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WarszaWska kWestia mieszkanioWa  
W debacie publicznej z lat 1864–1905

W  niniejszym artykule zamierzam przyjrzeć się debacie nad jedną z  naj-
większych bolączek mieszkańców Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, 
mianowicie kwestią jakości i ceny wynajmu mieszkań w mieście. Debata ta 
dotyczyła szeroko pojętych zmian cywilizacyjnych związanych z zamieszki-
waniem oraz gospodarką miejską i z oczywistych względów nie ogranicza-
ła się tylko do ziem polskich. W całej Europie wielki rozwój demograficzny 
miast w  XIX wieku sprawiał, że włodarze największych z  nich nie radzili 
sobie z kłopotami wynikającymi ze złej jakości mieszkań i zbyt wygórowa-
nymi cenami ich wynajmu w stosunku do zarobków1. Był to problem wielo-
aspektowy, ściśle związany z sytuacją społeczno-gospodarczą, a propozycje 
jego rozwiązania łączyły się z  innymi kwestiami makroekonomicznymi. 
Dotyczył on w  Królestwie Polskim przede wszystkim gorzej sytuowanych 
warstw społecznych; wszelkiego typu wyrobników (w  rzemiośle i  przemy-
śle) oraz ubogiej inteligencji2, których nie stać było na zaspokajające ich po-

1 Na temat tego problemu, działaczy zajmujących się nim oraz o sposobach radzenia sobie w tej kwestii 
w  Niemczech i  Francji por. N. Bullock, J. Read, The Movement of Housing Reform in Germany and 
France 1840–1914, Cambridge–London–New York–New Rochelle–Melbourne–Sydney 2010. Konkretnie 
o budowie domów robotniczych w różnych krajach por. m.in. M.J. Daunton, Housing the Workers, 1850–
1914: a  Comparative Perspective, London–New York 1990. Spośród ogólnych monografii o  debatach 
miejskich i  spojrzeniu na miasto por. choćby R. Dennis, Cities in modernity. Representations and 
Productions of Metropolitan Space: 1840–1930, Cambridge–New York 2008. 

2 Publicyści o  tej inteligencji prawie nie wspominali, utarło się określenie „robotnicy” lub wcześniej 
„rzemieślnicy”. W kontekście debat nad budżetami rodzin pojawiali się czasem „niżsi urzędnicy”.
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trzeby i zdrowe mieszkanie. Nie obejmował ludności lepiej sytuowanej, ale 
także żebraków, których w ogóle nie było stać na lokum i których dotyczyła 
kwestia budowy noclegowni i domów dla biedoty – nieujęta w ramach tego 
studium. Nie znaczy to, że problemy związane z  mieszkaniem nie dotyczy-
ły innych warstw mieszkańców Warszawy. Jak najbardziej dotyczył ich na 
przykład problem uciążliwego systemu wynajmu lokali, a raczej ich częstych 
zmian i  przeprowadzek, okresów nadmiernej zwyżki komornego czy inne 
niedogodności mieszkania w  wielkim mieście, takie jak hałas dochodzący 
z ulic i podwórzy do mieszkań3. Kwestia mieszkaniowa wiązała się także ze 
złym sposobem urządzania lokali, w których względy „reprezentacyjności” 
kłóciły się z wymogami higienicznymi, jakie pojawiły się w tym czasie.

Skupię się tu na kilku aspektach, głównie na jakości budynków oraz ce-
nach mieszkań, jedynie pobieżnie omówię wątki higieniczne, które zasługu-
ją na osobne ujęcie. Tematem artykułu będzie więc kwestia mieszkaniowa; 
taka, jak ją przedstawiali publicyści, głównie na łamach prasy.

Kanwą niniejszego wywodu będą artykuły prasowe na ten temat, jakie 
pojawiały się w  badanym okresie. W  prasie Królestwa Polskiego, głównie 
warszawskiej, rzetelnie opisywano bieżący stan dyskusji, wskazywano na 
ważne artykuły, które ukazały się w innych czasopismach i w prasie codzien-
nej (nieobjętej tu kwerendą), oraz relacjonowano treść odczytów i propozycji 
wysuwanych na forum publicznym, co często jest dziś jedynym po nich śla-
dem źródłowym. Wybór tytułów prasowych z  oczywistych względów mu-
siał być ograniczony, a więc jest nieco subiektywny. Skupiłem się na kweren-
dzie w czasopismach najbardziej znanych i wpływowych, których publicyści 
mieli na względzie dobro mieszkańców miasta i miejskiej gospodarki, nie zaś 
wąsko rozumiane interesy polityczne. Wybrałem takie tytuły jak „Tygodnik 
Ilustrowany” i „Kłosy” (rubryki kroniki miejskiej oraz artykuły poświęcone 
w całości temu zagadnieniu). Oprócz tego sięgnąłem po tytuły prasy redago-
wanej w duchu konserwatywnym („Kronikę Rodzinną” i „Opiekuna Domo-
wego”), pozytywistycznym (wybrałem „Przegląd Tygodniowy” oraz „Niwę” 
– ta ostatnia zmieniała redakcje, a przy tym i profil „ideologiczny”, niemniej 
objąłem kwerendą całość pisma) oraz najważniejsze pismo młodszej genera-
cji, mocno zaangażowany społecznie „Głos”. Oprócz tego przejrzałem czaso-
pisma fachowe, takie jak „Przegląd Techniczny”, „Inżenierję i Budownictwo”, 
„Zdrowie” oraz „Ekonomistę”. Kwerendą objąłem także monografie (zwykle 
broszury) poświęcone temu tematowi, których część omawiana była na ła-
mach prasy. Autorami tych tekstów byli różnego rodzaju specjaliści i działa-
cze zaangażowani w  problemy społeczne miasta, lekarze, prawnicy, dzien-
nikarze, socjologowie i architekci (m.in. Adolf Suligowski, Ludwik Krzywi-
cki, Józef Polak, Józef Tchórznicki, Adam Wiślicki, Jan Heurich, Aleksander 
Makowiecki). Pominąłem tytuły prasy stricte partyjnej, głównie związanej 
z PPS oraz endecją, które zaczęły pojawiać się przed 1905 rokiem.

3 Zainteresowanych odsyłam do monografii mojego autorstwa: A. Łupienko, Kamienice czynszowe 
Warszawy 1864–1914, Warszawa 2015.
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Pisząc o debacie na tematy mieszkalnictwa, nie chciałem abstrahować zu-
pełnie od sytuacji, jaka panowała w mieście, choć nie miałem ambicji pełnego 
jej opisania. Włączenie elementów opisu realiów (a więc tego, co się działo na 
rynku mieszkaniowym Warszawy) w tekst poświęcony publicystyce (a więc 
temu, co ludzie pisali i myśleli) nie jest nieporozumieniem. Pozwala ono na 
częściową weryfikację sensowności przytaczanych w gazetach, broszurach 
i  odczytach propozycji oraz daje możliwość lepszego zrozumienia tego, 
o czym pisano. Dlatego opis debaty oraz realiów będą się tu przeplatały, przy 
czym ten pierwszy będzie oczywiście zdecydowanie dominować.

W  rezultacie udało mi się, mam nadzieję, naszkicować w  miarę pełny 
obraz debaty publicznej na temat kwestii mieszkaniowej po powstaniu stycz-
niowym, a przed rokiem 1905. Końcową cezurą jest wybuch rewolucji, która 
przyniosła nieco swobody publicznej. Dzięki tej swobodzie możliwe stało się 
zakładanie stowarzyszeń, co zmieniło sytuację na rynku budowlanym, choć 
do większej przemiany nie doprowadziło, oraz – co dla mnie ważne – zmieni-
ło sytuację na rynku prasowym. Gazety tego okresu uległy upolitycznieniu, 
część tytułów zniknęła, a wiele nowych, często efemerycznych, się pojawiło, 
co wpłynęło też na obraz tytułowej debaty. Przedstawione tu wywody mają 
na celu ukazanie jednej z  wielu debat, które można nazwać miejskimi, i  jej 
dynamiki. W rozrastających się stopniowo dużych miastach ziem polskich, 
takich jak Warszawa, Łódź, Lwów, Kraków czy Poznań, pojawiał się coraz 
szerszy zakres problemów, których rozwiązanie było bardzo trudne lub wy-
magało kompromisów. Niektórzy „aktorzy” tej debaty nie byli do nich gotowi 
z  przyczyn politycznych, ambicjonalnych lub ideologiczno-światopoglądo-
wych. Najlepszym przykładem debaty, która doczekała się literatury nauko-
wej, była sprawa warszawskiej kanalizacji, ukazana w  wielu publikacjach, 
na przykład w pracy Włodzimierza Pessela4.

Na temat kwestii mieszkaniowej w  tym okresie powstała już pewna li-
teratura, były to jednak głównie prace pisane przez reformatorów miesz-
kalnictwa, w których była ona przedmiotem instrumentalizacji. Dotyczy to 
prac powstających w okresie międzywojennym, a jednym z najważniejszych 
publicystów – działaczy społecznych – był Konstanty Krzeczkowski5. Walor 
większej bezstronności miała powojenna monografia pióra Jerzego Cegiel-
skiego6, która do dziś pozostaje głównym punktem odniesienia. Z obowiązku 
wspomnę tu także prace na temat przemian samego budownictwa mieszka-
niowego w Warszawie badanego okresu, w tym projektów domów robotni-
czych, pióra Jadwigi Roguskiej7. 

4 W.K. Pessel, Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, Warszawa 2010.
5 Np. K. Krzeczkowski, Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Warszawa 1939.
6 J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964, Warszawa 1968.
7 J. Roguska, Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w drugiej połowie XIX i na początku 

XX wieku. Zabudowa mieszkaniowa dzielnic przemysłowych i  peryferii. Domy robotnicze, „Kwartalnik 
Architektury i  Urbanistyki”, 1986, t. 31, z. 2, s. 151–198; taż, Warszawskie echa nowych koncepcji 
w  planowaniu zabudowy czynszowej na początku XX wieku, „Studia i  Materiały do Teorii i  Historii 
Architektury i Urbani styki”, 1982, t. 16: Architektura dawna a współczesność, s. 85–101.
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Lata sześćdziesiąte

Debata na temat sytuacji mieszkaniowej na ziemiach polskich pozostawała 
pod dużym wpływem analogicznych debat na zachodzie Europy, w  dużej 
mierze w  Niemczech (przed ich zjednoczeniem i  po 1871 roku), oraz przy-
kładów dobrego budownictwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także 
krajów skandynawskich, Holandii i Belgii. Dyskusja niemiecka rozwinęła się 
w tym samym czasie, co w Anglii i Francji (w latach czterdziestych XIX wie-
ku), choć na przedsięwzięcie realnych kroków trzeba było czekać dwie de-
kady. Jednym z kardynalnych założeń ruchu reformy mieszkaniowej w tych 
krajach było uznanie, że działalność legislacyjna i  interwencyjna państwa 
nie wystarcza, a problem może rozwiązać tylko odpowiednio zainspirowa-
na i wsparta działalność budowlana osób prywatnych8. Największą zasługą 
wczesnych działaczy i teoretyków, takich jak Victor A. Huber, było uznanie, 
że masowo napływająca do miast ludność, która znajdowała zatrudnienie 
w nisko opłacanych zawodach i żyła w wielkim stłoczeniu w złej jakości do-
mach, sama nie poradzi sobie z rozwiązaniem swoich problemów, a po daw-
nemu pojęta działalność charytatywna nie może wystarczyć. 

Temat budowy domów dla robotników był obecny w  polskiej prasie już 
w  połowie wieku, o  czym świadczy anonimowe tłumaczenie francuskiego 
artykułu poświęconego nędzy mieszkaniowej warstwy wyrobników we 
Francji, wydrukowane przez „Bibliotekę Warszawską” w 1849 roku. Komen-
tując ten tekst, polski publicysta przyznał, że na Powiślu i  Starym Mieście 
także by się przydało stworzyć tanie domy mieszkalne, by uchronić robotni-
ków przed upadkiem moralnym i przedwczesną śmiercią9. 

Symptomem narastających trudności na rynku mieszkaniowym Warsza-
wy była decyzja Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 1858 roku, by 
zezwolić na budowę wcześniej zakazanych drewnianych domów na obrze-
żach miasta oraz mieszkalnych poddaszy, co miało zaradzić brakowi lokali10. 
W  tym samym roku 1858 powstał też pierwszy projekt spółki akcyjnej dla 
budowy mieszkań robotniczych. Z uwagi na brak źródeł statystycznych na 
temat mieszkań z tego okresu trudno zweryfikować, jak bardzo paląca była 
kwestia ich przeludnienia. Faktem jest, że po 1864 roku ważnym negatyw-
nym bodźcem były popowstaniowe szykany polityczne ze strony Rosjan, 
które położyły kres działalności systemu wspierającego budowę nowych 
mieszkań z  umiarkowanym komornym. Przede wszystkim w  1868 roku 
wstrzymano wypłaty z  tzw. miejskiego funduszu żelaznego zasilającego 
publicznymi kredytami budownictwo mieszkaniowe11. Poza tym miasto było 
pozbawione samorządu, nawet po reformie samorządowej w  Rosji w  1870 

8 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 8–9.
9 O mieszkaniach dla klass roboczych, „Biblioteka Warszawska”, 1849, t. 3, s. 482–495.
10 J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowe…, s. 32–33.
11 Tamże, s. 31–32; A. Łupienko, Kamienice…, s. 116.



147

Warszawska kwestia mieszkaniowa w debacie publicznej z lat 1864–1905

roku12, a duża część inwestycji miejskich musiała być zatwierdzana w Peters-
burgu.  Wszystko to działo się w  okresie, gdy miasta – w  tym Warszawa – 
rozrastały się w  bezprecedensowym tempie, a  gros napływającej ludności 
stanowili niemajętni lub po prostu biedni przybysze ze wsi i małych miaste-
czek. Kłopoty odczuwali także sami właściciele domów, którym doskwierał 
brak korzystnych kredytów (a za takie nie mogły uchodzić pożyczki od osób 
prywatnych na wysoki procent), co wyraziło się w  spadku liczby nowych 
domów w  końcu lat sześćdziesiątych. Dla tych właścicieli udało się jednak 
stworzyć instytucję, która – na wzór podobnych rozwiązań wspierających 
właścicieli ziemskich – udzielała pożyczek pod zastaw wybudowanych już 
kamienic; mianowicie Towarzystwo Kredytowe m. Warszawy (TKM)13. Była 
to instytucja, której celem była poprawa sytuacji materialnej właścicieli nie-
ruchomości.

Analogiczną sytuację na Zachodzie czytelnicy publicystyki mogli znać 
z  tłumaczeń książek zagranicznych, na przykład z  książeczki Augusta Let-
tego, niemieckiego działacza, członka stowarzyszenia zajmującego się walką 
z procesem ubożenia klas pracujących14 (Central Verein für das Wohl der arbei-
tenden Klassen), wydanej nakładem redakcji powstałego w 1866 roku pozyty-
wistycznego „Przeglądu Tygodniowego”15. W  monografii tej, zatytułowanej 
Kwestya mieszkań, autor zreferował działalność na rzecz mieszkalnictwa 
takich teoretyków i działaczy niemieckich, jak wspomniany już Huber16, Lu-
dolf  Parisius czy Carl Brämer, oraz ich pomysły na założenie stowarzyszenia 
budowlanego, które miało stawiać tanie domy dla warstw niezamożnych. 
Przedstawiał też analogiczne rozwiązania angielskie17. Wątek ten będzie się 
przewijać w  debacie warszawskiej przez cały czas. Jeśli chodzi o  fizyczny 
kształt tych domów – autor był pod wrażeniem ekonomicznych projektów 
niedużych domków robotniczych (na przykład w Saltaire w Anglii i w Milu-
zie we Francji), których mieszkańcy po latach mieszkania i płacenia czynszu, 
w tym wpłaty na fundusz amortyzacyjny, stawali się właścicielami domów. 
Wskazywał też na wzory takiego budownictwa prezentowane na wystawach 
światowych. Oprócz robotników zainteresowanie autora wzbudzali także 
wiejscy rzemieślnicy. Lette, przedstawiając położenie przede wszystkim 
warstwy robotników18 oraz sposoby rozwiązania problemu mieszkaniowe-
go tej grupy, nie zajął się jednak sytuacją w  wielkich miastach, gdzie cena 

12 Był to ogólny trend w polityce Rosji carskiej, który polegał na ograniczaniu eksperymentów z demokracją 
do terenów rdzennie rosyjskich i  nierozwijaniu ich na peryferiach, por. T. Weeks, Nation and State in 
Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914, DeKalb 1996,  
s. 132–133, 153.

13 Debaty nad jego potrzebą trwały od lat czterdziestych XIX wieku, por. A. Łupienko, Kamienice…, s. 117.
14 Na temat organizacji: N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 29 i nast.
15 A. Lette, Kwestya mieszkań, Warszawa 1868.
16 Chodziło o  jego pionierskie artykuły Die Wohnungsfrage: die Noth oraz Die Wohnungsfrage: die Hülfe, 

które ukazały się w piśmie „Concordia” w 1861 roku. N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 41–42. Huber 
był konserwatywnym przeciwnikiem liberalnego („manchesterskiego”) podejścia do kwestii niedoli 
warstw robotniczych, którego reprezentantem był m.in. Julius Faucher.

17 A. Lette, Kwestya mieszkań…, s. 8.
18 Tamże, s. 6.
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ziemi była wysoka, a możliwości budowy niedużych domków robotniczych 
ograniczone. Było to zgodne z  ówczesnym trendem wśród reformatorów 
niemieckich, będących pod wielkim wpływem przykładu słynnych domów 
robotniczych w Miluzie z połowy wieku. 

Problemu domów w  wielkich miastach nie poruszył także, na polskim 
już gruncie, działacz galicyjski Kazimierz Langie w swojej broszurze z 1865 
roku. Uznał on, że główne bogactwo ziem polskich stanowi rolnictwo, a ży-
cie w miastach, w wielkim społecznym przemieszaniu, jest niekorzystne dla 
moralności. Wielopiętrowe domy koszarowe, znane już z zachodu, uznał za 
niehigieniczne19, nie rozwinął jednak tego wątku, skupiając się na rozwiąza-
niach przeznaczonych dla obszarów wiejskich. Co ciekawe, uznał, że ludność 
polska po prostu ze swego charakteru nie nadaje się na mieszkańców takich 
wielorodzinnych domów. 

W  prasie pojawiały się sygnały o  braku mieszkań, na które byłoby stać 
mniej zamożną część mieszkańców Warszawy. Zwracano uwagę na zbyt 
szybkie oddawanie do użytku domów o niewyschniętych jeszcze tynkach, by 
przyspieszyć zwrot inwestycji (ten motyw przewijał się przez cały okres)20. 
Już wówczas pojawiło się określenie „podwórze studnia”, choć z  początku 
określano nim strukturę kamienic Starego Miasta. Zwracano też uwagę – ra-
czej przedwcześnie – na zbyt wolne rozszerzanie się granic miasta21. Komor-
ne uznano za wysokie, a co gorsza, było ono takie nawet w oddalonych od cen-
trum częściach miasta. Komorne to bez skrupułów nazywano haraczem22. 
Konserwatywny „Opiekun Domowy” opisywał złą sytuację mieszkaniową 
rzemieślników – znów głównie na Starym Mieście23 – co było z  pewnością 
trafniejsze, niż pisanie o warstwie robotniczej, która była w Warszawie jesz-
cze nieliczna.

Kwestią mieszkaniową zajął się od samego początku swego istnienia 
„Przegląd Tygodniowy” oraz jego redaktor główny Adam Wiślicki24. W ar-
tykule Podwyższenie komornego25 z  1866 roku publicysta ten omówił kwe-
stię mieszkaniową Warszawy, powołując się na przykłady paryskie, gdzie 
kwestia ta była znacznie bardziej rozwinięta. W artykule tym jest też echo 
polskiej debaty i  propozycji rozwiązania problemu poprzez nałożenie na 
właścicieli domów nowego podatku, co – w  opinii dziennikarza – musiało 
z pewnością skutkować później przerzuceniem go na barki lokatorów w po-
staci wyższego komornego. Autor zaprosił do szerszej dyskusji, proponując 
kampanię stawiania nowych domów. Miałaby ona ten sam cel, co w Paryżu, 

19 K. Langie, O  związku budownictwa z  ekonomią społeczną i  obecnem jego zadaniu u  nas, b.m. 1865,  
s. 32–33.

20 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 3 (15) listopada 1865, r. 1, nr 20, s. 238.
21 Tamże.
22 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 18 (30) kwietnia 1868, r. 6, nr 148, s. 244.
23 Domy dla rzemieślników, „Opiekun Domowy”, 5 kwietnia 1865, r. 1, nr 14, s. 110.
24 Por. np. jego artykuł pt. Jak my będziemy mieszkać za lat dwadzieścia, „Przegląd Tygodniowy”, 15 (27) 

stycznia 1867, r. 2, nr 4, s. 25–26.
25 Podwyższenie komornego, „Przegląd Tygodniowy”, 10 (22) kwietnia 1866, r. 1, nr 16, s. 121–122.
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gdzie władze opowiadały się za tym, by w mieście zawsze była wyraźna pula 
mieszkań niewynajętych (25 tysięcy). Ten nadmiar miał powodować większą 
konkurencję na rynku i tym samym zapobiegać drożyźnie, co także postulo-
wał w Niemczech Huber w 1861 roku.

Lata siedemdziesiąte

Początek lat siedemdziesiątych był okresem narastania problemów miesz-
kaniowych, czego efektem był też zalew artykułów prasowych na ten temat. 
Krytykowano, często w  sposób nieprzemyślany i  pospiesznie, wysokie ko-
morne, nie zawsze solidnie informując o przyczynach tego zjawiska. W jed-
nym z artykułów w „Przeglądzie Tygodniowym” jako powód przedstawiono 
złą wolę właścicieli domów, określanych wówczas mianem kamieniczników. 
Zwrócono uwagę na pewnego rodzaju bańkę spekulacyjną, funkcjonującą 
od lat pięćdziesiątych, polegającą na konsensusie owych kamieniczników, 
by utrzymywać wysokie (i coraz wyższe) koszty komornego. Dzięki tej bań-
ce możliwe było życie ponad stan właścicieli domów26. W „Kłosach” poddano 
nawet pomysł wymuszenia niższego komornego na właścicielach kamienic 
rodzajem strajku, polegającego na solidarnym niepłaceniu czynszu przez 
lokatorów domów („bezpłacie”, w odróżnieniu od „bezrobocia”, czyli strajku 
w przemyśle)27. 

Problemem była niedostateczna liczba nowych domów na rynku, mimo 
istnienia już TKM i  jego sukcesów we wspieraniu finansów właścicieli do-
mów i  podnoszeniu standardu (i  co za tym idzie – także wartości) nowych 
kamienic, co prasa zauważała28. Sytuację tłumaczono wysokim komornym 
we wszystkich domach (po co budować nowe domy, skoro nie przynoszą wię-
cej dochodu niż stare?). Argument ten miał na pewno znaczenie, ale praw-
dziwym powodem tej sytuacji była raczej niechęć kapitału do inwestowania 
w budownictwo mieszkaniowe z uwagi na dobrą koniunkturę w pozostałych 
gałęziach gospodarki. Dowodem na to jest fakt, że po krachu giełdowym 1873 
roku duże kapitały zaczęły znów być inwestowane w budownictwo mieszka-
niowe, a rezultatem tego procesu był wysyp nowych domów w mieście29. 

Nieco wcześniej pojawiła się inicjatywa założenia specjalnego towarzy-
stwa budowlanego. O znaczeniu tego pomysłu, znanego już wcześniej, świad-
czą liczne, pełne nadziei wzmianki prasowe30. Statut spółki akcyjnej został 
zatwierdzony w  1873 roku, choć krytykowano go za zbyt dużą troskę jego 
autorów o odpowiednie dywidendy i wypłaty dla dyrekcji31. Z poważniejszą 
krytyką wyszedł architekt i publicysta Aleksander Makowiecki. Ze względu 
na to, że instytucja ta miała mieć formę spółki akcyjnej, której celem – było 

26 W kwestii pomieszkań w Warszawie, „Przegląd Tygodniowy”, 11 (23) czerwca 1872, r. 7, nr 25, s. 193–194.
27 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 12 (24) kwietnia 1873, t. 16, nr 408, s. 270–271.
28 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 23 grudnia 1871 (4 stycznia 1872), t. 14, nr 340, s. 17.
29 A. Łupienko, Kamienice…, s. 139.
30 Np. Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 13 (25) kwietnia 1872, t. 14, nr 356, s. 290.
31 Towarzystwo budowlane, „Przegląd Tygodniowy”, 8 (20) lipca 1873, r. 8, nr 29, s. 224–227.
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nie było – miał być zysk (oczywiście ograniczony w porównaniu z inicjaty-
wami prywatnych inwestorów), autor artykułu uznał towarzystwo budow-
lane tylko za jeszcze jednego gracza na kapitalistycznym rynku mieszkanio-
wym. Administracja tej instytucji miała wiele pochłaniać i być skomplikowa-
na, a  urzędnicy z  natury rzeczy mieli być mniej efektywni od prywatnych 
inwestorów. W rezultacie koszty mieszkań wybudowanych przez towarzy-
stwo miały być niewiele niższe od rynkowych. Aspekty ekonomiczne działa-
nia tej organizacji autor opisał tak:

Jak tu zresztą myśleć o  obniżeniu komornego, kiedy budowanie domów, czy to 
prywatnemu przedsiębiorcy, czy Towarzystwu, zawsze drogo wypadnie. Pla-
ce drogie, a  gdy budować się będą więcej, staną się jeszcze droższymi; robotnik 
drogi i  niewystarczający, gdy zaś przysporzy się roboty, będzie go w  stosunku 
do zapotrzebowania mniej jeszcze, a tym samym i droższym się stanie; materia-
ły budowlane: cegła, drzewo i żelazo, podrożały w ostatnich czasach nadzwyczaj, 
a wszystkie one wzrosną jeszcze w cenach, gdy przyjdzie więcej obstalunków. Co 
najważniejsza zaś, że pieniądz u nas drogi. Towarzystwo kredytowe miejskie bie-
rze 7¼%, prywatni kapitaliści po 7% do 9%, czyli średnio mniej więcej trzeba pła-
cić po 8% od sum wypożyczonych na kupno lub wybudowanie domów; nic więc 
dziwnego, że podobny procent właściciele domów muszą starać się wyciągnąć ze 
swych nieruchomości32.

Nie było jednak okazji do weryfikacji tych tez, gdyż towarzystwo ostatecz-
nie nie zostało założone.

Mechanizm powstawania nowych domów oraz ich wygląd opisał publi-
cysta „Kłosów” w artykule O rozdrobnieniu własności nieruchomej w Warsza-
wie33 w końcu 1872 roku. Przede wszystkim autor narzekał na wysoki (wręcz 
szkodliwy) koszt pożyczek na budowę. Budujący musieli brać także te naj-
gorsze, najwyżej oprocentowane pożyczki (oferowane, jak zauważano, przez 
Żydów), przez co ich spory zysk ulegał redukcji, a potrzeba spłaty pożyczek 
zmuszała do odsprzedawania domów. Byli więc oni nie tyle właścicielami 
domów, ile „właścicielami długów na nich ciążących”. W stosunkach między 
właścicielem domu a  lokatorami tworzyło się zamknięte koło, polegające 
z jednej strony na stałym podwyższaniu komornego (potrzeba zwrotu kapi-
tału z pożyczek i kolejnych odsprzedaży domu), a z drugiej na nadmiernym 
i niedbałym użytkowaniu mieszkań, co skutkowało przedwczesnym ich zu-
życiem. Oprócz tych okoliczności publicysta wskazał na problem zbyt małej 
liczby domów w mieście, a nawet spadku ich liczby, choćby przez wyburze-
nia pod esplanadę Cytadeli, oraz marazm panujący na rynku budowlanym. 
Wspomniał także nowe inicjatywy budowy domów robotniczych na Powiślu 

32 A. Makowiecki, Towarzystwo budowlane, „Tygodnik Ilustrowany”, 25 sierpnia (6 września) 1873, t. 12, 
seria 2, nr 297, s. 119.

33 R. Buczyński, O rozdrobnieniu własności nieruchomej w Warszawie, „Kłosy”, 30 listopada (12 grudnia) 
1872, r. 15, nr 389, s. 397 oraz „Kłosy”, 7 (19) grudnia 1872, r. 15, nr 390, s. 408–410.
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w latach sześćdziesiątych, potem zaś przy ul. Pańskiej34, które nie doprowa-
dziły do zmian na rynku mieszkań ze względu na niedużą liczbę lokali zbu-
dowanych w ramach tych inicjatyw. Problem mieszkań robotniczych został 
ukazany jako jedna z wielu form wyzysku robotników przez wielki kapitał, 
a jego rozwiązanie przedstawiano jako obronę przed tym wyzyskiem. Autor 
proponował, by państwo budowało tanie mieszkania dla urzędników lub 
też pomagało inwestorom, by banki wspierały tę akcję kredytami, a majętni 
właściciele domów obniżali czynsz. W sumie jednak uznał, że wszystkie te 
inicjatywy mogą okazać się niewystarczające, by zmienić sytuację na rynku. 
Jego zdaniem potrzebna była więc ostatecznie w  Warszawie masowa akcja 
zrzeszania się lokatorów kamienic w spółki akcyjne, a kapitał z nich służył-
by uwłaszczaniu mieszkańców, co było zgodne z kierunkiem reform, które 
postulowano w  debatach niemieckich w  końcu lat sześćdziesiątych35. Jakie 
domy miałyby powstawać? Autor, wyraźnie pod wrażeniem angielskich 
niedużych domów szeregowych, opowiedział się przeciw wielkim kamieni-
com o kilkuset lokatorach, które zaczęły się już pojawiać w mieście, a za nie-
dużymi domami, w których mieszkałaby jedna rodzina na każdym piętrze. 
Podobna tendencja dominowała w Niemczech aż do lat dziewięćdziesiątych: 
kamienice wielorodzinne były uznawane co najwyżej za malum necessa-
rium36. Wspomniane domki mogły powstawać nawet w centrum miasta, gdyż:

W żadnym z wielkich miast Europy nie znajdujemy tak wiele obszaru jak w War-
szawie, w samym środku miasta, źle, albo wcale niezabudowanego; wpośród na-
wet posesji zabudowanych wiele jest jeszcze pustych przestrzeni, widocznie tyl-
ko dla swobodniejszego rozrzucania śmieci przeznaczonych; nadto teraz jeszcze 
widzieć można w  samym środku miasta stawiane fronty domów jednopiętrowe 
lub parterowe37.

Reasumując: autor tego ważnego artykułu okazał się – mimo realizmu 
w  ocenie reformy mieszkaniowej w  Warszawie – wielkim optymistą, jeśli 
chodzi o alternatywne plany zabudowy miasta. Nie zauważył, że w mieście 
brak było jeszcze wielkich kapitalistów zainteresowanych dobrem publicz-
nym, a grupy lokatorów były zbyt ubogie, by zrzeszać się w spółki mogące 
realnie przeciwstawić się kryzysowi mieszkaniowemu.

Złagodził ten kryzys, jak wspomniałem, krach finansowy w  Europie, 
choć w  literaturze dotyczącej Niemiec wskazuje się także na taki czynnik, 
jak mniejsza siła przyciągania przybyszy do miast, a  więc niższy przyrost 
demograficzny na przykład w Berlinie38. O wzrastającym po 1873 roku ruchu 
budowlanym wspominała „Kronika Rodzinna”, choć nadal jeszcze twierdzo-

34 O budownictwie robotniczym całego omawianego okresu por. J. Roguska, Architektura i budownictwo… 
35 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 46–48.
36 Tamże, s. 81.
37 R. Buczyński, O rozdrobnieniu własności nieruchomej w Warszawie, „Kłosy”, 7 (19) grudnia 1872, r. 15,  

nr 390, s. 409.
38 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 55.
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no, że rentowność budowy domów spadła39. Pojawiły się też cieplejsze słowa 
na temat kamieniczników, których problemy finansowe stawały się tematem 
publicystyki:

[N]ie chcemy […] się zastanowić, na przykład nad tym, że nie każdy kamienicznik 
jest milionerem, że dochód z lokali stanowi całe jego i rodziny utrzymanie, że nad-
to wiszą nieraz ciężary na tym domu, które tylko wpływem z lokali zaspokojone 
być mogą. Gdy więc szanowni moi współkoledzy nie zechcą płacić regularnie, 
albo, co teraz zwłaszcza ciągle się zdarza, nie zechcą płacić wcale, korzystając 
z powolności jurysdykcji obecnej w tego rodzaju zajściach między właścicielami 
a  lokatorami, to skończy się na tym, że lokator się nie wzbogaci, ale właściciela 
diabli wezmą40.

Wysokie komorne tłumaczono wysokimi cenami ziemi w  centrum mia-
sta oraz słabością rozwoju peryferii – ludzie woleli tłoczyć się w  centrum 
niż mieszkać w słabo skomunikowanych rejonach, bez wodociągu41 itp., ale 
i spekulacją budowlaną (wzmianki o niej widoczne były już w poprzednio cy-
towanych artykułach). Na koniec wspominano o ważnym nowym aspekcie: 
rozwój higieny mieszkań pozwala budować mniejsze lokale o  tak wysokiej 
jakości, jak duże mieszkania wcześniejszych dekad42. 

Wątek higieniczny pojawił się w tym czasie nie po raz pierwszy, o zdro-
wotności miasta pisał już wcześniej na przykład Karol Gregorowicz43, ale 
to w tej dekadzie zaczął się on rozwijać w publicystyce dotyczącej mieszkal-
nictwa. W 1879 roku powstał wreszcie w Warszawie Podkomitet Sanitarny 
Obywatelski przy prezydencie, czuwający nad stanem sanitarnym miasta44, 
choć na powstanie Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego trzeba było 
czekać aż do roku 1898. Opisanie działalności ruchu higienicznego przekro-
czyłoby ramy tego artykułu. Wspominam o  tym z  uwagi na fakt, że argu-
menty higieniczne przeplatały się odtąd z  ekonomicznymi, a  ruch budowy 
mieszkań dla robotników był motywowany także względami zdrowotności 
(nie tylko samych robotników, ale całego miasta45). Oddźwięk działalności 
tego ruchu oraz wyników pierwszego spisu warszawskiego z 1868 roku wi-
dać w opublikowanym w 1873 roku odczycie architekta Jana Heuricha star-
szego na temat mieszkań robotniczych46. Przeglądowi poddano tu szczegóły 
budownictwa socjalnego w Anglii (domy robotnicze o ścisłych regulaminach 
dla lokatorów), Francji (tzw. cités ouvrières, na przykład to słynne w Miluzie) 

39 Sprawa mieszkań, „Kronika Rodzinna”, 3 (15) maja 1874, t. 2, seria 2, nr 10, s. 145–147.
40 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 21 kwietnia (3 maja) 1877, r. 24, nr 618, s. 283.
41 Wielka akcja kanalizacji Warszawy i budowy sieci wodociągów odbywała się dopiero w następnej dekadzie.
42 Sprawa mieszkań, „Kronika Rodzinna”, 3 (15) maja 1874, t. 2, seria 2, nr 10, s. 145–147.
43 K. Gregorowicz, Warszawa pod względem topograficznym, hygienicznym i  geologicznym, Warszawa 

1862.
44 M. Demel, Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego (1864–1914), Wrocław 1964, s. 48.
45 Temat ten rozwija na gruncie anglosaskim Richard Dennis, Cities in modernity…,  s. 39 i nast.
46 J. Heurich, Jak robotnicy u nas mieszkają, a jak mieszkać mogą i powinni, Warszawa 1873.
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i  Niemczech (towarzystwa budowlane budujące domki, których lokatorzy 
stają się po latach właścicielami). Po omówieniu polskich programów od cza-
sów Staszica autor doszedł do wniosku, że ze względu na brak w Warszawie 
dzielnic typowo robotniczych szansą na lokalizację domków dla tej grupy lud-
ności są tyły posesji zabudowanych kamienicami. Był to ciekawy i oryginal-
ny pomysł, a także – zdaje się – realny, gdyż wiele posesji nie było wówczas  
całkowicie zabudowanych i istniały na nich liczne ogrody47. Co ważne, autor 
realistycznie zauważył, że brak jest szans na opłacanie funduszu amortyza-
cyjnego przez ubogich lokatorów takich domów. Krytycznie ocenił pomysł 
budowy domków na przedmieściach; przemysł warszawski był wówczas zbyt 
słaby i zbyt skoncentrowany w ścisłym centrum miasta (wpierw głównie na 
Powiślu), by mogło to dojść do skutku. Całość poparta była – jak to często mia-
ło miejsce – dokładnymi wyliczeniami kosztów budowy oraz wysokości czyn-
szu w relacji do realnych budżetów robotniczych.

Kwestia budowy domów robotniczych była omawiana do końca dekady. 
Bolesław Prus w „Ateneum” zwracał na przykład uwagę na niehigieniczność 
powstających domów tego typu oraz pisał o  potrzebie rozszerzenia granic 
miasta i budowie tanich kolejek dojazdowych48. Skupiano się też na nowych 
technologiach budowlanych. Eustachy Petion w broszurce z 1876 roku przed-
stawił kosztorysy budowy tanich domów z murów żwirowych (betonu), ziem-
no-wapiennych i z cegły kutej bez cementu, z którymi to technikami zapoznał 
się we Francji49. Wysuwano też pomysły budowy tanich domów dla samot-
nych kobiet – również jeden z  palących i  charakterystycznych problemów 
Warszawy po powstaniu styczniowym50.

Sytuacja na rynku uległa poprawie, ale to nie znaczy, że problemy zostały 
rozwiązane. Nadal wspominano o wydzielaniu małych klitek na poddaszach, 
by uboga ludność znalazła w nich lokum51, oraz o wzroście komornego52. Alek-
sander Makowiecki zaproponował wprost, by zamożniejsi ludzie wynajmo-
wali mniejsze mieszkania, pozbawione na przykład pomieszczeń reprezen-
tacyjnych, co powtarzano potem – z  trochę innych powodów – w  dyskursie 
higienicznym53. Problemem był bowiem też brak przestrzeni w kamienicach, 
gdzie można było tworzyć mniejsze lokale dla uboższych rodzin.

Proponowano też, by sposób radzenia sobie z  cenami lokali znany z  Pa-
ryża przeszczepić do Warszawy. Miałoby powstać biuro statystyczne, które 
informowałoby magistrat m.in. o liczbie niewynajętych lokali i gdy liczba ich 
spadałaby poniżej 5%, TKM miałoby udzielać tanich kredytów dla nowo bu-

47 A. Łupienko, Kamienice…, s. 169 i nast.
48 B. Prus, felieton w  „Ateneum”, listopad 1877, t. 4, z. 2, za: tenże, Kroniki, red. Z. Szweykowski, t. 3, 

Warszawa 1954, s. 433–434.
49 E. Petion, O budowie tanich pomieszkań, Lwów 1876.
50 M. Krz., Mieszkania wspólne, „Kronika Rodzinna”, 1879, t. 7, nr 23, s. 705–710.
51 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 5 (17) lipca 1879, r. 29, nr 733, s. 39.
52 A. Makowiecki, Drożyzna mieszkań, „Tygodnik Ilustrowany”, 27 kwietnia (9 maja) 1874, t. 13, seria 2,  

nr 332, s. 298.
53 A. Łupienko, Kamienice…, s. 475–476.
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dujących się domów. Zwiększona konkurencja prowadziłaby do umiarkowa-
nych cen komornego54. O tym, że ten świetny pomysł nie mógł zostać urzeczy-
wistniony, świadczy dużo późniejszy artykuł statystyka Witolda Załęskiego, 
w którym autor narzekał, że wciąż nie ma możliwości uzyskania od magistra-
tu i Rządu Gubernialnego informacji statystycznych na temat wznoszonych 
i burzonych domów oraz wolnych mieszkań55.

Trochę inne ujęcie problemu prezentowało pismo „Ekonomista”. Według 
autora jednego z  artykułów powodem wysokiego komornego była coraz 
większa potrzeba warszawskich lokatorów posiadania dużych mieszkań oraz 
spadek wartości pieniądza pod wpływem m.in. konfliktu rosyjsko-tureckiego 
z lat 1877–187856. W serii artykułów w tym samym piśmie Antoni August Eger 
wywodził bardziej szczegółowo wzrost komornego właśnie z podaży i jakości 
pieniądza na rynku w ciągu ostatnich kilku wieków57.

Lata osiemdziesiąte

O tym, że sytuacja na rynku mieszkaniowym się uspokoiła, świadczy spadek 
zainteresowania prasy tą kwestią w ósmej dekadzie XIX wieku. W większym 
stopniu skupiano się na sprawach higieny, do czego asumpt dały rewolucyjne 
odkrycia Roberta Kocha, a na gruncie warszawskim pisma Witolda Załęskie-
go. Już w poprzedniej dekadzie na łamach „Ekonomisty” referował on wyniki 
wspomnianego warszawskiego spisu mieszkaniowego z 1868 roku58. Podobne 
spisy stały się ważnym narzędziem dla teoretyków i działaczy ruchu miesz-
kaniowego wpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Niemczech. W 1861 roku 
wykonano w Berlinie pionierską Berliner Volkszählung, w której znalazły się 
dane na temat mieszkań. W 1882 roku przeprowadzono w Warszawie analo-
giczną ankietę dotyczącą ludności i zabudowań, której opublikowane wyniki 
wykazały ogromną liczbę mieszkań najmniejszych i małych w strukturze lo-
kalowej miasta59. 

Tematem przewijającym się na łamach prasy tych lat była idea budowy 
wielomieszkaniowych kamienic o  wspólnej własności. Zasada była taka, że 
poszczególne rodziny miały mieć prawo własności oddzielnych lokali. Ten 
oczywisty z  dzisiejszego punktu widzenia pomysł był w  tamtych czasach 
niewykonalny, gdyż hipoteka nie przewidywała własności lokali, a  jedynie 

54 Kiedy będziemy mieli tanie mieszkania, „Przegląd Tygodniowy”, 28 września (10 października) 1875, r. 10, 
nr 41, s. 481–482.

55 W. Załęski, Sprawa mieszkaniowa w większych miastach, „Przegląd Techniczny”, 11 lutego 1904, nr 6,  
s. 73–75.

56 J.R. Wiland, Środek ekonomiczny do obniżenia cen najmu mieszkań w  Warszawie, „Ekonomista”,  
24 kwietnia (6 maja) 1879, r. 2, nr 18, s. 6–7.

57 A.A. Eger, Kwestia drożyzny mieszkań, „Ekonomista”, 1 (13) maja 1879, r. 2, nr 19, s. 2–4 oraz 8 (20) maja 
1879, r. 2, nr 20, s. 1–4 oraz 15 (27) maja 1879, r. 2, nr 21, s. 1–3 oraz 22 maja (3 czerwca) 1879, r. 2, nr 22, 
s. 1–3.

58 W. Załęski, Rys statystyki porównawczej miasta Warszawy, cz. 1: Statystyka zabudo wań i  ludności, 
„Ekonomista”, 1871, r. 6, z. 11, s. 634–654 oraz 1871, r. 6, z. 12, s. 699–712.  

59 Rezultaty spisu jednodniowego ludności miasta Warszawy 1882 r., cz. 1, Warszawa 1883 oraz cz. 2, 
Warszawa 1884.
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własność (jednej osoby lub grupy współwłaścicieli) całej parceli i nierucho-
mości60. Niemniej podejmowano próby nowej organizacji własnościowej, na 
przykład w przypadku jednego z domów przy ul. Marszałkowskiej61. Wzorem 
była znów Anglia, gdzie rodziny posiadały bardzo często akt własności miesz-
kania, tam jednak wynikało to z faktu, że zabudowa mieszkaniowa była typu 
szeregowego.

Ważny artykuł pt. O  nabywaniu i  budowaniu domów wydrukowało cza-
sopismo „Inżenierja i  Budownictwo” w  1881 roku62. Przedstawiono w  nim 
kulisy budowy domów w  mieście. Opisano różne sposoby realizacji takiego 
przedsięwzięcia, w tym trudne relacje „entreprenera” i budowniczego, oraz 
zwrócono uwagę na ważny aspekt dotyczący budowy domów wyłącznie na 
sprzedaż z  zyskiem. Ukryte wady budowy (spowodowane zbyt tanimi roz-
wiązaniami) pozwalały – zdaniem autora – na dodatkowy zysk nieuczciwego 
inwestora, co miało wychodzić na jaw po ostatecznych kalkulacjach dochodo-
wości nieruchomości robionych przez nowego właściciela tak zbudowanego 
domu. Motyw ten pojawi się z całą siłą kilkanaście lat później.

W połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się informacje o nadmiarze do-
mów. Kapitały, które po 1873 roku rzuciły się na rynek nieruchomości, do-
prowadziły do nadprodukcji mieszkań. Fakt ten mógłby się przyczynić do 
rozwiązania wielu opisywanych tu problemów (o  zatrzymaniu się wzrostu 
komornego informowano w  „Prawdzie”63), gdyby nie to, że nadprodukcja ta 
dotyczyła mieszkań większych, ulokowanych we frontowych częściach ka-
mienic. Małych mieszkań, których i  tak było najwięcej, nadal brakowało64. 
W  związku z  tym nie prowadziło to do realnego obniżenia komornego65. 
Niemniej nadal w  obronę brani bywali kamienicznicy, którym teraz doszło 
jeszcze jedno zmartwienie: obowiązek przyłączania na własny koszt nieru-
chomości do tworzonej właśnie sieci kanalizacyjnej66, a także plaga lokatorów 
niepłacących komornego, których trudno było wyrzucić67. W związku z tym 
snuto nawet plany zawiązania stowarzyszenia, którego celem miało być ubez-
pieczanie od niewypłacalnych lokatorów68.

Głosem w dyskusji nad racjonalizacją budowy kamienic dochodowych był 
artykuł architekta Jana Hinza69, który porównał plany domów w  Warszawie 
oraz w  Wiedniu i  doszedł do wniosku, że uproszczenie bryły budowli może 
skutkować nie tylko pięknem, ale i  niższym kosztem budowy. Ten sam autor 

60 A. Łupienko, Kamienice…, s. 130.
61 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 30 czerwca (12 lipca) 1883, r. 37, nr 941, s. 30; por. też Miejskie pokłosie, 

„Kłosy”, 3 (15) stycznia 1885, t. 40, nr 1020, s. 47.
62 O nabywaniu i budowaniu domów, „Inżenierja i Budownictwo”, 20 stycznia (1 lutego) 1881, nr 51, s. 21–22.
63 A.C., Budżet Warszawy, „Prawda”, 11 listopada (30 października) 1882, r. 2, nr 45, s. 532.
64 „Tygodnik Ilustrowany”, 15 (27) września 1884, t. 4, seria 4, nr 91, s. 199.
65 „Tygodnik Ilustrowany”, 10 (22) sierpnia 1885, t. 6, seria 4, nr 13, s. 119.
66 Miejskie pokłosie, „Kłosy”, 8 (20) września 1888, t. 47, nr 1212, s. 183.
67 „Tygodnik Ilustrowany”, 11 (23) stycznia 1886, t. 7, seria 4, nr 160, s. 55.
68 „Tygodnik Ilustrowany”, 11 (23) kwietnia 1887, t. 9, seria 4, nr 225, s. 278.
69 J. Hinz, Plany domów mieszkalnych warszawskich i zagranicznych, „Przegląd Techniczny”, styczeń 1881, 

r. 13, nr 1, s. 13–14 oraz luty 1881, r. 13, nr 2, s. 41–42.
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rok później na łamach „Przeglądu Technicznego” zajął się także promowaniem 
budowy jednorodzinnych domków dla pracowników fabryk (nazwanych rze-
mieślnikami). Zestawił rzuty domów z  różnych krajów i  doszedł do wniosku, 
że rodzimi fabrykanci będą raczej zainteresowani domami parterowymi, a nie 
piętrowymi, jak na Zachodzie, gdyż ceny ziemi w Królestwie Polskim są niższe. 
Świadczyło to o tym, że autor raczej nie doceniał skali problemu w Warszawie70. 

Koniec dekady przyniósł relację z odczytu prawnika Adolfa Suligowskiego71, 
którego treść opublikowano potem w formie książkowej pt. Kwestia mieszkań72. 
Autor, prawnik i działacz miejski, opisał w swoim ważnym dziele stan sanitar-
ny Warszawy, zwracając uwagę na zabudowywanie wolnych placów w mieście 
i  wysokie mury kamienic. Podstawą wywodów była kwestia przeludnienia 
mieszkań, którą po raz pierwszy tak dobitnie przedstawiono (był to newral-
giczny punkt narracji debat zachodnich od ich zarania). Autor wspierał swo-
je wnioski statystykami ze spisu mieszkaniowego w  1882 roku. Publikacja ta 
świadczyła o tym, że Suligowski przyswoił sobie idee higieniczne. Autor starał 
się wyliczyć, jak duża część ludności miasta żyje w złych warunkach, i wyszło 
mu, że aż dwie trzecie, zaś ponad 17% mieszkań było według niego bezwzględ-
nie niezdrowych (głównie lokale w  suterenach i  na strychach, zamieszkane 
przez jedną szóstą warszawiaków)73. Szokujące dane przyniosły też statystyki 
dotyczące doświetlenia mieszkań, wskazujące na niezdrowe pod tym wzglę-
dem warunki panujące w sporej części lokali. Następnie autor poruszył temat 
komornego, które okazało się wyższe w liczbach bezwzględnych niż w Paryżu 
czy Londynie74, co musiało zakrawać na absurd, a było rezultatem braku poli-
tyki mieszkaniowej w Warszawie. Wysokie ceny komornego sprawiły, że naj-
liczniejsze lokale w 1882 roku (prawie połowa, podobnie jak wynikało ze spi-
su w 1868 roku) to były mieszkania jednopokojowe. Zły stan mieszkań nie był 
już tylko problemem społecznym czy ekonomicznym, w ujęciu Suligowskiego 
i higienistów był to też problem zdrowotny, co autor poparł statystykami umie-
ralności w różnych miastach i warstwach społecznych (siłą rzeczy głównie na 
zachodzie Europy, gdzie takie statystyki były liczne). Stan zdrowotny mieszkań-
ców przekładał się na gospodarkę, o czym autor także wspominał75. Poruszony 
został też wątek moralnego prowadzenia się tej ludności, która nie dyspono-
wała lokalami znośnej jakości76. Nędzy małych mieszkań towarzyszyło mar-
notrawstwo przestrzeni w  apartamentach bogatszych mieszkańców miasta, 
zwłaszcza wspomniane już niepotrzebne wielkie salony, które projektowano 
w dobrze nasłonecznionych częściach domu ze szkodą dla ciasnych i ciemnych 
sypialni, co było złym zwyczajem pod względem zdrowotnym77.

70 Tenże, Domy mieszkalne dla rzemieślników, „Przegląd Techniczny”, styczeń 1882, t. 15, s. 8–10.
71 „Tygodnik Ilustrowany”, 8 (20) kwietnia 1889, t. 13, seria 4, nr 329, s. 253.
72 A. Suligowski, Kwestya mieszkań, Warszawa 1889.
73 Tamże, s. 19.
74 Tamże, s. 24.
75 Tamże, s. 35–37.
76 Tamże, s. 38–42.
77 Tamże, s. 44–46.
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Winą za ten stan rzeczy autor obarczał szybki napływ do Warszawy no-
wych mieszkańców i wykorzystanie tego przez właścicieli domów w celu pod-
noszenia komornego78. Poza tym – najwyraźniej za cytowanym „Ekonomistą” 
– przyczyny upatrywał w spadku wartości pieniądza i spekulacji. Oprócz tego 
winny był niedobór mniejszych mieszkań na rynku oraz ich opłakany stan. 
Remedium na te problemy widział autor nie w zapomogach dla biednych, któ-
re podnoszą tylko cenę komornego z uwagi na wzrost popytu, ale w rozwoju 
konkurencji na rynku, który można osiągnąć poprzez budowę dużej liczby 
domów przyzwoitej jakości o umiarkowanej wysokości czynszu, a także w po-
prawieniu stanu istniejących już małych mieszkań (a nie ich zamykaniu, co 
postulowano po każdej kontroli mieszkań warszawskich). Oprócz tego nale-
żało według niego działać na rzecz podniesienia wykształcenia i świadomości 
higienicznej ludności i stanu sanitarnego samego miasta. Reasumując, widać 
więc, że autor nie przedstawił nowej diagnozy przyczyn istniejących proble-
mów ani nie proponował nowych rozwiązań. Jego rola polegała na zwróceniu 
w obrazowy i dosadny sposób uwagi na główne bolączki mieszkaniowe i na 
popularyzacji tej kwestii. Omawiana książeczka jest też ważnym świade-
ctwem na temat miasta w okresie jego szybkiego rozwoju i zabudowywania. 
Autor przewidział słusznie kierunek tego rozwoju i  uczulił odbiorców na 
konsekwencje tworzenia podwórek studni.

 
Lata dziewięćdziesiąte

Artykuły z  początku dziewiątej dekady XIX wieku to echa książki Suligow-
skiego, gdzie podkreślono na przykład problem z  nawykami robotników 
w  kwestii wynajmowania i  użytkowania mieszkań79. Rozwój przestrzenny 
miasta oraz rozbudowa sieci tramwajów konnych prowadziły do odnowienia 
postulatów budowy domów robotniczych na przedmieściach, co było wcześ-
niej mało realne80. W  dekadzie tej pojawił się jednak nowy problem, jakim 
było otaczanie miasta od 1883 roku pierścieniem fortów, których esplanada 
wykluczyła rozwój poza linię dawnych tzw. wałów Lubomirskiego, choć jed-
nocześnie udało się nieco poszerzyć granice miasta w 1889 roku81. 

Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł nowe miejsce, gdzie można było de-
batować. W 1888 roku przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Popierania 
Rosyjskiego Przemysłu i Handlu powstała Sekcja Techniczna, której członko-
wie (inżynierowie różnych specjalności, także budowlanych) wysuwali nowe 
propozycje podczas dyskusji i odczytów w siedzibie Muzeum Przemysłu i Rol-
nictwa przy Krakowskim Przedmieściu82.

78 Tamże, s. 51–57.
79 Mieszkania sprawą społeczną, „Tygodnik Ilustrowany”, 3 (15) marca 1890, t. 1, seria 5, nr 11, s. 170–171.
80 Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany”, 1 (13) grudnia 1890, t. 2, seria 5, nr 50, s. 391.
81 M. Nietyksza, W. Prus, Zmiany w układzie przestrzennym Warszawy, w: Wielkomiejski rozwój Warszawy 

do 1918 r., red. I. Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1973, s. 32–33.
82 J. Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r., t. 2, Słownik polskich 

stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r., Warszawa 2005, s. 152–159.
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W roku 1891 przeprowadzono ankietę sanitarną mieszkań warszawskich, 
opublikowaną w „Zdrowiu”83, która ożywiła nurt debat higienicznych w mie-
ście. „Tygodnik Ilustrowany” jeszcze przed jej przeprowadzeniem przewidy-
wał odkrycie niezdrowych mieszkań nawet w  bogatych kamienicach, zacie-
nionych coraz wyższymi murami oficyn (problem znany już Suligowskiemu)84. 
Po publikacji wyników wyszło na jaw przeludnienie kamienic warszawskich 
(i ich duże rozmiary: średnia 100 lokatorów na dom). Jednocześnie informo-
wano, że już od kilku lat notuje się spadek aktywności budowlanej, wywołany 
wspomnianą wcześniej nadprodukcją85. 

Lata te przyniosły także refleksje na temat milionów rubli corocznie pła-
conych i  przepłacanych – w  porównaniu z  innymi miastami – na komorne, 
co powodowało, że odżył pomysł domów z wieloma właścicielami poszczegól-
nych lokali86. Zwrócono tym razem jednak uwagę na zalety dotychczasowego 
systemu wynajmu lokali: można je było zmieniać wraz ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami finansowymi i  zarobkowymi lokatorów. Innym rozwią-
zaniem problemu z nadmiernym komornym małych lokali był pomysł dzie-
lenia większych mieszkań na mniejsze już na poziomie projektu, ale uznano, 
że rutyna w projektowaniu domów to uniemożliwia87. Nadal też rozwiązanie 
widziano w zabudowie peryferii:

Domów, jak najwięcej domów, potrzeba Warszawie! Gdy zabuduje ona olbrzymie 
przestrzenie, które dziś na krańcach jej służą tylko za arenę dla grających w «palan-
ta» albo (o ile są porosłe chwastami) za pastwisko dla kóz żydowskich i gdy dzięki 
tramwajom odległe dzielnice połączą się ze śródmieściem i niejako zbliżą do niego 
– kwestia mieszkaniowa sama przez się będzie rozwiązana88.

W 1896 roku na temat mieszkań wypowiedział się „Głos”, referując wyniki 
spisu z 1891 roku, odczyt architekta Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego oraz ar-
tykuł Józefa Tchórznickiego i Rajmunda Wojnicza na temat zbadanej przez nich 
jednej z wielkich kamienic koszarowych89. Publicysta „Głosu” zaczął od rozwa-
żań na temat charakteru rasy słowiańskiej, która rzekomo ma we krwi tłocze-
nie się w swoich siedzibach i domach (przykładem miejskim były tu kamienice 
koszarowe, a wiejskim czworaki)90. Wnioski płynące z referowanych publika-

83 J. Polak, Ankieta sanitarna w  sprawie mieszkań warszawskich, „Zdrowie”, marzec 1891, s. 89–94. Na 
jej podstawie powstała też broszura, wcześniej publikowana w  tym samym piśmie: M. Ciemniewski, 
O  mieszkaniach biedniejszej ludności m. Warszawy na podstawie rezultatu spisu mieszkań z  roku 1891, 
Warszawa 1894.

84 Kronika z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany”, 23 lutego (7 marca) 1891, t. 3, seria 5, nr 62, s. 158.
85 Kronika z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany”, 5 (17) października 1891, t. 4, seria 5, nr 95, s. 253.
86 Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany”, 10 (22) lipca 1893, t. 8, seria 5, nr 187, s. 62.
87 Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany”, 25 lutego (9 marca) 1895, t. 11, seria 5, nr 10, s. 164.
88 Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany”, 15 (22) lipca 1895, t. 12, seria 5, nr 30, s. 62.
89 J. Tchórznicki, R. Wojnicz, Jeden z  największych domów w  Warszawie, „Zdrowie”, sierpień 1895, t. 11,  

nr 119, s. 271–278 oraz „Zdrowie”, wrzesień 1895, t. 11, nr 120, s. 321–332 oraz „Zdrowie”, październik 
1895, t. 11, nr 121, s. 359–371.

90 Z[ygmunt] Was[ilewski], Mieszkania dla robotników, „Głos”, 29 (17) lutego 1896, r. 11, t. 1, nr 9, s. 209–210.
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cji, postulujące budowę niedużych własnościowych domków robotniczych 
na wzór angielski, zostały tu podane w wątpliwość z powodów obyczajowych, 
zgodnie z przedstawioną charakterystyką Słowian. Tym autor tłumaczył brak 
willi na peryferiach Warszawy, nie zwracając uwagi na oczywisty powód, czyli 
istnienie esplanady fortów wokół miasta. Podkreślono fakt, że najmniejsze lo-
kale o najgorszej jakości wychodziły najdrożej w przeliczeniu na metraż, a więc 
opłacały się też najbardziej właścicielom. To ważne odkrycie Tchórznickiego 
i Wojnicza zagościło na dobre w debacie publicznej tych lat.

Innym istotnym wątkiem debaty, powtarzającym się już od dawna, był 
stosunek budżetu rodzinnego do ceny komornego. Zdrowe proporcje wyno-
sić miały jeden do sześciu (komorne nie powinno przekraczać jednej szóstej 
budżetu), co przy panującej „lichwie” w budownictwie było trudne do osiąg-
nięcia91. Następną kwestią była nagminna polityka brania sublokatorów przez 
rodziny robotnicze, co również było stałym motywem w dyskusji mieszkanio-
wej92. Krytykowano też rady udzielane w  kwestii meblowania i  organizacji 
życia w mieszkaniu, jakich udzielali przejęci ideami higienicznymi działacze. 
Zwracano bowiem, jak niegdyś, uwagę, że kształt mieszkań jest wynikiem 
projektu domu, na który lokatorzy nie mają wpływu93. 

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły kolejny żywiołowy napływ ludności do 
Warszawy  (liczba mieszkańców wzrosła o ponad 200 tysięcy, z 455 tysięcy do 
686 tysięcy94, innymi słowy było to najbardziej dynamiczne pod tym względem 
dziesięciolecie) oraz ożywienie na rynku nowych kamienic. W roku 1896 ujaw-
niono nową „rewelację”: zdemaskowanie mechanizmu rozwiniętej już znacznie 
w stosunku do lat siedemdziesiątych spekulacji budowlanej. Autorem artyku-
łów publikowanych na ten temat na łamach „Niwy”, a później wydanych w jed-
nej broszurce pt. Lichwa w budownictwie, był Władysław Koleżak95. Broszurę 
tę omówiłem już w innym miejscu96, tutaj ograniczę się więc do skrótu. Inwe-
stor miał według niej zatrudniać majstra budowlanego, którego uzależniał od 
siebie finansowo. Budowa miała przebiegać z  pogwałceniem prawa budowla-
nego, czego celem było ograniczenie kosztów, a gotowy dom, licho zbudowany, 
za to bogato dekorowany i wysoko ubezpieczony, był szybko sprzedawany jako 
pełnowartościowy produkt. Wcześniej zaś na jego księgę hipoteczną brany 
był wysoki kredyt z TKM, z którego realizowano kolejne przedsięwzięcia bu-
dowlane, na podobnych zresztą zasadach. Inna publikacja z roku następnego, 
pod złowieszczym tytułem Domy się walą97, przynosiła dalsze szczegóły tego 
procederu. Gdzie indziej podkreślono znów kwestię zbyt szybkiego oddawania 
kamienic do użytku98. Trochę później zaś pojawił się artykuł, który to właśnie 

91 E. Dutlinger, Kwestia mieszkań, „Przegląd Tygodniowy”, 7 (19) czerwca 1897, r. 32, nr 25, s. 293–294.
92 Por. np. S. Koszutski, Mieszkania dla robotników, „Głos”, 30 (18) kwietnia 1898, r. 13, nr 18, s. 422–425
93 Budowniczowie a lokatorzy, „Przegląd Tygodniowy”, 9 (21) listopada 1896, r. 31, nr 47, s. 525–526.
94 M. Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 27.
95 W. Koleżak, Lichwa w budownictwie, Warszawa 1896.
96 A. Łupienko, Kamienice…, s. 141–142.
97 Domy się walą, „Przegląd Tygodniowy”, 15 (27) listopada 1897, r. 32, nr 48, s. 546–547.
98 Artykuł niezatytułowany, „Tygodnik Ilustrowany”, 6 (18) lipca 1896, t. 14, seria 5, nr 29, s. 560.



160

Aleksander Łupienko

na barki budowniczych zrzucał część winy za zaistniałą sytuację (prowadzą za 
dużo budów naraz, a to w ich rękach jest nadzieja na poprawę sytuacji). Był to 
jednak głos odosobniony99. Przytoczona publikacja na temat lichwy z pewnoś-
cią opisywała realne praktyki inwestorów, podobne konstatacje można znaleźć 
w późniejszym o kilkanaście lat niemieckim podręczniku Rudolfa Eberstadta100.

Te publikacje wzmocniły tylko argumenty na rzecz budowy domów dla ro-
botników. Ważnym źródłem inspiracji była utworzona w końcu poprzedniej 
dekady we Francji Société des Habitations à Bon Marché. Idea tej instytucji 
była dalekosiężna, nie stawiała ona bowiem sama domów, ale wspierała ini-
cjatywy prywatne, na przykład stowarzyszeń budowlanych, mające na celu 
budowę tanich mieszkań, których właścicielami mogli stać się robotniczy lo-
katorzy już po kilkunastu latach. Jej działanie polegało też na popularyzacji 
całej idei w prasie i na to kładziono spory nacisk. Autor artykułu na ten te-
mat zwrócił też uwagę na prawa państwowe ułatwiające rozwój takich inicja-
tyw101. W innym miejscu ekonomista Stanisław Koszutski omówił rozwiąza-
nia z Francji, Anglii, USA i Niemiec, grupując je według modelu budowanych 
domów robotniczych (bloki o wielu mieszkaniach lub domki)102.

Nie ograniczano się oczywiście do ukazywania pozytywnych przykładów 
z  zagranicy, ale proponowano własne. Na łamach „Niwy” zaproponowano 
podmiejskie osiedla domków dla pracowników kolei, których lokatorzy ku-
powaliby jednocześnie ubezpieczenia na życie. Opłaty komornego miały być 
przekazywane na fundusz amortyzacyjny, a  w  przypadku śmierci lokatora 
suma z ubezpieczenia szłaby na wykup mieszkania od towarzystwa budow-
lanego, które było do tego momentu jego formalnym właścicielem. W  ten 
sposób kwoty z  komornego przeznaczano by na spłacenie mieszkania. To 
rozwiązanie, co sam autor przyznawał, miało rację bytu tylko dzięki temu, że 
domy mogły powstać za miastem, a ich lokatorami były osoby nie najgorzej 
sytuowane materialnie103. Inna propozycja obejmowała higieniczne rozwią-
zanie bloków mieszkaniowych dla robotników. Krytyka tego typu architektu-
ry opierała się między innymi na opisywaniu złego wpływu jego ciemnych 
i  brudnych korytarzy na zdrowie. Proponowano więc budowę domów o  ot-
wartych galeriach łączących poszczególne lokale oraz klatki schodowe104. Ta-
kie rozwiązanie znane było z wielu miast środkowoeuropejskich, na przykład 
z Wiednia, Budapesztu i Lwowa, jednak klimat warszawski mu nie sprzyjał. 

99 T. Lembke, Budowniczowie i budowle, „Przegląd Tygodniowy”, 18 (30) lipca 1898, r. 33, nr 31, s. 359–360 
oraz 25 lipca (6 sierpnia) 1898, r. 33, nr 32, s. 366–367.

100 Chodzi o  Handbuch des Wohnungswesens R. Eberstadta z  1909 roku, por. N. Bullock, J. Read, The 
Movement…, s. 167–169.

101 S. Bukowiecki, Tanie mieszkania we Francji, „Głos”, 19 (7) czerwca 1897, r. 12, nr 25, s. 608–610.
102 S. Koszutski, Mieszkania dla robotników, „Głos” z 23 (11) kwietnia 1898 r., r. 13, nr 17, s. 399–401 oraz 

„Głos” z 30 (18) kwietnia 1898 r., r. 13, nr 18, s. 422–425. Na temat tych rozwiązań por. też Stowarzysze-
nia budowlane w Niemczech, „Przegląd Techniczny”, 14 kwietnia 1910, t. 48, nr 15, s. 196. Dzieliły się na 
stowarzyszenia budujące domy wielorodzinne i odnajmujące mieszkania za niski czynsz oraz budujące 
domy jednorodzinne i sprzedające lokale. Podczas gdy w 1870 roku były w sumie tylko dwa takie stowa-
rzyszenia, to w 1908 roku doliczono się ich 950.

103 H. Michalski, Domy własne, „Niwa”, 16 (28) września 1895, r. 24, nr 24, s. 486.
104 Mieszkania dla ubogich, „Przegląd Tygodniowy”, 27 kwietnia (9 maja) 1896, r. 31, nr 19, s. 221–222.
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Coraz bardziej jednak zdawano sobie sprawę, że problem jest nie do rozwiąza-
nia w warunkach kapitalizmu105. A także, można dodać, w warunkach niechęci 
władz do pomocy w  jego rozwiązaniu, o  czym publicyści z  przyczyn cenzural-
nych nie wspominali. Proponowano więc na przykład wykup i  budowę tanich 
mieszkań przez samo miasto (na tej samej zasadzie, na jakiej upaństwowiona była 
poczta i niektóre koleje), choć było jasne dla wszystkich, że propozycja ta jest uto-
pijna w  warunkach zaboru rosyjskiego. Dlatego ważne były analizy dotyczące 
aspektu ekonomicznego tego zagadnienia. Dla publicystów było już wówczas na 
ogół jasne, że poprawić sytuację może tylko masowa zmiana na rynku, wywołana 
współdziałaniem wielkich instytucji. Znano los wielu inicjatyw domów robotni-
czych, na przykład na Powiślu i przy ul. Pańskiej, które w ciągu kilku lat przeszły 
na własność prywatnych kamieniczników i podzieliły los innych domów miesz-
kalnych106. Dlatego też Stanisław Koszutski z dystansem podszedł do najbardziej 
znanej inicjatywy końca wieku, jaką były domy robotnicze fundacji Wawelberga 
(kropla w morzu potrzeb), którymi zachwycał się m.in. Bolesław Prus107. Dlatego 
też padały propozycje towarzystwa budowlanego, które miałoby kilka milionów 
rubli kapitału, kupowałoby licytowane parcele i budowało z użyciem własnych 
materiałów (na przykład mając własne cegielnie)108.

Początek XX wieku

Początek XX wieku przyniósł pierwsze wnioski z przedsięwzięcia domów Wa-
welberga. Krytykowano ich model ekonomiczny, zbyt wysoki koszt budowy oraz 
nadmiernie rozbudowane usługi i  urządzenia towarzyszące, takie jak pralnie, 
a także zbyt duże oddalenie od miasta (ul. Górczewska) i zbyt ostre regulaminy dla 
lokatorów109. Dla kontrprzykładu relacjonowano rozwój inicjatyw mieszkanio-
wych w Niemczech, które mogły się wykazać coraz większym rozmachem. Idea 
odgórnie tworzonych towarzystw przegrała tam z oddolnym ruchem powstawa-
nia oddolnych spółdzielni budowlanych, których było w  1899 roku już 60110. Te 
zaś, dzięki swej masowości, mogły pozytywnie wpływać na konkurencję na ryn-
ku. Trzeba dodać, że polityka ta była możliwa dzięki stopniowemu zwycięstwu 
idei interwencjonizmu państwowego w kwestii mieszkaniowej, która zaczęła się 
rozwijać po 1886 roku, m.in. na wzór interwencjonizmu, jaki kanclerz Bismarck 
zaproponował Niemcom w kwestii ubezpieczeń społecznych. Towarzystwa bu-
dowlane otrzymywały pomoc w  postaci tanich kredytów z  coraz liczniejszych 
banków hipotecznych, działał też przykład Frankfurtu nad Menem, nowocześ-
nie zarządzanego przez burmistrza Johannesa Miquela111.

105 Tamże.
106 S. Koszutski, Mieszkania dla robotników, „Głos”, 30 (18) kwietnia 1898, r. 13, nr 18, s. 422–425.
107 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny”, 21 listopada 1897, nr 322, za: tenże, Kroniki, red. 

Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1965, t. 15, s. 216–218.
108 E. Dutlinger, Kwestia mieszkań, „Przegląd Tygodniowy”, 14 (26) czerwca 1897, r. 32, nr 26, s. 307–308.
109 Leon W., Tanie mieszkania, „Głos”, 28 (15) kwietnia 1900, r. 15, nr 17, s. 257–258.
110 Kwestia mieszkań, „Niwa”, 6 (19) października 1901, r. 29, nr 42, s. 660.
111 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 65–66.
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Jeśli chodzi zaś o sytuację w Warszawie, to w publikacjach kontynuowany 
był wątek niehigieniczności mieszkań robotniczych, których realia ukazy-
wały kolejne kontrole instytucji i urzędów miejskich112. Narzekano nadal też 
na komorne, znów marząc o jakimś zbawczym towarzystwie budowlanym113. 
Snuto wciąż refleksje na temat marnowania się komornego, które płacone 
przez 30 lat stanowiło czasem kwotę równą kosztowi mieszkania. Suma ta 
mogła być rzekomo obrócona – z uprzednią pomocą banku lub stowarzysze-
nia ekonomiczno-finansowego – na zakup lokalu własnościowego114. W 1904 
roku teoretyk rachunkowości Henryk Chankowski opublikował nawet pro-
jekt budowy domu o podzielonej własności, z planem, kosztorysem i tabela-
mi amortyzacyjnymi115. Na łamach „Ekonomisty” zaś znany badacz społeczny 
Ludwik Krzywicki wystąpił z  nienowym już projektem, by to miasto miało 
posiadać teren i budować na nim domy dla robotników116. Pomysł ten był na 
czasie, gdyż w  Niemczech dał się właśnie zauważyć trend do wykupywania 
przez gminy terenów w miastach w celu usprawnienia polityki mieszkanio-
wej, m.in. poprzez wydzierżawianie (a nie sprzedawanie) ziemi inwestorom 
budowlanym117. Krytyce poddawano też, jak wcześniej, nadmierną i  coraz 
większą liczbę pięter domów, co było niezdrowe i  niewygodne118 (w  owym 
czasie windy dopiero zaczęły się pojawiać). Prawdziwe wysokościowce miały 
jednak powstać później, w ostatniej dekadzie przedwojennej.

Tymczasem na rynku skończyła się kolejna bańka spekulacyjna. Prasa od 
końca poprzedniej dekady zaczęła donosić o pustych lokalach w różnych częś-
ciach miasta119. Początek XX wieku był rzeczywiście okresem spadku tempa 
przyrostu nowych domów, czego przyczyną był kolejny kryzys gospodarczy. 

Kończąc swoje wywody, chciałbym przytoczyć wnioski jednego z artykułów, 
który ukazał się w „Przeglądzie Tygodniowym” i był niezwykle pesymistyczny. 
Autor stwierdził w nim, że mimo różnych sposobów walki o przyzwoite i w mia-
rę tanie domy robotnicze na zachodzie Europy, sytuacja pozostaje nierozwiąza-
na. Nie sprawdziły się teorie, że przemysł przeniesie się na wieś, poza miasto. 
Nie udało się zażegnać problemu wysokiego komornego w Niemczech i Francji: 
lokatorzy nadal pozostawali bezbronni w obliczu siły owych kamieniczników, 
którzy dzierżyli w rękach monopol i któremu nie zagrażały w większej mierze 
inicjatywy stowarzyszeń budowlanych. Przenosiny do innych mieszkań nic nie 
dawały, słowem, ani towarzystwa budowlane, ani tym bardziej filantropia nie 

112 Np. seria artykułów pt. Jak żyje uboga ludność Warszawy, „Głos”, 10 lutego (29 stycznia) 1900, r. 15, nr 6, 
s. 87–89 oraz 12 (24) lutego 1900, r. 15, nr 8, s. 118–119 oraz 24 (11) marca 1900, r. 15, nr 12, s. 184–185.

113 Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany”, 7 listopada (25 października) 1903, nr 45, s. 897.
114 O dach nad głową, „Niwa”, 4 (17) stycznia 1903, r. 31, nr 3, s. 36.
115 H. Chankowski, Domy udziałowe: przewodnik dla osób chcących mieć mieszkanie własne, Warszawa [1904].
116 K.R.Ż. [Ludwik Krzywicki], Kwestia mieszkań, „Ekonomista”, 8 (21) grudnia 1900, r. 1, nr 38, s. 311–313.
117 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 180–183.
118 W sprawie wysokości domów w miastach, „Przegląd Techniczny”, 27 września (10 października) 1901,  

t. 34, nr 44, s. 403–404.
119 Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany”, 25 lipca (6 sierpnia) 1898, nr 32, s. 619 oraz „Tygodnik 

Ilustrowany”, 18 (5) sierpnia 1900, nr 33, s. 640. Według statystyk z 1891 roku pustych lokali w mieście 
było 2,3%, por. W. Załęski, Sprawa mieszkaniowa w  większych miastach, „Przegląd Techniczny”,  
10 marca 1904, t. 42, nr 10, s. 140.
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mogły sprawić – zdaniem autora – cudu120. Wspomniana klęska ruchu mieszka-
niowego dotyczyła tym bardziej Warszawy. Przy okazji w tym samym artykule 
wspomniano rozwijającą się od niedawna inicjatywę brytyjską budowy miast-
-ogrodów. Ta powszechnie znana idea Ebenezera Howarda była jednak w isto-
cie kapitulacją, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii mieszkaniowej w dużych mia-
stach. Stanowiła bowiem rodzaj ucieczki i tworzenie nowych, zdrowszych i tań-
szych ośrodków miejsko-wiejskich, z dala od centrów przeludnionych miast.

Jednym z takich miast była Warszawa tuż przed pierwszą wojną światową. 
Jej wielkie kamienice sięgały gdzieniegdzie siedmiu pięter, a parcele były za-
budowane aż po granice miasta, nieodległe od centrum i wyraźnie wyznaczo-
ne esplanadą fortów. W 1909 roku pokuszono się o opis miasta i jego kamienic, 
w którym czuć wpływ idei Howarda:

[…] Warszawa stanowi wyjątek wśród wszystkich większych miast Europy i nie ma na-
prawdę dzielnicy estetycznej, zdrowej, ładnie zadrzewionej i wysuniętej poza kamienny 
pierścień śródmieścia. Banalne, koszarowe jej domy, stłoczone w jedną masę i zaludnio-
ne tak, że niejeden z nich odpowiada liczbą swoich mieszkańców małemu miasteczku, 
męczą nas coraz bardziej i coraz większą budzą tęsknotę do form lżejszych i bardziej od-
powiadających wymaganiom piękna, którego wśród murów miejskich tak mało. Archi-
tektura, oddana na usługę spekulującym przedsiębiorstwom i mająca dziś za cel główny 
jak najpopłatniejsze dla kapitału wyzyskanie miejsca, przestała być u nas sztuką121.

Wnioski

Problem mieszkaniowy nie został rozwiązany w Warszawie przez cały opisy-
wany okres, a idea tworzenia nowych zielonych przedmieść była tylko próbą 
ucieczki od problemu. Trzeba jednak przyznać, że wcale nie nierealną, gdyż 
w 1911 roku zniesiono uciążliwe ograniczenia budowlane na esplanadzie for-
tów warszawskich. Powiew nadziei na nowe tereny pod bardziej racjonalny 
rozwój architektury mieszkaniowej można poczuć przy lekturze powstałej 
w  1911 roku broszurki architekta Józefa Holewińskiego pt. Przyszły rozwój 
Warszawy122. Tymczasem symptomem nierozwiązanego problemu miesz-
kaniowego były pewne wydarzenia, które miały miejsce podczas rewolucji 
1905 roku. Okres spontanicznych wystąpień przeciwko władzom zaborczym 
doprowadził do skatalizowania również konfliktu o podłożu ekonomicznym 
między lokatorami a właścicielami domów. W lecie 1905 roku PPS wystąpiło 
z  odezwą do właścicieli domów, by obniżyli komorne o  20%. Egzekwowanie 
tego wezwania wzięli na siebie gdzieniegdzie sami lokatorzy, wymuszając je 
siłą123. Tego typu gwałty na kamienicznikach znane są z relacji z różnych czę-
ści miasta, tam gdzie istniał osobisty kontakt lokatorów z właścicielem domu.

120 Kwestia mieszkaniowa, „Przegląd Tygodniowy”, 6 (19) maja 1900, r. 35, nr 20, s. 193–195.
121 „Tygodnik Ilustrowany”, 9 października 1909, nr 41, s. 840.
122 Józef Holewiński, Przyszły rozwój Warszawy, Warszawa 1911, s. 3–4.
123 H. Kiepurska, Warszawa w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1974, s. 182.
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Debata nad problemem mieszkaniowym Warszawy ciągnęła się przez cały 
opisywany okres. Powtarzały się w niej wciąż podobne wątki, czasem jednak 
pojawiały się nowe. Bodźcem do nich były kolejne ankiety dotyczące miesz-
kań (w latach 1868, 1882, 1891) oraz powstałe na ich bazie pisma problemowe 
znanych działaczy. Ważnym tematem, jaki się pojawił, był wątek higieniczny. 
Oprócz tego stopniowo zaczęto sobie zdawać sprawę z niekorzystnego kształ-
tu dojrzałej kamienicy czynszowej, z ciemnym podwórzem obudowanym wy-
sokimi ścianami oficyn124. W latach osiemdziesiątych zniknął też temat dom-
ków robotniczych stawianych na oddzielnych parcelach w  centrum miasta, 
a pojawiła się idea higienicznie urządzonych bloków robotniczych, z których 
istnieniem musiano się pogodzić.

Dla wszystkich było raczej jasne, że nie można liczyć na państwo rosyjskie 
oraz na kontrolowany przez nie magistrat, gdyż projekty rozwiązania kwestii 
mieszkaniowej w oparciu o władze pozostały nieliczne. A bez współudziału 
władz rozwiązanie problemu było praktycznie niemożliwe, o czym świadczą 
klęski kolejnych prób tworzenia towarzystw budowlanych. Widać też sporo 
chaosu zarówno w propozycjach zgłaszanych w prasie, jak i w ocenie istnieją-
cego stanu. Według jednych idea budowy osiedli robotniczych na przedmieś-
ciach była realna i  potrzebna, dla innych utopijna. Dla jednych ceny ziemi 
w centrum miasta były niskie, dla innych autorów z tego samego okresu – bar-
dzo wysokie. Dlatego ważna była rola ekonomistów, opierających się w swych 
propozycjach na skrupulatnie wyliczanych budżetach, oraz specjalistów od 
kwestii miejskich, takich jak Adolf Suligowski125. 

W Rosji nie podjęto szerzej zakrojonych działań, mających na celu syste-
mowe polepszenie sytuacji mieszkaniowej w miastach. Nie było mowy o legis-
lacji państwowej, którą uchwalono w Wielkiej Brytanii i we Francji (słynne 
loi Siegfried z 1894 roku, wprowadzające zwolnienia podatkowe dla budują-
cych domy o niskim czynszu), a której próby pojawiały się też w Niemczech. 
Tym spowodowana była największa różnica między działaniami podejmowa-
nymi w Królestwie Polskim i na zachodzie Europy. Warszawa nie mogła liczyć 
na nowoczesne potraktowanie tego problemu, nawet za prezydentury So-
kratesa Starynkiewicza, który swe siły i wpływy poświęcił innej, ważnej dla 
ogólnej higieny miasta sprawie – wodociągom i kanalizacji. Programy pomo-
cy robotnikom ograniczone były do pojedynczych prywatnych inicjatyw, zaś 
samo miasto posiadało w Warszawie zaledwie kilka procent nieruchomości, 
chociaż na przykład w Niemczech, dzięki kampaniom wykupu terenów pod 
tanie budownictwo mieszkaniowe, przed 1914 rokiem miasta potrafiły mieć 
we własności ponad 30% ziemi126. Dodatkowo działał tu problem systemowe-
go niedowładu ustroju samodzierżawia, który – szczególnie po rewolucji 1905 
roku – nie widział w robotnikach ofiar kapitalizmu, ale śmiertelnego wroga.

124 Na temat „wyczerpania się” możliwości rozwojowych kamienicy czynszowej w mieście por. A. Łupienko, 
Kamienice…, s. 498.

125 J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowe…, s. 39 i nast.
126 N. Bullock, J. Read, The Movement…, s. 182.
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Jeszcze innym problemem była cenzura, która uniemożliwiała wystosowa-
nie skarg na brak szerszej współpracy ze strony władz. Nie można było też 
najwyraźniej pisać o fortach okalających miasto i esplanadzie, która uniemoż-
liwiała budowę osiedli robotniczych tuż przy granicach miasta w końcu XIX 
wieku. Często więc wolano zrzucać winę na jakieś ukryte spiski kamienicz-
ników lub na przyrodzone właściwości rasy słowiańskiej. To tylko wzmacnia 
wrażenie bezradności i naiwności wielu (choć nie wszystkich!) autorów przy-
taczanej wyżej publicystyki.

Innym obiektywnym problemem w  planowaniu (na papierze) polityki 
mieszkaniowej był niedostatek danych statystycznych, o  czym wspominał 
w  swych tekstach Witold Załęski. W  omawianym okresie przeprowadzono 
tylko trzy spisy, które można nazwać mieszkaniowymi.

Dla porządku trzeba jeszcze dodać, że wspomniane programy rozwijane 
na zachodzie Europy, a  które znane były dzięki warszawskiej prasie, także 
nie doprowadziły do rozwiązania bolączek lokalowych. Były jednak ważnymi 
lekcjami, dzięki którym łatwiej radzono sobie z kwestią mieszkaniową w tych 
krajach w późniejszym czasie. W Warszawie lat niepodległości po 1918 roku 
trzeba było praktycznie zaczynać od zera z programami państwowymi i miej-
skimi, choć istniało już szerokie grono specjalistów w tej dziedzinie, którzy 
doświadczenie, niestety głównie teoretyczne, zyskali dzięki intensywnej de-
bacie prasowej w okresie zaborów.

Warszawska kwestia mieszkaniowa w debacie publicznej  
– streszczenie

Artykuł omawia debatę publiczną na temat kwestii mieszkaniowej w War-
szawie w drugiej połowie XIX w. (do rewolucji 1905 r.), jaką prowadzono na 
łamach prasy oraz w publikacjach monograficznych. Kwestia ta dotyczyła 
głównie problemu zapewnienia dachu nad głową dla warstw uboższych, tj. 
robotników, rzemieślników i gorzej sytuowanej inteligencji. Przedstawione 
zostały główne postulaty dotyczące rozwiązania tego palącego problemu oraz 
opinie na temat takich kwestii jak utworzenie towarzystwa budowlanego, bu-
dowa domów dla robotników (a w ramach tego: czy mają to być domy jednoro-
dzinne, czy bloki mieszkaniowe?), wzorów płynących z miast zachodnich oraz 
roli państwa i miasta. Prezentowane artykuły i broszury wskazują na zbyt da-
leko idący optymizm lub wręcz naiwność wielu z autorów, niemniej zdarzały 
się także projekty dojrzalsze. Niestety sytuacja zaborowa (brak prowadzenia 
polityki mieszkaniowej przez państwo i Magistrat) uniemożliwiała z góry po-
wodzenie wszelkich akcji ingerencji w kapitalistyczny rynek mieszkaniowy. 

Słowa kluczowe: kwestia mieszkaniowa, historia mieszkalnictwa, historia 
Warszawy, zabór rosyjski, debaty prasowe


