężki, choć wyrażony inteligentnie  
i w formie satyry: oto konkurs kaliski został tak skonstruowany, aby zre-
alizować założenie i tak już z góry sformułowane przed jego rozpoczęciem, 
a projekt powierzyć miejscowym siłom przy pozorach prestiżowej formy 
rywalizacji. Dwóch specjalistów architektury niewiele bowiem miało zna-
czyć przy „zastępach profanów”: Szczęściem, obywatele kaliscy mają pojęcie  
o wszystkich rzeczach. To też domyślamy się, że gdy Europa dowie się o tak cennych 
własnościach ośmiu kaliszanów, będzie ich odtąd wzywała nie tylko na konkursa, ale 
na wszelkie kongresy, zjazdy i sobory – jako naczynia pełnie niebiańskiej mądrości. 
Ziemskiej bowiem – nie złożyli dowodów  95. Konkluzja została przez B. Pru-
sa sformułowana następująco: poczekać z budową gmachu z publicznych 
pieniędzy do utworzenia wybieralnych rad miejskich, zostawiając sprawę 
następcom.

Niebawem w jednym z kolejnych numerów stołecznego „Kurjera Po-
rannego” znany krytyk architektury i budowniczy, Zygmunt Kiślański, 
zamieścił krytyczną ocenę kaliskiego konkursu jako przedsięwzięcia nie-
odpowiadającego profesjonalnym standardom rywalizacji architektonicz-
nej  96. Pośród kontrowersji sformułowanych przez eksperta znalazło się ce-
lowe przygotowanie warunków konkursu i jego zasad w taki sposób, aby 
na najlepszych pozycjach znalazł się kaliski architekt gubernialny, dominu-
jący miejscowy rynek zleceń rządowych; sam konkurs można więc uznać 
za rodzaj pustego spektaklu, dla którego scenariusz już dawno ułożono. 
Nic więc dziwnego, że wynik zdaniem Z. Kiślańskiego przyjęto w Warsza-
wie z pewnym niedowierzaniem w bezstronność rozsądzenia takowego  97. Obok 
stronniczości sądu konkursowego wobec wysokiego urzędnika rządu gu-
bernialnego zarzucono zbyt mały udział techników w jury (tak zdomino-
wanego przez nie-architektów składu komisji dotąd w historii krajowych 
konkursów zdaniem Z. Kiślańskiego „nie widziano”), jak i nieodpowied-
nią dla rozbudowanego programu lokalizację gmachu. Wreszcie przebieg 
procesu decyzyjnego budził wątpliwości recenzenta życia budowlanego: 

94 Ibidem, s. 3. Mowa o opracowywanych wówczas z wielkim wkładem prezydenta 
Sokratesa Starynkiewicza projektach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

95 Ibidem.
96 Z. Kiślański, W sprawie rozsądzenia konkursu na budowę Ratusza w mieście Kaliszu, 

„Kurjer Poranny i Antrakt”, 1880, nr 86, s. 6-7.
97 Ibidem, s. 6.
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ze sprawozdań w „Kaliszaninie” wynikało, że nie odbyło się głosowanie,  
a zwycięzcę „ogłoszono”, drugą nagrodę przyznając „obywatelowi mia-
sta”, nie zaś osobie z wykształceniem technicznym  98. 

Po ostrej recenzji Z. Kiślańskiego, porównującego całe przedsięwzię-
cie do taniej tragifarsy, w nadesłanym do kaliskiego periodyku tekście nie-
znany przedstawiciel władz miejskich przyznał, że być może niecałe trzy 
miesiące na wypracowanie projektów i kosztorysu było wadą konkursu, 
nazwał jednak pozostałe zarzuty skandaliczną infamią  99. Wybór traktowa-
nej przez architektów jako niefortunna lokalizacji motywowano chęcią po-
mieszczenia instytucji miejskiej w centrum miasta, a nie na obrzeżach  100. Autor 
podjął się również obrony formuły sądu konkursowego, wskazując na pra-
wo obywateli miasta do partycypacji w ocenie projektu gmachu publicz-
nego. Wystawione na widok publiczny, niezachowane do dziś i nieznane  
z przekazów fotograficznych wizualizacje były oglądane przez kilku „ob-
cych specjalistów”, których komentarze uwzględniła komisja; zarzuty 
„Kurjera...” są wiec nie tylko bezzasadne, ale i formułowane obłudnie, wy-
wołując skandal. Równie interesujące pozostają uwagi na temat pytania  
o to, dlaczego kaliscy inżynierowie nie stanęli do rywalizacji, a było wów-
czas w mieście przynajmniej 3-4 architektów poza inżynierem gubernial-
nym. Niewątpliwie, zdaniem autora, sytuacja ta nie wynikała „z obawy 
przez Józefem Chrzanowskim”, choć brak przekonującej propozycji wyja-
śnień, dlaczego miejscowe, jak i gubernialne środowisko całkowicie zanie-
chało udziału w rywalizacji. Tymczasem temperatura dyskusji była wiosną 
1880 roku nadal wysoka; 25 marca prezydent Kalisza F. Przedpełski wysłał 
do „Kurjera Porannego” list z wyjaśnieniami i żądaniami cofnięcia niepo-
partych dowodami oskarżeń o nieudostępnienie dokumentów konkurso-
wych budowniczym warszawskim, zarzucając prasie haniebne nadużycia 

98 Ibidem, s. 7. W. Ehm prawdopodobnie faktycznie nie posiadał takowego; por. roz-
dział trzeci.

99 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1880, nr 27, s. 105-106. Warto zauwa-
żyć, że na marginesie opublikowanego równolegle z kaliskim wydarzeniami opisu projektu 
gmachu „w rodzaju Ateneum dla Warszawy”, architekt Józef Pius Dziekoński (wraz z Fran-
ciszkiem Braumanem autor projektu) stwierdza, że opracowanie projektu tej skali zajmu-
je (przy maksymalnym wysiłku zespołu) około 8 tygodni. Ratusz kaliski można zestawić  
z koncepcją „Ateneum” warszawskiego jako zadanie w tylko nieco mniejszej skali, a jeśli do-
damy konieczność sporządzenia kosztorysów i dokumentacji – to liczba 8 tygodni jest i tak 
zaniżona. Por. „Inżynierja i budownictwo”, 1880, t. 2., pl. 7-8 i numer z lutego 1880.

100 Ibidem.
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i narażenie go na utratę dobrego imienia, co może zagrozić bytowi jego ro-
dziny  101. O ile mi wiadomo, pismo to pozostało bez odpowiedzi.

Do toczącej się na łamach prasy burzy musiały się odnieść władze, ze 
swojej strony analizujące przebieg konkursu i jego efekty. Wymiana kore-
spondencji między gubernatorem kaliskim, generał-gubernatorem w War-
szawie i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w stolicy Cesarstwa trwała 
co najmniej do końca 1881 roku, przynosząc ocenę konkursu i projektów, 
ale i dalszy tok procedowania nad sprawą ratusza, w tym i zgodę na zawie-
szoną wskutek kontrowersji wypłatę nagród  102. Na prośbę gubernatora ka-
liskiego o opinię w sprawie konkursu oraz ocenę nagrodzonych projektów 
przez Komitet Techniczno-Budowlany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
generał-gubernator warszawski stwierdził, że termin zakończenia rywali-
zacji był wystarczający, a same warunki konkursowe zostały dostatecznie 
rozpowszechnione  103. I choć efekty pokazują, że regulamin konkursu nie był 
specjalnie korzystny dla miasta, tak zaskoczeniem okazała się być sytuacja, 
w której z 11 żądających warunków programu architektów tylko 3 nadesłało 
projekty, choć nikt nie składał w przewidzianym trybie zażaleń – stwierdza-
ły władze w Warszawie. Zwycięski projekt J. Chrzanowskiego, choć uznany 
za najlepszy, także nie do końca zaspokajał warunki zamówienia, bowiem 
wydatki opisane w kosztorysie przekroczyły 90 000 rubli; od razu wyja-
śniono, że zdaniem samego architekta był to efekt dezaktualizacji cen ma-
teriałów budowlanych. W konkluzji pisma skierowanego do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych generał-gubernator zajął stanowisko uznające wyni-
ki konkursu, mimo skarg publikowanych w prasie, oddając jednocześnie 
projekty „Awoś” i „Sokół” pod ocenę Komitetu Techniczno-Budowlanego 
i od niej uzależniając wypłacenie nagród pieniężnych. W opinii przedsta-
wicieli Komitetu z dnia 18 maja 1881 roku stwierdzono, że przy organiza-
cji konkursu w Kaliszu władze nie spełniły powszechnie stosowanych za-
sad przy tego typu przedsięwzięciach, ale sama wypłata nagród nie może 
w ogóle ulegać wątpliwości w sytuacji, w której konkurs się odbył  104. Rze-
czoznawcy Komitetu stwierdzili, że wobec krótkiego terminu zakończenia 
rywalizacji władze guberni nie powinny były oczekiwać przedstawienia 

101 F. Prz. Pr. m. Kal., (Art. nad.), „Kaliszanin”, 1880, nr 32, s. 126. Kwestia faktycznej 
korupcji przy procedowaniu nad konkursem pozostaje znana jedynie z przytoczonej pole-
miki, nie jest uchwytna w znanych mi źródłach historycznych. 

102 APŁ, RGK, 2893, k. 174-178; k. 184-192. 
103 Ibidem, k. 184-192.
104 Ibidem.
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przez uczestników projektów opracowanych w pełni z punktu widzenia 
architektonicznego i technicznego. Stwierdzono, iż należało zaznaczyć  
w regulaminie, że oczekuje się nadsyłania projektów wstępnych, wyraża-
jących ogólne zamysły autorów, z przybliżonymi kosztorysami. Takie roz-
wiązanie nie doprowadziłoby do zaistniałej, niewygodnej dla urzędu jak  
i dla uczestników konkursu sytuacji. Dokonując oceny projektów „Awoś” 
i „Sokół” Komitet sformułował interesującą opinię: chociaż propozycja  
W. Ehma naruszyła warunki konkursu pod względem lokalizacji, to nie 
wolnie nie zauważyć jej zalet kompozycyjnych, górujących nad projektem 
J. Chrzanowskiego pod względem rozwiązania proporcji poszczególnych 
elementów gmachu i detali fasad. W zwycięskim rozwiązaniu dokonano 
szeregu korekt, wskazując m.in. na niewyznaczenie miejsca na narzędzia 
strazy ogniowej w suterenach, gdzie lokowano archiwa. Błędy znaleziono 
również w organizacji połączenia między mieszkaniem prezydenta a sala-
mi posiedzeń i zebrań, jak i w szeregu rozwiązań technicznych – zbyt wą-
skim przejeździe bramnym od strony wschodniej, ciasnych schodach pa-
radnych, wreszcie w szczegółowych rozwiązaniach technicznych, w tym 
grubości ścian konstrukcyjnych. Po uwzględnieniu naniesionych w Sankt 
Petersburgu poprawek koszt realizacji gmachu wedle zwycięskiego projek-
tu wyceniono na 102 000 rubli. Jak jednak zapewniano w korespondencji, 
większość poprawek i braków wynikała zdaniem Komitetu z krótkiego cza-
su przeznaczonego na opracowanie projektów i kosztorysów  105.

We wrześniu 1881 roku generał-gubernator warszawski Piotr Albie-
dyński informował gubernatora kaliskiego o przyzwoleniu na wypłacenie 
nagród, jednocześnie przesyłając opinię Komitetu  106. Zdaniem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, poruszającego temat organizacji konkursu, 
narzucony w regulaminie termin powodował lepszą dostępność rywali-
zacji dla osób znajdujących się „bliżej sprawy”. Mimo to generał-guberna-
tor zapewnił Kalisz o osobistym poparciu, otwierającym drogę do wypła-
ty nagród uczestnikom. Najistotniejsza dla dalszych losów projektu była 
jednak sformułowana przez MSW i poparta przez P. Albiedyńskiego kon-
kluzja: wobec spodziewanej reformy zarządów miejskich w Królestwie po-
lecono władzom w Kaliszu odłożyć sporządzenie projektu realizacyjne-
go i przystępowanie do inwestycji,. aż do momentu, w którym na mocy 
opracowywanego projektu reformy ukonstytuują się wybieralne, bardziej 

105 Ibidem.
106 Ibidem, k. 174-178. 
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samorządowe władze miejskie  107. Jak się miało okazać, takie rozwiązanie, 
narzucone przez projektującego liberalne zmiany w guberniach Królestwa 
P. Albiedyńskiego, wobec rychłego fiaska starań generał-gubernatora i jego 
zastąpienia w 1883 roku przez prowadzącego rusyfikacyjną politykę Josifa 
Hurkę, spowodowało zablokowanie budowy ratusza na następne lata. Za-
równo więc w maju 1882 roku, jak i styczniu 1883 w „Kronice Bieżącej” Zyg-
munta Kiślańskiego w „Przeglądzie Technicznym” mogły pojawić się tylko 
komunikaty o nierozpoczynaniu inwestycji w Kaliszu, mimo rozstrzygnię-
cia głośnego konkursu  108. Tocząca się na szczeblach cesarskiej administracji 
dyskusja nie była wówczas znana mieszkańcom Kalisza, a redaktorzy „Ka-
liszanina” wiosną 1881 roku podkreślali, iż na temat dalszych losów projek-
tu „nie wiadomo nic pewnego”  109. Co warto jednakże zauważyć, w 1880 czy 
1881 roku wiadomości na temat spodziewanej reformy systemu zarządów 
miejskich w Królestwie i wprowadzenia „uwolnienia miast” pojawiały się 
często na łamach również kaliskiej prasy. Także i w tym kontekście osadzo-
ny był istotny anonimowy list jednego z obywateli miasta, opublikowany 
latem 1881 roku  110. Jego autor stwierdzał, że stale krążące po Warszawie  
i Petersburgu pogłoski o wprowadzeniu procedowanej przez wyższe wła-
dze Cesarstwa reformy samorządu miejskiego spowodowały nie tylko pro-
jekt odłożenia inwestycji kaliskich do czasu ukonstytuowania się nowej 
rady miejskiej, ale i stały się podstawą aktywizacji wielu obywateli Kalisza 
do pracy na rzecz miasta i współpracy z jego obecnym magistratem i rzą-
dem gubernialnym – pracy z myślą o przyszłych wyborach. Ostatecznie 
więc, mimo wyrazów zniecierpliwienia i pomysłów przyspieszenia spra-
wy  111, także i w „Kaliszaninie” budowę ratusza, teatru i szkoły powszech-
nej z funduszy miejskich odłożono ad calendas graecas  112.

107 Ibidem, k. 178.
108 Z. Kiślański, Ruch budowlany w Królestwie, „Przegląd Techniczny”, 1882, t. 15, s. 108-

109; idem, Kronika Bieżąca. Ruch budowlany w Królestwie, „Przegląd Techniczny”, 1883, t. 17, 
s. 22 (gdzie ponadto wzmiankowany jest zamiar rozpisania kolejnego konkursu architekto-
nicznego w Kaliszu, mającego wyłonić projekt nowego gmachu teatralnego; zamiar ten jed-
nak nie doszedł do skutku). 

109 „Kaliszanin”, 1881, nr 28, s. 111.
110 „Kaliszanin”, 1881, nr 55, s. 229-230. Być może jego autorem był prezydent  

F. Przedpełski.
111 Por. „Kaliszanin”, 1881, nr 81, s. 346, gdzie pojawia się pomysł wystosowania pety-

cji kaliszan do władz centralnych ws. przyspieszenia decyzji o budowie ratusza. 
112 Melioracje miejskie, „Kaliszanin”, 1883, nr 47, s. 202. 
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6.  LATA OSIEMDZIESIĄTE I ZMIANA REALIÓW  
 PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W 1885 roku nowością na rynku księgarskim w Kaliszu była stwo-
rzona przez A. Chodyńskiego „Kieszonkowa kroniczka historyczna mia-
sta Kalisza”, na kartach której historyczne, jak i współczesne autorowi wy-
darzenia w życiu nadprośniańskiej stolicy tworzą wrażenie koherentnej 
narracji o rozwoju  113. Jak zauważyła analizująca tenże tekst I. Barańska, 
znany kaliski prawnik projektuje wizję współczesnego Kalisza jako miasta 
przechodzącego w ostatnim dwudziestoleciu wielkie przemiany, w któ-
rym miejsce lichych kamieniczek zajmują okazałe gmachy, rozwija się handel 
i życie umysłowe  114. Najważniejszym jednak według niego osiągnięciem jest: 
„wyjście jego [Kalisza, MG] z zaczarowanego dawniej koła, przerzucenie się poza 
drugi brzeg Prosny, na starożytne, puste niegdyś Piskorzewie, gdzie od lat nie-
spełna 15 wyrosło nowe miasto dziś zdobne w piękne i wielkie domy, szerokie ulice 
i w imponujący rynek, zwany placem Św. Mikołaja.” pisała przywoływana au-
torka  115. To właśnie w stanowiącej przedmiot troski kaliskiego intelektu-
alisty od lat 70. dzielnicy zachodniej „wykluwa się miasto”, stanowiące dzi-
siaj jedną z najpiękniejszych dzielnic Kalisza, w której od lat już kilku i magistrat  
w domu najętym ma swoje biura  116. Sprawa budowy gmachu ratusza powraca 
w kronice, a sam rozwój Piskorzewia, jak i decyzja magistratu o rezygnacji 
z zakupu dawnego Hotelu Polskiego zostają przez autora przypomniane w 
kontekście własnej aktywności społecznej i wpływu, jaki miała ona na bieg 
wydarzeń  117. Współczesne potrzeby rozwijającego się miasta zostają w tym 
tekście sformułowane jasno: konieczna jest budowa ratusza z wieżą obser-
wacyjną dla straży ogniowej, teatru, szkół elementarnych, uporządkowanie 
ulic, wcielenie do miasta przedmieść Wydorów i Chmielnika oraz ich ure-
gulowanie, założenie nowego cmentarza na Tyńcu  118. Tymczasem, w okre-
sie po rozstrzygnięciu sprawy ratusza przez wyższe organy administracji 

113 A. Chodyński, Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza, Kalisz 1885. 
114 I. Barańska, Dlaczego się Kalisz nie rozprzestrzenia? Problemy rozwoju..., op. cit., s. 5. 
115 Ibidem, s. 6. Cytowanie tekstu A. Chodyńskiego za s. 96 oryginału.
116 A. Chodyński, Kieszonkowa kroniczka..., op. cit., s. 98.
117 Ibidem, s. 99; Autor upomina się o swoje pierwszeństwo w zainicjowaniu debaty 

oraz o uznanie jej wpływu na bieg wypadków dotyczących rozwoju Piskorzewia, które jego 
zdaniem przeistacza się w nową dzielnicę miasta po wypowiedziach prasowych w „Kalisza-
ninie”, stymulujących działania władz. 

118 Ibidem, s. 97-98.
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rosyjskiej, jedyną nową inwestycją państwową w rejonie tak interesującego 
kaliskiego prawnika Nowego Rynku był budynek projektowany jako nowy 
odwach, a mieszczący ostatecznie siedzibę policji i areszt. Jego wzniesienie 
rozważano już w latach 70., zaś działkę na zachodnim skraju największe-
go placu miasta wybrano na początku 1883 roku. Neogotycki pawilon, za-
projektowany w biurze architekta gubernialnego J. Chrzanowskiego stanął 
między marcem a listopadem 1885 roku, kiedy został oddany do użytku  119. 
W tym samym okresie magistrat rozpoczął najem biur w nowej, dwupiętro-
wej kamienicy, którą na działce niegdyś rozważanej jako miejsce dla magi-
stratu – narożniku Nowego Rynku i Babinej – wzniósł w 1883 roku G. Hej-
man  120. Od 1884 roku w tym okazałym domu z efektownym narożnikiem 
mieściły się biura sądowe, skłaniając także redakcję „Kaliszanina” do uzna-
nia, przynajmniej postulatywnie, Nowego Rynku za centrum władz miej-
skich i najlepiej rokującą dzielnicę  121. 

W tych realiach mogłoby się wydawać, że sprawa budowy gmachu ra-
tuszowego w Kaliszu, wobec fiaska polityki P. Albiedyńskiego  122 i jego zastą-
pienia przez nowego generała-gubernatora warszawskiego, J. Hurkę, prowa-
dzącego zasadniczo twardy kurs antyliberalny i rusyfikatorski w Warszawie 
w latach 1883-1894, została odroczona na wiele lat. Sytuacja ta wykluczała bo-
wiem nadzieje na wprowadzenie do 10 guberni dawnego Królestwa choćby 
ograniczonej wersji obowiązującego w Cesarstwie statutu miejskiego z 1870 
roku. Jednak u schyłku swych rządów w Warszawie P. Albiedyński miano-
wał, na przełomie 1882/83 roku nowego gubernatora kaliskiego, powierzając 
to stanowisko dotychczasowemu gubernatorowi Wołogdy, pułkownikowi 
Michałowi Piotrowiczowi Daraganowi. Dwadzieścia lat rządów w Kaliszu 
tego wprawnego wojskowego, absolwenta Akademii Sztabu Generalnego, 

119 O budowie odwachu por. APŁ, RGK, sygn. 3061, Budowa odwachu w Kaliszu oraz 
doniesienia prasowe: „Kaliszanin”, 1883, nr 2, s. 1, informuje o wyborze placu na Nowym 
Rynku; nr 67, s. 281 – pojawiają się kontrowersje związane z faktem, że wybrana działka mia-
ła zostać poświęcona na siedzibę straży ogniowej; 1884, nr 99, s. 2, gdzie w notatce prasowej 
zapowiedziano budowę odwachu kosztem 12 000 rubli, wedle projektu firmowanego przez 
Józefa Chrzanowskiego; 1885, nr 21, s. 2 – rozpoczęcie budowy; nr 96, s. 2 – poświęcenie.

120 Ruch budowlany, „Kaliszanin”, 1883, nr 19, s. 74. 
121 Rozwój miasta, „Kaliszanin”, 1883, nr 71, s. 296-297. 
122 S. Wiech, Rządy warszawskiego generał-gubernatora Piotra Albiedynskiego – lata nadziei, 

lata złudzeń, w: A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz (red.), Unifikacja za wszelką cenę? Sprawy polskie 
w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2002, s. 83-114; idem, Dyktatura 
serca” na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra 
Albiedyńskiego (1826-1883), Kielce 2010.
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mającego w 1883 roku już kilkunastoletnie doświadczenie w sprawowaniu 
funkcji gubernatorskich, stanowi jeden z najciekawszych okresów w historii 
rozwoju Kalisza, jak i jego życia społecznego pod zaborem rosyjskim. W roz-
woju miasta, jego upiększeniu i uporządkowaniu czynny i bardzo wpływowy udział 
przyjmował w ciągu prawie lat 20 energiczny a rozumny były gubernator kaliski, 
M. Daragan, którego główną w tym kierunku zasługą było wzniesienie okazałego ra-
tusza miejskiego i sympatycznego teatru, oraz upiększenie parku miejskiego. Dzięki 
wreszcie usilnym jego staraniom nastąpiło pomyślne rozwiązanie sprawy przepro-
wadzenia toru kolejowego z Kalisza do Warszawy, a w ostatnim czasie połączenie 
kolei kaliskiej z komunikacją zagraniczną  123 – pisał w 1913 roku W. Zawadzki, 
dając przykład dość powtarzalnej, pozytywnej oceny rządów M. Daragana 
formułowanej w realiach zaboru. Interesująca postać gubernatora i jego za-
sługi dla miasta, jak i obraz mityczny, jaki nawarstwił się wokół jego osoby 
w ciągu upływu lat, pozostają przedmiotem niesłabnącego zainteresowania 
historyków. Choć nie miejsce tu i czas na dokonywanie wnikliwego prze-
glądu ich wypowiedzi, to należy zauważyć, że zarówno Paweł Nikołajewicz 
Rybnikow, wicegubernator kaliski w latach 1867-1885, jak i gubernator w la-
tach 1883-1902, Michał Piotrowicz Daragan, są uznawani za wybitne osobo-
wości intelektualne, dla których liberalna polityka w guberniach zachodnich 
mogła być narzędziem realizowania wizji modernizacyjnej Rosji – wizji, dla 
której w ich wypadku nie znalazło się miejsce w samym Cesarstwie  124. 

123 W. Zawadzki, Z historji guberni..., op. cit., s. 51. 
124 P. N. Rybnikow był z wykształcenia filologiem klasycznym, posiadał bogaty doro-

bek naukowy, z jego inicjatywy wydrukowano archiwalne dokumenty do dziejów Kalisza. 
Za przynależność do Ziemli i Woli został w młodości zesłany na Karelię, a do Królestwa tra-
fił zdaniem Łukasza Chimiaka jako na „lżejsze zesłanie”. Por. idem, Gubernatorzy rosyjscy w 
Królestwie Polskim 1863-1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999, s. 90, 258. Rodzina 
gubernatora utrzymywała kontakty z polską inteligencją i uległa polonizacji, została rów-
nież uwieczniona przez Marię Dąbrowską. W zakupionym w XIX wieku nadwarciańskim 
majątku Sacały potomkowie Rybnikowa żyli do 1945 roku. Por. D. Domaradzka, A. Kijas, 
Paweł N. Rybnikow 1831-1885, w: D. Wańka (red.), Słownik Biograficzny Wielkopolski Południo-
wo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej, t. 3, Kalisz 2007, s. 35-37. Na temat rezydencji Sacały por.  
M. Górzyński, R. Kaszyński, Sacały – dworek Rybnikowów, w: M. Górzyński, Zabytki miasta 
Turku i powiatu tureckiego., t. 2, cz. 1, Rezydencje powiatu tureckiego, Turek 2009, s. 445-460. 
M. P. Daragan jako gubernator Wołogdy wielokrotnie naraził się żandarmerii, z racji libe-
ralnego traktowania wychodźców politycznych; został odwołany w 1878 roku przez MSW 
za „nieobyczajność”, por. R. G. Robin Jr, The Tsar’s Viceroys: Russian Provincial Governors  
in the Last Years of the Empire, Londyn 1987, s. 87-88, 195. Zarzuty o liberalizm i polonofil-
stwo formułowali naczelnicy żandarmerii wobec M. P. Daragana także w Kaliszu, por.  
P. Korzec, Kalisz w latach rewolucji 1905-1907, w: A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza, 
t. 3, s. 357-396. Andrzej Chwalba politykę gubernatora kaliskiego uznaje za realizację celów 
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Latem 1885 roku do Kalisza przybył 31-letni absolwent Petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, architekt Eugeniusz Oraczewski, mianowany 
przez gubernatora M. Daragana pomocnikiem J. Chrzanowskiego. Wzmoc-
nienie urzędu inżyniera gubernialnego można wiązać z zamiarem intensy-
fikacji inwestycji z funduszy rządowych w Kaliszu i całej guberni, co fak-
tycznie nastąpiło w połowie lat osiemdziesiątych  125. W 1885 roku kończono 
budowę nowego odwachu, przygotowywano się także między innymi do 
zaprojektowania siedziby dla ochotniczej straży ogniowej na Nowym Ryn-
ku (wzniesionej i oddanej do użytku w latach 1886-1887  126), kompleksu 

generała-gubernatora warszawskiego z lat 1897-1900, ks. Aleksandra Imeretyńskiego, por. 
idem, A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999, s. 225, pomijając jed-
nak długofalowość polityki kaliskiego gubernatorstwa i jego decyzje jeszcze sprzed nomi-
nacji A. Imeretyńskiego. Por. także D. Domaradzka, A. Kijas, M. P. Daragan 1834 – po 1917, 
w: D. Wańka (red.), Słownik Biograficzny..., op. cit., s. 102-103; E. Polanowski, W dawnym Ka-
liszu..., op. cit., s. 176-182; A. Pacholski, Widok z okna na strychu, Gdańsk 1999, oraz przypis 
nr 93 w rozdziale wstępnym oraz rozdział czwarty niniejszej pracy.

125 Por. np. Z Koła, „Kaliszanin”, 1888, nr 12, s. 2. W korespondencji z Koła donoszono, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat władze wzniosły biurowiec urzędu powiatowego poprze-
dzony skwerem, nową rzeźnię, siedzibę straży ogniowej, w której urządzono także sale ba-
lowe i teatr. Projekty tych budowli sporządzano prawdopodobnie w biurze architekta po-
wiatowego, jednak do obowiązków architektów gubernialnych należało ich sprawdzanie, 
korygowanie i zatwierdzanie. 

126 O budowie tego nieistniejącego już gmachu por. APŁ, RGK, sygn. 3119, Budowa 
siedziby ochotniczej straży ogniowej w mieście Kaliszu, oraz liczne publikacje, z których 
wybrane: K. Witkowski, Kaliska Ochotnicza Straż Ogniowa, jej założenie, rozwój i stan obecny, 
„Kaliszanin”, 1888, nr 99, s. 3; Czterdzieści lat Ochotniczej Straży Ogniowej, „Gazeta Kaliska”, 
1904, nr 314, s. 1-4. Projekt był gotowy i został zatwierdzony w 1885 roku, a budowa roz-
poczęła się 22 maja 1886 od poświęcenia kamienia węgielnego na placu we wschodniej czę-
ści Nowego Rynku. 6 listopada 1886 użytkowano już pierwsze pomieszczenia, a budynek 
wykończono do 23 listopada 1887 roku. Projekt sporządziło biuro architekta gubernialne-
go J. Chrzanowskiego, z kosztorysem ostatecznym na 14 000 rubli, a w realizacji inwesty-
cji, którą nadzorował komitet pod przewodnictwem prezydenta F. Przedpełskiego, istotną 
rolę miało odegrać poparcie gubernatora M. Daragana. W nowym gmachu, wzniesionym 
w mediewizującej, wyjątkowo ozdobnej estetyce Ziegelrohbau (w tej odmianie stosowanej 
głównie w architekturze przemysłowej, budowlach infrastrukturalnych i utylitarnych), na-
dającej temu skomplikowanemu funkcjonalnie kompleksowi gmachu głównego z wieżą 
i otaczających wewnętrzny dziedziniec skrzydeł bocznych paraobronnego charakteru, na 
przełomie XIX/XX wieku mieściły się także biura policyjne. Plafon głównej sali dekorował 
August Bertelman, por. Budynek dla straży ogniowej, „Kaliszanin”, 1887, nr 77, s. 2. Kilkukrot-
nie zamierzano przebudowywać strażnicę, m. in. już w 1890 roku „Kaliszanin” donosił, że 
architekt E. Oraczewski sporządził społeczny projekt przebudowy gmachu z wbudowa-
niem w istniejący kompleks nowego teatru kosztem do 30 000 rubli, jednak zamierzenia 
tego nie zrealizowano, por. Ze spraw miejskich, „Kaliszanin”, 1890, nr 58, s. 1. W 1911 roku 
projektowano rozbudowę strażnicy, nie doszła ona jednak do skutku, por. Wykaz za 28 IX 
do 14 X 1911, „Wiadomości Budowlane”, 1911, nr 8, s. 175. Straż pożarna opuściła gmach  
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rzeźni miejskiej, ulokowanego także na Piskorzewiu (zbudowanego w la-
tach 1889-1891  127). Te i inne inwestycje publiczne były realizowane z fundu-
szy miejskich i gubernialnych, przy wykorzystaniu stanowiska architekta 
gubernialnego i jego pomocnika w charakterze głównej jednostki projekto-
wej i nadzorującej.

7. BUDOWA GMACHU RATUSZA W LATACH 1887-1891

Intensyfikacja inwestycji publicznych w połowie dekady dotyczyła 
także rozstrzygnięcia sprawy magistratu. Jeszcze w 1885 roku gubernator 
Daragan wystąpił do władz wojskowych w sprawie ewentualnego przeję-
cia przez miasto Korpusu Kadetów, jednakże wobec zbyt wysokich kosz-
tów projekt ostatecznie upadł  128. Wobec ostatecznego fiaska tej inicjaty-
wy w listopadzie 1885 r. rząd gubernialny zebrał się na specjalnej naradzie  
w sprawie nowego budynku dla magistratu, zapraszając 8 obywateli miasta 
do konsultacji  129. Już w lipcu następnego roku w biurach magistratu udo-
stępniono do otwartego wglądu plany realizacyjne projektowanego gma-
chu, podkreślając tym samym istotność inwestycji i jej publiczny charakter; 
niestety nie znane są reakcje na ten zabieg, ani ślady recepcji planów  130. Pro-
jekt zyskał nową dynamikę w działaniach administracji gubernialnej w 1886 
roku, kiedy to 8 października architekt gubernialny J. Chrzanowski przed-
stawił Wydziałowi Administracyjnemu Rządu Gubernialnego gotowy ze-
staw rysunków projektowych (niestety niezachowanych do dziś) wraz  

w 1952 roku, został on pochopnie rozebrany w latach 70. ubiegłego wieku. Obecnie histo-
rycy i społecznicy, min. M. Błachowicz i A. Tabaka, postulują rozważenie jego odbudowy. 

127 O budowie rzeźni miejskiej por. APŁ, RGK, sygn. 3195, Budowa rzeźni w mieście 
Kaliszu, vol. 1, 1887-1895; sygn. 3409, Budowa rzeźni w mieście Kaliszu, vol. 2, 1891-1894.  
W. Kościelniak i K. Walczak podają, że rzeźnia została zaprojektowana w 1887 roku i zbu-
dowana w 1897, a projekt wybrano w drodze konkursu architektonicznego; są to jednak in-
formacje najprawdopodobniej podane omyłkowo, por. W. Kościelniak, K. Walczak, Kronika 
Kalisza, Kalisz 2002, s. 147. I w tym wypadku budynki rzeźni projektowało biuro architekta 
gubernialnego J. Chrzanowskiego, realizując gmach założony na rzucie litery „U” i wznie-
siony w estetyce Ziegelrohbau, podobnie jak poprzednio odwach i strażnica pożarowa. Wie-
lokrotnie przebudowywana, dawna rzeźnia pełniła do niedawna funkcję zajezdni/warszta-
tów Kaliskich Linii Autobusowych. 

128 Niedoszły projekt, „Kaliszanin”, 1885, nr 65, s. 1.
129 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1885, nr 94, s. 2.
130 Wystawa planów, „Kaliszanin”, 1886, nr 60, s. 2.
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z kosztorysem  131. Jeszcze w tym samym roku gubernator kaliski wszczął 
oficjalną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę u władz wyższych 
w Warszawie i Sankt Petersburgu, pisząc, że w r a z  z  m i e s z k a ń c a m i 
(podkreślenie moje, MG) Kalisza podjęto decyzję o budowie ratusza, a plany  
i kosztorysy są już gotowe  132. Kosztorys całkowity opiewał wówczas na 68 016 
rubli 64 kopiejki. Jeszcze jesienią 1886 w „Kaliszaninie” wyrażano nadzie-
ję, iż powodzenie innych projektów miejskich inwestycji w ostatnich la-
tach sugeruje szansę pomyślnego rozwiązania trwającej już lat kilkadzie-
siąt sprawy nowego magistratu  133. W ramach przygotowań do inwestycji 
na przyszłym placu budowy zamknięto targowisko wokół odwachu i za-
pieczętowano znajdujące się tam stragany  134.

Projekt realizacyjny uzyskał „najwyższe zatwierdzenie” już latem 1887 
roku  135, po poprawkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zwiększeniu 
kosztorysu o 2000 rubli. We wrześniu tego roku w drodze przetargu wy-
brano wykonawców robót. Wygrała kaliska spółka budowlana Salomona 
Schnerra i Sidora Praegera, z kosztorysem na 45 500 rubli  136. Bez zwłoki roz-
poczęła się rozbiórka zabudowań w północnej części bloku śródrynkowe-
go, w tym i pawilonu odwachu  137. Jednocześnie wykonane zostały próbne 
sondowania gruntu i rozpoczęto wykopy pod fundamenty ratusza, wylane 
w ekspresowym tempie do 13 października 1887; w trakcie prac znaleziono 
fundamenty poprzedniego gmachu  138. 

Wydarzenie poświęcenia kamienia węgielnego nowego magistratu 
miało miejsce 28 marca 1888 roku, niemalże 100 lat po spaleniu poprzed-

131 APŁ, RGK, sygn. 3180, Budowa ratusza w mieście Kaliszu, vol. 2, 1886-1902, k. 1. 
132 Ibidem, k. 16.
133 Projekt ratusza, „Kaliszanin”, 1886, nr 70, s. 1; notatkę kończy znamienny zwrot – 

„Miejmy więc nadzieję”.
134 Ratusz, „Kaliszanin”, 1886, nr 95, s. 2.
135 Ratusz, „Kaliszanin”, 1887, nr 51, s. 2; Budowa ratusza, nr 63, s. 2. 
136 Na początku inwestycji do spółki dołączył kolejny obywatel kaliski, właściciel 

warsztatu blacharskiego, Salomon Czarnożył. Problematyczne pozostaje zaniżenie koszto-
rysu z prawie 70 000 rubli na 45 000, prawdopodobnie zakres prac nie obejmował szeregu 
zleceń wykończeniowych objętych kosztorysem całkowitym, choć w grę może też wchodzić 
znane i dziś aż nazbyt dobrze zaniżenie kosztów celem wygrania przetargu. Ponadto w cza-
sie budowy do magistratu i władz gubernialnych zgłaszano donosy o nadużyciach w czasie 
budowy, por. przypis 235, k. 149 i n. 

137 Stary odwach, „Kaliszanin”, 1887, nr 64, s. 2.
138 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1887, nr 81, s. 2. Por. także Ruch budowlany, „Kalisza-

nin”, 1887, nr 59, s. 2, gdzie informowano o znalezieniu szczątków średniowiecznego ratusza 
w trakcie prac.
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niego gmachu ratuszowego w tym miejscu. Wzięły w nim udział władze 
guberni i zarząd miasta, duchowieństwo oraz obywatele. W czasie ceremo-
nii w poświęcony przez protojereja soboru św. Apostołów Piotra i Pawła 
Wacha Gurjewa fundament wmurowano puszkę z uroczystym aktem fun-
dacyjnym, zawierającym imiona architektów firmujących projekt i spra-
wujących nadzór nad budową, która miała trwać 15 miesięcy  139. Jak pisano  
w ówczesnej prasie, pomyślne rozwiązanie sprawy było możliwe dzięki 
osobistemu poparciu dla sprawy ratusza gubernatora Daragana  140. Przez 
cały okres inwestycji „Kaliszanin” śledził jej bieg, na bieżąco donosząc czy-
telnikom o postępach prac, których rozpoczęcie odnotował też Z. Kiślań-
ski w „Przeglądzie Technicznym”  141. Warto zauważyć, że budowa ratusza 
zbiegła się z szeroko zakrojoną przebudową parku miejskiego (w którym  
w 1886 roku powstała min. oranżeria, od 1886 wznoszono sztuczne ruiny, 
czy fundowano rzeźby i nowe elementy małej architektury  142), budową 
rzeźni i rozbudową szpitala miejskiego. Wszystkie te inwestycje, istotnie 
rozszerzające możliwości rozwojowe miasta, w tym także i w kierunku tu-
rystyki, znalazły swoją kronikę na kartach kaliskiej prasy. 

Już na początku maja ściany gmachu ratuszowego wymurowano do 
wysokości pierwszego piętra, a uwagę dziennikarzy zwracały „pałacowe 
rozmiarami” okna i drzwi, jak i wysokość budynku, jednopiętrowego – ale 
i tak dominującego zabudowę przyrynkową  143. Pierwszego czerwca „Kali-
szanin” informował o ukończeniu ścian do wysokości powyżej pierwszego 
piętra, przedstawiając powstający magistrat jako gmach wspaniały, co wielce 

139 Poświęcenie fundamentów, „Kaliszanin”, 1888, nr 28, s. 1. Warto odnotować, iż „...w 1887 
roku przy stawianiu nowego ratusza natrafiono na pozostałości fundamentów oraz na frag-
menty ścian i sklepień piwnicznych pierwotnego ratusza. Na zewnątrz odkrytych wówczas 
murów fundamentowych znaleziono także denarek poznański królowej Jadwigi, emitowa-
ny w latach 1378-1386, który dostał się do ziemi w czasie wznoszenia tego budynku”. Cyt. 
za: http://www.stary.kalisz.pl/ratusz.html, dostęp VII 2012. 

140 Ratusz, „Kaliszanin”, 1887, nr 28, s. 2. 
141 Z. Kiślański, Ruch budowlany w Królestwie Polskim, „Przegląd Techniczny”, 1888, z. 11, 

s. 270. 
142 Temat ogrodu miejskiego w Kaliszu doczekał się już kilku syntetycznych opraco-

wań, por. np. J. A. Splitt, Perłą jest park jego... Widoki dawnego parku kaliskiego, Kalisz 1998, gdzie 
dalsza bibliografia. Por. także. M. Górzyński, Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. 
Historia, władza I komercja w przestrzeni kultury popularnej, „Kultura popularna”, 2014, nr 3, 
s. 46-61; wersja elektroniczna jest wersją pierwotną: http://kulturapopularna-online.pl/abs-
tracted.php?level=4&id_issue=872300&dz=s6; dostęp V 2014. 

143 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1888, nr 38, s. 1. 



80

przyozdobi starą dzielnicę miasta” i opisując plac przedratuszowy  144. W lipcu 
murowano już ściany do wysokości gzymsu koronującego  145, a w drugiej 
połowie sierpnia robotnicy zaczęli stawiać konstrukcję jednej z dwóch bliź-
niaczych kopuł na narożniku wschodnim; jednocześnie zapowiedziano, że 
centralna kopuła ponad środkowym pawilonem „zaimponuje rozmiara-
mi”  146. Prace prowadzono tak szybko, że już 13 września na konstrukcji 
największej kopuły zawisła wiecha z herbem Kalisza i datą „1888”  147; do 
połowy października położono dach na większej części budynku, przy-
stępując do tynkowania ścian wewnętrznych  148. Jeszcze pod koniec roku 
redakcja „Kaliszanina” oglądała w fabryce wyrobów rzeźbiarskich i po-
złotniczych Floriana Harnysza  149 w Kaliszu gotowe elementy wykończe-
niowe dla ratusza, takie jak postumenty, filary i kolumny. Zapowiedziano 
także ornamentację stiukową w głównej sali zebrań, wskazując na jej walo-
ry praktyczne i estetyczne oraz powszechność stosowania, między innymi 
w takich ośrodkach, jak Wiedeń  150. Listopadowe mrozy zakończyły pra-
ce zewnętrzne w sezonie budowlanym 1888 roku  151. Warto podkreślić, że  
w ciągu ośmiu miesięcy, a więc w rekordowym tempie, udało się dopro-
wadzić trójskrzydłowy gmach, zajmujący większą część północnego seg-
mentu bloku śródrynkowego, do stanu surowego, otwierając drogę do wy-
kończenia budynku w bliskim terminie następnych dwóch lat. 

W lutym 1889 roku prasa zapowiedziała, że 1 lipca magistrat ma prze-
nieść się do swej nowej siedziby. Prace wykończeniowe trwały więc pełną 
parą – wstawiano drzwi, kładziono podłogi i posadzki  152, murowano scho-
dy reprezentacyjne i wstawiano piece  153. Jednocześnie pojawił się pomysł, 
aby stojąca od 1888 roku przy parkowych ruinach figura rycerza ufundo-
wana przez rodzinę przemysłowców kaliskich – Schnerrów – została prze-

144 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1888, nr 43, s. 1. 
145 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1888, nr 57, s. 1. 
146 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1888, nr 66, s. 1.
147 Ratusz, „Kaliszanin”, 1888, nr 74, s. 2. 
148 Z miasta, „Kaliszanin”, 1888, nr 81, s. 1. 
149 Firma Harnysza, w omawianym okresie będąca jedną z 3 pracowni dekoracyjnych 

i fabryk wyrobów architektonicznych i mebli kościelnych w Kaliszu, została reaktywowana 
w 1886 roku (zał. 1863), por. Nowa pracownia, „Kaliszanin”, 1886, nr 88, s. 2.

150 Stiuki, „Kaliszanin”, 1888, nr 93, s. 2. 
151 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1888, nr 91, s. 2. 
152 Nowy ratusz, „Kaliszanin”, 1889, nr 14, s. 2.
153 Ruch budowlany, „Kaliszanin”, 1889, nr 29, s. 1.
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niesiona po ukończeniu magistratu do jego reprezentacyjnego hallu  154.  
W czerwcu donoszono o pracach wykończeniowych i przygotowywaniu 
do oficjalnego otwarcia gmachu, zapowiadając powstanie bogatego progra-
mu dekoracyjnego głównej sali zebrań  155. Chociaż w połowie lipca „Kali-
szanin” stwierdził rozpoczęcie przenosin biur magistratu do nowej siedzi-
by, a wydarzenie upamiętniło wydanie okolicznościowego wydawnictwa 
turystycznego z widokami miasta przez księgarnię Bronisława Szczepan-
kiewicza  156 – to prace trwały nadal. Składano wyrazy uznania JWGubernato-
rowi kaliskiemu Radcy Tajnemu Daraganowi, który poparciem swojem i wpływem 
wyjednał zatwierdzenie planu i kosztorysu, a następnie budowniczemu gubernjal-
nemu p. Chrzanowskiemu, który poświęcił niemało pracy aby doprowadzić dzieło 
do stanu obecnego  157. W sierpniu gotowe było oświetlenie gazowe wnętrz  158, 
a we wrześniu otwarto resursę miejską w skrzydle zachodnim (lokal ten 
(…) przypomina nawet pierwszorzędne kluby europejskie  159). Jesienią, pod ko-
niec drugiego sezonu budowlanego, otynkowano środkowy pawilon kor-
pusu, ukończono też prace we wnętrzach, lokując wspomnianą figurę ry-
cerza w westybulu i porządkując salę balową; na rok 1890 pozostawiono 
tynkowanie pozostałych elewacji i prace wykończeniowe  160. Wobec stagna-
cji w prywatnym ruchu budowlanym, jaka dotknęła Kalisz pod koniec de-
kady, inwestycje publiczne – gmach ratusza, rzeźnia, rozbudowa szpitala 
św. Trójcy, program modernizacji parku w nowoczesny ogród rozrywko-
wy – stanowiły największe zamówienia tego okresu, podtrzymujące kali-
ski rynek budowlany  161. W trzecim sezonie budowy magistratu przeprowa-
dzono, zgodnie z zapowiedzią, wykończenie elewacji. Zamontowany został 
zegar w attyce środkowego pawilonu, ustawiono też balustrady, wykonano 
balkony z masy cementowej i ornamentacje żelazne, przygotowane przez 

154 Z parku, „Kaliszanin”, 1889, nr 37, s. 1. Można w drugiej połowie lat 80. XIX wieku 
mówić w Kaliszu o pewnym zwyczaju fundowania rzeźb parkowych przez znanych prze-
mysłowców – jedyną zachowaną do dziś parkowę rzeźbę, czyli Florę, ufundowała rodzina 
bankierów Mamrothów, por. Z parku, „Kaliszanin”, nr 66, s. 1.

155 Nowy ratusz, „Kaliszanin”, 1889, nr 51, s. 1. 
156 Album Kalisza. Na pamiątkę poświęcenia ratusza w Kaliszu 2(14) lipca 1889, litografie  

F. Sękowski, wyd. B. Szczepankiewicz, Kalisz 1889. 
157 W nowym ratuszu, „Kaliszanin”, 1889, nr 55, s. 1. 
158 Oświetlenie ratusza, „Kaliszanin”, 1889, nr 61, s. 1. 
159 Otwarcie resursy, „Kaliszanin”, 1889, nr 76, s. 2. 
160 Budowa ratusza, „Kaliszanin”, 1889, nr 79, s. 2; Roboty miejskie, nr 84, s. 2. 
161 Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1889, nr 101, s. 2. Wedle gazety, w 1889 

roku wydano tylko 2 pozwolenia na budowę nowych domów. Na temat kłopotów handlo-
wo-gospodarczych miasta w tym czasie Por. także Kalisz, „Kaliszanin”, 1891, nr 68, s. 1. 



82

fabrykę Fellera  162. W lipcu 1890 roku inwestycja była już bliska ukończenia, 
a robotnicy czekali jeszcze na przybycie do Kalisza zamówionych w fabry-
ce wyrobów terakotowych Ernsta Marcha i sukcesorów w Charlottenburgu 
figur alegorycznych, przewidzianych w zwieńczeniu środkowego pawilo-
nu. W tym samym czasie wykończenie schodów paradnych w marmurze 
lub mozaice zamierzano zlecić firmie dekoracyjnej braci Patrici z Warszawy, 
co też prawdopodobnie się stało  163. Włoscy mozaicyści wykonali w gma-
chu podłogi mozaikowe, naśladujące różnokolorowe granity i marmury do 
czerwca 1891 roku  164. Także wówczas do miasta dotarły dekoracyjne wazy  
i rzeźby z Charlottenburga, wyobrażające Kalisz i Gościnność, ustawione na 
gzymsie jeszcze w tym miesiącu  165. Prace wykończeniowe ratusza podziwiał 
generał gubernator warszawski Josif Hurko w czasie swej wizyty w mie-
ście 16. czerwca, ponoć komplementując miejscowe władze  166. Także latem 
przebrukowano część placu rynkowego wokół budynku, układając chodniki 
betonowe  167. Do końca roku trwały ostatnie czynności wykończeniowe, za-
mykające czteroletnie prace budowlane – zwieńczono główną kopułę obeli-
skową konstrukcją z masztem na flagę i orłem carskim na szczycie, zamonto-
wano kurant zegarowy, a sztukaterie na elewacjach zabezpieczone zostały 
werniksem  168. Znamienne i dziś, że prestiżowa inwestycja nie skończyła się 
najlepiej dla samych wykonawców – spółka budowlana procesowała się  
w latach 90. z rządem gubernialnym o pieniądze, a akta administracyjne 
dotyczące spłaty wszystkich należności kończą się dopiero w roku 1902  169.

Rok 1891 zamyka niemal 100-letnią historię skomplikowanych starań 
o wzniesienie w Kaliszu nowego gmachu ratuszowego, odpowiadające-
go ambicjom i możliwościom rozwoju miasta. Ukończenia prac nie do-
czekał prezydent F. Przedpełski (zm. 1888), którego staraniem w latach 

162 Upadek, „Kaliszanin”, 1890, nr 49, s. 2; Na ratuszu, nr 81, s. 2; Na ratuszu , nr 86, s. 2. 
Niestety, przy okazji prac nad tynkowaniem elewacji jeden z robotników spadł z rusztowa-
nia, ponosząc ciężkie obrażenia. Kwestia warunków pracy robotników budowlanych w ów-
czesnym Kaliszu, ich struktury społecznej i specyfiki pracy wymaga osobnego ujęcia. 

163 Na ratuszu, „Kaliszanin”, 1890, nr 81, s. 2. 
164 Ratusz, „Kaliszanin”, 1891, nr 47, s. 1. 
165 Ibidem; Ratusz, „Kaliszanin”, 1891, nr 49, s. 1. 
166 Pobyt J. E. Głównego Naczelnika kraju w Kaliszu, „Kaliszanin”, 1891, nr 48, s 1. 
167 Z porządków miejskich, „Kaliszanin”, 1891, nr 63, s. 1; Flaga, „Kaliszanin”, 1891, nr 69, 

s. 2. 
168 Ibidem; por. także „Kaliszanin”, 1891, nr 72, s. 1 oraz 85, s. 2 i 96, s. 2. 
169 Przeważnie tego rodzaju dokumentację, wraz z różnymi wersjami kosztorysów  

i kwitów, zawiera poszyt nr 2 dotyczący budowy ratusza, por. APŁ, RGK, sygn. 3180, Budo-
wa ratusza w mieście Kaliszu, 1886-1902. 
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siedemdziesiątych sprawa modernizacji Kalisza, w tym i budowy nowego 
magistratu, nabrała nowego znaczenia w świadomości społecznej:  Gdyby-
śmy, (...)  wzięli pod uwagę tylko ostatni szesnastoletni period jego kaliskiej pre-
zydentury, już byśmy musieli oddać hołd jego zdolnościom, pracy i energii, które 
dobrze zapisały jego imię nie tylko w  zewnętrznym i ekonomicznym rozwoju mia-
sta, lecz we wszystkich już lub świeżo powstałych w tym czasie instytucjach. – pi-
sano w nekrologu prezydenta  170. Wydaje się prawdopodobne, że bez po-
parcia gubernatora Daragana i jego starań o zatwierdzenie projektu przez 
władze wyższe, budowa nie doszłaby do skutku w latach osiemdziesiątych, 
nie tylko z racji przewlekłych procedur administracji rosyjskiej, ale i z po-
wodu niskiej pozycji magistratu w systemie administracyjnym Królestwa  
i jego niezdolności do efektywnych negocjacji z władzami wyższymi. Dzię-
ki zaś wzmocnieniu urzędu architekta gubernialnego, J. Chrzanowski wraz 
z E. Oraczewskim byli w stanie skutecznie opracować projekt wykonaw-
czy i nadzorować skomplikowaną technicznie budowę gmachu. Jego luk-
susowa architektura wprowadziła zupełnie nowy standard formy i jakości 
użytkowej w przestrzeń śródmiejską starego Kalisza. Kompozycja, prze-
strzeń architektoniczna, jak i realia działań projektowych obu architektów 
będą już jednak przedmiotem kolejnego rozdziału. 

170 M. Błachowicz, A. Tabaka, Być poczciwym człowiekiem, „Życie Kalisza”, wydanie inter-
netowe, http://zyciekalisza.pl/index.php?str=82&id=118415, dostęp VI 2012. 
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III. ARCHITEKTURA NOWEGO RATUSZA 
KALISKIEGO I JEJ PROJEKTOWANIE

1. PODSTAWY ŹRÓDŁOWE OPISU REKONSTRUKCYJNEGO

Wobec zniszczenia ratusza w 1914 roku i jego zastąpienia w okresie 
międzywojennym nową siedzibą magistratu, opis wzniesionej w latach 
1887-1891 budowli ma charakter rekonstrukcji obarczonej szeregiem niedo-
skonałości i domniemań. Nie zachowały się bowiem – albo pozostają nie-
znane – ani rysunki projektowe zrealizowanego gmachu, ani dokumentacja 
konkursu z 1879/80 roku. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warsza-
wie znajdują się cztery szkice dotyczące kaliskiego ratusza – dwa robocze 
przekroje, wizualizacja rozwiązania kompozycji ściany bocznej sali wielkiej 
oraz sufitu. Niestety, w przypadku omawianych rysunków, stanowiących 
prawdopodobnie pozostałości akt Kaliskiego Rządu Gubernialnego lub 
Komitetu Techniczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
w Petersburgu  1, nie ma pewności, że obrazują one wszystkie rozwiązania 
zastosowane w czasie budowy. Ich opracowanie utrudnia brak oryginalne-
go układu kancelaryjnego, sygnatur i datowania. Zarówno częściowy po-
miar budynku, sporządzony w związku z jego kanalizacją na krótko przed 

1 AGAD, zbiór kartograficzny, sygn. 495-212, arkusz 4 – dwa przekroje poprzeczne, 
rysunek na kalce; 495-216 – rysunek kompozycji plafonu, 495-217 – rysunek wizualizacyjny 
dekoracji ściennej sali balowej. W swoim katalogu rysunków architektonicznych z akt Komi-
tetu Techniczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Małgorzata Omilanow-
ska nie notuje rysunków ratusza, a jedynie nieokreślony budynek z terenu guberni kaliskiej 
podpisany przez J. Chrzanowskiego, por. M. Omilanowska, Katalog Rysunków z Akt Komite-
tu-Techniczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Ar-
chiwum Historycznym w Sankt Petersburgu. Królestwo Polskie, Warszawa 2003, s. 65. 
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wybuchem I wojny światowej  2, jak i rekonstrukcyjny rzut przyziemia, eks-
ponowany w 1925 roku na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu  3, 
są tylko częściowo w stanie zrównoważyć brak dokumentacji projekto-
wej i inwentaryzacyjnej. Stosunkowo bogaty jest natomiast zbiór fotogra-
fii, przedstawiających dawny magistrat przed zniszczeniem w 1914 roku 
jak i po nim. Zarówno zdjęcia albumowe wykonywane przez znany kali-
ski zakład Wincentego Borettiego, jak i liczne pocztówki, stanowią w tym 
wypadku podstawowe medium „kontaktu” z architekturą ratusza, jednak 
i tutaj badacz musi się zmierzyć z szeregiem problemów. W potencjalnym 
zbiorze reprodukcji zabraknie bowiem, przynajmniej wedle obecnego stanu 
wiedzy, zdjęć ukazujących dziedziniec gmachu i jego elewacje podwórzo-
we, ujęć detali, a przede wszystkim, wnętrz budynku, poza dwiema foto-
grafiami największej sali balowej, wykonanymi przy okazji wystawy arche-
ologicznej z 1900 roku  4. Także media tekstowe nie tworzą w tym wypadku 
nazbyt obszernego korpusu źródłowego, składając się z warunków kon-
kursu i jego dokumentacji czy notatek prasowych z okresu budowy. Tego 
rodzaju zestaw źródeł nie tworzy więc żadnego dającego iluzję koherencji  
i spójności archiwum, a raczej kolaż, nietrwały montaż nierzadko wyklu-
czających się przekazów, zwracających uwagę na dynamiczny, procesual-
ny obraz już wzniesionego, zmienianego w trakcie użytkowania budynku  
i jego funkcjonowania, a także na specyfikę pracy historyka jako negocjatora 
i interpretatora  5. Wobec niedostępności rysunków architektonicznych i po-
miarów, na potrzeby niniejszego tekstu opracowałem rysunki rekonstruk-
cyjne elewacji głównej i podwórzowej korpusu gmachu, posługując się ma-
teriałami z epoki (por. aneks fotograficzny).

2 APŁ, RGK, sygn. 4260, Kanalizacja gmachu ratusza w Kaliszu, 1909 rok. 
3 MOZK, Dział Historyczny, Odtworzony plan ratusza spalonego w 1914 roku, 1925 

rok, sygn. dawna 37.
4 Większość fotografii, z których korzystałem, przechowuje Zbiór Historyczny Mu-

zeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, a wiele reprodukcji udostępnia min. portal Stary Ka-
lisz.pl. 

5 Por. w tym kontekście inspirujący artykuł B. Latoura i A. Yanevy, Give me a Gun and 
I will Make All Buildings Move. An ANT’s View of Architecture, R. Geiser, A. Yaneva (ed.), Ex-
plorations in Architecture: Teaching, Design, Research, Basel 2008, s. 80-89. Za zwrócenie mojej 
uwagi na ten tekst pozostaję wdzięczny Pani Lidii Klein. 
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2. KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA

Podstawową determinantą układu przestrzennego nowego ratusza 
kaliskiego z końca XIX wieku stała się lokalizacja budynku, ostatecznie za-
pisana w warunkach konkursu realizacyjnego ogłoszonego z końcem 1879 
roku. Po zburzeniu pawilonu odwachu i przyległych jatek szewskich po-
wstała przestrzeń przylegająca do odsłoniętych ścian szczytowych dwóch 
wąskich kamienic bloku śródrynkowego – dwupiętrowego domu Pietrza-
kowskiego, stojącego w zachodniej pierzei bloku, oraz kamienicy Gussma-
na, zajmującej działkę przy wschodniej pierzei zabudowy pośrodku placu 
rynkowego. Linie zabudowy frontowej zachodniej i wschodniej pierzei blo-
ku wyznaczyły przyszły zarys skrzydeł bocznych ratusza, natomiast jego 
szerokość, sięgająca 50 metrów – zarys skrzydła frontowego, zwróconego 
fasadą na północ. Jednocześnie trójskrzydłowy rzut przyszłego magistra-
tu, o asymetrycznej głębokości skrzydeł bocznych, spowodował powstanie 
wewnętrznego dziedzińca o nieregularnym układzie, przylegającego do za-
budowy granicznej sąsiednich posesji. Lokalizacja, w połączeniu z obowią-
zującym prawem budowlanym, stanowiła istotną determinantę kształtu 
projektowanego gmachu, zaś funkcja, sprecyzowana programem konkursu, 
a następnie wytycznymi realizacyjnymi z okresu budowy, stanowiła trzeci 
element, warunkujący możliwą liczbę rozwiązań architektonicznych. Zre-
alizowany pod koniec lat osiemdziesiątych gmach założono więc na rzucie 
litery „U” o asymetrycznych skrzydłach bocznych z dominantą symetrycz-
nie rozwiązanej kompozycji korpusu. Poszczególne segmenty budynku po-
dzielono zasadniczo według układu dwutraktowego, z szerszym traktem 
frontowym. Interesująco natomiast rozwiązana została kwestia kondygna-
cji – w trakcie frontowym ratusz był budynkiem piętrowym z poddaszem, 
w pawilonie środkowym znajdowała się dwukondygnacyjna sala balowa 
wyróżniona w kompozycji korpusu, natomiast w niektórych partiach trak-
tów od strony podwórza zastosowano piętra o niższych wysokościach po-
mieszczeń, osiągając aż cztery nadziemne kondygnacje użytkowe. Piwni-
ce gospodarcze rozciągały się pod częścią budynku, głównie pod traktami 
dziedzińcowymi. Należy więc wstępnie stwierdzić, że w zakresie funkcjo-
nalnym nowy ratusz posiadał trzy oddzielne części strukturalne, różniące 
się wysokością pomieszczeń, ich wielkością, komunikacją, jak i stopniem 
reprezentacyjności. Wysokie kondygnacje parteru i piętra w trakcie od stro-
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ny placu rynkowego pozwoliły jednak na w miarę swobodne wtopienie po-
szczególnych części w strukturę poszczególnych skrzydeł, dając wrażenie 
budynku jednopiętrowego z użytkowym poddaszem, a więc struktury na 
pierwszy rzut oka niezdradzającej zawartych w niej podziałów. 

W zrealizowanym projekcie najważniejszym układem kompozycyj-
nym było rozwiązanie partii korpusu i jego połączenia ze skrzydłami bocz-
nymi. Fasada reprezentacyjna, licząca 11 osi, otrzymała ściśle symetrycz-
ną kompozycję z podziałem na sekcje o różnym stopniu zaakcentowania 
środkami architektonicznymi. W centrum umiejscowiona została trójosio-
wa, płytko zryzalitowana partia głównego pawilonu mieszczącego wejście, 
hall i salę balową, wyodrębnionego z bryły za pomocą arkadowego podjaz-
du podtrzymującego kolumnowo-filarowy portyk z tarasem, dodatkową 
kondygnacją doświetlającą antresolę sali balowej, ryzalitem od podwórza, 
jak i wreszcie monumentalnym zwieńczeniem w formie dachu kopułowego  
z rzeźbiarsko opracowaną iglicą. Po bokach dominanty architekci zaprojek-
towali dwa bliźniacze, trzyosiowe segmenty elewacyjne, opracowane kon-
trastowo – o płaskiej, addycyjnej strukturze, w estetyce czerpiącej inspiracje 
z modułów rzymskiego pałacu renesansowego, z arkadowo zwieńczony-
mi oknami parteru i prostokątnymi otworami piętra, ujętymi w pałacowe 
aediculae. Ostatnie pary osi skrajnych na narożnikach podkreślone zostały 
silnymi akcentami zryzalitowanych pawilonów z kolumnowymi ekranami 
ujmującymi okna, niosącymi belkowanie i wieńczonymi trójkątnymi na-
czółkami. Dodatkowo narożniki ryzalitów zaznaczone zostały pilastrami. 
Zwieńczenia pawilonów stanowiły ośmioboczne hełmy kopułowe posado-
wione na attykach, również zakończone iglicami, flankujące kopułę główną 
i dające kompozycyjną spoistość całej narracji korpusu i skrzydeł. Elewa-
cje skrzydeł bocznych powtarzały model kompozycyjny trójosiowych par-
tii korpusu, jednak rozciągnięty do ich zróżnicowanej długości – 7-osiowej  
w skrzydle wschodnim i 5-osiowej w skrzydle zachodnim. Zamknięcia kom-
pozycyjne elewacji bocznych stanowiły bliźniacze pseudoryzality o opila-
strowanych narożach, zwieńczone attykami z trójkątnym naczółkiem. Na-
tomiast rozwiązanie elewacji dziedzińcowych ratusza musi pozostawać,  
z braku materiału ikonograficznego, w sferze domysłów. Na pewno pawilon 
środkowy korpusu posiadał analogicznie do frontowej rozwiązane opraco-
wanie górnej kondygnacji, zapewne też utrzymano reprezentacyjne podzia-
ły architektoniczne trójosiowej elewacji podwórzowej. Tutaj partie boczne 
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korpusu były wąskie, jednoosiowe; skrzydło zachodnie liczyło 3 osie, zaś 
skrzydło wschodnie 4 osie. Miejsce zaś piątego przęsła skrajnego, od strony 
domu Gussmana, zajmował wąski trakt przejazdu bramnego z nadbudo-
waną nad nim kondygnacją. 

Środki architektoniczne, przy użyciu których zrealizowano repre-
zentacyjny kod formalny nowego magistratu, wywodziły się z akademic-
kiego warsztatu projektowania, waloryzującego europejską tradycję no-
wożytną i jej interpretacje jako źródło narzędzi nowoczesnej architektury  
o wysokim prestiżu, przeznaczonej między innymi dla wielkomiejskich 
gmachów publicznych. Wywodzący się z architektury pałacowej nowożyt-
nego Rzymu moduł kompozycyjny partii elewacyjnych architekci zestawili 
z rozbudowanym programem formalnym partii wyróżnionych – centrum 
i symetrycznych naroży korpusu, gdzie wprowadzili równie pałacową ar-
chitekturę opartą o szerokie wzory europejskiego baroku, stosując kolum-
nowe ekrany, ryzality, kopuły. Jednocześnie kompozycja korpusu, z nara-
stającą grą dachów kopułowych i niekwestionowaną rolą w niej centralnej 
dominanty, wywodziła się z warsztatu projektowania, stosowanego przy 
prestiżowej architekturze II Cesarstwa Francuskiego, sięgając do ugrun-
towanych wówczas dla nowoczesnych gmachów publicznych rozwiązań 
wyróżniania budynku w przestrzeni miejskiej za pomocą specyficznego 
spektaklu wizualnego, osiąganego tego typu neobarokową formułą plasty-
ki elewacyjnej i dynamiką kopułowych i podniesionych mansardowo da-
chów. Analiza środków formalnych, tworzących strukturę elewacyjną gma-
chu ratusza przekonuje o dążeniu projektantów do uzyskania, przy niezbyt 
dogodnej lokalizacji, jak najbardziej spektakularnego efektu. Kompozyto-
we kolumny i pilastry, obudowy otworów okiennych – w formie edykuło-
wej z trójkątnymi lub odcinkowymi naczółkami, lub za pomocą plastyczne-
go boniowania – rozbudowane belkowanie i partie gzymsów, różne wątki 
płytowego boniowania elewacji, wreszcie plakiety ornamentalne, aplikacje 
i partie rzeźbiarskie, balustrady balkonów – tworzyły główne środki for-
malne architektury. Dekoracje pod względem rozmieszczenia zostały ści-
śle i konsekwentnie podporządkowane strukturze kompozycyjnej. Perswa-
zję wyróżnionych architektonicznie segmentów wzmocniono elementami 
rzeźbiarskimi – narożnikowe kopuły flankowały dekoracyjne wazy, zaś 
centralny pawilon otrzymał monumentalne rzeźby przedstawiające herby 
miasta i guberni w zwieńczeniu portyku oraz dwie figury: personifikację 
Kalisza i Gościnności. Flankowały one attykę z zegarem, wyżej zaś kopułę 
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wieńczyła pokryta ornamentem, piramidalna podstawa wysokiego masz-
tu na flagę, zwieńczonego carskim orłem. Synkretyczność stosowanych 
wzorców pozwoliła na uzyskanie interesującego języka formalnego, łączą-
cego w zakresie inspiracji rzymską architekturę renesansową i barokową, 
francuskie budowle okresu II Cesarstwa czy też niderlandzką ornamenty-
kę renesansowo-barokową w detalach. Całość uzyskała połączenie w ra-
mach konwencji projektowej, stosowanej w XIX-wiecznych akademiach ar-
chitektonicznych. Tymczasem, wobec braku przekazów ikonograficznych, 
obrazujących wygląd gmachu od strony dziedzińca, tezę o ewentualnym 
uproszczeniu opracowania elewacji podwórzowych należy pozostawić bez 
rozstrzygnięcia.

3. STRUKTURA WNĘTRZA I JEGO ARCHITEKTURA

Z racji sygnalizowanego już powodu niedostatków źródłowych  
w chwili obecnej nie jest możliwa dokładna rekonstrukcja funkcjonalna  
i odtworzenie rzutów ratusza. Ponadto, zachowane fragmenty planów po-
miarowych, rysunek rekonstrukcyjny przyziemia z 1925 roku, jak i noty 
prasowe o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń są w wielu punk-
tach sprzeczne, wskazując na zmiany w użytkowaniu poszczególnych 
partii gmachu na przestrzeni lat. W poniższym opisie ujmuję informacje 
obrazujące stan budynku przed zniszczeniem w 1914 roku, zawarte na pla-
nie rekonstrukcyjnym przyziemia z 1925 roku, zaś w pozostałych partiach 
budowli podejmuję próbę ogólnego ustalenia ich funkcji. Przez cały okres 
swego 25-letniego istnienia nowy ratusz kaliski mieścił przede wszystkim 
biura magistratu z salą posiedzeń, biurem i mieszkaniem prezydenta, archi-
wum magistratu, resursę miejską, największą w mieście salę balowo-wysta-
wową. Główne wejście do gmachu znajdowało się w środkowym pawilonie 
korpusu, w cieniu arkad portyku. Wiodło ono do dużego hallu założone-
go na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, podtrzymywanego przez 
cztery opilastrowane filary. Być może westybul dzieliły na dwie przestrze-
nie płytkie schody, prowadzące do biegnącego wyżej traktu komunikują-
cego westybul z główną klatką schodową, skrzydłami bocznymi korpusu  
i dużym pomieszczeniem kasy miejskiej, ulokowanym w tylnej części środ-
kowego pawilonu, na osi wejścia. W zachodniej części parteru znajdował 
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się początkowo luksusowy lokal resursy miejskiej, złożony z 5 pomieszczeń 
i zaplecza od strony dziedzińca. Po przenosinach, od 1895 roku urzędowały 
tu główne, reprezentacyjnie urządzone biura magistratu  6. Skrzydło to było 
dostępne z hallu przez wnętrze głównej, dwubiegowej klatki schodowej, 
umieszczonej przy zachodnim boku centralnego pawilonu, skąd przecho-
dziło się do dwóch sal od strony placu rynkowego. W narożniku, w dolnej 
części nakrytego kopułą segmentu bocznego elewacji, umieszczono w 1895 
roku gabinet prezydenta. Także na parterze znalazła wówczas swoje miejsce 
sala przeznaczona dla posiedzeń magistratu – zajmowała on całą szerokość 
skrzydła bocznego, sąsiadując z klatką schodową, biurami, zapleczem i ga-
binetem prezydenta – dwa doświetlające ją okna wychodziły na ulicę Wro-
cławską w zachodniej części Głównego Rynku. Wedle zachowanych planów 
pomiarowych, salę posiedzeń dzieliła na dwa segmenty para filarów lub ko-
lumn, ustawionych na osi ścian magistralnych gmachu. Zaplecze i dodat-
kowa klatka schodowa znajdowały się natomiast w tylnym trakcie skrzydła 
bocznego. Obszerniejsza, wschodnia część budynku, pełniła różne funkcje. 
Cały trakt reprezentacyjny korpusu, złożony z czterech pomieszczeń, prze-
znaczono tutaj do wynajęcia na sklepy, w momencie otwarcia w 1889 roku 
były to galanterja, towary łokciowe, hafty, wstążki  7. Trakt podwórzowy został 
podzielony na korytarz, wiodący z westybulu do skrzydła wschodniego, 
skomunikowany z jeszcze jedną, trzecią, reprezentacyjną klatką schodową 
w obrębie korpusu. W długim skrzydle bocznym pomieszczono biura ma-
gistratu oraz archiwum urzędowe, ulokowane w obszernej sali, zajmującej 
większą część traktu frontowego, a dodatkowo wyposażonej w pomiesz-
czenia pomocnicze od podwórza. W trakcie dziedzińcowym znajdowała 
się ostatnia, czwarta klatka schodowa, odpowiadająca podobnemu ciągowi  
w skrzydle zachodnim. Skrajną oś zajmował natomiast przejazd bramny, za-
pewniający dostęp do dziedzińca. 

Znacznie więcej trudności sprawia próba rekonstrukcji układu pierw-
szego piętra, szczególnie, że w niektórych częściach traktów podwórzo-
wych, z racji wprowadzenia półpięter z niższymi pomieszczeniami, zacho-

6 Otwarcie resursy, „Kaliszanin”, 1889, nr 76, s. 2. Prasa donosiła o otwarciu klubu re-
sursy w lewym skrzydle na parterze ratusza. „Gazeta Kaliska”, 1895, nr 16, s. 1 (Z resursy), 
informuje o zamianie: klub resursy został wówczas ulokowany na piętrze kosztem 650 rubli, 
a magistrat przeniósł się z piętra na parter, gdzie urzędował do 1914 roku. 

7 Nowy ratusz, „Kaliszanin”, 1889, nr 51, s. 2. 
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dziły różnice w układzie kondygnacji w porównaniu z częścią frontową. 
Niewątpliwie jednak ogólny rzut piętra był podobny do układu parteru. 
Centralna część reprezentacyjna gmachu składała się tutaj z dwóch parad-
nych klatek schodowych w traktach tylnych korpusu, prowadzących do 
symetrycznych westybuli. Te z kolei wiodły do dwukondygnacyjnej sali 
balowej, zajmującej całą szerokość trójosiowego, centralnego pawilonu  
i stanowiącej największe pomieszczenie gmachu. Dwa pozostałe wejścia 
do sali znajdowały się na osi traktu frontowego, łącząc to reprezentacyjne 
wnętrze (posiadające dodatkowo wyjście na otoczony filarowo-kolumno-
wym portykiem taras ponad głównym wejściem) z mieszkaniem prezyden-
ta (skrzydło zachodnie?) i z pomieszczeniami przeznaczonymi pierwotnie 
dla biur magistratu, a po 1895 roku dla resursy obywatelskiej (skrzydło 
wschodnie?). Trakt dziedzińcowy skrzydeł bocznych mieścił natomiast po-
mieszczenia biurowe. W 1889 roku „Kaliszanin” informował, że w piętro 
od strony wschodniej przeznaczono na biura dla kasy miejskiej w trakcie 
frontowym, zaś od podwórza dla dziennikarza i sekretarza administracyj-
nego; poniżej, także od dziedzińca ulokowano biura sekwestru i sekretarza 
kwaterunku  8. 

Najbardziej hipotetyczna rekonstrukcja dotyczy natomiast najwyższej 
kondygnacji. W centrum korpusu ulokowano przedłużenie dwóch parad-
nych klatek schodowych – kończyły one bieg właśnie na tej kondygnacji, 
zapewniając komunikację z czterema lożami piętra sali balowej oraz, po-
przez aneksy od podwórza, z balkonem dla orkiestry spinającym jej ściany 
boczne od strony dziedzińca. Poprzez strych poprowadzono także dwie do-
datkowe klatki schodowe wiodące do konstrukcji i na dach centralnej ko-
puly oraz do mechanizmu zegarowego. O ile poddasze budynku od strony 
frontowej miało zapewne gospodarczy charakter, o tyle w segmentach dzie-
dzińcowych skrzydeł odpowiadało ono prawdopodobnie czwartej kon-
dygnacji i niskiemu strychowi. Tak znaczną różnicę w ilości kondygnacji 
między reprezentacyjnym traktem frontowym a traktem podwórzowym –  
piętro z poddaszem / trzy piętra i strych – należy prawdopodobnie tłuma-
czyć chęcią zapewnienia jak największej liczby pomieszczeń biurowych 
i lokali mieszkalnych niższego standardu dla pracowników magistratu  
i jego obsługi, przy jednoczesnej, bezkolizyjnej realizacji reprezentacyjnego 

8 W nowym ratuszu, „Kaliszanin”, 1889, nr 55, s. 1. 
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programu reprezentacyjnego o oddzielnej strukturze komunikacyjnej (sala 
balowa i posiedzeń, resursa, mieszkanie prezydenta, najważniejsze biura). 
Tak więc, prawdopodobnie na górnych kondygnacjach traktów tylnych 
znajdowały się, wychodzące na dziedziniec, niewielkie mieszkania dla pra-
cowników, przewidziane konkursem z 1879/80 roku, zaś dostęp do nich 
zapewniały boczne klatki schodowe. Oddzielny system komunikacyjny ob-
sługiwał natomiast rozbudowany program centralnego pomieszczenia re-
prezentacyjnego i jego zaplecza, jak i mieszkanie prezydenta i elitarny klub 
miejski – resursę. Gmach ratusza łączył więc funkcje biurowo-administra-
cyjne z handlowymi, reprezentacyjno-rozrywkowo-wystawowymi oraz 
mieszkalno-gospodarczymi, stanowiąc skomplikowaną i rozbudowaną 
strukturę, nadającą przestrzeni rolę wyznacznika klasowych rozwarstwień 
użytkowników budynku: elit miejskich, urzędników średniego i niższe-
go szczebla, pracowników technicznych. Jednocześnie należy pamiętać, 
że funkcje poszczególnych pomieszczeń najpewniej ulegały częściowym 
zmianom na przestrzeni lat, co uniemożliwia „adekwatną i pełną” rekon-
strukcję „statycznego” układu funkcjonalnego ratusza. 

W odniesieniu do architektury i wystroju wnętrz gmachu ratuszowego 
sformułowane powyżej zastrzeżenia źródłowe nie tracą niestety aktualno-
ści. Dostępny materiał historyczny pozwala na opisanie w zasadzie tylko 
reprezentacyjnej sali balowej, znanej z wizualizacji projektu i dwóch foto-
grafii. Pozostałe rysunki projektowe, rzuty, czy informacje prasowe skła-
dają się jedynie na mglisty obraz wystroju i wyposażenia wnętrz ratusza.  
W centralnej części gmachu znajdowały się główne pomieszczenia repre-
zentacyjne, tworzące ciąg paradny od wejścia do sali balowej. Otwierał go 
wielki hall o posadce wyłożonej taflami cementowymi z opilastrowanymi 
filarami i ścianami oraz zawieszonym u sufitu gazowym żyrandolem z brą-
zu. Do hallu przylegała dwubiegowa klatka schodowa z marmurowymi lub 
mozaikowymi stopniami i zapewne kutą, ozdobną balustradą. Schody wio-
dły gości do dwukondygnacyjnej sali wielkiej, której wejścia, prawdopo-
dobnie w jednym z westybuli na piętrze, strzegła terakotowa figura ryce-
rza, sprowadzona z fabryki Ernsta Marcha i sukcesorów w podberlińskim 
Charlottenburgu  9. Wnętrze to, zajmujące pierwsze i drugie piętro środko-
wego pawilonu, zostało ostatecznie zaprojektowane jako neobarokowa sala 

9 Informacje na temat figury rycerza por. Z parku, „Kaliszanin”, 1889, nr 37, s. 1 oraz 
nr 79, s. 2. Możliwe też, że znajdowała się ona w hallu głównym na parterze. 
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balowa, z czterema lożami i balkonem dla orkiestry w drugiej kondygnacji. 
Zachowany rysunek projektowanego wystroju ścian w przekroju poprzecz-
nym ukazuje bogatą strukturę architektoniczną, złożoną z dwukondygna-
cyjnego układu pilastrów i przecinającego je w partiach głowic belkowania, 
w zwieńczeniu niosącego arkadowe płyciny z dekoracją malarską, umiej-
scowione już w partii łuków podtrzymujących sufit z fasetą. Kompozycję 
ścian podporządkowano elementom struktury komunikacyjnej – parom 
dwuskrzydłowych drzwi i umiejscowionym powyżej lożom, a także galerii 
dla orkiestry, organizując wokół nich rytm pilastrów i płycin ornamental-
nych. Interesującym rozwiązaniem projektowym było ukształtowanie par-
tii pilastrów, pozbawionych porządkowych głowic architektonicznych – 
w zwieńczeniach projektanci przewidzieli ornamentalne kartusze na pierw-
szej kondygnacji oraz woluty w drugiej. Cztery wejścia ujęto w bogate por-
tale z naczółkami; przewidywano także umieszczenie w osi pomiędzy para-
mi otworów ozdobnego pieca w niszy, powyżej którego miałby znaleźć się 
zegar i antykizujące popiersie. Wystrój rzeźbiarski obejmował również her-
my podtrzymujące balkon orkiestry oraz bogaty zestaw środków dekora-
cji architektonicznej – akantów, płycin z kaboszonami, renesansowych orna-
mentów kandelabrowych na pilastrach, dekoracji floralnych, gryfów, masek 
i putt w zwieńczeniu i na spływach fasety. Także sufit uzyskał w projekcie 
bogaty plafon z płycinowych segmentów otaczających centralne, elipsoidal-
ne pole, otoczonych szeroką bordiurą pól z ornamentem roślinnym. 

Struktura projektu wyraźnie zapowiadała wprowadzenie narracji ma-
larskiej wykorzystującej wieloelementową kompozycję plafonu, zapo-
wiadaną zresztą przez prasę w czasie budowy gmachu  10, obecną również  
w projekcie ścian w postaci półkolistych płycin z personifikacjami sztuk. Nie 
dysponujemy jednak żadną zachowaną fotografią tej części wnętrza, potwier-
dzającą jego wykonanie, a porównanie wizualizacji z istniejącą ikonografią  
z wystawy archeologicznej z 1900 roku skłania do stwierdzenia, że projek-
towana kompozycja została znacząco uproszczona w czasie realizacji. Za-
chowując podział strukturalny pilastrami i belkowaniem, zredukowano 
zakres programu dekoracyjnego, rezygnując z rozbudowanego cokołu gór-
nej kondygnacji pilastrów, dekorujących je ornamentów kandelabrowych  
i upraszczając ich zwieńczenia, co doprowadziło de facto do przekształcenia 

10 Nowy ratusz..., op. cit. 
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pilastrów w rozbudowane lizeny. Prawdopodobnie nie powstała także de-
koracja malarsko-rzeźbiarska zwieńczenia i program malarski w obrębie 
plafonu, zrezygnowano również z ozdobnej niszy z piecem, zegara i po-
piersi. W tej sytuacji znaczącym akcentem dekoracyjnym stał się wielki ży-
randol z kutego żelaza, z kilkudziesięcioma płomieniami gazowymi, zawie-
szony pośrodku sali oraz dwanaście mniejszych kandelabrów gazowych, 
umieszczonych na pilastrach. Gazowe oświetlenie otrzymały także loże 
oraz przedsionki, ponadto hall i pozostałe pomieszczenia reprezentacyjne 
w traktach frontowych gmachu. Podobnie pałacowy standard rozwiązań 
architektonicznych, pozbawionych jednak wyrazistej tożsamości architek-
tury porządkowej – zastąpionej dość płaską dekoracją udającą podziały 
strukturalne – mógł charakteryzować także pozostałe wnętrza części repre-
zentacyjnych, w tym biura magistratu i salę posiedzeń, nadając gmachowi 
charakter nowoczesnego pałacu publicznego.

4.  RELACJA MIĘDZY KONKURSEM Z 1879/80 ROKU,  
 PROJEKTEM A REALIZACJĄ

Chociaż brak dokumentacji projektowej zarówno z konkursu, jak i z re-
alizacyjnego procesu projektowego uniemożliwia dokładną analizę, tak 
warto zauważyć, że rozwiązania architektoniczne wzniesionego w latach 
1888-1890 gmachu były najprawdopodobniej efektem syntezy pracy róż-
nych architektów. Na niejasność relacji między efektami konkursu a osta-
tecznym projektem zwracano już kilkukrotnie uwagę  11, niemniej jednak  
w procesie projektowania ratusza zachodziła ciągłość, pozwalająca na wy-
korzystanie większości z warunków konkursowych przy samej budowie. 
Zachowano ustalenia lokalizacyjne i większą część programu funkcjonal-
nego, mieszcząc w budynku zarówno biura, archiwa i kasę magistratu, salę 

11 M. Rudowska, Warszawskie konkursy architektoniczne w latach 1864-1898, Warszawa 
1972, s. 48, przyp. 40; B. M. Kunicki, Ballady kaliskie ilustrowane przez Władysława Kościelniaka, 
Kalisz 1991, s. 49. Chciałbym w tym momencie zweryfikować negatywnie swoją ostatnią tezę 
roboczą, że ratusz w wersji zrealizowanej odpowiadał założeniom funkcjonalnym z konkur-
su „w pełni”, por. M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą 
architektoniczną Kalisza końca XIX wieku, w: I. Barańska (red.), W kręgu kaliskich badań nad sztu-
ką i kulturą artystyczną, „Zeszyty naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 12, 
Kalisz 2011, s. 76-96. 
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posiedzeń i salę zebrań ogólnych. Ta ostatnia, wobec niezrealizowania re-
formy samorządowej, przekształcona została głównie w salę balową, domi-
nującą centralny segment budynku. Salę posiedzeń magistratu odsunięto 
natomiast do tylnego traktu biurowego w korpusie, rezygnując z konkurso-
wego zapisu o centralnym umiejscowieniu obu głównych wnętrz publicz-
nych. Między konkursem a realizacją budowa nowego odwachu z aresztem 
policyjnym, jak i siedziby straży ogniowej pozwoliły na rezygnację z loko-
wania w ratuszu biur, pomieszczeń policyjnych oraz magazynu strażackie-
go. Gmach magistracki posiadał także, zgodnie z programem konkurso-
wym, mieszkanie prezydenta i dodatkowe, służbowe zaplecze mieszkalne 
dla pracowników, pomieszczone, jak sugerowałem, w traktach podwórzo-
wych. Istotną zmianą wydaje się natomiast zamiana wysokości budynku  
z dwupiętrowej (konkurs) na piętrową z poddaszem i niskimi piętrami tyl-
nymi (realizacja); zrezygnowano także z dwóch przejazdów bramnych, 
ostatecznie uwzględniając tylko jeden wjazd na dziedziniec gmachu, ulo-
kowany w skrajnej części skrzydła wschodniego.

Poza możliwością dokładnego opisu, wobec braku źródeł, pozostaje re-
lacja między rozwiązaniami architektonicznymi zwycięskiego projektu Jó-
zefa Chrzanowskiego z 1880 roku a projektem wykonawczym. Omawiane 
w rozdziale drugim akta Komitetu Techniczno-Budowlanego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Sankt Petersburgu sugerują jednak, że między ar-
chitekturą projektów konkursowych a realizacją może zachodzić ścisła re-
lacja ciągłości wypracowanych w trakcie konkursu rozwiązań. Zgodnie  
z zaleceniami Komitetu, opracowując projekt budowlany należało dokonać 
syntezy kompozycji zwycięskiej z propozycją nagrodzoną drugą nagrodą. 
Jej autorem był Władysław Ehm, którego pomysły kompozycji architek-
tonicznej oceniono wyżej niż pracę architekta gubernialnego. Naniesione 
przez architektów Komitetu poprawki funkcjonalne i techniczne również 
należało uwzględnić przygotowując projekt wykonawczy. Jak wiadomo, 
został on sporządzony do 1886 roku przez J. Chrzanowskiego i jego współ-
pracownika, architekta Eugeniusza Oraczewskiego, zatrudnionego w kali-
skim urzędzie gubernialnym od 1885 roku. Tak więc ostatnią fazę prac nad 
dokumentacją projektową można datować właśnie na 1885-1886 rok, kie-
dy architekt gubernialny przedstawił swoim zwierzchnikom projekt wy-
konawczy. Nie został on jednak, przynajmniej w sferze wystroju wnętrz, 
zrealizowany w całości, co starałem się opisać na przykładzie sali balowej, 
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której program dekoracyjny uproszczono, być może częściowo ze wzglę-
dów finansowych, choć jak sądzę, istniały też i inne przesłanki, o których 
postaram się powiedzieć więcej w rozdziale kolejnym. Można więc z du-
żym prawdopodobieństwem stwierdzić, że projekt końcowy nowego ra-
tusza kaliskiego był efektem syntezy dwóch propozycji konkursowych – 
Józefa Chrzanowskiego i Władysława Ehma – dokonanej po kilku latach 
przez zwycięzcę i jego urzędowego pomocnika, Eugeniusza Oraczew-
skiego, zapewne przy udziale nieznanych z nazwisk współpracowników 
– techników, rysowników, kreślarzy. Projekt wykonawczy został niewąt-
pliwie zmodyfikowany w toku realizacji przez zmieniające się realia inwe-
stycji, czego dowodem są korekty w zakresie wystroju głównego wnętrza 
reprezentacyjnego. Przykład ratusza kaliskiego jest, jak sądzę, nawet przy 
całej enigmatyczności zachowanych materiałów źródłowych, interesują-
cym materiałem do badania realiów warsztatu projektowania tego typu bu-
dowli publicznych w drugiej połowie XIX stulecia. Zwraca on uwagę na 
wieloaspektowość i nierzadko niedocenianą w badaniach złożoność proce-
su projektowego, wobec którego koherentna kategoria „autora” jak i spro-
wadzonego do rysunkowej kompozycji „dzieła” okazuje się być w mojej 
ocenie zestawem narzędzi o charakterze upraszczającym i wykluczającym  
z procesu projektowego szereg czynników, takich jak zespołowa organiza-
cja pracy czy realia rynku budowlanego, modyfikujące nierzadko zamierze-
nia projektowe.

5.  WIEK XIX – NOWA ROLA ARCHITEKTURY I ARCHITEKTA 
 W REALIACH RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH.  
 ARCHITEKCI URZĘDOWI W DAWNYM KRÓLESTWIE  
 POLSKIM PO 1867 ROKU

Okres osiemnastego stulecia i początek wieku dziewiętnastego okazu-
ją się kluczowe dla realiów projektowania w wieku przemysłu i urbanizacji. 
Wobec procesów industrializacji, komercjalizacji, demokratyzacji – szeregu 
zjawisk, składających się na dynamiczny obraz dyskutowanej we wstępie 
nowoczesności – dyskurs teoretycznego zaplecza architektury zostaje w krę-
gu takich teoretyków jak Antoine-Chrysostome Quatremere de Quincy pod-
dany znaczącej redefinicji, zyskując status autoreferencyjnego, operatywne-



97

go języka architektonicznego  12. Na przełomie stuleci architektura, czerpiąc 
inspirację między innymi z etymologii i nauk społecznych oświecenia, za-
czyna jawić się jako konwencjonalny, sztuczny język, będący wytworem 
praktyk społecznych, nie zaś porządkiem znajdującym swoją gwarancję  
w Istocie Boskiej lub prawach natury  13. W budowaniu nowego repozy-
torium form i wzorców istotną rolę odegrała wówczas ściśle związana  
z rozbudową instytucjonalnego, państwowotwórczego wymiaru praktyki 
architektonicznej działalność francuskiego inżyniera, wykładowcy Jeana 
Nicolasa Louis-Duranda, którego publikacje nie tylko zrównały bardzo róż-
ne kody estetyczne i historyczne architektury, ale i otwierały drogę do pro-
jektu budowania miasta przemysłowego przy wykorzystaniu naukowo ba-
danych i kategoryzowanych wzorców pozyskiwanych z przeszłości. Dzieje 
architektury, ujmowane przez rozwijającą się historię sztuki i pozostającą  
w związku z nią historię architektury  14, jawiły się wówczas, jak przekonuje 
Ignasi de Sola-Morales, jako strumień informacyjny, służący współczesnym 
jako źródło przekaźników nowej, znaczącej formy. Dawne, autonomicznie 
traktowane języki architektoniczne zostają więc ponownie ożywione i ob-
darzone nowymi znaczeniami zgodnie z konwencjami popularnej wówczas 
teorii charakteru  15. Propozycje J. N. L. Duranda, dające świeżo utworzone-
mu systemowi politechnicznemu narzędzia sprawnego i ekonomicznego 
rozwiązywania problemów architektonicznych za pomocą swoistego sys-
temu operacyjnego – a wiek XIX jest okresem nieznanego dotąd ożywienia 
urbanizacyjnego i intensyfikacji rozwoju, rodzącego wiele nowych typów 
budowli  16 – zostały spopularyzowane nie tylko dzięki okresowi napoleoń-
skiemu, ale i wskutek przyjęcia francuskiego wzorca nauczania architek-
tonicznego przez wiele nowych, rewolucjonizujących praktykę architek-
toniczną, europejskich ośrodków naukowych – politechnik i akademii  17. 
Potrzeba nadania nowych znaczeń językowi architektury, mającemu w XIX 
wieku już status autoreferencyjnego porządku o własnej, autonomicznej  

12 Por. rozdział wstępny, przyp. 83.
13 S. Lavin, Quatremere de Quincy and the Invention of a Modern Language of Architecture, 

Cambridge 1992.
14 D. Watkin, The Rise of Architectural History, Architectural Press 1980. 
15 I. de Sola-Morales, The Origins of Modern Eclecticism. The Theories of Architecture  

in Early Nineteenth Century France, „Perspecta”, t. 23, 1987, s. 120-133.
16 Por. np. N. Pevsner, A History of Building Types, Princeton 1997. 
17 Na ten temat por. min. A. Rottermund, J.L.N. Durand a polska architektura I połowy 

XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
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legitymizacji w postaci rynku teoretyków, ekspertów, krytyków i publika-
cji, czy też nowa rola architekta-inżyniera-urzędnika – w połączeniu z aku-
mulacyjnymi praktykami historii sztuki i historii architektury oraz sytuacją 
rynkową i polityczną będą miały, jak sądzę, istotne znaczenie dla realiów 
działalności architektonicznej także i w interesującym mnie miejscu i czasie. 

Historia architektury nierzadko operuje kategorią architekta rozumia-
nego jako artysta, swoisty gwarant i źródło rozwiązań architektonicznych 
i spoistości ich „rozwoju” w trakcie kolejnych „faz twórczości”. Analiza 
konstruktu oryginalności i jego obecności w narracjach historycznoarty-
stycznych pokazuje znaczenie tegoż dla dyskursu modernistycznej histo-
rii sztuki i możliwości krytycznego przepracowania postrzegania archi-
tekta – białego mężczyzny z klasy średniej – jako pojedynczego kreatora 
budynku-dzieła i jego formalnych rozstrzygnięć, biorących rzekomo udział 
w szerszym, historycznym projekcie stylistycznej przemiany  18. Śledzenie 
związku między metodologicznym i instytucjonalnym zapleczem historii 
architektury a kluczowymi narracjami stylu i autora pokazuje, w zderzeniu 
z rzeczywistością XIX-wiecznego rynku architektury, potencjał przewarto-
ściowań – widzianych wobec dominacji konstrukcji narracyjnej, w której 
pojedynczy architekt jest antycypatorem nowej epoki lub źródłem formy 
architektonicznej o globalnym oddziaływaniu  19. Szczególnie w środowi-
sku miejskim XIX stulecia architektura okazuje się być, jak by to zapewne 
ujęliby między innymi Bruno Latour i Albena Yaneva, „mrówczą pracą”  20, 
praktyką zespołowego współdziałania i negocjacji między inwestorem, ar-
chitektem i jego biurem, a złożonymi realiami ekonomiczno-społecznymi 
projektu. Duże biura architektoniczne, jak to pokazuje sugestywnie choćby 
przykład firmy amerykańskiego architekta przełomu XIX-XX wieku Cas-
sa Gilberta, składały się nierzadko z kilkudziesięciu pracowników, których 
zadania wychodziły daleko poza „artystyczne” rozumienie architektury, 

18 R. Schiff, Originality, w: R. S. Nelson, R. Schiff, (red.), Critical Terms for Art History, 
Chicago 1996, s. 103-115; A. Harrison-Moore, D. C. Rowe, Architecture and Design in Europe 
and America 1750-2000, Blackwell Publishings 2006, szczeg. s. 182-207. 

19 Na kwestie związku między kreowaniem historii architektury jako dyscypliny  
a naszym obecnym rozumieniem „architekta-artysty” zwraca ostatnio uwagę szereg bada-
czy, por. min. D. Arnold, E. A. Ergut, B. T. Ozkaya (red.), Rethinking architectural historiogra-
phy, Routledge 2006, wstęp, s. XVI-XX. O specyfice związków między historią architektury 
a historią sztuki por. A. A. Payne, Architectural History and the History of Art. A Suspended Dia-
logue, „Journal of the Society of Architectural Historians”, t. 58, 1999, nr 3, s. 292-299.

20 B. Latour, A. Yaneva, Give me a gun..., op. cit. 
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obejmując między innymi socjotechnikę kontaktów z klientami, nadzór bu-
dowlany, czy obsługę podwykonawców, projektujących wnętrza czy do-
starczających materiały budowlane  21. Firmujący powstające zespołowo  
i nieustannie modyfikowane projekty architekt-właściciel jawi się w tym 
kontekście, jak to ujęła M. Heilbrun, jako orkiestrator procesów projektowych, 
zręczny biznesmen dostarczający tradycji i wartości kulturowych swej kliente-
li  22. Klienteli, dla której monumentalna architektura akademicka okazuje 
się być językiem nowoczesnym, zrozumiałym i pewnym, a przede wszyst-
kim – narzędziem trwałej lokaty kapitału. Dziewiętnastowieczny system 
kształcenia architektonicznego, jak i instytucjonalizacji działalności archi-
tektów normami prawnymi firmowanymi przez państwa narodowe spo-
wodował daleko idącą standaryzację wielu rozwiązań architektonicznych. 
Jak zauważyła Małgorzata Omilanowska w odniesieniu do realiów zaboru 
rosyjskiego końca XIX wieku, absolwenci dwóch głównych uczelni rosyj-
skich kształcących architektów z ziem polskich znajdujących się pod pa-
nowaniem Rosji – petersburskiej, artystycznej Akademii Sztuk Pięknych  
i politechnicznego Instytutu Inżynierów Cywilnych tamże – różnili się wy-
kształceniem, ale i stosunkiem do zawodu  23. O ile architekci-akademicy, 
jak analizowany przez wspomnianą autorkę Stefan Szyller, prowadzili pa-
tronalne biura architektoniczne realizując karierę prywatną, to absolwen-
ci politechnik częściej zakładali kooperatywy i spółki. Warto podkreślić, że  
w długiej i obfitującej w zamówienia praktyce architektonicznej S. Szyllera –  
pozyskującego zlecenia i firmującego pierwszą koncepcję projektu – liczni 
współpracownicy głównego architekta nie byli nigdy ujawniani, a szereg 
rozwiązań realizacyjnych pochodziło już od architektów prowadzących bu-
dowy czy też pełniących funkcję urzędowej kontroli  24. 

W kontekście dawnego Królestwa Polskiego, gdzie dynamika rynku 
architektonicznego była znacznie mniejsza niż w przywołanym przykładzie 
amerykańskim, dominującą rolę w jego obsłudze pełnili architekci-urzędni-
cy, pracujący na różnych szczeblach administracji rosyjskiej rzędu powiato-
wego i gubernialnego. Nowoczesna instytucjonalizacja firmowanej i kontro-

21 M. Heilbrun, Cass Gilbert in Practice, 1882-1934 , w: eadem, (red.), Inventing the Sky-
line. The Architecture of Cass Gilbert, Columbia University Press 2000, s. 1-34.

22 Ibidem, s. 27.
23 M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyler 1857-1933, Warszawa 2008, s. 105-111.
24 Ibidem, s. 110, 113.
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lowanej przez państwo polityki budowlanej zaczęła się w Polsce w okresie 
Księstwa Warszawskiego, którego urzędy zajmujące się budownictwem 
przejęło i udoskonaliło Królestwo Polskie  25. Przy analizowaniu XIX-wiecz-
nej architektury niezbędna okazuje się więc świadomość instytucjonalnej 
kontroli ruchu budowlanego poprzez normy prawne i system administra-
cyjny, jak i roli wykształcenia na uczelni wyższej, wpajającej określony ze-
staw normatywów estetycznych i proceduralnych konwencji projektowania 
architektury  26. W interesującym mnie okresie na ziemiach dawnego Króle-
stwa Polskiego obowiązywał już wzorzec służb administracyjnych, przenie-
siony z Cesarstwa na drodze reform likwidujących odrębność „Kraju Przy-
wiślańskiego” w latach po powstaniu styczniowym. Reforma terytorialna 
z przełomu 1866-67 roku ustanowiła przy kancelarii każdego z 10 rządów 
gubernialnych samodzielne stanowisko inżyniera-architekta gubernialne-
go jako urzędnika państwowego, członka prezydium rządu gubernialnego  
z głosem stanowiącym w sprawach budownictwa. Przewidziano możli-
wość zatrudnienia pomocnika architekta gubernialnego, zastrzegając prze-
mienność wykształcenia przy powoływaniu na to stanowisko, zakładając 
uzupełnianie się absolwentów akademii i uczelni politechnicznych  27. Gdy  
w 1867 roku zlikwidowana została Rada Ogólna Budownicza Królestwa 
Polskiego, wszystkie służby cywilno-budowlane w dawnym Królestwie 
podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w Sankt Peters-
burgu. Nowa organizacja administracji, w której gubernator był wyższym 
przedstawicielem władzy rządowej w guberni i głównym stróżem nietykalności naj-
wyższych praw samowładztwa  28 nakładała na jego podwładnych – w tym ar-

25 Cz. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 
roku, Poznań 1975; J. Żywicki, Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni... Lu-
dzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Pol-
skim w latach 1815-1915, Lublin 2010, s. 19-32. 

26 M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller..., op. cit., s. 105-111; eadem, O wykształce-
niu i organizacji pracy architektow warszawskich w wieku XIX. Kilka uwag, w: H. F. Paszkiewicz, 
M. Omilanowska, J. Sito, Architekt-budowniczy-mistrz murarski. Materiały z sesji naukowej Insty-
tutu Sztuki PAN, Warszawa 24-25 XI 2004, Warszawa 2007, s. 93-100; interesujące, że w prak-
tyce administracyjnej jeszcze w drugiej połowie stulecia aktualność zachował model docho-
dzenia do zawodu poprzez praktykę, nie zaś wykształcenie wyższe.

27 J. Żywicki, Urzędnicy: architekci..., op. cit., s. 44. Jeśli przy rządzie gubernialnym bu-
downiczym jest absolwent akademii, to jego pomocnikiem winien być inżynier i na odwrót, 
wedle zdania Rady Państwa zatwierdzonego w 1878 roku, por. A. Okolski, Wykład prawa 
administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, t. 3, War-
szawa 1884, s. 244. 

28 A. Okolski, Wykład prawa..., op. cit. s. 229.
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chitektów gubernialnych i powiatowych – bardzo szeroki zakres kompe-
tencji. Należały do nich: nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi  
z budownictwem i inżynierią na terenie guberni, sporządzanie, korygowa-
nie i zatwierdzanie planów architektonicznych i kosztorysów, w tym przy-
syłanych z biur inżynierów powiatowych, generowanie sprawozdań z przy-
gotowania i realizacji inwestycji, ich bieżąca kontrola, wydawanie zezwoleń, 
jak i sprawowanie pieczy nad stanem infrastruktury na podległym im te-
renie – a więc od naprawy szos po budowę budynków publicznych. Cho-
ciaż niemal równolegle z reformą przy prawie wszystkich rządach guber-
nialnych zorganizowano wydziały budowlane i wydzielono stanowiska 
architektów miejskich  29, tak niekorzystny stosunek pomiędzy zakresem 
obowiązków architektów urzędowych a niewystarczającym rozbudowa-
niem obsady personalnej i finansowaniem pracy nadzoru państwowe-
go stał się na przełomie XIX i XX stulecia powodem rosnących patologii 
zarówno w zakresie społecznego wymiaru omawianych instytucji, jak  
i w sferze niekontrolowanej urbanizacji miast Królestwa ery „Imperium ko-
rupcji”  30. Dodatkowo nowe ustawodawstwo z lat 60., tylko częściowo zno-
szące istniejące regulacje prawa budowlanego, wprowadziło, jak zauważy-
ła między innymi Maria Rudowska, chaos w systemie prawnym tyczącym 
się budownictwa, czego przykładem stała się później wyjątkowa sytuacja 
Warszawy w zakresie prawa budowlanego i toczące się wokół jego inter-
pretacji spory  31. Jak stwierdza Grzegorz Smyk, badający korpus urzęd-
ników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego między 1867 a 1915 
rokiem, stosunkowo niskie pensje architektów urzędowych guberni – na po-
ziomie 875 i 800 rubli rocznie, w połączeniu z ograniczonymi możliwościami 
awansu – sprawiły dodatkowo, że rusyfikacja stosunkowo słabo dotknęła 
wydziały budowlane, obsadzane najczęściej przez specjalistów wywodzą-
cych się z miejscowych środowisk, a wobec braku szkolnictwa wyższego  
w Królestwie postyczniowym, wykształconych na uczelniach rosyjskich  32. 

29 J. Żywicki, Urzędnicy: architekci..., op. cit., s. 45.
30 A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 

2006. 
31 M. Rudowska, Warszawskie konkursy architektoniczne..., op. cit., s. 13, gdzie wybór 

literatury źródłowej. Spór dotyczył między innymi sprawy rozciągnięcia rosyjskich ustaw 
budowlanych i miejskich na Warszawę . 

32 G. Smyk, Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867-
1915, Lublin 2004, s. 204. 
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Niewielkie w porównaniu z wolną praktyką zarobki, niewydolność zbiu-
rokratyzowanego systemu administracyjnego, w którego rękach znajdował się 
nadzór nad ruchem budowlanym, w połączeniu z nazbyt szerokim zakresem 
obowiązków doprowadziło, jak wspomniałem, do wielu sytuacji, które winny 
stać się przedmiotem wnikliwych studiów o historii kultury architektonicz-
nej tego czasu. Wedle relacji architekta Zdzisława Mączeńskiego, opowieści 
o korupcji panującej w wydziale budowlanym warszawskiego rządu guber-
nialnego pierwszych lat XX wieku były stałym elementem spotkań towarzy-
skich stołecznego środowiska architektonicznego, przedstawianego prze-
zeń jako spolaryzowane na szanowanych architektów wolnopraktykujących  
i urzędników-łapówkarzy, którzy prowadzili fikcyjne budowy i masowo 
podpisywali nie swoje projekty w zamian za łapówki  33. W 1896 roku dzien-
nikarz Władysław Koleżak, tropiący trawiące warszawskie środowisko bu-
dowlane nadużycia i procedery oszustw budowlanych, relacjonował: Mówią 
budowniczowie, iż każdy z nich, jeżeli chce godnie odpowiedzieć zadaniu, t. j. spełnić 
sumiennie obowiązki kierownictwa robotami, nie powinien podejmować się dozoru  
w jednym sezonie więcej nad sześć do dziesięciu domów. Tymczasem faktem jest, iż 
niektórzy budowniczowie podpisali po kilkadziesiąt planów budowy nowych gmachów, 
a wobec tego godzi się zapytać, czy architekt, niemający pomocników, może osobi-
ście dojrzeć, azali roboty są prowadzone prawidłowo. Przytem najwięcej robot mają 
budowniczowie cyrkułowi, to jest ci właśnie, którzy innych kontrolować powinni  34. 
Zjawisko sygnowania planów przez architektów prowadzących roboty bu-
dowlane pomimo faktu, że zostały one sporządzone przez kogo innego, było  
w drugiej połowie XIX stulecia powszechne, dotyczyło także praktyki najbar-
dziej znanych architektów, w tym przywoływanego już tutaj S. Szyllera  35. 

33 Z. Mączeński, Życie towarzyskie i zawodowe architektów w Warszawie między 1906 a 1914 
rokiem, oraz Wspomnienia o powstaniu i działalności pierwszej polskiej orgazniacji zawodowej architek-
tów pod nazwą „Koło Architektów”, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1993, z. 2, s. 197-199.

34 W. Koleżak, Lichwa w budownictwie (Szkic z życia ekonomicznego Warszawy współcze-
snej), Warszawa 1896, s 31. Związany z „Niwą” autor relacjonuje szereg nielegalnych pro-
cederów i oszustw budowlanych, jakich jego zdaniem mieli się dopuszczać przede wszyst-
kim żydowscy „spekulanci” budowlani. Mowa między innymi o bezprawnym kopiowaniu 
cudzych projektów, nielegalnym prowadzeniu budowy, kupowaniu fałszywych świadectw 
cechowych, czy też prowadzeniu nieuczciwej konkurencji za pomocą inwestycji w kamieni-
ce, których bogato dekorowane elewacje kryjące niezgodne z prawem rozwiązania mają być 
rękojmią kapitału. Znamienna wydaje się w tym kontekście rola ozdobnych elewacji, które 
w ówczesnym systemie ubezpieczeniowo-kredytowym są wyróżnikiem „pałacowych” nie-
ruchomości i mają znaczący wpływ na wzrost cen czynszów.

35 M. Omilanowska, O wykształceniu i organizacji pracy architektów warszawskich...,  
op. cit., s. 99-100. 
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Bodaj najsłynniejszym w polskiej historii architektury przykładem 
problemów, jakie wobec nawarstwienia tego typu realiów pracy archi-
tektów stawiają pod znakiem zapytania konwencję klasycznej monogra-
fii artystycznej z postacią „twórcy”, pozostaje casus architekta miejskiego 
Łodzi w latach 1872-1892, Hilarego Majewskiego, któremu w powojennej 
historiografii przypisano kilkaset projektów na podstawie zachowanych 
rysunków architektonicznych i ich sygnatur, budując trudny do dnia dzi-
siejszego do zdemontowania portret „reprezentanta historyzmu”  36. Także 
i w Łodzi, stanowiącej niemal symbol zaniedbań rosyjskiej administracji  
i struktury władz budowlanych, wobec dynamiki rozwoju miasta i jego 
potrzeb na przełomie XIX i XX wieku, zjawisko powiększania dochodów 
poprzez łapówki i wyłudzenia przy zatwierdzaniu projektów i wydawa-
niu pozwoleń przez architektów urzędowych było, jak stwierdza Jacek 
Strzałkowski, przykładem codziennej praktyki procedowania urzędu gu-
bernialnego w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiąc wręcz znany sposób 
przyspieszenia przewlekłych procedur  37. Funkcjonujący w tego typu re-
aliach architekt nie był, o czym należy pamiętać, jedynym dysponentem 
praw do realizacji projektów, gdyż skończenie trzyletniej praktyki i zdanie 
specjalnych egzaminów w Instytucie Inżynierów Cywilnych uprawniało 
do prowadzenia robót budowlanych także osoby nieposiadające dyplomu 
uczelni wyższych  38. Jak zresztą wynika także z cytowanych już reportaży 

36 A. Szram (red.), Hilary Majewski i jego krąg. Katalog wystawy, Łódź 1981; I. Popław-
ska, Architektura mieszkalna w Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1992. „Przy omawianiu pracy  
H. Majewskiego powstaje pytanie, jak mógł pogodzić wykonanie, już nawet nie dokładnych 
planów lecz chociażby szkiców koncepcyjnych kilkuset z przypisywanych mu 900, a przez in-
nych badaczy prawie 1200 obiektów – z całodziennymi urzędowymi obowiązkami...”; na ten 
temat por. J. Strzałkowski, Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1997, szczeg.  
s. 90-97 i 4-24 (cyt. s. 9). Mimo tak sugestywnych, wnikliwych weryfikacji mit H. Majewskiego 
jako „wielkiego łódzkiego architekta”, „jednego z najważniejszych w historii Łodzi” powraca 
na marginesie współczesnych publikacji, budujących zresztą i podobne konstrukcyjnie synte-
zy monograficzne, por. B. Ciarkowski, Profesor Kardaszewski (1931-2001). Budowniczy nowocze-
snej Łodzi, „TECHNE. TEHNH”, 2012, nr 1, s. 22. 

37 J. Strzałkowski, Architekci i budowniczowie w Łodzi..., op. cit., s. 11.
38 Aby zdobyć uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych kandydat winien 

skończyć 6 klas szkoły realnej lub 7 klas gimnazjum filologicznego, posiadać 3 letnią prak-
tykę u architekta posiadającego tytuł klasowy; jesienią każdego roku Instytut Inżynierów 
Cywilnych organizował egzaminy dla kandydatów, kosztem 15 rubli. Ich program obejmo-
wał część pisemną – matematykę niższą do logarytmów; geometrię, trygonometrię, chemię, 
fizykę, rysunek ręczny – narysowanie lekkiej ornamentacji gipsowej z cieniami w 4 godzi-
ny, projekt gmachu publicznego lub fabryki; oraz część ustną obejmującą wiedzę z matema-
tyki, chemii, zasad budowy fundamentów i sklepień, dachów, stylów architektonicznych, 
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W. Koleżaka, w praktyce dość powszechnym zjawiskiem okazywało się być 
wówczas prowadzenie budowy pod fikcyjnym nadzorem przez nieupraw-
nione do tego osoby, zmieniające dość dowolnie zatwierdzone projekty. 

6.  KALISKIE ŚRODOWISKO ARCHITEKTONICZNE  
 W OKRESIE BUDOWY NOWEGO RATUSZA

Choć zagadnienie kaliskiego środowiska architektonicznego drugiej 
połowy XIX i początków XX wieku wymaga szczegółowych badań, dla któ-
rych interesujących wzorców dostarczają przykłady warszawski, łódzki czy 
lubelski  39, to można sądzić, że także i tutaj występowały zjawiska znane ze 
wspomnianych już ośrodków. Szczególnie, że w Kaliszu samodzielne stano-
wisko architekta miejskiego utworzono dopiero w początkach XX wieku  40, 
a oddzielny Wydział Techniczny Rządu Gubernialnego zaczął pracę, wedle 
Czesławy Ohryzko-Włodarskiej, dopiero w 1913 roku; wcześniej sprawy 
budowlane i infrastrukturalne były przedmiotem działania jednego z czte-
rech referatów (Budownictwa i Dróg) Wydziału Administracyjnego  41. Nie 
będzie przesadą stwierdzenie, że wobec stosunkowo niewielkich rozmia-
rów ruchu budowlanego w Kaliszu w ostatnich dziesięcioleciach XIX stule-
cia, jak i specyfiki struktury i kompetencji władz gubernialnych, to właśnie 
architekci-urzędnicy aż do początku XX wieku zdominowali miejscowy ry-
nek zamówień budowlanych, monopolizując także segment prestiżowych 

budowy mostów, mechaniki budowlanej, geodezji, kanalizacji, wodociągów i wentylacji. 
Por. „Wiadomości Budowlane”, 1912, nr 3, s. 66. 

39 J.Roguska, Środowisko architektoniczne Warszawy na przełomie XIX i XX wieku (1890-
1914), „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1974, z. 3, s. 219-231; J. Strzałkowski, Architek-
ci i budowniczowie w Łodzi..., op. cit., K. Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon archi-
tektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), Łódź 2009, J. Żywicki, Urzędnicy: architekci..., op. cit.

40 APŁ, RGK 3929, O ustanowieniu architekta miejskiego w Kaliszu, 1903-1904.
41 Cz. Ohryzko-Włodarska, Akta do dziejów Kalisza w Archiwum Łódzkim, w: A. Gieysz-

tor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza, t. 3, Poznań 1962, s. 397-439; J. Żywicki podaje za  
G. Smykiem, że wydział budowlany w Kaliszu utworzono w 1903 roku, chodzi jednak  
o stanowisko architekta miejskiego, por. J. Żywicki, Urzędnicy: architekci..., op. cit., s. 45. Por. 
APŁ, RGK, 2424, O utworzeniu wydziału budowlanego RGK, 1881-1905; z propozycją utwo-
rzenia samodzielnego wydziału budowlanego w Kaliszu gubernator wystąpił w 1881 roku, 
jednak dalsze losy tej sprawy nie zostały wyjaśnione. Sprawę badań nad architekturą miasta  
i strukturami środowiska architektonicznego utrudnia także fakt, iż z referatu Budownictwa 
i Dróg zachowało się z lat 1867-1895 tylko 3,7% akt (!), z lat późniejszych kilkanaście wolu-
minów rocznie.
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zleceń publicznych. Wedle oficjalnych danych statystycznych z 1882 roku, 
w Kaliszu pracowało wówczas tylko 3 budowniczych  42. Informator han-
dlowo-przemysłowy z 1888 roku, w którym rozpoczęto budowę nowego 
ratusza, wymienia jako budowniczych Józefa Chrzanowskiego, Eugeniusza 
Oraczewskiego i Jana Zdziennickiego  43, wszystkich zatrudnionych na sta-
nowiskach urzędowych w urzędzie gubernialnym i powiatowym. Mowa tu 
więc o ludziach budownictwa legitymujących się cenzusem wykształcenia, 
choć zapewne funkcjonowali wówczas w mieście przedsiębiorcy czy maj-
strzy – np. rodziny Jenszów i Czarneckich – posiadający faktyczne, lub je-
dynie opłacone uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Dopiero  
w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, w związku z dyna-
micznym rozwojem miasta po uruchomieniu międzynarodowej linii kole-
jowej, pracuje w Kaliszu już co najmniej kilkunastu architektów wywodzą-
cych się z różnych uczelni, zakładających także nieznane tu wcześniej biura 
architektoniczno-budowlane o nowoczesnym profilu, oferujące komplek-
sowe usługi projektowania i prowadzenia budów  44.

Dominującą postacią środowiska architektonicznego końca XIX wie-
ku w Kaliszu wydaje się być Józef Chrzanowski, architekt urzędowy gu-
berni kaliskiej w latach 1875-1903, o którego osobie, istotnej w kontekście 
nowego ratusza kaliskiego z lat 1888-1890, miałem już okazję się kilkakrot-
nie wypowiadać – jednak bez uwzględnienia przedstawionego powyżej 

42 J. Raciborski, Monografja Kalisza, Kalisz 1912, s. 188.
43 D. Stelik, Informator. Przewodnik handlowo-przemysłow Cessarstwa Rossyjskiego Króle-

stwa Polskiego i Warszawy. Wydanie pierwsze na rok 1889, Warszawa 1888, Dział J, wersja cyfro-
wa w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docconten-
t?id=754&dirids=1, dostęp VII 2012. 

44 Por. np. liczne kalendarze kaliskie, w tym Kalendarz Kaliski Handlowo-Informacyjno-
-Literacki na rok przestępny 1912, Kalisz 1911, s. 128, spis inżynierów i architektów wymienia 
między innymi, obok J. Chrzanowskiego jako architekta wolnopraktykującego także Alek-
sandra Hermana, Melchiora Nestorowicza, Feliksa Rabka, Stanisława Trepkowskiego, Mar-
cina Heymana, Leona Szczepańskiego, Józefa Szrajera, Włodzimierza Oboleńskiego, Mu-
rzynowskiego. Przed zburzeniem miasta funkcjonowały w Kaliszu przynajmniej dwa biura 
architektoniczno budowlane – Witold Wardęski i Kornel Zieleński Biuro Architektoniczno-
-Budowlane, Kalisz Wrocławska 48 (projektujące między innymi wille, jak dom Jana Kar-
wacińskiego, właściciela Skarszewa, oraz pawilony ostatniej z kaliskich wystaw, Krajowej 
Wystawy Koni w Kaliszu z 1914 roku), jak i Biuro Architektoniczno-Budowlane M. Heyman 
i J. Dzierżawski w Kaliszu. Por. „Gazeta Kaliska”, 1914, nr 103, s. 2; nr 138, s. 3; „Wiado-
mości Budowlane”, 1912, nr 8, s. 164, G. Waliś, Witold Antoni Stanisław Wardęski 1888-1974,  
w: D. Wańka (red.), Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej,  
t. 3, Kalisz 2007, s. 430.
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tła, wiele mówiącego o prawdopodobnych realiach funkcjonowania głów-
nego kaliskiego architekta  45. Przybywając do Kalisza w 1875 roku, po kil-
kuletniej praktyce na terenie Cesarstwa, jako 31-letni absolwent Instytutu 
Inżynierów Cywilnych, J. Chrzanowski zapewne nie spodziewał się, że na 
stanowisku architekta gubernialnego – na którym zastąpił Mikołaja Cher-
sońskiego – a następnie architekta miejskiego, przepracuje w nadgranicznej 
stolicy blisko 30 lat. W oficjalnych publikacjach architekt stał się na przeło-
mie wieków jedną z głównych twarzy postępującej za rządów gubernato-
ra M. P. Daragana modernizacji i rozbudowy miasta. Wizytówkami zmian 
były firmowane przezeń duże projekty publiczne – nowe gmachy odwa-
chu, strażnicy pożarowej, rzeźni, Banku Państwa, ratusza, teatru, szkoły re-
alnej czy pomnika cara Aleksandra II. Wysoka pozycja w strukturze urzę-
du i najwyraźniej wysoce przychylny stosunek gubernatora sprawiły, że 
J. Chrzanowski uzyskiwał znaczną liczbę zleceń, całkowicie monopolizu-
jąc projekty realizowane przez administrację państwową, jak i otrzymując 
szereg zamówień publicznych i prywatnych z terenu guberni, łącząc tym 
samym korzyści płynące ze stanowiska urzędnika nadzoru budowlanego 
z prowadzeniem praktyki prywatnej. Pośród realizacji w guberni domino-
wały budowle sakralne, głównie katolickie kościoły parafialne (nierzadko 
zapewne tylko nadzorowane w budowie przez architekta  46), a wyróżnia-

45 Por. M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski..., op. cit. 
46 Z działalnością projektową J. Chrzanowskiego wiąże się kilkadziesiąt zrealizowa-

nych świątyń, A. Tabaka i M. Błachowicz, opierając się na „Gazecie Kaliskiej” z początku XX 
wieku, mówią o 37 kościołach na terenie guberni kaliskiej, por. A. Tabaka, M. Błachowicz, 
Murowany kościół św. Gotarda, w: 100-lecie Kościoła św. Gotarda na kaliskim Rypinku, Kalisz 2010,  
s. 28. Mowa tutaj o świątyniach takich jak pochodzące z lat 80.-90. XIX w. neogotyckie kościoły 
w Chełmcach, Grodźcu (por. Z Grodźca, „Gazeta Kaliska”, 1901, nr 163, s. 2.), Osieku, Wrzącej 
Wielkiej, Miłkowicach, jak i o projektach przebudów (np. wieża na kościele w Stawiszynie, 
1884-1885, czy projektach niezrealizowanych, np. dla Turku czy Opatówka); por. M. Górzyń-
ski, Architekt Józef Chrzanowski..., op. cit., s. 83, przyp. 27, s. 85, przyp. 28; J. Miluśka-Stasiak,  
Z dziejów parafii w Opatówku, Opatówek 2012, s. 73. Działalność projektowa w zakresie ar-
chitektury sakralnej J. Chrzanowskiego trwała nadal nie tylko na początku XX stulecia: np. 
przebudowa kościoła w Kramsku, ca. 1901 (por. ks. Muznerowski, Kramsk. Kościół i parafia  
w dekanacie konińskim, „Kronika Diecezyi Kujawsko-Kaliskiej”, 1914, nr 7-8, s. 198-221), zapew-
ne także przebudowy świątyń w Gosławicach, Ślesinie czy Starym Mieście („Gazeta Kaliska”, 
1900, nr 171, s. 2). Z kolei projekty kościoła rypinkowskiego architekt sporządzał już na eme-
ryturze. Ponadto J. Chrzanowski pracował przy konserwacji kościoła św. Mikołaja w Kaliszu, 
zarówno w latach 70. XIX wieku, jak i na zlecenie ks. J. Sobczyńskiego w pierwszych latach 
XX stulecia, por. min. J. Chrzanowski, Odpowiedź na artykuł „Słówko o odnawianiu dawnych ko-
ściołów i zabytków przeszłości”, „Kaliszanin”, 1883, nr 52, s. 223, (gdzie budowniczy polemizuje 
z tezami Adama Chodyńskiego na temat konserwacji z lat 70. – jest to także jego jedyna znana 
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ło się prestiżowe zlecenie hrabiów Elizawiety i Aleksandra von Kreutz na 
zaprojektowanie i wzniesienie nowego kompleksu pałacowego w Kościel-
cu koło Koła, równoległe z budową kaliskiego ratusza. Rezydencja w Ko-
ścielcu, ukończona około 1890 roku i architektonicznie paralelna do estetyki 
kaliskiego magistratu, była przez J. Chrzanowskiego projektowana praw-
dopodobnie wspólnie z jego urzędowym pomocnikiem Eugeniuszem Ora-
czewskim, obecnie zaś stanowi największy zachowany zespół architekto-
niczny zaprojektowany w kaliskim biurze architekta gubernialnego w tym 
czasie  47. To właśnie dominująca pozycja architekta, jak i zapewne jej nie za-
wsze transparentne kulisy, mogły być tłem oskarżeń, jakie prasa warszaw-
ska wysunęła po rozstrzygnięciu konkursu na gmach ratusza w 1880 roku, 
sugerując otwarcie, że miał on formę fikcyjnej rywalizacji, w której i tak miał 
wygrać kaliski inżynier gubernialny. Warto zauważyć, że w 1900 roku, gdy 
w momencie otwarcia nowego gmachu teatru miejskiego kaliski architekt 
świętował 25 lat pracy, „Gazeta Kaliska” w specjalnym dodatku portreto-
wała gubernatora M. Daragana jako oświeceniowego władcę-modernizato-
ra, którego politykę realizuje J. Chrzanowski jako główny twórca architek-
tonicznych symboli pomyślnego rozwoju miasta, w tym gmachu ratusza  

wypowiedź prasowa); A. Walczak-Niewiadomska, Jan Sobczyński (1861-1942) Kronikarz Kali-
sza, Kalisz 2012s. 31 i n.. W biurze architekta gubernialnego, w ramach pracy J. Chrzanow-
skiego i jego współpracowników, powstała zapewne znaczna część z wymienianych świątyń, 
choć należy się liczyć z sytuacjami, w których niektóre projekty, nadesłane z powiatów, lub 
podpisane przez J. Chrzanowskiego jako urzędnika, były jedynie korygowane lub zatwier-
dzane w Kaliszu – a potem przypisywane sobie przez architekta. Por. np. kościół w Krasze-
wicach, wedle prasy z epoki projektowany przez Narcyza Piskorskiego z Kalisza, wzniesiony  
w latach 1882-1885, a przypisywany Chrzanowskiemu – „Kaliszanin”, 1885, nr 99, s. 2. Archi-
tekt gubernialny prowadził też szereg budów, m. in. projektowanego przez J. Zdziennickiego 
kościoła w Dobrzecu, poświęconego w 1886 roku, por. Poświęcenie kościoła, „Kaliszanin”, 1886, 
nr 93, s. 1-2. Zagadnienie to (integralnie związane ze specyfiką pracy architektów urzędo-
wych i niejasności atrybucji), podobnie jak kwestia opanowania przez architekta dobrej znajo-
mości wzorników neogotyckich (wobec braku w petersburskim programie studiów wątków 
architektury średniowiecznej) wymaga dalszych badań, jak i kwestie podstawowej faktografii 
(o skali problemów faktograficznych świadczy choćby fakt, że nadal nie są nawet znane data 
i miejsce śmierci J. Chrzanowskiego.). 

47 W pałacu kościeleckim pracowali także inni artyści kaliscy, min. malarz August Ber-
telman, twórca plafonów w salach reprezentacyjnych gmachu; pracownia rzeźbiarska Rotha 
w Kaliszu wykonywała natomiast część wystroju rzeźbiarskiego. Por. M. Strzałko, Dzieje re-
zydencji w Kościelcu, „Kronika Wielkopolski”, 2002, nr 4, s. 96-114, M. Górzyński Powracająca 
świetność pałacu Kreutzów w Kościelcu Kolskim, „Spotkania z Zabytkami”, 2011, nr 3-4, s. 30-35; 
M. Górzyński, Album Historyczny Pałacu Kreutzów w Kościelcu Kolskim, Kościelec 2014/2015  
(w druku).
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i nowej siedziby kaliskiej sceny  48. Wydaje się, że żaden z kaliskich budowni-
czych, reprezentujący miasto na zjazdach architektów w Moskwie, obdaro-
wywany przez zwierzchnika i zleceniodawców nagrodami, ani wcześniej, 
ani później nie cieszył się aż tak wysokim prestiżem oficjalnym, ani nie grał 
tego typu roli agenta nowoczesności i liberalnego obrazu rządów Cesar-
stwa. Liczba przypisywanych mu prac pozwala go zakwalifikować jako ar-
chitekta „firmującego” szereg inwestycji i rozwiązań projektowych, których 
wypracowanie było zapewne udziałem zazwyczaj niewymienianych z na-
zwiska współpracowników – by wspomnieć tylko architektów, inżynierów, 
majstrów i kreślarzy.

Jednym z drugoplanowych aktorów owego procesu społecznej dys-
trybucji prestiżu za pomocą kategorii „architekta-artysty” był Eugeniusz 
Oraczewski, urodzony w 1854 roku. W wieku 31 lat przybył do Kalisza, 
otrzymując nominację na stanowisko pomocnika architekta gubernialne-
go; obowiązki objął latem 1885 roku  49. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
jako drugi z architektów rządu gubernialnego, musiał mieć wykształcenie 
akademickie (Akademia Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, 1875-1883), 
uzupełniając tym samym, przynajmniej w założeniu, kompetencje J. Chrza-
nowskiego, absolwenta głównej z rosyjskich szkół budowlanych o charak-
terze politechnicznym. O jego aktywności w czasie pracy w Kaliszu w la-
tach 1885-1891, kiedy to opuścił miasto i został zastąpiony przez absolwenta 
Instytutu Inżynierów Cywilnych, Władysława Stachlewskiego  50, nie wia-
domo wiele z zachowanych źródeł; zmarł młodo, bo przed 1893 rokiem  51. 
Niewątpliwie nominacja miała związek z intensyfikacją inwestycji w Kali-
szu na przełomie ósmej i dziewiątej dekady stulecia, o czym wspominałem 

48 Por. Dodatek Ilustrowany do no. 169 „Gazety Kaliskiej”, 1900; Jubileusz, „Gazeta Ka-
liska”, 1900, nr 171, s. 2; obszerny opis działalności architektonicznej J. Chrzanowskiego 
zamieszczono także w księdze pamiątkowej Instytutu Inżynierów Cywilnych, por. G. Ba-
ranovskij, Jubilejnyj sbornik svedenij o dejatel’nosti byvšich vospitannikov Instituta GraždanskichI-
nženerov (Stroitel’nago Učilišča) 1842-1892, Sankt Peteresburg 1893., s. 356-6. 

49 APŁ, RGK sygn. 750, O służbie E. Oraczewskiego, pomocnika architekta gubernial-
nego w Kaliszu, 1885-92. 

50 APŁ, RGK sygn. 786, O służbie W. Stachlewskiego, inż. pow. konińskiego i sieradz-
kiego, pomocnika architekta gubernialnego w Kaliszu, 1886-1913. Co znamienne, dopusz-
czono się przy jego nominacji uchybienia, zatrudniając inżyniera cywilnego, nie zaś absol-
wenta akademii. 

51 „Gazeta Kaliska” w 1893 roku, wspominała, że „Bardzo ładny plan teatru, o ile nas 
pamięć nie zawodzi, przed kilku laty opracował ś. p. [podkreślenie moje, MG] architekt Ora-
czewski, ówczesny pomocnik inż. gubernialnego”, por. Teatr, nr 37, s. 1. 
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w poprzednim rozdziale. Jego aktywność w biurze musiała się więc kon-
centrować wokół realizowanych wówczas projektów budowlanych i spraw 
związanych z obsługą bieżących zadań dotyczących ruchu budowlanego  
i utrzymania infrastruktury. Głównym efektem pracy w Kaliszu E. Ora-
czewskiego był projekt realizacyjny nowej siedziby magistratu, który 
współopracowywał jako podwładny architekta gubernialnego; sporządził 
również projekt i kierował w 1887 roku budową nowych koszar dragonów 
przy ul. Nowy Świat  52. Z jego osobą związany jest również niezrealizowany 
projekt przebudowy i rozbudowy strażnicy straży ogniowej z wprowadze-
niem nowej funkcji teatru miejskiego. Sądzę, że można domniemywać, że 
wraz z J. Chrzanowskim absolwent petersburskiej akademii pracował także 
nad projektem i budową pałacu hrabiów Kreutzów w Kościelcu, budowli, 
którą z ratuszem kaliskim łączył nie tylko czas powstania, ale i wspólnota 
wielu zastosowanych konwencji estetycznych. Do swego wyjazdu, mają-
cego zapewne podłoże zdrowotne  53, E. Oraczewski pełnił również funk-
cję budowniczego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kaliszu, gdzie  
w 1891 roku zastąpił go Jan Zdziennicki, trzeci z czynnych w Kaliszu archi-
tektów, jakich wymieniają spisy z lat osiemdziesiątych  54, pełniący funkcję 
architekta powiatu kaliskiego od 1869 roku. Był on najstarszym z pracu-
jących pod koniec lat osiemdziesiątych w Kaliszu architektów, urodził się 
bowiem w 1822 roku, a w 1841 roku kończąc szkołę średnią, praktykował 
u Henryka Marconiego, w 1848 roku uzyskując patent budowniczego wol-
nopraktykującego klasy II  55. J. Zdziennicki reprezentował w towarzystwie 
J. Chrzanowskiego i E. Oraczewskiego najstarsze pokolenie architektów 
pracujących w systemie urzędowym dawnego Królestwa, posiadając do-
świadczenie z działalności jeszcze pod rządami Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, jak i w wielu urzędach powiatowych  56 oraz wykształ-
cenie zdobyte poza uczelniami petersburskimi, w gimnazjum piotrkow-
skim, następnie w trakcie praktyki u Henryka Marconiego. Jako inżynier 

52 Obecny gmach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu; por. Nowe kosza-
ry, „Kaliszanin”, 1887, nr 34, s. 1. Kompleks wzniósł przedsiębiorca Henryk Rynek, wynaj-
mując gotowe budowle wojsku.

53 APŁ, RGK sygn. 750, k. 29 i n. 
54 Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miasta Kalisza za rok piąty istnienia To-

warzystwa, Kalisz 1891, s. 9.
55 APŁ, RGK sygn. 97, O służbie J. Zdziennickiego, inż. pow. kaliskiego, 1841-1892.
56 Ibidem; por. także J. Żywicki, Urzędnicy: architekci..., op. cit., s. 528-9 (słownik 

biograficzny).
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powiatu kaliskiego w latach 1869-1896 pracował nad projektami nowych 
kościołów w okolicach miasta, prowadząc między innymi restaurację i roz-
budowę świątyni w Dzierzbinie około 1880 roku  57, projektował też nowy 
kościół parafialny w Dobrzecu, poświęcony w 1886 roku, a budowany 
przez J. Chrzanowskiego  58. J. Zdziennicki brał również udział w projekto-
waniu przebudowy Piskorzewia w okresie debaty z lat 70., pracował także 
jako budowniczy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w latach 90. War-
to odnotować, że E. Polanowski notuje jego wystąpienie jako poety przy 
pożegnaniu dyrektora prywatnej Szkoły Realnej w Kaliszu, Edwarda Paw-
łowicza w 1882 roku  59. W 1896 roku na stanowisku architekta powiatowe-
go zastąpił go Józef Szrajer, kolejny absolwent petersburskiego Instytutu 
(dyplom 1884), przedstawiciel nowego pokolenia architektów czynnych  
w Kaliszu około 1900 roku  60. 

Gdy pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczynano w Kaliszu budo-
wę ratusza, nie żył już człowiek, którego rola w projektowaniu nowego ma-
gistratu pozostaje do dziś w zapomnieniu. Mowa o Władysławie Ehmie 
(1824-1884), którego projekt nagrodzony drugą nagrodą w 1880 roku zo-
stał doceniony przez Komitet Techniczno-Budowlany Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, jako górujący pod względem rozwiązań kompozycyjnych 
nad propozycjami J. Chrzanowskiego. Rówieśnik J. Zdziennickiego, wy-
wodził się z kaliskiego rodu aptekarzy, a w mieście lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych był znany jako społecznik, naukowiec amator parający 
się meteorologią, zdaniem E. Polanowskiego kolekcjoner i propagator nowości 
technicznych, prezentujący kaliszanom po raz pierwszy welocypedy, piece 
meiningerowskie i telefony  61. O jego związkach z architekturą w znanych 

57 Na temat Dzierzbina por. „Kaliszanin”, 1880, nr 8, s. 30; nr 14, s. 54-55. Jako budow-
niczy powiatowy J. Zdziennicki projektował między innymi neogotyckie koscioły na Do-
brzecu i być może w Chełmcach, prawdopodobnie współpracując wraz z J. Chrzanowskim. 
Por. też przyp. 293.

58 Poświęcenie kościoła, „Kaliszanin”, 1886, nr 93, s. 1-2. Zarówno J. Chrzanowski, jak  
i J. Zdziennicki byli w ówczesnej prasie przedstawiani jako „znani z talentu technicy-budow-
niczowie”, specjaliści w zakresie budowy i przebudowy kościołów; por. Odnowy świątyń, 
„Kaliszanin”, 1885, nr 49, s. 1.

59 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu..., op. cit., s. 204. Por. J. Biernacki (red.), Pamiętnik 
Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich 8-9 wrzesien 1923, Kalisz 1924, s. 73-74, gdzie przedruko-
wano „Pożegnanie Wielmożnego Edwarda Pawłowicza...” pióra J. Zdziennickiego. 

60 APŁ, RGK sygn. 967, O służbie J. Szrajera, inż. pow. kaliskiego.
61 E. Polanowski, W dawnym Kaliszu..., op. cit., s. 126. W kontekście związków W. Ehma 

z propagowaniem nowoczesności w aspekcie technicznym por. także artykuły M. Błacho-
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mi przekazach świadczy, poza udziałem w konkursie ratuszowym, jedynie 
obecność w 1874 roku na Wystawie Płodów Rolniczych i Gospodarskich  
w Warszawie, gdzie wystawiał różne rodzaje cegieł produkowanych w no-
woczesnej cegielni na podkaliskim Tyńcu, prowadzonej wspólnie z Kon-
radem Bilczyńskim  62. Wykształcenie W. Ehma, jak i dalsze losy jego pro-
jektów, pozostają nieznane. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotny jest 
moment w procesie tworzenia projektu realizacyjnego ratusza, pomiędzy 
1885 a 1886 rokiem, gdy J. Chrzanowski i E. Oraczewski prawdopodob-
nie wykorzystywali pracę konkursową sygnowaną przez zmarłego w 1884 
roku W. Ehma. Jednak wobec wielokrotnie już tu podnoszonych trudności 
źródłowych, rekonstrukcja dokładnych zależności pomiędzy poszczegól-
nymi opracowaniami i realizacją – zapewne dotyczących kompozycji ele-
wacji – jest na obecnym etapie badań niemożliwa. Sytuacja ta wskazuje jed-
nak na skomplikowanie samego procesu projektowego, mającego charakter 
pracy zbiorowej.

7. WYKSZTAŁCENIE A KONWENCJE PROJEKTOWANIA  
 ARCHITEKTURY PUBLICZNEJ POD KONIEC XIX WIEKU.  
 REALIA PROCESU INWESTYCYJNEGO I ARCHITEKTURA  
 „STYLU MIĘDZYNARODOWEGO”

Niewątpliwie decydujący wpływ na ostateczny kształt kompozycji 
architektonicznej gmachu ratusza kaliskiego miało wykształcenie twór-
ców wersji realizacyjnej projektu, prezentujących dwie główne szkoły ar-
chitektoniczne stolicy Cesarstwa Rosyjskiego XIX wieku. Rola założonej  
w 1757 roku Petersburskiej Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych i powsta-
łego w 1831 roku Instytutu Inżynierów Cywilnych – wobec likwidacji auto-
nomicznego szkolnictwa w Królestwie – kluczowa dla budowy działające-
go w Królestwie środowiska architektonicznego przełomu XIX/XX wieku, 

wicza i A. Tabaki, min. Od Asnyka do stacji meteo, „Życie Kalisza”, 2010, nr 32. Za zwróce-
nie uwagi na ten tekst dziękuję użytkownikowi sobieray-3 z forum Inwestycje Kaliskie, por. 
http://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?t=2296&postdays=0&postorder=asc&start=40

62 (Wiek), Fabryka cegieł wapiennych, „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza. Pismo 
tygodniowe z rysunkami”, 1873, nr 47, s. 373-374; Wystawa płodów rolnych i gospodarskich  
w Warszawie, „Nadwiślanin. Tygodnik Handlowy, Przemysłowy i Ekonomiczny” (Dodatek 
do Nru 199 Gazety Toruńskiej), 1874, nr 34, s. 2. 



112

była już przedmiotem interesujących studiów  63. Wedle M. Omilanowskiej, 
relacja między dwiema największymi uczelniami kształcącymi w Cesar-
stwie adeptów architektury miała charakter biegunowy. Akademia, mimo 
przeprowadzanych w ciągu stulecia reform, pozostawała uczelnią wysoce 
konserwatywną, ciążącą w stronę artystycznego rozumienia architektury. 
Wpajano studentom państwowotwórczy etos reprezentacyjnej architektury 
oficjalnej ze shierarchizowanym wyborem tematów, zdominowanym przez 
potrzeby gmachów publicznych – rozwiązywanych wedle metod opraco-
wanych na gruncie akademickiego szkolnictwa francuskiego z paryską Eco-
le des Beaux-Arts na czele, waloryzującą narracje klasycyzmu i renesansu 
jako prestiżowe kody wizualne architektury wysokiej  64, w Rosji zastę-
powane w dobie Aleksandra III przez konstrukcję architektury „staroru-
skiej”. W programie konkursów medalowych w czasie studiów na Aka-
demii dominowały, zarówno w Paryżu, jak i w Sankt Petersburgu, tematy  
z zakresu budownictwa publicznego – opracowywano projekty ratuszy, 
sądów, teatrów, muzeów, nagradzając, jak zauważyła cytowana badaczka, 
głównie prace w duchu monumentalnego, często porządkowego neorenesansu, 
oparte na symetrycznej kompozycji elewacji i planu  65. Tego typu sprofilowanie 
modelu nauczania, związane między innymi z postrzeganiem architektury 
nowożytnej jako rezerwuaru sensów, identyfikacji i reprezentacji kulturo-
wych dla nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego i jego instytucji  66, 
skutkowało, zdaniem M. Omilanowskiej, poza zasadniczym przygoto-
waniem do zawodu, także i mentalnym ukierunkowaniem absolwentów 
do projektowania architektury publicznej i podejmowania dużych zleceń 
państwowych  67.

 
63 Por. m. in. M. Omilanowska, Polscy architekci w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych 

w latach 1814-1918, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2004, nr 3-4, s. 351-373; W. Baraniewski, Mię-
dzy opresją a obojętnością. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w XX wieku, (2004), wersja 
elektroniczna na portalu CULTURE. PL: http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/
eo_event_asset_publisher/eAN5/content/miedzy-opresja-a-obojetnoscia-architektura-w-
polsko-rosyjskich-relacjach-w-xx-wieku, dostęp VII 2012. 

64 A. Jacques, The Programmes of the architectural section of the Ecole des Beaux Arts,  
A. Harrison-Moore, D. C. Rowe, Architecture and Design in Europe and America..., op. cit., s. 284-
290; A. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller..., op. cit., s. 107. 

65 M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller..., op. cit., s. 109. 
66 M. Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku. Podstawy teoretyczne i re-

alizacje, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki”, z. 18, Kra-
ków 1987. 

67 M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller..., op. cit..
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Z kolei Instytut Inżynierów Cywilnych, mający wyraźniejszy profil 
uczelni technicznej, przejął rolę kształcenia architektów i budowniczych, 
zdobywających zawód z myślą o przyszłych funkcjach urzędniczych w sys-
temie administracyjnym Cesarstwa, czemu sprzyjał także, oprócz bardziej 
politechnicznego profilu kształcenia, szerszy zakres uprawnień uzyskiwa-
nych wraz z dyplomem ukończenia studiów  68. Zdaniem badaczy, Instytut 
pod koniec XIX wieku, choć bardziej zachowawczy od politechnik europej-
skich, znakomicie przygotowywał do zawodu, dostarczając kadry inżynie-
rów dla urzędów budowlanych w całym Imperium, gdzie jego absolwenci 
obejmowali stanowiska architektów miejskich, powiatowych i gubernial-
nych, stanowiąc podstawowy korpus specjalistów moderujących wzmożo-
ny pod koniec stulecia ruch budowlany. Przed wychowankami Instytutu 
otwierały się, jak zauważył Waldemar Baraniewski, ogromne możliwości 
rozwoju i kariery zawodowej, czemu sprzyjała większa niż w przypadku 
studentów akademii mobilność zawodowa i otwartość na większość zadań, 
jakie stawiano przed inżynierami cywilnymi, od infrastruktury przez inży-
nierię lądową po budownictwo  69. Między 1867 a 1918 rokiem mury peters-
burskich uczelni opuściło ponad 250 Polaków, z czego większość, bo około 
200, otrzymało wykształcenie w Instytucie Inżynierów Cywilnych. Wśród 
nich znaleźć można takie nazwiska, jak Gustaw Landau-Gutenteger, Kazi-
mierz Skórewicz, Henryk Gay, Jarosław Wojciechowski, Romuald Miller 
czy Edgar Norwerth; z kolei absolwentami Akademii byli między innymi 
Władysław Marconi, Stefan Szyller, Antoni Jasieńczyk-Jabłoński, Czesław 
Domaniewski, Stanisław Noakowski, Marian Lalewicz, Paweł Wędziagol-
ski. To właśnie z tych dwóch środowisk wywodzili się główni architekci 
kaliscy końca XIX wieku – Józef Chrzanowski, Eugeniusz Oraczewski, Wła-
dysław Stachlewski czy Józef Szrajer, pełniący funkcje urzędowe i na nich 
opierający rozwój swojej praktyki architektonicznej, zmieniającej bardzo 
istotnie obraz Kalisza tego czasu. Podobnie jak w Łodzi, Baku czy Lublinie, 
tak i w nadprośniańskiej stolicy inżynierowie cywilni kształtowali obraz ar-
chitektoniczny przełomu XIX i XX stulecia, mając wiodący wpływ na nową 
architekturę prywatną i publiczną. 

68 Do 1893 roku dyplom III klasy Akademii dawał uprawnienia do najniższej rangi 
XIV klasy w systemie czynowym cesarstwa (wprowadzonym przez Piotra I w 1722 roku) 
kiedy dyplom Instytutu prawo na wyższy czyn X klasy, por. M. Omilanowska, Architekt Ste-
fan Szyler..., op. cit., s. 106. 

69 W. Baraniewski, Między opresją a obojętnością..., op. cit. 
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Analizując projekty z różnych konkursów architektonicznych, odby-
wających się w dawnym Królestwie drugiej połowy XIX wieku, M. Ru-
dowska zauważa, że różni architekci często rozwiązywali fasady różnych bu-
dynków podobnie  70. Przykładem dowodzącym trafności takiego twierdzenia 
jest między innymi poczynione przez autorkę porównanie projektu kon-
cepcyjnego wielofunkcyjnego gmachu dla Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, instytucji muzealnych i kulturalnych – „Ateneum” – w Warsza-
wie Franciszka Braumana i Józefa Piusa Dziekońskiego z 1879 roku z for-
mą ratusza kaliskiego. Oba projekty, jeden nigdy niezrealizowany  71, drugi 
zaś powstały, lecz zniszczony, łączyła wspólnota warsztatu projektowania  
w zakresie rozwiązywania elewacji, organizująca kompozycję wedle za-
sad symetrii i akademickiego rozłożenia akcentów. W aranżacji architek-
tonicznej obu projektów preferowano przetworzone formy renesansowe 
i barokowe jako najbardziej adekwatne dla nowoczesnego, uniwersalnie 
traktowanego gmachu publicznego, symbolu cywilizacji opartej na wiedzy 
i historycznej, humanistycznej kulturze kapitalistycznej. Wspólnota tego 
typu rozwiązań wynikała w warsztacie architektonicznym z powszech-
ności „akademickiego” modelu projektowania (wywodzącego się w du-
żej mierze z tradycji akademii sztuk pięknych, a i w zakresie technicznym  
z prac francuskiego teoretyka i architekta Jeane’a Nicolasa-Louisa Duranda), 
popularnego w drugiej połowie XIX wieku właściwie we wszystkich liczą-
cych się ośrodkach nauczania architektury. Bliskość obu rozwiązań można 
więc widzieć nie tylko w kategoriach wzorowania się kaliskich architektów 
na projekcie warszawskim, ale w większej mierze na tle swoistego „dobra 
wspólnego” języka prestiżowej architektury publicznej epoki, w której ad-
dycyjny, osiowy schemat rzutu łączono z różnorodnością przyjętych sys-
temów kompozycji struktury architektonicznej i zmiennymi programami 
estetycznymi. W wielu wypadkach preferowano coraz popularniejszy od 
połowy XIX wieku, kosmopolitycznie traktowany obszar europejskiej sztu-
ki nowożytnej, dający obraz filtrowany poprzez propozycje neorenesan-
su włoskiego, francuskiego, czy też dokonania architektów kształtujących 
„wiedeński renesans” ery budowy Ringu  72. 

70 M. Rudowska, Warszawskie konkursy architektoniczne..., op. cit., s. 44-46.
71 Konkurs na gmach „w rodzaju Ateneum dla Warszawy’, którego efekty mogły być 

pośrednio znane uczestnikom rywalizacji kaliskiej, nie miał charakteru realizacyjnego, por. 
M. Omilanowska, Dzieje budowy gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
1860-1903, w: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Materiały z sesji, Warszawa 1993, s. 95-107.

72 M. Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku..., op. cit., s. 113-116.
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Architekci projektujący nowy ratusz kaliski, czerpiąc z wzorców pro-
pagowanych przez akademie i najnowsze przykłady architektury wielko-
miejskiej, sięgnęli po synkretyczną formułę renesansowo-barokową, łącząc 
włoskorenesansowy kanon rozwiązań elewacji z doświadczeniami archi-
tektury II Cesarstwa Francuskiego, widzianymi z perspektywy podejmują-
cych równie barokowe inspiracje architektów wiedeńskich czy berlińskich. 
Forma gmachu magistratu, wpisująca się w zapewne nieobcą kaliskim eli-
tom wizję, czy też stereotyp nowego renesansu jako stylu odpowiedniego 
dla 19-wiecznej burżuazji i instytucji rozwijających się w nowoczesnym, li-
beralnym społeczeństwie  73, miała charakter de facto struktury „stylu mię-
dzynarodowego” architektury publicznej końca XIX wieku. Nie jest więc 
rzeczą zaskakującą, że nieistniejący już gmach kaliski dawał się porównać 
między innymi, do tak różnorodnych budynków czy projektów z przeło-
mu XIX i XX stulecia, jak koncepcja konkursowa Otto Wagnera dla ratu-
sza hamburskiego (1876)  74, gmach Reichstagu w Berlinie (ok. 1884-94, prace 
projektowe pod kierunkiem Paula Wallota), Bank Narodowy w Bukareszcie 
(zespół M. J. Cassien-Bernard, A Galleron, ok. 1885), czy też ratusz w Kar-
tagenie (1900-1907, projekt pod kierunkiem Tomasa Rico Valarino). Warto 
zwrócić uwagę, iż te i podobne im XIX-wieczne budowle publiczne właści-
wie ze wszystkich kontynentów zostały zaprojektowane wedle podobnego 
systemu kompozycyjnego, jednak przy użyciu innych protokołów formal-
nych; przykłady analogii w sposobie rozwiązywania problemów architek-
tonicznych można by więc mnożyć.

W przypadku kaliskim, problematyczna lokalizacja – kolizja z istnie-
jącą zabudową – nie pozwoliła na zrealizowanie pełnego, symetrycznego 
schematu akademickiego rozwiązania z wewnętrznym dziedzińcem i ob-
wodem skrzydeł zewnętrznych, co zresztą było przedmiotem kontrower-
sji w trakcie konkursu. Dość przypomnieć, że projekt W. Ehma naruszał, 
dla osiągnięcia symetrii, otaczającą zabudowę bloku śródrynkowego. Osta-
tecznie wysoka jakość zrealizowanych rozwiązań architektonicznych – 
choć część wystroju wnętrza pozostała jedynie w projekcie – wprowadziła, 
jak sądzę, nowy standard estetyczny w przestrzeń gubernialnego Kalisza, 
miasta przeżywającego pod koniec lat 80, pomimo inwestycji rządowych,  

73 Ibidem, s. 124.
74 Za zwrócenie uwagi na ten projekt jako punkt odniesienia jestem wdzięczny prof. 

A. Zabłockiej Kos.
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długotrwałą stagnację gospodarczą, zamieszkanego przez niecałe 20 tysię-
cy osób  75. Wydaje się prawdopodobne, że na ostatecznym kształcie projektu 
zaważyła współpraca młodego, świetnie wykształconego „akademika ar-
chitektury” z nieco starszym, doświadczonym „inżynierem cywilnym”, dla 
którego obeznanie z nowymi konwencjami kosmopolitycznego synkrety-
zmu stylowego mogło być przydatne przy realizacji dwóch wielkich zleceń 
prestiżowych tego czasu – ratusza i pałacu hrabiego A. Kreutza. Oczywi-
ście, wiedzę o stosowanych w Europie rozwiązaniach XIX-wieczny archi-
tekt czerpał nie tylko z korpusu wiadomości teoretycznych i praktycznych 
wyniesionych z akademii. Korzystano, zapewne i w tym wypadku, także 
z oferty czasopism fachowych w rodzaju „Inżynierji i Budownictwa” czy 
„Przeglądu Technicznego”, wydawnictw periodycznych czy albumowych, 
które kaliski architekt gubernialny zapewne miał na swoim podorędziu, 
choć to zagadnienie – związane z samym procesem kształcenia – wymaga 
dalszych badań  76. 

Budowa nowego ratusza, jak i pałacu kościeleckiego, czy też później-
szego o dekadę teatru miejskiego pokazuje techniczną stronę warsztatu ar-
chitektonicznego, której rola dla struktury formalnej zrealizowanej budowli 
jest nierzadko nie do przecenienia. Przy wyborze zestawów detali niewąt-
pliwie posługiwano się gotowymi wzornikami elementów, ułatwiającymi  
i przyspieszającymi pracę, jak też eliminującymi szereg częstych błędów  77. 
Na pewno korzystano także z katalogów firm i warsztatów, realizujących 

75 Sugestywną opinię na ten temat prezentuje Alfons Parczewski, por. idem, Rys histo-
ryczny Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza. Wydanie jubileuszowe (1886-1911r.), Kalisz 1911. 

76 Np. w odniesieniu do kontrowersyjnej postaci architekta miejskiego w Łodzi,  
H. Majewskiego, dysponujemy szerokim zasobem informacji o bibliotece i wyposażeniu pra-
cowni – z akt powstałych wskutek śmierci inżyniera w 1892, por. J. Strzałkowski, Architekci 
i budowniczowie w Łodzi..., op. cit., s 95. Niewątpliwie dokładne badania archiwalne także  
w przypadku kaliskim przyniosą wiele porównywalnych materiałów, w tym szczególnie 
wątek korzystania z niemieckich publikacji architektonicznych, oprócz pism także i albu-
mów, w tym wypadków takich jak Gebäude für Verwaltungszwecke pod redakcją Ludwiga 
Klasena z 1886 roku. 

77 Por. W. Krassowski, Aestetyczna ozdoba w architekturze 2 połowy XIX wieku...,  
op. cit. Por. wznowione niedawno przez wydawnictwo „Górnoleśne” wzorniki dla rzemieśl-
ników i konduktorów budowlanych B. Liebolda, Ziegelrohbau. Taschenbuch für Bauhandwer-
ker, Holzminden 1891, Holzarchitektur. Holzbau. Taschenbuch für Bauhandwerker, Holzminden 
1893. Zdaniem M. Leśniakowskiej, wobec problemu „rodzimości negatywnej” – niskiej jako-
ści rzemiosła – wzorniki w XIX wieku jawiły się jako „antidotum na partaczy”, por. eadem,  
O rodzimości negatywnej, w: T. Grygiel (red.), Architektura XIX i początku XX wieku, Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1991, s. 127-135. 
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bogatą strukturę dekoracyjną gmachów po zejściu z placu budowy murarzy. 
W trakcie budowy kaliska fabryka wyrobów rzeźbiarskich i pozłotniczych 
Florjana Harnysza dostarczała gotowe i robione na zamówienie elementy, 
jak i prawdopodobnie otrzymała zlecenie na wykonanie we wnętrzach or-
namentacji stiukowych i sztukaterii, które prasa reklamowała jako bardzo 
praktyczne i estetyczne wzorem Wiednia  78. Także kaliski zakład rzeźbiarski 
Rotha dostarczał w tym czasie rzeźb dla innej inwestycji firmowanej przez  
J. Chrzanowskiego, mianowicie do dekoracji pałacu kościeleckiego  79. Tam-
że pracowali kaliscy malarze – August Bertelman i zapewne jego pomocnik 
A. Żebrowski, dekorujący plafony wystawnej rezydencji. Prawdopodobnie 
i projektowane dla kaliskiego ratusza dekoracje malarskie sali wielkiej mia-
ły wyjść spod ręki A. Bertelmana, choć prawdopodobnie nie zostały one 
zrealizowane. Z kolei prace dekoracyjne we wnętrzach paradnych klatek 
schodowych magistratu zlecono warszawskiej firmie Patrici, zaś wykona-
nie wszelkich robót z żelaza warsztatowi Fellera w Kaliszu. 

O sięgających daleko kontaktach kaliskich architektów i inwestorów 
oraz o ich dobrym rozeznaniu w realiach profesjonalnego rynku budow-
lano-rzeźbiarskiego, zapewniającego należycie wysoki poziom obsługi 
dużych inwestycji tego typu, świadczą kontakty z firmą „Ernst March’s 
Thonwaaren-Fabrik zu Charlottenburg bei Berlin”, gdzie zamówiono dla 
kaliskiego parku, ratusza i teatru wiele znakomitej jakości rzeźb i elemen-
tów dekoracyjnych. Fabryka charlottenburska, istniejąca od 1835 do począt-
ków XX stulecia, była jedną z największych tego typu wytwórni wyrobów 
terakotowych w Niemczech, dostarczających bardzo bogatego asortymen-
tu rzeźby architektonicznej, ogrodowej czy dekoracyjnej; posiadała wła-
sną modelarnię na wysokim poziomie artystycznym i szerokie powiązania  
z wielkim przemysłem  80. Produkty E. Marcha trafiły między innymi na 
elewacje licznych budowli Friedricha Augusta Stülera, czy też na plac bu-
dowy nowego ratusza berlińskiego. Katalogi handlowe firmy z lat 80. XIX 
wieku uświadamiają, jak duże znaczenie miały wytwórnie tego typu dla 
ksztaltowania obrazu nowoczesnej, produkowanej poprzez różnego ro-
dzaju media architektury, dając projektantom możliwość swobodnego 

78 Stiuki, „Kaliszanin”, 1888, nr 93, s. 2. 
79 Grupa, „Kaliszanin”, 1890, nr 26, s. 2. 
80 K. Lippold, Berliner Terrakottakunst des 19. Jahrhunderts, Berlin 2010, s. 99-106; za udo-

stępnienie tej publikacji wdzięczny jestem Pani Małgorzacie Zając.
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wybierania asortymentu dekoracyjnego i rzeźbiarskiego „na różne oka-
zje”  81. W Kaliszu rzeźby firmowane przez E. Marcha pojawiły się praw-
dopodobnie w połowie lat 80., wraz z przebudową parku miejskiego, do 
którego sprowadzono szereg ozdobnych, wolnostojących figur oraz waz, 
przydatnych przy urządzeniu wznoszonych w latach 1886-8 sztucznych 
ruin. Niektóre z nich, jak rzeźbę rycerza stojącą później w ratuszu, a pier-
wotnie umiejscowioną na środkowym tarasie ruin, czy też figurę Flory, 
ufundowali kaliscy przemysłowcy  82. Przy budowie ratusza ofertę E. Mar-
cha wykorzystano do prób kreacji identyfikacji rzeźbiarskiej gmachu, za-
mawiając figurę Beroliny i jej pendant. Po adaptacji (dodaniu tarczy her-
bowej z herbem miasta) rzeźby stanowiły grupę Kalisii ustawionych po 
bokach głównego hełmu kopułowego ponad pawilonem środkowym.  
Z Charlottenburga przywieziono także wiele terakotowych waz o antyki-
zujących kompozycjach, użytych do dekoracji zwieńczeń narożnych pa-
wilonów  83. Przykład ratusza pokazuje, że w 19-wiecznym procesie in-
westycyjnym architekt stawał się organizatorem spajającym prowadzoną 
inwestycję, współpracującym z zastępem różnorodnych firm budowla-
nych czy dekoracyjnych, których oferta wpływała istotnie na formę zreali-
zowanego obiektu. Symbolem takiej współpracy w środowisku kaliskim 
stał się także reprezentujący podobne zasady kompozycyjne i równie wy-
soki status prestiżowy gmach teatru miejskiego z lat 1898-1900, którego 

81 Ernst March‘s Thonwarenfabrik, Charlottenburg b. Berlin, Sammlung photographischer Ab-
bildungen von Vasen, Kandelabren, Fontanen, Taufstein, Statuen, Bauornamenten usw. Bd 1-5. Ber-
lin 1880-88; Thonwaren Fabrik von Ernst March und Sohne Charlottenburg. Preisliste A. Erzeug-
nisse aus sandsteinfarbener Masse, Berlin 1899; Thonwaren Fabrik von Ernst March und Sohne 
Charlottenburg.Preisliste B. Wetterfeste Terrakotten,Berlin, Oktober 1899 / Oryg. w zbiorach bi-
blioteki głównej Technische Universität Berlin i Ofen- und Keramikmuseum Velten, kopie  
w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie, Dział Inwentarzy.

82 Interesująca sprawa rzeźb, zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej – „Flory”, 
„Sandalarki”, „Psyche”, „Strzelca Alpejskiego”, „Satyra i Bachusa” – stała się przedmiotem 
szeregu publikacji, ale i propozycji podejmowanych m. in. przez A. Tabakę i M. Błachowi-
cza próby aktywizacji kaliskiego środowiska do podjęcia współczesnej rekonstrukcji daw-
nej kompozycji parkowej, w tym i wystroju rzeźbiarskiego ogrodu – por. M. Błachowicz,  
A. Tabaka, Podzwonne dla Tyrolczyka, „Życie Kalisza”, 2011, nr 32, s. 32; profil akcji „Tak dla 
rekonstrukcji parkowych posągów” na „Facebooku”, http://www.facebook.com/pages/Tak-
-dla-rekonstrukcji-parkowych-pos%C4%85g%C3%B3w/160247080711281, dostęp VII 2012. 

83 Warto odnotować, że koszt samych rzeźb mógł wówczas wynosić, bez transportu, 
około 100 rubli, zaś waz – 30 rubli. Podobne elementy sprowadzono z Niemiec do dekoracji 
pałacu w Kościelcu Kolskim. Por. Thonwaren Fabrik von Ernst March und Sohne Charlottenburg. 
Preisliste B. Wetterfeste Terrakotten, Berlin, Oktober 1899.
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budowa angażowała panoramę miejscowych rzemieślników, współpracu-
jących z nadzorującym inwestycję i dbającym o jej profesjonalny przebieg 
J. Chrzanowskim  84. 

Sądzę, że do tego rodzaju sytuacji kulturowej interesująco można po-
równać przywoływaną już propozycję B. Latoura i A. Yanevy, przekonują-
cych, że budynki nawet w formie szkiców projektowych nie przedstawiają 
się nam w swej „rzeczywistej” postaci, winniśmy je raczej postrzegać w ka-
tegoriach procesu, obecnego zarówno w trakcie projektowania, budowy, jak 
i użytkowania  85. Architektura nowego magistratu kaliskiego, wprowadzają-
ca nad Prosnę kosmopolityczny „styl międzynarodowy” nowoczesnej, wiel-
komiejskiej architektury cywilizacji przemysłowej, była w mojej ocenie pró-
bą zbudowania reprezentacji dla ambicji miejscowych elit, obliczonych na 
wielkomiejskość. Kosmopolityczny renesans ratusza w realiach panowania 
rosyjskiej administracji i jej liberalnego przedstawiciela na urzędzie guber-
natora, mógł, na tle wzmożonej rusyfikacji panującej w Królestwie, przy-
woływać przestrzeń miejską Europy zachodniej i obecny tam model libe-
ralnej demokracji. Wybranym problemom związanym z funkcjonowaniem 
nowego gmachu ratuszowego, stanowiącym jeden z symboli miasta około 
1900 roku, poświęcony jest już jednak kolejny rozdział. 

84 A. Chodyński szczegółowo wymienia ich listę w opisie nowego teatru, zwracając na 
„niezmordowanie” prowadzącego budowę J. Chrzanowskiego, por. idem, Teatr w Kaliszu, 
„Gazeta Kaliska”, 1900, nr 168, 169. 

85 B. Latour, A. Yaneva, Give me a Gun..., op. cit., s. 85. 



120

IV. NIEZREALIZOWANA PERSPEKTYWA 
WIELKOMIEJSKOŚCI: W PRZEDEDNIU 
SAMORZĄDU MIEJSKIEGO W KRÓLESTWIE

1.  NEGOCJOWANIE NOWOCZESNOŚCI, CZYLI RÓŻNE  
 OBLICZA „WYJŚCIA Z ZACZAROWANEGO KOŁA” 

W rozdziale drugim starałem się pokazać, relacjonując dyskusję pra-
sową na łamach „Kaliszanina” na temat budowy ratusza, iż lata siedem-
dziesiąte wyznaczają w historii Kalisza interesujący moment „zagęszcze-
nia” modernizacyjnych ambicji. Kwestia potrzeb miasta i projektowania 
jego przyszłego rozwoju stała się wówczas, równolegle z powstaniem no-
woczesnej prasy jako „zwierciadła życia spotęgowanego”, jedną z najważ-
niejszych spraw, których ukierunkowaniem zajęła się pozytywistycznie 
nastawiona redakcja pierwszego z nowoczesnych pism kaliskich. Analiza 
debaty prasowej i źródeł archiwalnych przekonuje, iż w postulowanym 
procesie modernizacji miasta jako przestrzeni urbanistycznej i społecznej 
budowa nowego gmachu władz miejskich była uznawana za jeden z prio-
rytetów. Można sądzić, że nadzieja na wprowadzenie choćby częściowe-
go samorządu miejskiego do Królestwa wzorem Cesarstwa była wówczas 
żywa i realna, przynajmniej dla części elit politycznych i sfer mieszczań-
sko-inteligenckich. Nie jest przypadkiem, że omawiana debata była przy-
kładem stworzenia liberalnego w warunkach zaboru modelu „społeczne-
go porozumienia”. W decydowaniu o najważniejszych dla miasta sprawach 
zasięgano wówczas opinii zróżnicowanej etnicznie elity – przemysłowców, 
mieszczan i inteligencji kaliskiej. Grupy te nie tylko tworzyły wiele ciał do-
radczych, ale i współfinansowały szereg inwestycji, jak w przypadku par-
ku, z własnej kieszeni. Zapowiadana reforma wiązała się z szansą, iż nowa 
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siedziba magistratu kaliskiego będzie miejscem sprawowania realnej wła-
dzy, negocjowanej poprzez przedstawicielstwo obywatelskie. Symptoma-
tyczne wydają się w tych realiach koncepcje A. Chodyńskiego, widzącego 
dużą inwestycję publiczną jako katalizator rozwoju w rodzaju omawianego 
już „punktu krystalizacyjnego”, wyznaczającego nowe miejsce strategiczne 
w strukturze przestrzennej Kalisza, pojmowane jako przełomowy moment 
„wydarcia się z zaczarowanego koła” oblanego kanałami Prosny ośrodka 
lokacyjnego. Nadzieje związane z awansem administracyjnym miasta i li-
czeniem na nowy etap w dziejach jego rozwoju skupiły się na położonym 
na zachód od starego Kalisza Piskorzewiu, w okolicach Nowego Rynku, 
przeżywającym od lat siedemdziesiątych swój „sen o bogactwie”  1. Było to, 
jak przekonują M. Błachowicz i A. Tabaka, raczej doświadczenie projektu 
nigdy niespełnionego, pozostające w sferze gorących dyskusji i upadają-
cych planów nadania rozległej, niezdefiniowanej symbolicznie przestrzeni, 
statusu nowego centrum miasta. Kwestia wzniesienia na Nowym Rynku 
dużego kompleksu budowli mieszczących nowoczesne centrum miejskie – 
z ratuszem, strażnicą przeciwpożarową, biurami policji, sklepami, a może  
i teatrem czy szkołą – stanowiła wówczas realną, jak się zdawało, perspekty-
wę zapoczątkowania przestrzeni alternatywnej dla starego miasta, o ciasnej 
zabudowie. W odróżnieniu od dzielnicy centralnej, zdominowanej wieżami 
kościołów i kopułami cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła (konsekrowanej 
w 1877 roku)  2, z dala od symbolizujących rosyjskie panowanie gmachów 
wojskowych i urzędów, Piskorzewie jawiło się jako terra incognita, miejsce 
do oswojenia i do stworzenia niejako od podstaw przez polską inteligencję, 
mieszczan, niemieckich i żydowskich przemysłowców. Centrum tej nowej 
dzielnicy, żyjącej tempem handlu, przemysłu, nauki, ale i polityki, miałby 
stać się właśnie wielofunkcyjny gmach miejski, symbol projektowanego sta-
tusu Kalisza jako nadgranicznej stolicy handlu i przemysłu. 

Mimo meandrów dyskusji nad lokalizacją i programem budynku ma-
gistratu, dyskusji ujawniającej ekonomiczne i kulturowo-wyznaniowe po-
działy, jeszcze w 1885 roku A. Chodyński roztaczał przed czytelnikami 
„Kieszonkowej kroniczki historycznej miasta Kalisza” wizję nowego mia-
sta na Piskorzewiu. Można sądzić, że mowa tu o przestrzeni otwartej na 

1 A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s. 36-37. 
2 D. Płócienniczak, Budynki cerkiewne Kalisza w XIX i XX wieku, w: I. Barańska (red.), 

W kręgu kaliskich badań…, op. cit., s. 40-61.
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„czas wielkiej zmiany”, której przeżywanie w tym czasie stawało się od-
ciskającym swe niezatarte piętno na polskiej kulturze doświadczeniem 
nowoczesności  3. Między 1865 a 1885 rokiem Kalisz „zmienił się więc nie 
do poznania”, „rozpościerając się na wszystkie strony”; miejsce pustych 
placów zajęły nowe domy i skwery, stare bruki zamieniły się w wygod-
ne trotuary z granitu, oświetlane przez latarnie gazowe. Tłum zalegający 
ulice składa się teraz w większym stopniu z „zastępu zdolnych professjo-
nalistów”, przybyły bowiem szkoły, księgarnie, redakcja prasowa, zamoż-
ne firmy (chrześcijańskie)  4. Największym jednakże osiągnięciem jest dla 
A. Chodyńskiego właśnie „wyjście z zaczarowanego dawniej koła”, czyli 
objęcie nową zabudową Piskorzewia, które stanowi dzisiaj jedną z najpięk-
niejszych dzielnic Kalisza, w której od lat już kilku i magistrat w domu najętym 
ma swoje biura  5. Jednak w 1885 roku było już jak sądzę jasne, że okolice 
Nowego Rynku nie staną się upragnionym „centrum” nowego Kalisza,  
w sferze symbolicznej stanowiąc konkurencję dla starego ośrodka. Od kon-
kursu realizacyjnego na gmach ratusza było wiadomo, że niezgodnie z za-
leceniami urbanistycznymi dawnych władz Królestwa Polskiego, stanie on 
wewnątrz bloku śródrynkowego, na miejscu uświęconym tradycją. Nowy 
Rynek posiadał już wówczas tożsamość targowego serca Kalisza. Rozległa 
przestrzeń wybrukowanego placu była tylko z rzadka otoczona zabudo-
wą, podobnie jak przyległe ulice, dopiero pod koniec stulecia zabudowy-
wane stawianymi na szybko, przypadkowymi kamienicami robotniczymi 
i gmachami fabryk. Rejestr symboliczny tego miejsca zdefiniowały, jak są-
dzę, dwa budynki wzniesione w okresie, w którym A. Chodyński publiko-
wał „Kroniczkę…” – gmachy aresztu policyjnego i strażnicy pożarowej, oba 
wykonane z ozdobnie potraktowanej, nietynkowanej cegły, w wystawnych 
formach architektury Ziegelrohbau, trawestującej motywy średniowieczne 
w osiowych, nierzadko skomplikowanych funkcjonalnie strukturach prze-
strzennych. Obie te budowle, podobnie jak równie ciekawa, choć mieszczą-
ca się w rejestrze estetyki przemysłowej architektura gazowni czy rzeźni, 
wyznaczyły status Piskorzewia jako głównej dzielnicy usługowo-przemy-
słowej miasta. Wraz z decyzją dotyczącą ratusza i teatru, zostało ono po-

3 Jednym z najbardziej interesujących zapisów polskiego doświadczenia nowocze-
sności jako dezintegracji i zmiany wydaje się „powieść o rozpadzie” i „o składaniu”, por. 
znakomitą, najnowszą interpretację „Lalki” – E Paczoska, Lalka, czyli rozpad świata, Warsza-
wa 2012.

4 A. Chodyński, Kieszonkowa kroniczka historyczna…, op. cit., s. 95. 
5 Ibidem, s. 98. 
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zbawione szans na konkurowanie z historycznym centrum Kalisza, gdzie 
nadal skupiały się wszystkie główne urzędy, reprezentowane przez presti-
żową architekturę klasycyzmu i synkretyzmu stylowego. Nie powiodły się 
tutaj plany ani budowy instytucji miejskich, ani stworzenia przypomniane-
go w rozdziale drugim skweru z rzeźbą Merkurego. 

„Memorandum w przedmiocie budowy gmachu nowego ratusza  
w mieście Kaliszu”, jakie opublikował w „Kaliszaninie” Cezary Biernacki 
było punktem zwrotnym w procesie zmiany poglądów na temat lokaliza-
cji ratusza. Przywołane przezeń argumenty, sięganie po precedens histo-
rycznego porządku tradycyjnego „polskiego miasta” o własnych tradycjach 
samorządu miejskiego i o porządku przestrzennym, ustalonym w okresie 
Rzeczypospolitej, stanowiły interesującą kontrę wobec kierunku wcześniej-
szych debat. Jak starałem się zasugerować, argumenty tego rodzaju, mające 
oprócz kulis rywalizacji z żydowskim kapitałem także i ekonomiczną pod-
budowę strachu przed „miejscem dobrym na fabrykę, nie zaś na ratusz” –  
jako przestrzenią grup społecznych odległych od polityki elit – musiały 
mieć ważkie znaczenie przy ostatecznym wyborze miejsca. Chęć wznie-
sienia budowli, która poprzez swoją funkcję czy architekturę mogłaby za-
pewnić polskim elitom możliwość odzyskania symbolicznej kontroli nad 
centrum miasta – zdominowanym przez wieloetniczny handel i gmachy 
państwowe oraz nową cerkiew, budowle reprezentujące władzę obcego 
Imperium – była prawdopodobnie głównym, nie wyrażonym wprost, choć  
i tak dość dobrze czytelnym zamierzeniem C. Biernackiego i stojącej za nim 
grupy interesów. Wzniesienie siedziby władz miejskich – których realne 
kompetencje miała przynieść wyczekiwana reforma – w centrum Kalisza, 
frontem do dwóch głównych traktów wiodących przez miasto, w blisko-
ści pałacu Rządu Gubernialnego, Trybunału, niedawno wzniesionego so-
boru, ale i pośród historycznych świątyń katolickich i synagogi – można 
widzieć jako projekt ulokowania władzy w centrum symbolicznym mia-
sta. Czy była to inicjatywa polskiej inteligencji, mieszczan i ziemiaństwa, 
czy za argumentacją C. Biernackiego stali bardziej wieloetniczni moco-
dawcy? Warto zauważyć, że gęsta zabudowa Głównego Rynku i pryncy-
pialnych ulic i kwartałów centrum miasta stanowić mogła równie podat-
ny grunt dla kreślenia wizji modernizacyjnych Kalisza „od wewnątrz”. 
Zwracano uwagę, że domy są tu stare, a bloki zabudowy tworzą powszech-
ne „fermentujące dziedzińce”. Na początku lat dziewięćdziesiątych gęsto  
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zaludniony rynek sprawiał wrażenie „rażącego dysonansu” w porównaniu  
z Piskorzewiem czy dzielnicą parkową, a wzniesiony w jego sercu nowy 
ratusz stanowił przykuwający oko architekturą i standardem rozwiązań 
higienicznych – obiekt antycypujący zmianę. Władze miejskie, rezydujące  
w centrum przestrzeni „fermentujących dziedzińców” miały więc, jak moż-
na sądzić, lepsze rozeznanie w potrzebach najważniejszej dzielnicy Kali-
sza. Posiadając odpowiednie instrumenty prawne, byłyby w stanie w imię 
zdrowotności walczyć tu, zgodnie z formułowanymi wówczas coraz głośniej 
postulatami higienistów, o „więcej przestrzeni, światła i powietrza”  6. Mo-
ment ten, związany z postulowanym nadaniem magistratowi większych 
uprawnień, jednakże nie nadchodził.

W 1891 roku ukończoną została w Rynku Głównym budowa wspaniałego 
gmachu ratusza miejskiego (...); gmach ten przyczynił się wiele do nadania mia-
stu większej zewnętrznej powagi, pisał Władysław Chromecki w „Szkicu hi-
storycznym miasta Kalisza” w 1911 roku  7. To „zwiększenie zewnętrznej 
powagi” wiązało się, jak sugerowałem w poprzednich częściach pracy,  
z wprowadzeniem do Kalisza nowego standardu wielkomiejskiej architek-
tury synkretyzmu stylowego w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesią-
tych i na początku nowego stulecia. Ożywione dyskusje, wyznaczające sfe-
rę publiczną miasta pierwszych lat po reformie 1866-67 roku – limitowaną 
ograniczeniami cenzury, wówczas jednak niezwykle liberalnej, dzięki opie-
ce nad nią wicegubernatora P. Rybnikowa – w kolejnej dekadzie zastąpiła 
pragmatyczna polityka nowych władz gubernialnych i zależnych od nich 
władz miejskich. Kurs polityczny zdominowany został przez styl działania 
gubernatora M. Daragana, niewątpliwie nietuzinkowego urzędnika rosyj-
skiego wysokiego szczebla, z pewnością liberała i intelektualisty, trzeźwo 
oceniającego realia współpracy z ugodowymi warstwami społeczeństwa  
i elit finansowych. 

Z punktu widzenia architektury miasta, rządy te przynoszą intensyfi-
kację państwowych inwestycji o charakterze publicznym, sugerując moż-
liwość rozpatrywania polityki ówczesnych, polsko-rosyjskich elit władzy 
Kalisza w kategoriach próby ponownego podjęcia nie tyle programu, co 
ogólnej inicjatywy rządowej modernizacji kraju. Polityka ta, w sferze spo-

6 O warunkach sanitarnych okolic Głównego Rynku por. m. in. „Kaliszanin”, 1889, 
nr 81, s. 1.

7 W. Chromecki, Szkic historyczny miasta Kalisza, Kalisz 1911, s. 17.
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łecznej mająca charakter liberalnego dopuszczenia do rozwoju zdomino-
wanych przez polskie elity stowarzyszeń i organizacji, skutkowała przed-
stawianiem kaliskiego gubernatora niemal jako opiekującego się miastem  
i gubernią „oświeconego księcia”  8. Otóż w Kaliszu panowały wówczas wśród 
inteligencji polskiej bardzo ugodowe nastroje. Budzący się ruch polityczny miał 
wielu nawet niechętnych, a przynajmniej nielicznych miał zwolenników, goto-
wych do akcji i działania. Przyczyną tej psychicznej atmosfery były krótko przed-
tem ukończone długie gubernatorskie rządy Daragana. Był to człowiek na stano-
wisku swem różny bardzo od innych wyższych przedstawicieli wladzy rosyjskiej 
w Polsce. Daleki od ostrych szarpnięć i ukłuć rusyfikacyjnych tolerował w pod-
władnych sobie urzędach stanowczą większość urzędników Polaków, np. Magi-
strat w Kaliszu był zawsze bez wyjątku polskim, lubił przytem Kalisz i starał się  
o jego dobrobyt i upiększenie. To powodowało sympatję i odpowiedni nastrój u wie-
lu – wspominał po latach polityk i intelektualista, dawny poseł do Dumy 
Rosyjskiej, Alfons Parczewski, przestrzegając jednocześnie przed „prze-
sadnymi” ocenami rządów Daragana  9. W ocenie przedstawicieli ruchów 
niepodległościowych wiodła ona również, być może, do umacniania im-
perialnego panowania nad Prosną i sympatii dla programu ugodowego, 
który w mojej ocenie w Kaliszu zaznaczył się przynajmniej częściowym 
współdziałaniem władz gubernialnych i elit społeczeństwa miejskiego, 
owocując szeregiem korzyści dla obu uczestników negocjacji. W sferze 
przestrzennej wyrażały się one między innymi, obok kluczowej dla prze-
mysłu sprawy linii kolejowej, właśnie poprzez wzniesienie okazałego ratusza 
miejskiego i sympatycznego teatru, oraz upiększenie parku miejskiego  10. Inwesty-
cje te były przedstawiane, obok lobbingu owocującego zatwierdzeniem pla-
nów budowy połączenia kolejowego, jako główne zasługi rządów guberna-
tora. Zarówno luksusowo urządzony park miejski, stanowiący nowoczesną  

8 Tego typu konwencje, mające być może charakter obliczonego na tendencje ugodo-
we widowiska/spektaklu komunikacyjnego podejmuje między innymi „Gazeta Kaliska”, 
por. Dodatek Ilustrowany do Nru 169 z 1900 roku, przybliżający postać „dobrego władcy” 
Kalisza. 

9 A. Parczewski, Przed dwudziestu pięciu laty w Kaliszu, „Ziemia Kaliska”, 1930, nr 2,  
s. 42. Osoba gubernatora jest przedmiotem wielu interesujących studiów powstających obec-
nie w Kaliszu w kręgu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, których wydania można 
się spodziewać w najbliższych latach. Ważkie i jak sądzę aktualne pytania o skutki polityki 
M. Daragana i o rolę kaliszan widzianych jako „daraganowców”, stawiają ostatnio M. Bła-
chowicz i A. Tabaka, por. Nowy Kaliszanin…, op. cit., s. 199-201. Por. także przyp. nr 93.

10 W. Zawadzki, Z historji guberni kaliskiej…, op. cit., s. 50. 
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przestrzeń komercyjnej rozrywki klasy średniej  11, jak i teatr – problema-
tyczna dla części obserwatorów świątynia sztuki i rozrywki popularnej za-
razem – tak podobnie i gmach ratusza, stanowiły istotne dla życia codzien-
nego kaliskich elit przełomu XIX-XX wieku obiekty związane z życiem 
towarzyskim, konsumpcją wartości, spełnianiem komercyjnych oczekiwań 
i potrzeb. 

Szczególnie casus drugiego z głównych budynków publicznych Ka-
lisza przełomu stuleci – teatru – wydaje się być niezwykle interesującym 
obszarem badań nad funkcjonowaniem wielkomiejskiej architektury syn-
kretyzmu stylowego. Przy okazji otwarcia teatru w 1900 roku skierowana 
głównie do odbiorców w „klasy średniej” „Gazeta Kaliska” deklarowała 
początek nowej ery cywilizacji w Kaliszu: …wszelki nowy przybytek sztuki to 
szkoła połączonych gałęzi wiedzy, to akademja popularna, z której tłumy wychodzą 
zbudowane, pouczone, wynoszące po każdem przedstawieniu jakąś korzyść ducho-
wą, zaznajomione z językiem własnym, estetyką, zwyczajami i obyczajami swojemi 
i ludów obcych  12. Modernizacja okazywała się być jednak domeną właśnie 
warstw średnich i wyższych, a sam gmach niektórzy, z racji luksusowej, 
wyrafinowanej architektury i drogich materiałów, przyrównywali do „pa-
łacu wróżek” i „bomboniery”, budując „konsumpcyjne” metafory obcowa-
nia z nową przestrzenią sztuki jako zmysłowej przyjemności: Wśród drzew 
niebotycznych zieleni, w czystych wodach Prosny przegląda się biały pałac wró-
żek. Zachwycony przechodzień zatapia chciwie spojrzenie w tej istnej bombonierze, 
przeczuwając już myślą smak słodyczy, których zakosztuje z chwilą otwarcia tej de-
likatnej zasłonki z koronek, zdobiących żelazne podwoje. W pięknym parku kaliskim 
wybudowano przybytek dla Melpomeny tak pod każdym względem bez zarzutu, 
że stworzono prawdziwą świątynię sztuki, przynoszącą wielki zaszczyt twórcy jej, 
panu inżynierowi Chrzanowskiemu. (…) Budowa jego skromna, pełna smaku, nie 
przeładowana niczem, podnosi bardzo estetkę pomysłu; widok na Prosnę podpływa-
jącą pod białe ściany teatru, dopełnia pięknej całości. Wewnątrz nic się nie znajdzie, 
coby zepsuło wrażenie. Widownia obszerna z wszelkimi ulepszeniami mieści 600 

11 Por. M. Górzyński, Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. Historia, władza i ko-
mercja w przestrzeni kultury popularnej, „Kultura popularna”, 2014, nr 3, s. 46-61; wydanie 
elektroniczne jest wydaniem pierwotnym: http://kulturapopularna-online.pl/abstracted.
php?level=4&id_issue=872300&dz=s6, dostęp V 2014. 

12 „Gazeta Kaliska”, 1900, nr 167, s. 1.
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osób, są krzesła, loże pierwszego piętra, oraz jedna galerja z amfiteatrem  13. Tymcza-
sem pomiędzy repertuarem kaliskiej sceny a misją, jaką przydawała teatro-
wi głosząca artystyczno-edukacyjne postulaty prasa, już od przedstawie-
nia inauguracyjnego dawał się zauważyć istotny rozdźwięk. Przedmiotem 
sporu była też polityczna wymowa przedstawień oraz wykorzystywanie 
gmachu do celów komercyjnych a pozateatralnych, np. pokazów filmo-
wych czy występów orientalnych tancerek  14. Komercyjne „słodycze” kul-
tury wysokiej i masowej, kryjące się we wnętrzu „teatralnej bomboniery”, 
pozostawały jednak dobrem niedostępnym dla większości niezamożnych 
mieszkańców Kalisza (tańsze miejsca stanowiły niewielką część widowni), 
a sam gmach teatru, będący elementem realizacji programu kultury klasy 
średniej za rządów M. Daragana, choć stanowił część dzielnicy parkowej, 
to raptem kilometr dzielił go od podmiejskich rejonów nędzy – „Czaszek”  
i „Wydorów”. A zatem-nowy teatr kaliski przeznaczony jest prawie wyłącznie 
dla publiki wykwintnej... Czy dobrem okaże się to wyrachowanie? – przyszłość po-
każe. Publiczność wykwintna częstokroć bywa kapryśną, a wówczas szerokie masy 
wyrównywają rachunek. Zresztą, nietylko ze względów finansowych, ale także –  
i głównie – ze względów etycznych, należało w nowym teatrze zachować więcej 
miejsca dla niezamożnych widzów – krytykowano z Warszawy strukturę teatru 
w momencie jego otwarcia, dostrzegając klasowe rozwarstwienia ujawnio-
ne przez nową siedzibę kaliskiej sceny  15. W tej rzeczywistości luksusowa 
architektura synkretyzmu stylowego współkreowała istotną część rytuałów 
społecznych i budowała tożsamość burżuazji i mieszczaństwa, dając poczu-
cie identyfikacji z ogólnoeuropejskim kręgiem kultury współczesnej. Jed-
nocześnie w tej przestrzeni, co doskonale widać na przykładzie pełniącego 
wiele funkcji gmachu magistratu, przenikały się bardzo różne, nierzadko 
sprzeczne narracje.

13 L. Z. Rawicz, Co piszą o teatrze naszym we Lwowie (przedruk z „Gazety Sportowej”), „Ga-
zeta Kaliska”, 1900, nr 231, s. 2

14 Por. S. Kaszyński, Dzieje teatru kaliskiego, w: A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków 
Kalisza, t. 2, Kalisz 1961, s. 345-384; E. Polanowski, Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warsza-
wa 1987; B. Konarska-Pabiniak, Teatry prowincjonalne w Królestwie Polskim (1863-1914), Płock 
2006, s. 64 i n

15 Teatr w Kaliszu, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1900, nr 30, s. 356.
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2.  „PAŁAC SPOŁECZNY” – MIĘDZY SPEKTAKLEM  
 SPOŁECZNYM, KOMERCJĄ, TOŻSAMOŚCIĄ NARODOWĄ  
 I WŁADZĄ IMPERIUM

W zeszłą sobotę nasz nowy ratusz niezwykły przedstawiał widok: ze wszyst-
kich okien biła łuna świateł; z uderzeniem godziny 10-ej co chwila zajeżdżały po-
wozy i dorożki, zwożące strojne damy i wyfraczonych panów; w przystrojonym  
i dobrze ogrzanym przedsionku służba przyjmowała zwierzchnie odzienie, zkąd po 
wysłanych dywanem i przybranych w kwiaty schodach, goście dostawali się do sali 
balowej. Wchodzimy tam wraz z innemi. Sala imponujące robi wrażenie: gustow-
nie udekorowana i rzęsiście oświetlona, ma w zupełności charakter wielkomiejski  
i jak dla takiego jak Kalisz partykularza jest luksusem. W czterech górnych lożach 
i na balkonie zastawiono krzesła dla osób chcących przyglądać się tanecznikom,  
orkiestrę smyczkową ulokowano w jednej z lóż. O godzinie 11-ej na sali pełno. Widz 
jest w kłopocie, nie wiedząc co wpierw podziwiać, czy urodę dam, czy przepych 
toalet  16. Choć prace wykończeniowe jeszcze trwały, to z początkiem 1890 
roku największa z sal gmachu – pierwotnie projektowana jako „sala zebrań 
ogólnych”, w projekcie wykonawczym przybierająca formę neobarokowe-
go wnętrza balowo-reprezentacyjnego – zadebiutowała w swej głównej, jak 
się wydaje, roli wnętrza służącego urządzaniu elitarnych przyjęć i bali kar-
nawałowych. Dzięki strukturze wnętrza, wyposażonego w 4 loże, przyjęcia 
mogły się stawać specyficznymi spektaklami towarzyskimi, gdzie kwestia 
obsady balkonów zapewne miała duże znaczenie w pozycjonowaniu struk-
tury znajomości i wpływów kaliskiej elity. Wiosną tego samego roku swoje 
obrady prowadziło w ratuszu Towarzystwo Kredytowe Miasta Kalisza  17, 
zaś rok 1892 przyniósł urządzenie koncertu o charakterze „poranka mu-
zycznego”  18. W latach 90. w gmachu odbywały się posiedzenia towarzy-
stwa kredytowego przemysłowców, jak i zebrania zarządu gminy ewange-
lickiej; tutaj głosowano i liczono głosy w czasie wyborów do kolejnych Dum 
Państwa już w wieku XX  19. Szczególnie rozbudowaną przestrzeń zajmo-
wał klub dla wyższych sfer miasta, odrodzona w 1879 roku Resursa Kali-
ska, na czele której początkowo stał wicegubernator P. Rybnikow, a po jego 

16 Bal w ratuszu, Kaliszanin, 1890, nr 6, s. 2.
17 Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miasta Kalisza za rok piąty istnienia To-

warzystwa, Kalisz 1891, s. 4.
18 Z sali ratuszowej, „Kaliszanin”, 1892, nr 30, s. 2.
19 Por. „Gazeta Kaliska”, 1893, nr 21, s. 2-3; „Świat”, 1907, nr 45, s. 21. 
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śmierci w 1885 roku gubernator M. Daragan  20. Symptomatyczny wydaje 
się fakt, że w momencie ukończenia nowego ratusza klub resursy zajął cały 
parter korpusu i skrzydła zachodniego, gdzie dopiero w 1895 roku uloko-
wano biura magistratu, przeniesione z piętra. Celem klubu było, wedle jego 
ustawy, dostarczenie członkom i ich rodzinom środków dla przyjemnego i korzyst-
nego przepędzenia czasu wolnego od zajęć; wzorem europejskim zorganizowa-
no bibliotekę z czytelnią, bufet, sale dla gier towarzyskich  21. Organizowa-
no coroczne bale karnawałowe, gromadzące około 100 osób; przykładowo  
w 1894 roku tańczono kadryla, poloneza, mazura  22. Członkami Resursy 
byli, obok przedstawicieli najwyższych władz gubernialnych, także urzęd-
nicy – między innymi J. Chrzanowski, zresztą jeden z członków zarządu  23. 
Bywali tu także rosyjscy arystokraci guberni kaliskiej, jak baron von By-
stram, właściciel dóbr majorackich Chełmno nad Nerem, czy też żydowscy 
przedstawiciele przemysłu i polskiej inteligencji (między innymi przemy-
słowiec Izreael Tykociner czy drukarz, wydawca i polityk Józef Radwan)  24. 
Siedzibą klubu, łączącego zapewne rozrywkę, politykę i intratne interesy 
wieloetnicznego miasta, gmach ratuszowy pozostawał do roku 1914. Zaj-
mowane przez resursę pomieszczenia stanowiły znaczną część przestrzeni 
reprezentacyjnej, służąc często za oprawę wieczorów tanecznych i bali, a od 
1895 roku, kiedy klub przeniesiono na piętro, zyskał on bezpośrednie połą-
czenie z salą balową i otrzymał jeszcze większą niż dotąd powierzchnię  25. 

Struktura architektoniczna ratusza, łączącego w sobie funkcje biurowe, 
mieszkalne, handlowe i reprezentacyjne, doskonale nadawała się również do 
inscenizowania kluczowych dla imperialnej władzy rytuałów społecznych. 
Szczególnie interesująca wydaje się być wizyta nowego generał-guberna-
tora warszawskiego, następcy hrabiego Pawła Szuwałowa, księcia Alek-
sandra Imeretyńskiego (mianowanego przez Mikołaja II w styczniu 1897)  
w guberni kaliskiej latem 1897 roku. Program tej wizyty w Kaliszu (14 lip-
ca), będącej elementem podróży inspekcyjnej nowego gubernatora po „Kraju 
Prywislanskim”, przypomina rodzaj imperialnego rytuału, w którym to co 

20 Ustawa kaliskiej resursy miejskiej, „Kaliszanin”, 1879, nr 7, s. 25-26. 
21 Ibidem. Por. także Wiadomości miejscowe i okoliczne, „Kaliszanin”, 1879, nr 13, s. 51-53. 
22 Bal w ratuszu, „Gazeta Kaliska”, 1894, nr 5, s. 1. 
23 Do zarządu resursy, „Kaliszanin”, 1891, nr 19, s. 1. 
24 Skład resursy publikowano min. w kaliskich kalendarzach, por. Kaliszanin. Kalen-

darz Ilustrowany na rok zwyczajny 1902, ułożył W. Szatkowski, Kalisz 1901, s 74.
25 Z chwili, „Kaliszanin”, 1892, nr 91, s. 1, Z resursy, „Gazeta Kaliska”, 1895, nr 16, s. 1.
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widzialne, zostaje podporządkowane domenie panującego lub jego repre-
zentanta, który przejmuje wizualne panowanie nad przestrzenią  26. Częścią 
wizyty było prywatne zwiedzanie parku miejskiego w otoczeniu guberna-
tora i wysokich urzędników oraz oficjalne spotkanie w sali balowej ratusza 
z polską szlachtą i przedstawicielami kaliskiej elity; listę gości sporządził 
gubernator M. Daragan. Częścią spotkania było przekazanie przez Alfon-
sa Parczewskiego (późniejszego posła do Dumy) i deputatów obywateli 
miasta petycji dla księcia, dotyczącej potrzeb Kalisza, między innymi próśb  
o poparcie starań o uzyskanie połączenia kolejowego. Z kolei ziemianie pro-
sili o rozwój sieci komunikacyjnej (w tym o kolej), uregulowanie służebno-
ści włościan, założenie wiejskiej szkoły rolniczej w guberni. W ogólnym me-
moriale zwracano też uwagę na konieczność rozwoju oświaty, której brak 
przyczyniał się zdaniem autorów do absorbcji idei socjalistycznych i demo-
ralizacji. Przedstawione w oficjalnej formie postulaty kaliskiej klasy średniej 
i szlachty nowy generał-gubernator skomentował następująco: Z zasady nic 
nie obiecuję, współczuję jednak najzupełniej z waszemi życzeniami i o ile będzie 
w możności, postaram się coż zrobić.  27. Relacjonowanym przez prasę, szcze-
gólnie widowiskowym punktem programu było przedstawienie musztry  
w pełnym rynsztunku, jakie odegrała na placu przed ratuszem kaliska straż 
ogniowa, obserwowana i pozdrawiana przez generał-gubernatora z głów-
nego tarasu. Ćwiczenia zakończył wieczorny pochód strażaków z pochod-
niami wokół rynku, przy dźwiękach orkiestry strażackiej. Ostatnim „nume-
rem programu” była iluminacja parku i zabawa na wodzie, urządzona w środę 
wieczorem, zorganizowana przez miasto, Cesarskie Towarzystwo Ratowania Toną-
cych, Towarzystwo Muzyczne – z pokazem korowodu iluminowanych łodzi, 
występem śpiewaczym Lutni Kaliskiej na jednej z barek, czy fajerwerka-
mi  28. Zazwyczaj pusta, monumentalna kolumnada tarasu ponad głównym 
wejściem ratusza, na osi jego centralnego wnętrza – wielkiej sali balowej 
– stała się, w momencie wizytacji księcia A. Imeretyńskiego, narzędziem 
kreowania imperialnego rytuału władzy. Przestrzeń ta, niewykorzystywa-
na na co dzień w podobny sposób, zamieniała przy tego rodzaju okazajach 
strukturę gmachu w rodzaj reprezentacji cesarskiego namiestnictwa i jego 
panowania, opartego na iluzji demokratycznych kontaktów z miejscową 

26 Por. przypis nr 85 w części wstępnej.
27 J. O. Książę Imeretyński w gubernji kaliskiej (Specjalne Sprawozdanie „Gazety Kaliskiej”), 

„Gazeta Kaliska”, 1897, nr 56, s. 1-2. 
28 Ibidem, s. 2.
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ludnością i negocjacji interesów elit z nowym przedstawicielem cesarza”  
(a raczej aktorem rywalizacji o wpływy w stolicy) – księciem. Czuję się nad-
zwyczaj dobrze w Kaliszu, a wszystko to zawdzięczam mądrym pełnym taktu i pra-
cy rządom Waszej Excelencji. Ten mądry sposób rządzenia gubernią nie tylko mi 
pozwala znaleźć nadzwyczaj przyjemną atmosferę zgody pomiędzy zamieszkałą  
w guberni ludnością (...) daj Boże, żebym po najdłuższe dni moich rządów w tutej-
szym kraju, mógł wciąż korzystać z Pańskich trudów i pracy – stwierdzał generał-
-gubernator warszawski, oceniając postępowanie M. Daragana  29.

Uroczysta wizyta w nadgranicznej stolicy była też niewątpliwie czę-
ścią skomplikowanego procesu przygotowywania wrześniowego przy-
jazdu pary cesarskiej do Warszawy, przyjazdu, po którym oczekiwano 
utrwalenia liberalnego kursu wobec Królestwa i dalszego pozytywnego 
rozwoju stosunków handlowych między przemysłem miejscowym a Ro-
sją  30. To właśnie na lata 90. XIX wieku – okres ożywienia gospodarczego 
w Rosji – przypada w Kaliszu na moment dynamicznego rozwoju przemy-
słu, szczególnie hafciarskiego; sprawa budowy linii kolejowej, która połą-
czyłaby miasto z głównymi ośrodkami Królestwa i Rosji, a także z Rzeszą 
Niemiecką, była więc niewątpliwie jednym z istotniejszych przedmiotów 
rozmów kaliszan i władz z A. Imeretyńskim. Utrzymane w strategii po-
litycznej ugody, wystawne przyjęcie w Kaliszu – i wręczenie memoriału 
w sali balowej ratusza – mogło być momentem kluczowym dla kwestii 
połączenia kolejowego, podobnie jak wrześniowa wizyta pary cesarskiej 
nad Wisłą. Kilka dni po jej zakończeniu „Gazeta Lwowska” z 10 września 
przedrukowywała doniesienia z „Kurjera Poznańskiego” o pogłoskach 
krążących po Warszawie, dotyczących zmian we władzach Cesarstwa. 
Wspominano min. o rzekomej dymisji ministra wojny wobec konfliktu  
z księciem Imeretyńskim, nalegającym na budowę kolei do Kalisza  31. Na-
tomiast o ówczesnej wysokiej pozycji gubernatora Daragana świadczy-
ły pisane wówczas scenariusze nowego zarządu nad Królestwem, który 

29 Kalisz, w lipcu. Korespondencja, „Kraj”, 1897, nr 28, s. 19-20
30 J. Sobczak, Polskie fascynacje młodym cesarzem Mikołajem II – geneza jego wizyty war-

szawskiej we wrześniu 1897 roku i próba polsko-rosyjskiej „ugody”, „Mazowieckie Studia Huma-
nistyczne”, 2/1, 1996, s. 5-39. Kaliszanie mieli też zresztą udział w oprawie tej wizyty, gdyż 
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie oraz Lutnia Kaliska zostały zaproszone przez ks. Imere-
tyńskiego do realizacji wieczornego przedstawienia dla Cara i delegacji politycznej na sta-
wach w Parku Łazienkowskim; por. wspomnienia S. Kramsztyka, http://www.podkowian-
skimagazyn.pl/nr68/kramsztyk68.htm, dostęp 2013. 

31 „Gazeta Lwowska”, 1897, nr 206, s. 2.
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miałby objąć wielki książę Paweł, …a jego pomocnikiem Daragan, cieszący się 
tutaj ogólnemi sympatyami dotychczasowy gubernator kaliski, który, nawiasem 
mówiąc, otrzymał obecnie wysoką godność koniuszego dworu. Podług innych znów 
wersji ma być rozdzielony cywilny i wojskowy zarząd Królestwa Polskiego i p. Da-
ragan ma być mianowany cywilnym gubernatorem Królestwa  32; pogłoski o jego 
awansie towarzyszyły też między innymi audiencji dostojnika u Cesarza w 
1900 roku  33. Polityka gubernatora w Kaliszu, dla której „kosmopolityczna” 
i nowoczesna architektura nowego ratusza mogłaby być liberalną wizytów-
ką, być może w ówczesnej atmosferze marzeniu o liberalizacji i strategicznej 
ugody Warszawy i Petersburga mogła być stawiana za wzór skuteczności  
i realizacji nowych celów rosyjskiego centrum politycznego (nadzwyczaj 
przyjemną atmosferę zgody pomiędzy zamieszkałą w guberni ludnością – a wła-
dzami). Choć sprawa ta wymaga niewątpliwie znacznie szerszego ujęcia, to 
warto zastanowić się nad geopolitycznym znaczeniem sukcesów kaliskiego 
gubernatorstwa w modernizowaniu Kalisza i budowaniu „atmosfery zgo-
dy” w szybko rozwijającym się okręgu jako potencjalnym „laboratorium” 
reform na granicy Imperium  34.

Historia ratusza kaliskiego pokazuje jednocześnie, że semantyczne cen-
trum gmachu – środkowy, nakryty kopułą pawilon z salą wielką, wyróż-
niony architektonicznie jako symbol pałacu świeckiej władzy – mogło być 
w tym czasie wykorzystywane do jeszcze innego rodzaju przedsięwzięć, 
istotnych dla budowania tożsamości narodowej. Dwudziestego czwartego 
maja 1900 roku, w południe otwarto w ratuszu po miesiącach przygotowań 
„Kaliską wystawę archeologiczną i zabytków sztuki”, zamieniając salę ba-
lową w centrum ekspozycji. Jej program i oprawa miały wyraźny charakter 
popularyzowania i zachęty do badania oraz ratowania polskiej spuścizny 
kulturowej w wymiarze regionalnym. Przed otwarciem wystawy zaprosze-
ni goście udali się na nabożeństwo do drewnianego kościoła na Zawodziu, 

32 Ibidem.
33 „Gazeta Lwowska”, 1900, nr 46, s. 3. Daragana w korespondencji z Warszawy opi-

sywano jako urzędnika „światłego i roztropnego”, zaznajomionego z realiami Królestwa  
i „bezwzględnie uczciwego”, „trzymającego krótko” swoich podwładnych. Może to świad-
czyć, jak zresztą sugeruje badacz XIX-wiecznego Kalisza Maciej Błachowicz, że Daragan 
ukrócił w Kaliszu korupcję w urzędach. 

34 Pierwsza pytania postawiła prof. A. Zabłocka-Kos w odniesieniu do interesujących 
prac prof. Malte Rolfa; serdecznie dziękuję za ich dyskusję w kontekście kaliskim, inspirują-
cą dla moich dalszych badań.
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który dla badaczy historii Kalisza stanowił pamiątkę po prehistorii miasta 
i jego początkach z okresu grodowego. Udostępnieniu dla zwiedzających 
ratusza przewodniczył gubernator M. Daragan, a wieczorem, z inicjatywy 
Melanii Parczewskiej urządzono koncert utworów polskiej tradycji mu-
zycznej. Dzięki pracy Komitetu Wystawy, prowadzonego przez ziemiani-
na Zygmunta Wyganowskiego, intelektualistę i polityka Alfonsa Parczew-
skiego oraz historyka Juliana Biernackiego, udało się zaprezentować ponad 
1000 eksponatów archeologicznych, pamiątek historycznych, obiektów ar-
tystycznych i fotografii  35. Do 8 lipca sprzedano 2282 bilety, a sama liczba 
zwiedzających była znacznie wyższa. Jak zauważa monografistka wysta-
wy, Iwona Barańska, teksty prasowe towarzyszące przedsięwzięciu w „Ga-
zecie Kaliskiej” wpisywały ją w kontekst moralny i patriotyczny w typie in-
żynierii narodowej świadomości, tworząc wizję edukacyjno-patriotycznego 
przedsięwzięcia, które z luźnego zbioru przedmiotów stworzy koherent-
ne archiwum-kolekcję mówiącą o jednorodności kulturowej guberni kali-
skiej jako obszaru „rdzennie polskiego”  36. Zdaniem badaczki, widzowie 
zwiedzający sale ratusza mogli się przekonać, czym winno być naukowe 
kolekcjonerstwo o patriotycznym zabarwieniu, waloryzującym kulturę re-
gionalną jako podstawę pielęgnowania i rozwijania kultury narodowej  37. 
Profesjonalną dokumentację fotograficzną wystawy na potrzeby tak rozu-
mianej działalności naukowej wykonał znany kaliski fotograf Wincenty Bo-
retti, a dwa zdjęcia z tego zbioru, prezentujące salę balową ratusza, są dziś 
jedynymi znanymi fotografiami wnętrz gmachu. Kaliska wystawa arche-
ologiczna, pierwsza z wystaw tego typu w XX-wiecznym Kaliszu, nie tylko 
zapoczątkowała to nowe nad Prosną doświadczenie społeczne, ale i ugrun-
towała, zdaniem I. Barańskiej, realizację idei założenia w mieście polskie-
go muzeum historycznego, urzeczywistnioną przez to samo środowisko  
w kilka lat później. 

35 MOZK, Dział Historyczny, Katalog wystawy archeologicznej w Kaliszu, i zabytków sztu-
ki urządzonej w Kaliszu w sali ratuszowej w maju i czerwcu 1900 roku, Kalisz 1900.

36 I. Barańska, Kaliska wystawa archeologiczna w 1900 roku jako przejaw kształtowania się 
regionalnej świadomości historycznej i kulturowej, w: D. Wańka (red.), Dokonania regionalnego 
ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Materia-
ły ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kalisz, 16-17 listopada 2007, Kalisz 2008, s. 135-154, cyt. 
s. 147.

37 Ibidem, s. 148. 
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Wystawa z 1900 roku, reklamowana przez prasę krajową  38, podobnie 
jak i kolejne tego typu wydarzenia w życiu Kalisza  39, stawały się magnesa-
mi dla ruchu turystycznego, wchodzącego w nową fazę z otwarciem ko-
lei kalisko-warszawskiej w 1902 roku. Gmach ratusza stawał się wówczas 
jednym z najczęściej fotografowanych, reprodukowanych i wspominanych 
w opisach współczesnych budynków miasta, przywoływanym na kartach 
opisów krajoznawczych i przewodników turystycznych  40. Przykładowo, 
Aleksander Janowski w „Wycieczkach po kraju” – „Na szlaku nowej kolei” 
z 1903 roku pisał o kaliskim magistracie: Obecny ratusz okazale się przedsta-
wia, lecz, stojąc pośrodku rynku, zajął tyle miejsca, iż nie można go w całości rozej-
rzeć. Ratusz posiada na pierwszem piętrze parę wysokich pięknych sal, w których 
odbywają się wystawy. Do sal prowadzi okazała klatka schodowa  41. Lokaliza-
cja zaważyła też na dość ograniczonej gamie ujęć architektury magistra-
tu, wykonywanych głównie z bocznych naroży placu rynkowego. Jedynie 
na rysunkowych przedstawieniach budynku, wykonanych na potrzeby  
„Albumu Kalisza” przez F. Sękowskiego i wydanych w tym turystycznym 
wydawnictwie „na pamiątkę poświęcenia gmachu ratusza w Kaliszu”  
w 1889 roku, przedstawiono go w pełnym rozwinięciu fasady. Sympto-
matyczne, że w jednym z wariantów tej litografii ratusz otrzymał dodat-
kową kopułę narożną na skrzydle zachodnim, sugerującą większe rozmia-

38 Por. np. „Ziarno”, 1900, nr 23, z kartą tytułową poświęconą kaliskiej wystawie, jak  
i nr 28 „Biesiady Literackiej”, s. 29, z montażem fotograficznym dotyczącym ekspozycji. 

39 W 1909 roku miała miejsce niezwykle interesująca ekspozycja – „Wystawa pracy ko-
biet” w Kaliszu, której dzieje i związane z nią aspekty przybliża I. Barańska, Kaliska Wystawa 
Pracy Kobiet z 1909 roku i jej sekcja artystyczna. Problematyka prowincjonalnej sztuki kobiecej, w:  
S. Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.  
T. 1, Ludzie niezwykli, mniejszości narodowe i etniczne na terenie Miasta Kalisza, unikatowe zawody 
i zakłady produkcyjne, z dziejów kultury i oświaty, Poznań-Kalisz 2011, s. 114-135. W 1910 roku  
z inspiracji Melanii Parczewskiej odbyła się wystawa antyalkoholowa, zaś rok 1912 przyniósł 
dwie wielkie ekspozycje: „Wystawę Rzemieślniczą”, otwierająca jednocześnie działalność 
nowego gmachu Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan im. św. Józefa oraz „Wystawę 
Ogrodniczą”, której efektem było powstanie nowej, wystawowej części parku miejskiego, 
projektowanej przez Franciszka Szaniora na Łęgu Rypinkowskim. W 1913 roku odbyła się 
natomiast „Wielka Wystawa Rolniczo-Przemysłowa”, zorganizowana z inicjatywy właści-
ciela dóbr Tłokinia, Ignacego Chrystowskiego (na zwrócenie mojej uwagi na to przedsię-
wzięcie bardzo dziękuję Ani Tabace). Ostatnią przedwojenną ekspozycją była „Krajowa Wy-
stawa Koni” w Kaliszu, trwająca latem 1914 roku. Por. np. „Gazeta Kaliska”, 1912-1914. 

40 Por. np. bogato ilustrowany artykuł Wincentego Szatkowskiego, idem, Kalisz, „Ziar-
no”, 1901, cz. 1, nr 25, s. 389-390, cz. 2, nr 26, s. 408-410. 

41 A. Janowski, Wycieczki po kraju, cz. IV, Na szlaku nowej kolei. Warszawa-Łowicz-Łódź-
-Kalisz, Warszawa 1903, s. 120-121. 



135

ry i pełnię akademickiej symetrii kompleksu, niemożliwą do zrealizowania  
z powodu niekorzystnej lokalizacji pośród istniejącej zabudowy. Motyw 
ten powtarzano później na licznych pocztówkach, na których magistrat są-
siadował z parkiem miejskim czy nowym teatrem  42. 

Reasumując ten krótki przegląd, a właściwie tylko wprowadzenie do 
badań nad różnymi formami funkcjonowania kaliskich budowli publicz-
nych epoki, można określić jego rolę w kategoriach prestiżowego „pałacu 
społecznego” Kalisza przełomu XIX-XX wieku, miejsca, w którym krzyżują 
się aktywności władzy miejskiej, jak i instytucji i grup interesów. Doniesie-
nia prasowe przekonują, że miały tam miejsce wydarzenia kluczowe dla 
elitarnego życia towarzyskiego i politycznego, a dzięki separacji sfer funk-
cjonalnych – mających w tym wypadku także charakter przestrzeni nazna-
czonych klasowymi podziałami – reprezentacyjna architektura skutecz-
nie maskowała obecność także i „gospodarczej”, niższej społecznie sfery 
gmachu. Wysoki rejestr prokołu formalnego stanowić mógł, podobnie jak  
w przypadku teatru, znakomitą oprawę i element rytuałów społecznych, 
zdominowanych przez warstwy wyższe. Byłaby to więc sytuacja podob-
na do tej, jaką pełnił odbudowany po powstaniu styczniowym ratusz war-
szawski w dawnym Pałacu Jabłonowskich przy Placu Teatralnym  43.

3. RATUSZ KALISKI: W PRZEDEDNIU SAMORZĄDU  
 MIEJSKIEGO W KRÓLESTWIE

Średniowieczny czy nowożytny ratusz jako specyficzny typ budowli 
miejskiej, w strukturze prawnej, przestrzennej i społecznej miasta europej-
skiego ma szczególną rolę do spełnienia w zakresie wymiaru symbolicz-
nego – jako miejsce oznak władzy i podstaw sensu wspólnoty miejskiej  44. 

42 Wybór pocztówek z tego okresu – por. np. T. Chlebba, Kalisz na starych pocztówkach, 
Łódź 2011.

43 Odbudowę ratusza warszawskiego po powstaniu styczniowym oraz funkcje tej ar-
chitektury zarysowuje interesująco T. S. Jaroszewski, por. idem, Sztuka i technika w Warszawie 
w roku 1870, w: Sztuka a technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, lis-
topad 1987, Warszawa 1991, s. 185-200.

44 Por. np. T. Jakimowicz, The Role of The Town Hall in the Cultural Space of the Town,  
w: Mayors and City Halls: local government and the cultural space in the Late Habsburg Monarchy: 
International Conference 30 November – 2 December 1995, Kraków 1998, s. 101-112; E. Mai, J. Paul, 
S. Waetzoldt, Das Rathaus im Kaiserreich. Kunstpolitische Aspekte einer Bauaufgabe des 19. Jahrhun-
derts, Berlin 1982; P. Joyce, The Rule of Freedom…, op. cit.
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Wedle Teresy Jakimowicz, w 19. stuleciu siedziby władz miejskich jedynie 
pozornie kontynuują formy i tematy dawnych gmachów ratuszowych  45. 
Naturalne wydaje się, że kontynuacja czy też wznowienie dawnych form 
architektonicznych było wówczas podporządkowane celom już zupełnie in-
nego środowiska społecznego. Służąc nierzadko doraźnym projektom spo-
łecznym czy politycznym, ich rola w przestrzeni miejskiej jest już, wskutek 
industrializacji i procesów modernizacji / nowoczesności – inna, związana 
z nowymi instytucjami i klasami miejskiego społeczeństwa oraz projekta-
mi politycznymi różnych uczestników sfery społecznej. Procesy demokra-
tyzacji społeczeństw i samych form rządów w Europie XIX wieku wiążą 
się także z renesansem samorządu miejskiego jako narzędzia budowania 
niezależności szybko rozwijającej się kultury zurbanizowanej od tradycyj-
nych, nierzadko jeszcze postabsolutystycznych form władzy monarszej  46. 
Wedle Jürgena Paula, w miastach niemieckich między połową XIX wieku 
a wybuchem I wojny światowej zbudowano lub planowano około 200 no-
wych ratuszy, będących jednym z głównych zadań ówczesnej architektury 
publicznej, symbolizujących niezależność i ambicje miast  47. Ze zjawiskiem 
tym, jak podkreśla Jacek Purchla, wiąże się renesans architektury ratusza, 
którego proces projektowania, nierzadko z prestiżowym konkursem, jak  
i sama budowa, stają się – jak w przypadku Kalisza – jednym z najważniej-
szych wydarzeń artystycznych i społecznych w życiu miasta klasy średniej. 
Przykładem, obok Prus, może być seria daleko idących reform, przekształ-
cających monarchię Habsburgów w Austro-Węgry, z nadaniem miastom 
instytucji samorządów, stworzyła narzędzia pozwalające na prowadzenie 
aktywnej polityki i inwestowania w rozwój poszczególnych ośrodków. To 
właśnie związkami z liberalizmem i symboliką władzy burżuazji i użyciem 
przez nią architektury w roli komunikacji ideowej, opartej na konotacjach 
z prestiżem wywiedzionym z przeszłości, Hannes Stekl obudowuje je-
den z największych gmachów tego typu epoki w Europie, siedzibę władz 

45 Ibidem. Kontrowersyjne pozostaje jednak w mojej ocenie – o czym tu jedynie na 
marginesie – budowanie przez autorkę opozycji między „częściowym” i „chaotycznym” 
wiekiem XIX a rzekomo „idealną reprezentacją” ratusza jako integratora średniowieczno-
-nowożytnej wspólnoty miejskiej. 

46 J. Purchla, Mayors and City Halls, w: Mayors and City Halls…, op. cit., s. 7-10. 
47 J. Paul, Das “Neue Rathaus” – eine Bauaufgabe des 19. Jahrhunderts, w: E. Mai. J. Paul, 

S. Waetzoldt (red.), Das Rathaus im Kaiserreich. Kunstpolitische Aspekte einer Bauaufgabe des 19. 
Jahrhunderts, Berlin 1982, s. 29-90.
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miejskich Wiednia  48. Z kolei przykład Lublany przełomu wieków pokazu-
je, jak rządy administracji miejskiej mogą być kluczowe dla wykształcenia 
projektowanej stołeczności miasta za pomocą budowania wysokich stan-
dardów architektury publicznej  49. 

Przykładem roli gmachu ratusza w kreowaniu wizerunku ambicji mia-
sta był, zdaniem Ewy Chojeckiej, ratusz w Białej, wzniesiony w latach 1895-
97, o wystawnej, renesansowo-barokowej architekturze symbolizującej nad-
chodzącą erę prosperity miasta  50. Jak podkreśla badaczka, nowy gmach, 
mieszczący różne instytucje kluczowe dla ekonomicznego życia i rozwoju 
Białej, został zaprojektowany „na wyrost”, mając stać się jednym z symbo-
li nowego znaczenia rozwijającego się miasta i aspiracji jego obywateli  51. 
Kliszę kulturową, kojarzącą siedzibę władz miejskich z reprezentacją całej 
wspólnoty miejskiej liberalnych krajów zachodnich, interesująco naświetla 
Patrick Joyce. Zwraca on uwagę na potencjał funkcjonowania ratuszy jako 
miejsc rytuałów i widowisk, konstruujących pozytywny wizerunek opar-
tej o liberalne mechanizmy prawne władzy. W wielu XIX-wiecznych sy-
tuacjach państw zachodnioeuropejskich jawią się one jako architektoniczne 
ikony moralnego i kulturalnego postępu miast, czerpiące z wytworzonych 
naukowym badaniem przeszłości kodów kulturowych i stereotypów o ar-
chitekturze dawnej. Formy gmachów publicznych legitymizują władzę prak-
tykowaną współcześnie za pomocą syntezy określonych wątków z prze-
szłości, znajdujących precedens w dziejach miasta lub całego narodu – np. 
gotyk jako oznaczenie średniowiecznego rozkwitu miast  52. 

O ile jednak w miastach europejskich budowle służące władzom sa-
morządowym były w drugiej połowie XIX wieku jednym z najpopular-
niejszych tematów architektonicznych, o tyle w dawnym Królestwie Pol-
skim (gdzie program budowy nowych ratuszy w okresie konstytucyjnym 

48 H. Stekl, Vienna’s Municipal Architecture and Infrastructure1848-1914, w: Mayors and 
City Halls…, op. cit., s. 45-50.

49 D. Prelovšek, The Architecture of Ljbljana in the Age of Mayor Hribar, w: Mayors and City 
Halls…, op. cit., s. 65-76.

50 E. Chojecka, The Town Halls in Biała and Bielsko and the Municipal Banking System in the 
late 19th Century, w: Mayors and City Halls…, op. cit., s. 143-168. 

51 Eadem, Ratusz w Bielsku-Białej 1897-1997. Dzieło sztuki i pomnik samorządności, Biel-
sko-Biała 1997, s. 11 i n.

52 P. Joyce, The Rule of Freedom. Liberalism and the modern City, Londyn-Nowy Jork 2003.
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był istotną częścią polityki państwa – budowy administracji) tego typu bu-
dowli, mimo rozwoju i potrzeb miast, już w zasadzie nie budowano – co 
z kolei sytuuje inwestycję kaliską w roli wyjątku  53. Zjawisko to ma ścisły 
związek z kwestią politycznej organizacji zarządów miejskich w Królestwie 
po 1867 roku. „Kres systemu Wielopolskiego”, jak to ujął Tomasz Kizwal-
ter, przekreślił po powstaniu styczniowym jedyną próbę stworzenia wybie-
ralnej reprezentacji miejskiej, z wyborami do rad miejskich i powiatowych 
jesienią 1861 roku  54. Polityka represji popowstaniowych i likwidacji odręb-
ności Królestwa Polskiego przez rusyfikację polityczną zbiegły się z zacho-
dzącymi równolegle w Cesarstwie Aleksandra II reformami, istotnie zmie-
niającymi strukturę administracyjną państwa i dopuszczającą nowe grupy 
społeczne do negocjacji struktur władzy (między innymi reforma agrarna 
– 1860; oświaty – 1863; sądownictwa – 1864; samorządu miejskiego – 1870). 
Liberalnych ustaw zmieniających oblicze Rosji i poniekąd decydujących o jej 
dalszej drodze modernizacyjnej nie wprowadzono w „guberniach zachod-
nich”, gdzie jak stwierdził Michaił Heller, rząd obawiał się wpływu niepra-
womyślnego elementu polskiego  55. „Ukaz o zarządzie gubernialnym i powia-
towym” z 1866/67 roku, wraz z przepisami uzupełniającymi z 1868 roku, 
ustaliły (a precyzyjniej, w świetle wzorowanego na francuskim prawodaw-
stwa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, potwierdziły i pogłę-
biły) rolę magistratów miejskich w dawnym Królestwie jako niższych orga-
nów administracyjnych, zależnych całkowicie, za wyjątkiem Warszawy po 
1870 roku, od rosyjskich władz powiatowych i gubernialnych  56. Prezyden-
ci i burmistrzowie otrzymali co prawda głos decydujący (po wysłuchaniu 
opinii radnych) w podejmowaniu uchwał magistratów – ciał nie mających 
charakteru wybieralnego gremium przedstawicielskiego – jednak w wyko-
naniu podjętych aktów władze miejskie zostały całkowicie uzależnione od 
władz wyższych: naczelników powiatów, gubernatorów, władz w Warsza-
wie, albo – wobec likwidacji osobnych urzędów Królestwa – ministerstw  

53 K. Dumała, Ratusze w miastach Królestwa Polskiego (1815-1870)..., op. cit. Por. idem, 
The Structure of Municipal Administration and the Programme, Forms and Location of Town Halls 
in the Kingdom of Poland, w: Mayors and City Halls..., op. cit., s. 143-168. Także tutaj ratusz ka-
liski nie został odnotowany (por. przyp. nr 2).

54 T. Kizwalter, Polska 1831-1904, w: idem, T. Nałęcz, Historia Powszechna/Historia Pol-
ski, t. 11, Polska 1831-1939, Warszawa 2008, s. 68.

55 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002, s. 592.
56 S. Koszutski, Nasze miasta a samorząd. Życie miast w Królestwie Polskiem i reforma samo-

rządowa, Warszawa-Lwów 1915, s. 26-27. 
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petersburskich  57. Wąski był zakres kompetencji, sprowadzających się 
głównie do ściągania podatków, egzekwowania kar, wykonywania pole-
ceń władz wyższych; wyłączono z nich np. sprawy oświaty, szpitalnictwa 
i dobroczynności, zostawiając głównie kwestie poboru podatków, utrzy-
mania i remontów infrastruktury miejskiej, dostarczania kwater wojsku, 
statystyki, obsługi potrzeb władzy rosyjskiej. Zdaniem głosów z epoki, 
marionetkowe władze miast, pozbawione samodzielności gospodarczej  
i dostępu do kapitałów w Rosyjskim Banku Państwa, w drugiej połowie 
XIX wieku zajmowały się „jałową administracją”  58. Doprowadzono więc 
do sytuacji, w której nieraz dla prostego wyrównania ulicy trzeba posyłać do Pe-
tersburga dokumenty, a sprawa budowy sieci kanalizacyjnej musiała uzyskać 
„najwyższe zezwolenie” w stolicy Imperium  59. Wedle Edwarda Grabow-
skiego, w 1909 roku w 116 mających prawa miejskie ośrodkach Kongre-
sówki mieszkało 22,7 procent ludności kraju, co po wliczeniu mieszkań-
ców osad o charakterze miejskim i fabrycznym mogło stanowić nawet 33 
procent. Między 1875 a 1897 rokiem ludność dawnego Królestwa wzrosła 
z 6 515 000 do 9 402 000 osób, w 1909 roku osiągając już liczbę 11 935 000, 
przy nadal znacznej dynamice wzrostowej  60. Gwałtowna urbanizacja, któ-
ra przypieczętowała rolę państw zachodnioeuropejskich i amerykańskich 
w tym okresie jako najwyżej rozwiniętych cywilizacyjnie ośrodków glo-
bu, w zaborze rosyjskim przebiegała w sposób ułomny, generujący znacz-
nie więcej problemów strukturalnych i konfliktów społecznych. Pod ko-
niec stulecia prawnicy, społecznicy i właściwie wszyscy czynni uczestnicy 
życia społecznego „guberni nadwiślańskich” dostrzegali związek między 
wyjątkową na tle Rosji (gdzie w międzyczasie pojawił się problem „wy-
spowej” urbanizacji) i Europy, patologiczną sytuacją prawną miast daw-
nego Królestwa a potęgującymi się zaniedbaniami w zakresie infrastruk-
tury i regulacji przestrzennej dynamicznie rozwijających się ośrodków  61. 

57 Ibidem, por. także A. Tabaka, M. Błachowicz, Gdy Kaliszem rządzili gubernatorzy, „Ży-
cie Kalisza”, wersja elektroniczna, http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=83216, dostęp VII 
2012. 

58 S. Koszutski, Nasze miasta a samorząd…, op. cit., s. 28. 
59 W. Spasowicz, E. Piltz (red.), Potrzeby społeczne w Królstwie Polskim, Kraków 1902, s. 9. 
60 E. Grabowski, Skupienia miejskie w Królestwie Polskiem, Odbitka z „Ekonomisty”, War-

szawa 1914, s. 15, 24.
61 Por. prace jednego z głównych orędowników tej reformy, Adolfa Suligowskiego, 

idem, Pisma, Warszawa 1915; tu szczególnie „Sprawy miejskie” i „Potrzeba samorzadu”. 
Oraz. J. Burza, Starania o samorząd miejski w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, 
praca magisterska w Instytucie Historycznym UW, Warszawa 1988, mps. 
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Symbolem braku skutecznej interwencji publicznej, moderującej pozytyw-
ny rozwój ośrodka wielkomiejskiego, stała się na początku XX wieku Łódź, 
pozbawiona nie tylko planowania przestrzennego, ale i elementarnych me-
diów czy narzędzi budowania kapitału społecznego (np. szkół powszech-
nych, bibliotek czy muzeów)  62. Jako miasto powiatowe, z braku funduszy 
i woli decyzyjnej, „polski Manchester” nie doczekał się w okresie swego 
najbardziej dynamicznego rozwoju nowego, wielofunkcyjnego gmachu 
magistratu, który około 1900 roku projektowano jako śmiałą, prestiżową 
konstrukcję, przerzuconą ponad dwiema pierzejami Nowego Rynku  63. 
Akcentowano więc biurokratyzm systemu zarządów miejskich i niezrozu-
miałą z zachodniej perspektywy politykę zamrażania dochodów i kapita-
łów miast na niskich procentach w Rosyjskim Banku Państwa, przy braku 
jakiejkolwiek polityki inwestycyjnej  64. Wedle S. Koszutskiego, w żadnym 
z miast poza Warszawą nie zbudowano między 1867 a 1915 rokiem z fun-
duszy miejskich nowych szkół początkowych, co świadczyło dobitnie  
o skali problemu  65. Z powagi sytuacji zdawała sobie sprawę nie tylko ak-
tywna część społeczeństwa, ale także i władze rosyjskie w Królestwie, któ-
re od 1870 roku niejednokrotnie usiłowały nadać sprawie zwanej „samo-
rząd miejski” bieg dający nadzieje na pozytywne zatwierdzenie reformy  
w stolicy. Zdaniem S. Koszutskiego, zarówno generał-gubernatorzy Fio-
dor Berg, jak i Paweł Kotzebue, a szczególnie Paweł Albiedyński popiera-
li reformę samorządową w miastach Królestwa, poszukując kompromisu 
między interesami różnych poziomów cesarskich elit władzy  66. Już w 1876 
roku P. Kotzebue sygnalizował petersburskiemu MSW potrzebę wprowa-
dzenia w Królestwie zmodyfikowanej wersji rosyjskiego ukazu samorzą-
dowego. Studium Stanisława Wiecha o rządach P. Albiedyńskiego w War-
szawie pokazuje jednak, że próby reform administracyjnych postulowane 
nad Wisłą przez podejmująca konkunkturę liberalną część rosyjskiej elity 

62 S. Koszutski, Nasze miasta a samorząd…, op. cit., s. 28. Por. też. K. Stefański, Jak 
zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, Łódź 2001.

63 K. Stefański, op. cit., (ibidem), s. 174, por. także „Neue Lodzer Zeitung”, 1902, nr 5, 
s. 37, 39. Do pomysłu budowy gmachu magistrackiego w tym miejscu powrócono w latach 
międzywojennych, jednakże również bez powodzenia, por. R. Pakuła, Działalność architekto-
niczna Czesława Przybylskiego w Łodzi. Niezrealizowane projekty Teatru Miejskiego i Gmachu Re-
prezentacyjnego, w: Sztuka Polski Środkowej. Studia, t. 5, Łódź 2011, s. 129-146.

64 B. Boufałł, Organizacya miast w Królestwie Polskim, w: W naszych sprawach. Szkice  
w kwestyach społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1899, t. 1, s. 149-215, szczeg. s 184-185. 

65 S. Koszutski, Nasze miasta a samorząd…, op. cit., s. 32.
66 Ibidem, s. 48. 
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władzy, były torpedowane w rozgrywkach politycznych między ultrakon-
serwatywnym warszawskim okręgiem żandarmerii a układem sił w mi-
nisterstwach stolicy  67. Różnie postrzegana misja P. Albiedyńskiego skoń-
czyła się fiaskiem, choć przyniosła Kaliszowi stosunkowo liberalne rządy 
M. Daragana, najwyraźniej dobrze, przynajmniej do początków XX wie-
ku, „zakotwiczonego” w strukturach władzy. Zaryzykuję tezę, iż pomimo 
ostrego zwrotu konserwatywnego w systemie zarządzania Królestwem  68 
był on w stanie realizować do pewnego stopnia własną politykę na podle-
głym terenie, zaś pod koniec XIX wieku był jednym z głównych sojuszni-
ków księcia Aleksandra Imeretyńskiego. Ostatecznie projekt, a właściwie 
projekty ustanowienia samorządu miejskiego w Królestwie, były w latach 
1870-1914 przedmiotem wręcz niezliczonej liczby spekulacji prasowych  
i narzędziem skomplikowanych gier politycznych w skonfliktowanym we-
wnętrznie środowisku władz rosyjskich. 

Chociaż władze w Warszawie dostrzegały lokalne potrzeby – nierzad-
ko wykorzystując je do własnych celów – to jednak konflikty wokół kwestii 
reformy, mające też nacjonalistyczno-etniczne podłoże, przy braku możli-
wości wypracowania kompromisu w stolicy, stały się jednym z symboli we-
wnętrznej niewydolności oligarchicznego systemu władzy Imperium. Jak 
podkreśla Theodore Weeks, narastający na przełomie XIX i XX wieku kon-
flikt między dwiema głównymi grupami ludności miast Kongresówki – Po-
lakami i Żydami (a więc nacjami, do których rosyjski ośrodek władzy miał 
szczególnie niskie zaufanie) – miał kluczowe znaczenie w upadku kolejnych 
wersji reformy  69. Szczególnie po rewolucyjnym przełomie 1905 roku wyda-
wało się, że dla sprawy reformy miejskiej nastał – między innymi za spra-
wą rządów premiera Piotra Stołypina i dzięki projektowi obywatelskiemu  

67 S. Wiech, Rządy warszawskiego generał-gubernatora Piotra Albiedynskiego-lata nadziei, 
lata złudzeń, w: A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz (red.), Unifikacja za wszelką cenę? Sprawy polskie  
w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Studia i materiały pod redakcją Andrzeja Szwarca 
i Pawła Wieczorkiewicza, Warszawa 2002, s. 83-114; idem, Dyktatura serca” na zachodnich rubie-
żach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedyńskiego (1826-1883), 
Kielce 2010. 

68 Realia panujące w środowisku najwyższych władz rosyjskich w Warszawie w tym 
czasie interesująco naświetla pamiętnik prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza, 
wskazując na złożony obraz „negocjacji władzy” nawet w kręgu samej administracji repre-
zentującej Imperium. Por. S. Starynkiewicz, Dziennik 1887-1897, Warszawa 2005. 

69 T. R. Weeks, Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the 
Western Frontier 1863-1914, Northern Illionois University Press 1996, szczeg. s. 24-27, 152-172. 
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znanego prawnika Adolfa Suligowskiego – dobry klimat  70. Jednakże więk-
szość autorów podejmujących temat miast zwracała uwagę, że wobec wie-
loletniego nawarstwienia problemów infrastrukturalnych, wprowadzenie 
nawet częściowego samorządu nie będzie w stanie spełnić rozbudzonych 
oczekiwań, jakie w pewnym momencie zaczęły dominować myślenie  
o wybieralnych władzach miejskich jako o swoistym panaceum na proble-
my rozwoju. O projekcie samorządu miejskiego na gruncie kaliskim pi-
sał trzeźwo A. Parczewski w 1911 roku: nawet jego wprowadzenie nie da nam  
w krótkim czasie upodobnić naszych miast do formy miast zachodnich czy ślązkich  
i pruskich  71. Zarówno około 1880, jak i 1910 roku można było mówić o funk-
cjonowaniu w przededniu samorządu miejskiego w Królestwie, choć w przy-
padku tej drugiej daty projekt Suligowskiego czy inne koncepcje ustawy  
w kolejnych Dumach rodziły konkretne nadzieje: na ogłoszenie uchwa-
ły przez Radę Ministrów o rozciągnięciu zmienionego w 1892 roku statu-
tu miast Cesarstwa z 1870 roku na obszar Królestwa. Choć zdawano sobie 
sprawę, że w realiach rosyjskich nie będzie to prawo samorządowe w rozu-
mieniu zachodnim, obarczone szeregiem ograniczeń i zależności od władzy 
gubernatorów, tak nadal liczono, że reforma nastąpi i będzie miała realne 
znaczenie, dając miejscowej społeczności nowe narzędzia praktykowania 
władzy i kreowania przestrzeni kulturowej. Zarówno piszący „Monografję 
Kalisza” Józef Raciborski (wyd. 1912), jak i pracujący nad „Finansami miast 
Królestwa Polskiego” Bolesław Markowski (wyd. 1913) przekonywali o ry-
chłym nadejściu ery samorządu miejskiego, dedykując niejako swe prace 
owej antycypowanej wciąż epoce nowych możliwości modernizacji, która 
nie następowała  72. 

Zależność między sytuacją polityczną a dziejami budowy kaliskiego ra-
tusza i jego funkcjonowaniem starałem się naszkicować w dwóch poprzed-
nich rozdziałach. Wzniesienie reprezentacyjnego gmachu, którego architek-
tura miała duży potencjał budowania nowej tożsamości i pełnienia funkcji 
publicznych wydaje się interesujące w erze konserwatywnego zamrożenia 
sprawy przedstawicielstw miejskich (za rządów Alexandra III w samej Rosji 

70 Nasze miasta a samorząd…, op. cit., s. 48-49.
71 A. Parczewski, Szpitale i zakłady dobroczynne wobec projektu samorządu miejskiego. Na tle 

stosunków gubernji Kaliskiej opracował Alfons Parczewski poseł kaliski. Odbitka z „Gazety Kaliskiej”, 
Kalisz 1911, s. 54.

72 J. Raciborski, Monografja Kalisza, cz. 1, Kalisz 1912, s. 219; B. Markowski, Finanse miast 
Królestwa Polskiego, t. 1., Kielce 1913, wprowadzenie. 
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przygotowywano się do ograniczenia liberalnej reformy z 1870 roku, co na-
stąpiło w 1892) a istotnego znaczenia nabiera w kontekście działań guberna-
tora M. Daragana. Warto sobie jednak zadać pytanie, czy ukończony w 1891 
roku „pałac społeczny” mógł spełnić nadzieje, jakie u progu lat siedemdzie-
siątych pokładali w sprawie budowy ratusza tacy uczestnicy debaty, jak 
A. Chodyński? Rola i sposób funkcjonowania sali wielkiej – umiejscowio-
nej jako wnętrze reprezentacyjne i dominujące w programie architekto-
nicznym, zajmujące centralną, najbardziej rozbudowaną część budynku – 
wydaje mi się w tych realiach bodaj najbardziej interesującym dowodem 
przemiany, jaką przeszła idea budowy gmachu ratuszowego pomiędzy 
dyskusją, realizacją a funkcjonowaniem budowli. W programie konkur-
su z końca 1879 roku określono, że centralną część ratusza mają zajmować 
dwie duże sale – sala posiedzeń magistratu oraz sala zebrań ogólnych. Ich 
potrzeba, jak przekonuje historia projektowania i budowy, była uważana 
za naturalną wobec perspektywy reformy zarządów miast i wprowadze-
nia reprezentacji społecznej z wyboru. W rozdziale drugim wykazałem, że 
kwestia projektowanej reformy nieraz ważyła na losach budowy ratusza, 
oddalając ją w czasie. Gdy sporządzano projekt wykonawczy, w połowie 
lat osiemdziesiątych, perspektywa realizacji liberalnej reformy miejskiej  
w Królestwie była rodzajem niewygodnego dla władz wspomnienia z okre-
su rządów generał-gubernatora P. Albiedyńskiego. Największą salę nowe-
go ratusza zaprojektowano więc jako wystawne wnętrze reprezentacyjne, 
odpowiednie dla spotkań towarzyskich i bali, unikając tworzenia jakiego-
kolwiek wyrazistego programu ikonograficznego, związanego z symboliką 
samorządnych władz miejskich i ich roli. W trakcie realizacji zrezygnowano 
z części wystawnego programu dekoracyjnego, nigdy nie zrealizowano też 
najpewniej i wystroju malarskiego. Uproszczona struktura architektonicz-
na podziałów ścian głównego wnętrza nowego gmachu nie odpowiadała 
prestiżowi jego zewnętrznej architektury, wyposażonej zresztą w wątek 
symbolizowania władzy miejskiej w postaci tarcz herbowych i rzeźby „Ka-
lisii”, a szczególnie podkreślonej ogromną, wieńczącą budynek sylwetą 
kopuły z iglicą, zwieńczoną jednak godłem Cesarstwa Rosyjskiego. Struk-
tura sali nie miała też wyrazistej tożsamości narracyjnej – realizowanej np. 
poprzez porządki architektoniczne i program ikonograficzny – stanowiąc 
rodzaj dekoracyjnej oprawy dla odbywających się tu elitarnych balów i ze-
brań. Przestrzeń tego wnętrza, otwierającego się na rozległy taras ponad 
głównym portykiem, dawała w realiach końca wieku raczej iluzję spektaklu 
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dostępu i demokratycznego przedstawicielstwa, niż mogła być podstawą 
faktycznej tożsamości politycznej, opartej o prawa, których wprowadzenie 
i wykonywanie założono projektując gmach. Funkcjonował on co prawda 
jako miejsce politycznych interakcji podczas balów, rautów, spotkań w Re-
sursie, wizyt władz wyższych, wystaw. Była to jednakże rzeczywistość nie-
ustannej nadziei i niespełnienia ugodowego kierunku rządzenia dawnym 
Królestwem przez rosyjskie ośrodki władzy. Sądzę, że oprócz czynnika fi-
nansowego, także i dylemat niepewnej tożsamości nowej siedziby magistra-
tu jako reprezentacji władz miejskich, stanowił istotny czynnik nieukończe-
nia tego wnętrza, pozostawienia go poniekąd może w formie otwartej i być 
może, w oczekiwaniu, w cieniu wiszącego na bocznej ścianie ogromnego 
portretu Imperatora – w nie-czasie, bowiem stale w „przededniu samorzą-
du miejskiego w Królestwie”. 

Okres nadziei lat debaty i konkursu zastąpił pragmatyzm wzajemnych 
stosunków w długiej erze gubernatora M. Daragana (1883-1902), która Kali-
szowi przyniosła szereg modernizacyjnych przemian. Zaszły one ze znacz-
nym nasileniem w sferze architektury użyteczności publicznej, kreującej 
obraz miasta pretendującego do nowoczesności w rozumieniu zachodnio-
europejskiego „postępu” i wzorca liberalnego sprawowania władzy w zin-
dustrializowanym społeczeństwie. Dla turystów, odwiedzających nadgra-
niczne miasto, przepych pałacowej architektury ratusza, przypominającego 
inne duże gmachy publiczne ośrodków europejskich czy amerykańskich, 
mógł stwarzać wrażenie, że urzędujące wewnątrz władze posiadają realną 
siłę w modelowaniu rozwoju i kształtu miasta. Jednak, dla kosmopolitycznej 
elity miejskiej, jak i dla polskiej inteligencji, wystawna budowla w centrum 
Głównego Rynku być może jawiła się – w aspekcie politycznych ambicji 
i niespełnionego programu reform – jako rodzaj „pustego znaku”, struk-
tury znaczeniowej z tego punktu widzenia nigdy do końca niedodefinio-
wanej, mglistej, niejako ambiwalentnej wobec realiów władzy magistratu, 
ściśle podporządkowanego decyzjom rządu gubernialnego, władz w War-
szawie czy układom sił w odległym Sankt Petersburgu. Status tej architek-
tury pozostawał więc iluzorycznym stanem „pomiędzy” i „w przeddzień”. 
Nowy ratusz kaliski, widziany z takiej perspektywy, byłby budowlą nigdy 
nieukończoną i pozbawioną, mimo narracji architektoniczno-rzeźbiarskiej 
symbolizującej miasto i jego elity, realnej siły przekonującej reprezentacji 
niezależnych władz miejskich, świadcząc o skomplikowanej i dynamicz-
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nej strukturze społecznej, która stała za jego powstaniem  73. Wobec zachod-
nich realiów liberalnego samorządu miejskiego gmach kaliski mógł więc 
jawić się jako symbol nadziei, ale i nieukończonej nigdy modernizacji kra-
ju i możliwości negocjowania pozytywistycznego projektu nowoczesności 
pod wpływem obcego Imperium. Choć wystawna architektura kaliskiego 
„pałacu społecznego”, podobnie jak w wypadku późniejszego o dekadę te-
atru miejskiego, wywodziła się z dziewiętnastowiecznej adaptacji form re-
nesansowych i barokowych do budowania narracji o kapitalistycznej, prze-
mysłowej cywilizacji miejskiego sukcesu, to zabieg ten postulatywnie, nie 
zaś realnie łączył nadprośniański gród z wielkomiejskim środowiskiem Eu-
ropy zachodniej. Choć w programie konkursu z 1879 roku zasugerowano 
możliwość zaprojektowania wieży, zrealizowany gmach bardziej przypo-
minał wielkomiejski bank, ministerstwo czy pałac, nie posiadając żadnego 
akcentu wysokościowego, który w panoramie Kalisza mógłby konkurować 
z wieżami kościołów czy kopułami cerkwi. Czy jednak związany z kształ-
tem architektury fakt, że nowy ratusz nie pełnił swej zaprojektowanej w 
latach 70. funkcji – siedziby obdarzonych realnymi kompetencjami władz 
miasta – świadczy o wpisanej w zakończenie poetyce porażki? Kaliskie 
procesy „negocjowania nowoczesności”, zachodzące zarówno na poziomie 
stosunków z dominującymi władzami rosyjskimi, jak i na płaszczyźnie bu-
dowania projektów modernizacyjnych, wymagają szeregu dalszych badań  
i dyskusji; pewne jest jednak, że nowy magistrat stanowił jedną z inwesty-
cji, wpisujących się w szerszy program modernizacji Kalisza i budowania 
podstaw jego dynamicznego rozwoju już w wieku XX. Program ten stano-
wiłby w ówczesnych realiach przykład pragmatycznej współpracy pomię-
dzy kosmopolitycznymi elitami miejskimi, polską inteligencją, a władzami  

73 Jak sądzę, tego rodzaju problem dynamicznej tożsamości mógł w omawianym czasie 
dotyczyć wielu projektów publicznych. Jednym z przykładów jest gmach parlamentu Rze-
szy w Berlinie, Reichstagu. Choć dopiero drugi konkurs z 1882 roku przyniósł powierzenie 
zaprojektowania parlamentu zespołowi pod kierunkiem Paula Wallota, tak proces projekto-
wania i budowy gmachu można uznać za obszar nieustannego konfliktu między różnymi 
sferami władzy i polityki Rzeszy, od działań środowisk liberalnych po apodyktyczne in-
gerencje Wilhelma II. Badacze zwracają uwagę na problem, przed jakim stanęli architekci 
wobec prestiżowego budynku publicznego, projektowanego w realiach skomplikowanego 
systemu rządów w Niemczech po 1871 roku. Jak stworzyć symbol niemieckiego parlamen-
taryzmu, skoro jego rola pozostaje nie do końca zdefiniowana i określona realiami ustrojo-
wymi i praktyką rywalizacji o władzę między ośrodkami liberalnymi a dworem cesarskim? 
Por. B. Ladd, The ghosts of Berlin: confronting German history in the urban landscape, University 
of Chicago Press 1997, s. 85; U. Muscheler, Die nutzoösigkeit des Eiffelturms. Eine etwas andere 
Architekturgeschichte, München 2005, s. 183-189 (rozdział Wallot und das Reichstagsgebaüde).
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gubernialnymi okresu M. P. Daragana. Jak więc stanowiący obietnicę wiel-
komiejskości gmach funkcjonowałby, gdyby ustawy miejskie zostały jed-
nak wprowadzone w Królestwie? Czy budowa wystawnego ratusza –  
o zachodnioeuropejskiej architekturze przywołującej wielkie miasta, o pa-
łacowym ceremoniale wnętrz – była częścią szerszego programu moderni-
zacji Kalisza jako pewnego „eksperymentu” polityki rosyjskiej na pograni-
czu, elementem tworzenia wizytówki Rosji dla Niemiec i Rosji „ugodowej”  
w Królestwie? W jaki sposób budowa tego i innych kaliskich gmachów była 
przedmiotem współdziałania/rywalizacji, realizacji celów politycznych czy 
ekonomicznych różnych aktorów kaliskiej społeczności, której elity wyma-
gają jeszcze wnikliwych studiów?  74. Niestety, zagadnienia których dotyczą 
te pytania, podobnie jak sam projekt nowoczesności miasta, brutalnie prze-
cina rok 1914, który dla Kalisza oznaczać będzie niespodziewaną i nagłą 
zagładę, zarówno w warstwie ekonomicznej, społecznej, jak i przestrzennej.

74 Podziękowania za dyskusję i stawianie tego typu problemów kieruję w tym miejscu 
min. do prof. A. Zabłockiej-Kos. 
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V. KATASTROFA 1914 ROKU I NOWA 
TOŻSAMOŚĆ MIASTA 

Kalisz przed wybuchem wojny światowej jest miastem przeszło sześćdziesię-
ciotysięcznym, ruchliwym, przemysłowym, handlowym, pełnym ruchu i życia. 
Uderza w nim nadzwyczajna czystość i porządek zewnętrzny, w czym zupełnie był 
podobny do miast Zachodniej Europy.  1 Zmieniło się miasto, w którym mieszka-
łem, zamiast powiatowej Łęczycy był gubernialny zamożny Kalisz, kwitnący nad-
granicznymi możliwościami, najbardziej europejski w Kongresówce, choć europej-
skość ta pachniała „zagraniczną” niemiecką charakteryzacją. Kalisz po paru latach 
otrzymał szerokotorową kolej, która z wagonami z tablicami „Rostów nad Do-
nem”, „Odessa”, „Kijów”, „Moskwa”, dobiegała do zachodniego kresu Imperium, 
zaczynającego się hen we Władywostoku  2. Te dwa fragmenty z zapisków histo-
rycznych i wspomnień o Kaliszu sprzed Wielkiej Wojny lat 1914-1918 od-
noszą się do faktu, iż miasto pierwszych lat XX wieku wkroczyło w nową, 
dynamiczną fazę rozwoju, nie notowaną w czasach, w których budowa-
no gmach magistratu – obliczony wyraźnie na czas, który miał nadejść.  
W 1906 roku powiększono granice Kalisza poprzez włączenie przedmieść, 
a lokalizacja dworca kolejowego kilka kilometrów na południe od śród-
mieścia, w Noskowie, spowodowała powstanie zupełnie nowej, połu-
dniowej perspektywy urbanistycznego rozszerzania się miasta, którego 
centrum w 1914 roku nadal jednak znajdowało się w sercu Kalisza loka-
cyjnego. Wedle Edwarda Grabowskiego, analizującego stopnień zurba-
nizowania Królestwa Polskiego i dynamikę rozwojową jego aglomeracji 

1 S. Dybowski, Szkic z dziejów miasta Kalisza, „Kurjer Kaliski”, 1939, nr 93, s. 4 (odcinek 
Kalisz przed wybuchem wojny światowej). 

2 K. Biernacki, Jak poznałem Warszawę dziewiętnastowieczną, „Stolica”, 1975, nr 2, s. 16. 
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miejskich, liczący w 1910 roku blisko 60 tysięcy mieszkańców gubernial-
ny Kalisz wszedł w XX wieku w fazę szybkiego wzrostu ludnościowego  
i przestrzennego  3. 

Zaludnienie guberni kaliskiej było wówczas najgęstsze i najbardziej 
wyrównane pośród wszystkich guberni Królestwa, a dzięki rozwiniętemu 
przemysłowi zdaniem analityka istniała szansa, że w najbliższym czasie 
Kalisz stanie się ośrodkiem nowej, zachodniej aglomeracji miejskiej Kró-
lestwa, konkurującej z ośrodkami południowymi – Częstochową i Zagłę-
biem Dąbrowskim  4. Pod względem dochodów i posiadanych kapitałów, 
kasa magistratu kaliskiego należała wówczas do zamożniejszych w kraju, 
osiągając wysokie przychody, oprócz podatków, także z posiadanej ziemi  
i lasów, jak i z rzeźni, teatru i zakładu hydropatycznego  5. 

Ten potencjał, mimo trudności w urbanizacji szybko zabudowujące-
go się miasta, w latach poprzedzających wojnę usiłował spożytkować za-
rząd miejski pod przywództwem prezydenta Bronisława Bukowińskiego, 
pełniącego funkcję od 1911 roku. W krótkim okresie trzech lat udało się 
zmodernizować stan infrastruktury – choć nadal nie było urzędowej zgo-
dy na budowę wodociągów i kanalizacji – oraz rozbudować park miejski  
o nową, trzecią część na łęgu Rypinkowskim, otwartą jako ogród wysta-
wowy w 1912 roku. Lecz na tem nie kończą się jego zamiary; pragnie on bowiem 
dać miastu jeszcze tramwaje elektryczne, zbudować halle targowe i urzeczywistnić 
inne, daleko sięgające udogodnienia miejskie, lecz wszystkie te jego zamierzenia są 
zatamowane narazie brakiem środków materjalnych i skrępowane warunkami obec-
nych przepisów które przy braku samorządu miejskiego uzależnione są od różnych, 
wielce skomplikowanych czynników procedury administracyjnej – relacjonował  
w 1913 roku Wincenty Zawadzki  6.

Wybuch europejskiego, a następnie światowego konfliktu zbrojnego 
latem 1914 roku przekreślił te plany, nieoczekiwanie stając się dla Kalisza 
jednym z najtragiczniejszych momentów w dziejach. Drugiego sierpnia, po 
ewakuacji władz rosyjskich, Kalisz stał się chwilowo wolnem miastem wspo-

3 E. Grabowski, Skupienia miejskie w Królestwie Polskiem…, op. cit. s. 132-135.
4 Ibidem, s. 134-135.
5 B. Markowski, Finanse miast Królestwa…, op. cit., s. 86. 
6 W Zawadzki, Z historji guberni Kaliskiej…, op. cit., s. 52. 
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minał J. Dąbrowski  7. Prezydent B. Bukowiński zwołał w ratuszu specjalną 
naradę, odczytując zebranym depeszę o wybuchu wojny i na krótko, bo-
wiem do czasu wejścia wojsk pruskich obejmując realną władzę. W nocy 
z drugiego na trzeci sierpnia do ogłoszonego miastem otwartym Kalisza 
wkroczyły wojska niemieckie. Dalsze wydarzenia, zapoczątkowane przez 
prawdopodobnie przypadkową strzelaninę w nocy z trzeciego na czwarty 
sierpnia, rozpoczęły „katastrofę kaliską”. W jej trakcie, do 22 sierpnia woj-
ska agresora zniszczyły niemal całe śródmieście i doprowadziły do gigan-
tycznego exodusu ludności miasta. Choć zdarzenia te były przedmiotem 
bardzo wielu publikacji zarówno w bezpośrednio po samej tragedii, jak  
i w historiografii, tak nadal otwartym pozostają pytania o powody bestial-
skiego zniszczenia Kalisza  8. 

Istotnym kontekstem pozostaje jednak prawdopodobnie program 
aneksji terytorialnych na wschodzie, będący jedną z głównych nadziei i mo-
tywacji wojennych części klasy politycznej II Rzeszy w momencie przy-
stępowania do konfliktu  9. Zniszczenie handlowego serca miasta, podcię-
cie źródeł dobrobytu miejscowego przemysłu i klasy średniej oraz exodus 
polskiej inteligencji stanowiły podłoże, na którym mógł potem kiełkować 
projekt germanizacji miasta i jego odbudowy w formach, które stanowiły-
by wizualizację postulowanej „germańskości” Kalisza. Nieprzypadkowo  
w czasie pogromu Niemcy zniszczyli główne budowle publiczne, paląc 
ratusz i teatr. Siódmego sierpnia, w trakcie kolejnej odsłony paniki stacjo-
nujących w mieście wojsk, ratusz, przed którym wcześniej dokonywano 
rozstrzeliwań mieszkańców, został spalony. J. Dąbrowski opisywał to wy-
darzenie z perspektywy naocznego świadka: Na zakończenie rabunku Niemcy 
podpalili Ratusz. Po oblaniu naftą wnętrza, żołnierze rzucili tam ogień i sami wy-
biegli na Rynek, gdzie stał większy oddział. (…). Gdy gryzący dym wypełnił już 
wnętrze Ratusza, nagle w oknach ukazały się przerażone twarze pozostałych tam 
jeszcze kilku urzędników i woźnych. Słychać okrzyki trwogi kobiet i dzieci, którym 
groziło spalenie żywcem. Widząc wyglądających w strachu śmiertelnym z okien, 
niemcy wołają, aby się ratowali… Wkrótce też przez główne wejście, niemal już 
z pośród szalejącego ognia, wybiega kilku woźnych, radny magistratu Jormuński 

7 J. Dąbrowski, Katastrofa kaliska – opowieść naocznego świadka, Warszawa 1914, s. 5. 
8 M. A. Woźniak, Kalisz-1914. Pogrom miasta, Kalisz 1995.
9 I. Geiss, Tak zwany Polski Pas Graniczny 1914-1918. Przyczynek do niemieckiej polityki 

wojennej w czasie I wojny światowej, Warszawa 1964.
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oraz sekwestrator Paszkiewicz… Reszta widocznie uratowała się bocznym wejściem 
przez sąsiedni dom p. Masło… Nagle dzieje się coś niesłychanego – żołdacy rzucają 
się na wybiegające ofiary… Pierwszemu z biegnących żołdak rozstrzaskuje głowę 
siekierą, innych stawiają pod murami i rozstrzeliwują momentalnie  10. 

Koniec ratusza, jak i społeczności, której był wytworem, podobnie jak 
i samych szans na dalszy rozwój miasta, był więc nagły, momentalny, tra-
giczny; stanowił dla Marii Dąbrowskiej symboliczny koniec czasu oswojo-
nego  11. W tej sytuacji ogłoszenie przez rosyjską Radę Ministrów 22 III (4 IV) 
1915 roku uchwały o rozciągnięciu statutu miejskiego na Królestwo Polskie 
było, szczególnie z perspektywy zrujnowanego i wyludnionego Kalisza, jak 
i dalszych wypadków wojennych, już tylko pustym gestem. W czasie wojny 
teren zburzonego miasta stał się przestrzenią rywalizacji dwóch projektów 
jego odbudowy, polskiego i niemieckiego, zmierzających do kreacji nowej 
przestrzeni miejskiej na gruzach dotychczasowego Kalisza, jednak w obu 
wypadkach całkowicie przekształcających strukturę architektoniczną mia-
sta w rodzaj specyficznego konstruktu o cechach „idealnego miasta naro-
dowego”. Oparty na studiach z okresu wojennego (w tym na efektach pol-
skiego konkursu na koncepcję odbudowy Kalisza rozstrzygniętego w 1916 
roku), główny etap rekonstrukcji w odrodzonej Rzeczypospolitej, trwający 
do 1929 roku, całkowicie zmienił architektoniczne oblicze najstarszej i naj-
bardziej zniszczonej części dawnej stolicy guberni, nadając mu charakter 
postulatywnej struktury „historycznego miasta polskiego”, odległej jednak-
że od stanu przedwojennego. 

W sercu nowego Kalisza, na środku oczyszczonego z zabudowy placu 
rynkowego znalazł się wolnostojący, odbudowany gmach magistratu, zaj-
mujący fragment działki, na której stał dawny ratusz. Zburzenie wypalo-
nych, lecz nadających się do odbudowy murów starego gmachu przepro-
wadzono pod koniec I wojny światowej, w czerwcu 1919 roku dokonując 
rozbiórki fundamentów  12. Zachowane figury „Kalisii” ustawiono w pobliżu 
sztucznych ruin w parku miejskim, gdzie przypominały dawny budynek 

10 J. Dąbrowski, Katastrofa kaliska…, op. cit., s. 46-47. 
11 „Kalisz anno 1914 to nie była tylko zagłada miasta przez nieobliczalną furię popadłe-

go w szaleństwo niemieckiego majora. To był znak zwiastujący koniec czasu oswojonego”. Cy-
tuję za H. Sutarzewicz, Kalisz literacki, w: W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 1977, s. 491. 

12 Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Miasta Kalisza, sygn. 2911 i 2912 (odbudo-
wa ratusza w Kaliszu, od 1919 roku).
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do okresu okupacji hitlerowskiej, kiedy to zostały zniszczone przez hitle-
rowców. W okresie odbudowy po 1914 roku, Jako wytwory niedawno minio-
nych czasów, stare gmachy uznano za zbyt anachroniczne.  13 – stwierdzali M. Bła-
chowicz i A. Tabaka, komentując rezygnację z odbudowy ratusza i teatru  
w dawnych formach po 1914 roku, w każdym wypadku zastąpionych zu-
pełnie nową aranżacją architektoniczną. Fakt, że w sporządzanych w cza-
sie wojny koncepcjach nie zakładano wykorzystania wypalonego szkieletu 
ratusza, wydaje się znamienny i niezależny od czynnika ekonomicznego, 
skoro stan obu spalonych budowli (ratusza i teatru) pozwalał na ich odbu-
dowę. Architektura ratusza, także wobec kulturowych diagnoz XIX wieku 
jako „stulecia kryzysów w sztuce”, o czym starałem się przekonać we wpro-
wadzeniu do zagadnienia „historyzmu”, mogła jawić się jako symptom nie-
pożądanego i dysfunkcyjnego społeczeństwa, które z perspektywy popular-
ności modernizmu „nie zdobyło się” na „nową formę”. W realiach polskich 
zniszczony gmach z okresu zaborów nie mógł tym bardziej uchodzić za 
wartościowy relikt przeszłości, a świeżo odzyskana wolność stawała się po-
lem dla realizacji wizji i projektów, które w latach zaborów nie mogły ujrzeć 
światła dziennego. Scenę polityczną, jak i architektoniczną kształtowały już 
nowe pokolenia końca XIX wieku, dla których zarówno architektura gma-
chu, jak i czasy polityczne jego powstania, nie stanowiły podstaw dla budo-
wania współczesnego projektu polskości. Nowa, trzecia w tym miejscu sie-
dziba kaliskiego magistratu, wzniesiona w latach 1920-1927, pozostaje jak 
sądzę, zarówno w wymiarze swej skomplikowanej historii projektowania 
i budowy, jak i w sferze architektury, jednym ze zworników projektu two-
rzenia nowej tożsamości Kalisza po roku 1914  14. Tożsamości, w której ob-
rębie główne budowle symboliczne trudnej ery nieukończonej nigdy „ne-
gocjacji nowoczesności” pod rosyjskimi rządami musiały ustąpić zupełnie 
innej, wysyconej między innymi retoryką narodową przestrzeni. Przestrze-
ni obliczonej już na nowe potrzeby i możliwości rozwoju polskiego państwa 
ery powersalskiej. 

13 A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s. 137. 
14 Na temat niezwykle interesującej jako projekt społeczny odbudowy miasta po 

1914 r. por. np. T. Zarębska, Sprawa odbudowy zabytkowego centrum Kalisza po zniszczeniu  
w 1914 r., „Rocznik Kaliski”, 1977, s. 121-77; eadem, Znaczenie odbudowy Kalisza po znisz-
czeniach 1914 r. dla rozwoju urbanistyki polskiej, „Rocznik Kaliski”, 1992-93, s. 129-46; A. Ku-
rzyński, Odbudowa Kalisza ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1929, „Rocznik Kaliski”, 
2005, s. 59-87; M. Błachowicz, A. Tabaka, Obrazy przyszłego Kalisza, http://www.zyciekalisza.
pl/?str=82&id=96543, dostęp VII 2012. 
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STRESZCZENIE

DZIEWIĘTNASTOWIECZNY RATUSZ W KALISZU 
Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności

Przedmiotami niniejszego opracowania są historia powstania, architektura  
i społeczne realia funkcjonowania dziewiętnastowiecznego gmachu ratusza w Ka-
liszu, mieście pełniącym w latach 1867-1914 funkcję stolicy najdalej wysuniętej na 
zachód części Imperium Rosyjskiego – guberni kaliskiej w dawnym Królestwie Pol-
skim, utworzonym w 1815 roku i w ciągu XIX stulecia stopniowo wcielanym do 
Rosji. Architektura ratusza jest widziana tutaj na tle procesów postulowanej libera-
lizacji, wobec projektowanej przez kaliskie elity pod koniec XIX wieku wielkomiej-
skości miasta. Po pożarze pod koniec istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
w ostatnich latach osiemnastego wieku, Kalisz został na blisko stulecie pozbawiony 
samodzielnego gmachu władz miejskich. Mimo wielu projektów, dopiero po rosyj-
skiej reformie administracyjnej Królestwa Polskiego z przełomu 1866/1867 roku, 
wraz z ponownym wkroczeniem Kalisza na ścieżkę rozwoju gospodarczego i prze-
strzennego, kwestia wzniesienia nowego ratusza została podjęta przez miejscową 
inteligencję i zależne od rosyjskich gubernatorów władze lokalne. Po długiej deba-
cie i przygotowaniach, na przełomie 1879 i 1880 roku rozpisany został konkurs na 
projekt gmachu ratusza, zlokalizowanego w centrum średniowiecznego śródmie-
ścia, na Głównym Rynku – na placu, gdzie do początków XIX stulecia znajdowały 
się pozostałości średniowiecznej siedziby władz miejskich, zniszczonej w pożarze 
z 1792 roku. Pomimo rozstrzygnięcia konkursu w 1880 roku – pierwszą nagrodę 
otrzymał naczelny architekt urzędowy guberni kaliskiej Józef Chrzanowski, absol-
went Instytutu Inżynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu, najbardziej wpływo-
wy z architektów Kalisza tego czasu – budowa rozpoczęła się dopiero pod koniec 
lat osiemdziesiątych. Powodem opóźnienia było zastopowanie w Sankt Petersbur-
gu projektu reformy władz miejskich w guberniach Królestwa. Mimo to, wystawny 
i nowoczesny gmach ratusza zbudowano i wykończono w latach 1888-1891, nada-
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jąc trójskrzydłowemu założeniu renesansowo-barokowy charakter architektonicz-
ny, zgodny z międzynarodowym stylem architektury publicznej z kręgu Ecole des 
Beaux-Arts. Kosmopolityczna architektura budowli, dominująca północną część 
rynku staromiejskiego, stała się jednym z symboli miasta przełomu XIX-XX wieku 
i wyrazem wielkomiejskich ambicji jego elit. Część problemowa książki zawiera 
omówienie społecznego tła funkcjonowania siedziby władz miejskich oraz tytuło-
we rozważania związku architektury i polityki. Nowoczesna architektura kaliskie-
go magistratu wyznaczała jeden z obszarów projektowanego rozwoju miasta jako 
dużego ośrodka przemysłowego i handlowego na granicy Królestwa Polskiego  
i Rzeszy Niemieckiej. Nowy ratusz był miejscem spotkań politycznych, oficjalnych 
ceremonii, wystaw, luksusowych przyjęć elit. W okresie długich rządów w Kaliszu 
rosyjskiego gubernatora Michała Piotrowicza Daragana (1883-1902) stanowił rów-
nież przestrzeń negocjacji między przedstawicielami miasta a imperialną władzą 
rosyjską, reprezentowaną przez liberalną politykę gubernatora. Jednym z istotniej-
szych problemów poruszanych w pracy jest jednak fakt, iż nowy magistrat nigdy 
nie pełnił funkcji, do jakiej został przeznaczony – miejsca sprawowania władzy. 
Administracja rosyjska praktycznie do końca swego panowania nie wprowadzi-
ła na obszarze Królestwa Polskiego nawet ograniczonej ustawy samorządowej,  
a władze miast polskich były całkowicie zależne od gubernatorów i urzędów rosyj-
skich. Opisywany gmach był jedynym ratuszem wzniesionym pośród większych 
miast Królestwa Polskiego na przełomie XIX-XX wieku, jednak urzędujący w nim 
magistrat z powodów politycznych nie posiadał nigdy kompetencji skutecznego 
modelowania rozwoju miasta. Tym samym luksusowa architektura, kojarząca się 
z zachodnieuropejską cywilizacją miejską, może być wedle autora uznana za prze-
jaw niezrealizowanego projektu liberalizacji Królestwa Polskiego pod rosyjskimi 
rządami. Kaliski ratusz, barbarzyńsko spalony w sierpniu 1914 roku przez wojska 
pruskie wraz z całym śródmieściem Kalisza, został w okresie II Rzeczypospolitej 
Polskiej zastąpiony przez istniejącą do dziś siedzibę władz miasta. 

Słowa kluczowe
zabór rosyjski, dziewiętnasty wiek, Kalisz, ratusz,
architektura, samorząd miejski, nowoczesność, polityka, Rosja
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THE NINETEENTH-CENTURY TOWN HALL IN KALISZ
Architecture and an unrealized project of modernity

The subject matter of the following monograph is the history, architecture 
and social realities of functions of the nineteenth-century Town Hall building in 
Kalisz – a city acting in the years 1867-1914 as the capital of the Kalisz Governor-
ate, the westernmost part of the Russian Empire, in the former Kingdom of Poland, 
created in 1815 and gradually incorporated into Russia over the course of the nine-
teenth century. The Town Hall architecture is presented herein against the back-
ground of proposed liberalisation processes, in comparison with the metropolitan 
layout of Kalisz, called for by city’s elites at the end of the nineteenth century. After 
a fire at the end of the existence of the Polish-Lithuanian Commonwealth, in the 
last years of the eighteenth century, Kalisz was devoid of a self-contained munici-
pal building for nearly a century. Although many projects had been created, it was 
not until the Russian administrative reform of the Kingdom of Poland between the 
years 1866 and 1867, along with Kalisz re-entering the stage of economic and urban 
development, when the issue of erecting a new Town Hall building was brought 
up by the local intellectuals and authorities dependent on Russian governors. After 
a long debate and many preparations, between the years 1879 and 1880, a competi-
tion was held for the project of a Town Hall building, located in the Main Market 
Square, where the remains of the medieval seat of municipal authorities were to be 
found until the early nineteenth century, having been destroyed in the fire of 1792. 
Despite the competition’s close in 1880, with the first prize being awarded to Józef 
Chrzanowski, a graduate of the Institute of Civil Engineers in St. Petersburg, hold-
ing the office of the Chief Architect of Kalisz Governorate, the most influential of all 
the architects of Kalisz of that time, it was not until the late eighties when the con-
struction began. The delay was due to St. Petersburg’s thwarted project of reform in 
the municipal authorities of the governorates of the Kingdom of Poland. Nonethe-
less, the lavish and modern Town Hall building was eventually erected and com-
pleted between 1888-1891, with a three-wing layout in the Renaissance and baroque 
character, in accordance with the international style of public architecture from the 
circle of the École des Beaux-Arts. Dominating the northern part of the Old Town 
Market Square, the cosmopolitan architecture of the edifice has become one of the 
symbols of the city in the late nineteenth and early twentieth centuries, and a mani-
festation of metropolitan ambitions of its elite. 

The topical section of the book discusses the social background of its function 
as the seat of municipal authorities as well as the relationship between architecture 
and politics, referred to in the title. The modern architecture of the Town Hall in 
Kalisz marked one of areas of the proposed development of the city as a large cen-
tre of industry and trade on the border between the Kingdom of Poland and the 
German Reich. The new Town Hall would house political meetings, official cere-
monies, exhibitions and sumptuous receptions organised by the elite. Under the 
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long rule of Russian Governor Michał Piotrowicz Daragan (1883-1902) in Kalisz, 
it served as a place for negotiations between the representatives of the city and the 
imperial Russian authorities, represented by Governor’s liberal policy. One of the 
most significant problems addressed in this study is, however, the idea that the new 
Town Hall has never served in accordance with its primarily intended function: as 
a place of the execution of power. Until the end of its rule, the Russian Adminis-
tration, to all intents and purposes, did not introduce even a limited municipal act 
on the territory of the Kingdom of Poland, and the authorities of Polish cities were 
entirely dependent on Russian governors and offices. The municipal building in 
Kalisz was the only Town Hall erected in any of the major cities of the Kingdom of 
Poland at the turn of the nineteenth and twentieth century, yet for political reasons 
the municipal council residing therein had never been able to effectively shape the 
development of the city. Thus, luxury architecture, associated with Western Euro-
pean urban civilisation, can be deemed – according to the author – a manifestation 
of an unrealized project of liberalisation of the Kingdom of Poland under the Rus-
sian rule. Barbarically burnt to the ground by the Prussian army in August 1914, 
together with all the city centre of Kalisz, the Town Hall was replaced during the 
Second Polish Republic by the municipal building existing to this day.

Translated by Małgorzata Koenig
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wany. / AGAD, zbiór kartograficzny, sygn. 495-217.
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Margot’s Adventures in Photography, http://tomandmargotsphotos.blogspot.com/ / Thomas Savage, por. 
blog fotograficzny Tom and Margot’s Adventures in Photography, http://tomandmargotsphotos.blogspot.com/
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/ Reprodukcje za: G. Baranovskij, Jubilejnyj sbornik svedenij o dejatel’nosti byvšich vospitannikov Instituta 
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w latach 70. XIX wieku wiązano nowe perspektywy rozwoju Kalisza, głównym akcentem przestrzen-
nym był gmach ochotniczej straży pożarnej, rozebrany w latach 70. XX wieku. Nie powiodły się plany 
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11 – Szkoła żydowska; 12 – Gimnazjum; 13 – kancelaria soboru; 14 – kościół św. Józefa; 15 – obelisk Zjazdu 
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wystawności, stawała się przedmiotem troski higienistów z racji nadmiernego zagęszczenia, obecności 
mieszkań suterenowych i złych warunków sanitarnych. / IS-PAN, Zbiór Fotografii i Rysunków Pomiaro-
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61. Wystawa archeologiczna i zabytków sztuki, fragment fotografii W. Borettiego, przedstawiającej eks-
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63. Pozdrowienie z Kalisza, montaż pocztówkowy z początku XX wieku. Kolekcja Krzysztofa Gąsiora 
„FERRERA”. / Kolekcja Pocztówek Ferrera – Ferrer Collection. http://www.ferrer.boo.pl/pocztowki.html
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64. Wizualizacja niezrealizowanego gmachu nowego magistratu w Łodzi przy Nowym Rynku, elewacja 
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65. Fragment planu miasta, sporządzonego na potrzeby konkursu odbudowy Kalisza z lat 1915-1916 – 
stan miasta przed zniszczeniem. Legenda: 1 – Pałac Rządu Gubernialnego; 2 – cerkiew; 3 – więzienie;  
4 – RATUSZ; 5 – Nowy Rynek; 6 – Sąd Okręgowy; 7 – Teatr miejski; 8 – Park miejski; 9 – Szkoła Handlowa;  
10 – Szkoła Realna; 11 – Szpital św. Trójcy. Na południe od centrum miasta, leżącego na wyspie w widłach 
kanałów Prosny, widoczna perspektywa nowej dzielnicy wzdłuż ulicy Wrocławskiej, wiodącej do dworca 
kolejowego. / IS-PAN, Zbiór Fotografii i Rysunków pomiarowych, reprodukcja odbitki zdjęcia planu wedle publi-
kacji T. Zarębskiej. 
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66. Główny Rynek, strona północna po zniszczeniu w sierpniu 1914 roku. / NAC, sygn. 1-U-1903-3.
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