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Wiosną tego roku na półkach księgarskich pojawiła się książka Grzegorza 
Piątka o  życiu i  działalności publicznej Stefana Starzyńskiego. Nie jest to 
pierwsza publikacja poświęcona ostatniemu przedwojennemu prezydento
wi Warszawy. Największe osiągnięcia w badaniach nad jego życiorysem miał 
do tej pory Marian Marek Drozdowski. Ten autor pionierskich opracowań 
monograficznych1, a także źródłowych2 swoje badania rozpoczął jeszcze na 
początku lat sześćdziesiątych. Ustalenia tego badacza mogą onieśmielać swo
ją rozległością i wszechstronnością, a na pewno stanowią punkt odniesienia 
dla każdego autora piszącego o  Starzyńskim. Również Grzegorz Piątek nie 
może uniknąć zestawienia swojej pracy z dokonaniami Drozdowskiego.

Książka Piątka podzielona jest na 29 rozdziałów zgrupowanych w trzech 
częściach. Pierwsza poświęcona jest losom Starzyńskiego od narodzin przez 
młodość, służbę w Legionach i aktywność zawodową w odrodzonej Rzeczpo
spolitej aż do lata 1934 roku, gdy został on mianowany komisarycznym pre
zydentem Warszawy. Druga obejmuje lata 1934–1938, gdy sprawował władzę 
w stolicy, z dużym rozmachem mierząc się ze złożonymi problemami, przede 

1 M.M. Drozdowski, Stefan Starzyński prezydent Warszawy 1934–1939, wyd 1, Warszawa 1976, wyd. 2, 
Warszawa 1980; M.M. Drozdowski, Starzyński. Legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, 
Warszawa 2006. 

2 M.in. Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1982; Pieśń o Stefanie 
Starzyńskim. Wybór tekstów literackich, oprac. M.M. Drozdowski, H Szwankowska, Warszawa 1993; 
Chciałem by Warszawa była wielka, oprac. M.M. Drozdowski, J.E. Englert, H. Szwankowska, Warszawa 
1994; Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, oprac. M.M. Drozdowski, t. 1, Warszawa 
2004, t. 2, Warszawa 2008.
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wszystkim społecznymi i urbanistycznymi. Trzecia skupia się na roku 1939. 
Szczególnie uwypuklona zostaje postawa Starzyńskiego po wybuchu II woj
ny światowej, a przede wszystkim czas, w którym sprawował on funkcję ko
misarza cywilnego obrony Warszawy. Taka struktura książki i  rozłożenie 
akcentów nie mogą budzić wątpliwości – podobną znajdziemy też w opubli
kowanej w 2006 roku biografii pióra Drozdowskiego. Jest jasne, że kluczową 
rolę historyczną Starzyński odegrał właśnie jako prezydent Warszawy. Tam 
zdziałał najwięcej, zdołał odcisnąć najsilniejsze osobiste piętno i dzięki temu 
powstała jego legenda. 

Nie zaskakuje również podstawa źródłowa książki Piątka. Obficie wy
korzystał on międzywojenną prasę, publikowane dokumenty, pamiętniki 
oraz wspomnienia. Dokumenty archiwalne zgromadzone w Archiwum Akt 
Nowych, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Muzeum Narodo
wego w Warszawie czy Archiwum Państwowym w Warszawie mają dla jego 
wywodów marginalne znaczenie. Jeżeli zestawić to z podstawą źródłową wy
korzystywaną przez Drozdowskiego, można odnieść wrażenie, że kweren
da dokonana przez Piątka była powierzchowna i  niedokładna. Gdy jednak 
przyjrzymy się sprawie bliżej, dojdziemy do wniosku, że jest to nietrafiony 
zarzut. Publikacje Mariana Marka Drozdowskiego – a  przede wszystkim 
całościowa biografia Starzyńskiego z  roku 2006 – mają charakter w  znacz
nej mierze pretekstowy. Prezentują niezwykle szerokie tło działalności 
prezydenta, na którym on sam momentami się gubi. Drozdowski korzysta 
z dokumentów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Związku Legio
nistów Polskich czy też dokumentacji aktowej pozostałej po przedwojennych 
przedsiębiorstwach miejskich w Warszawie. W gruncie rzeczy nie wnoszą 
one jednak nowych informacji do biografii bohatera, ale służą raczej wzboga
ceniu kontekstu. Drozdowski, pisząc o Starzyńskim, kreśli bowiem barwną 
panoramę całości życia politycznego w kraju i nie tylko. Na przykład, pisząc 
o  roku 1937, Drozdowski przypomina o  bulli Piusa XI Mit brenneneder Sor-
ge lub też o pochodzie pierwszomajowym, który „wskazywał […] na znaczne 
wpływy PPS, Bundu i konspiracyjnej KPP w mieście”3. Wypada przyznać, że 
fakty te są mało istotne z punktu widzenia kariery politycznej Stefana Sta
rzyńskiego. 

Praca Piątka jest skonstruowana inaczej, co uzasadnia skupienie się przez 
niego na źródłach dotyczących bezpośrednio głównego bohatera. Autora 
w znacznie mniejszym stopniu interesuje bowiem świat wokół Starzyńskie
go, a bardziej on sam i piętno, jakie odcisnął na swojej epoce. Jedyne fragmen
ty, w których Piątek pozwala sobie na nieco więcej narracyjnej swobody, są 
poświęcone animowanym przez prezydenta koncepcjom urbanistycznych 
zmian w  Warszawie. Symbolizowały je przede wszystkim wystawy „War
szawa przyszłości” otwarta wiosną 1936 roku oraz „Warszawa wczoraj, dziś, 
jutro” otwarta jesienią 1938 roku. Jednak nawet i  te wystawy są dla Piątka 

3 M.M. Drozdowski, Starzyński. Legionista..., s. 221–222.
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okazją nie tyle do przedstawienia suchych faktów, ile do pokazania skali za
angażowania Starzyńskiego w ich organizację. Są to zresztą jedne z najbar
dziej pasjonujących fragmentów książki. Prezydent niczym apodyktyczny 
gospodarz o  niespożytej energii do samego końca doglądał przygotowań 
w  najmniejszych szczegółach. Autor umiejętnie podkreśla jednocześnie 
szersze, propagandowe znaczenie tych wystaw oraz cechy charakteru same
go Starzyńskiego.

Choć podtytuł publikacji – Kariera Stefana Starzyńskiego – mógłby suge
rować, że będziemy mieli do czynienia z biografią polityczną, to w rzeczywi
stości książka oferuje więcej. Autorowi udało się nie tylko bardzo plastycznie 
ukazać administracyjne dokonania Starzyńskiego jako polityka, ale przed
stawić czytelnikowi człowieka z krwi i kości. Z jednej strony Piątek przeko
nująco ukazał koleje politycznych wyborów bohatera. Młodzieniec z rodzi
ny o  tradycjach patriotycznych, który trafia do Legionów, gdzie rodzą się 
znajomości i więzy lojalności, które określą jego wybory polityczne do końca 
życia. Z drugiej strony jednak obserwujemy rozwój człowieka o niezwykłej 
energii, niebywale pracowitego i zdeterminowanego, gotowego do wielkich 
poświęceń. Nie jest to portret pozbawiony rys. Starzyński ze swoim uporem 
i zawziętością niejednokrotnie wydaje się groteskowy, podobnie jak przeja
wiane przez niego nadmierne, miejscami nieuzasadnione ambicje intelektu
alne i polityczne. Mamy tu jednak do czynienia z historią rozumiejącą – Pią
tek jest wobec bohatera empatyczny, choć niebezkrytyczny. Doceniając jego 
dorobek, nie szczędzi jednocześnie cierpkich uwag i kłopotliwych przykła
dów, niepasujących do pomnikowego obrazu Starzyńskiego. Obserwujemy 
go zatem na przykład jako wysokiego urzędnika Ministerstwa Skarbu, który 
dla własnej ambicji gotów jest wdać się w wielomiesięczne spory z przełożo
nymi, na czym traci przede wszystkim państwo. Innym razem jednak zoba
czymy, że dobrze ukierunkowane ambicje połączone z apodyktyczną naturą 
Starzyńskiego przynosiły znakomite efekty. Było tak choćby wówczas, gdy 
dzięki jego determinacji we wrześniu 1934 roku w ciągu 20 dni powstały pla
ny budowy szkół podstawowych, których stolica rozpaczliwie potrzebowała.

Wypada przyznać, że podobnie osobistej, momentami intymnej perspek
tywy brakuje w publikacjach Drozdowskiego. Dobrym przykładem jest po
traktowanie przez obu autorów postaci małżonki Starzyńskiego, Pauliny. 
Choć Drozdowski niejednokrotnie o  niej wspomina, nie próbuje odpowie
dzieć na pytanie, jaką rolę odegrała ona w życiu Starzyńskiego. Informacje 
na jej temat podaje w sposób rozproszony, najwyraźniej uważając ją za po
stać mało istotną dla odmalowania życiorysu bohatera. Inaczej Piątek, który 
Paulinie Starzyńskiej poświęca osobny rozdział. Pozwala to nie tylko na do
strzeżenie w Starzyńskim człowieka pragnącego ciepła i miłości, ale też każe 
postawić pytanie o  cenę, jaką musiał on zapłacić za tytaniczną aktywność 
zawodową w okresie dwudziestolecia. Dlatego też umiejętne połączenie nar
racji dotyczącej spraw publicznych i prywatnych jest w moim przekonaniu 
szczególnie mocną stroną recenzowanej pozycji.
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Książka Grzegorza Piątka może aspirować do miana naukowej – jest opar
ta na solidnej podstawie źródłowej i stawia przed sobą ambitne zadanie ba
dawcze. Autor pragnie bowiem „zbliżyć się do prawdziwego Starzyńskiego”4. 
Z jednej strony nie dowierza pomnikowej postaci obrońcy Warszawy i twór
cy planów rozbudowy stolicy. Z  drugiej zaś na chłodno analizuje politycz
ne fascynacje Starzyńskiego – począwszy od udziału w  Legionach, a  skoń
czywszy na jego działalności w  Obozie Zjednoczenia Narodowego w końcu 
lat trzydziestych. Wiek autora na pewno ułatwia takie zdystansowane spoj
rzenie. Urodzony w 1980 roku Piątek nie jest obciążony bagażem ideologicz
nym, z jakim musiała się zmagać polska historiografia przed rokiem 1989. Na 
przykład, nie uważa OZN za strukturę „faszystowską” (taką zdumiewającą 
ocenę znajdziemy w książce Drozdowskiego z roku 2006), a co za tym idzie 
– nie twierdzi też, że ten epizod działalności Starzyńskiego należy uznać za 
wstydliwy. O ile Drozdowski pragnie widzieć w Starzyńskim jednego z tych 
działaczy, którzy szybko stracili zapał do tego przedsięwzięcia5 – co miałoby 
stanowić okoliczność łagodzącą jego ocenę – o tyle Piątek podkreśla przede 
wszystkim, że „Starzyński trwał przy Ozonie do końca” i był jak najdalszy od 
wszelkich sprzeciwów wobec jego formuły6. Jednocześnie jednak autor Sa-
natora wskazuje, że działalność w OZN była dla Starzyńskiego oczywistością 
czy wręcz swoistym moralnym imperatywem. Znów więcej tu próby zrozu
mienia niż apriorycznej oceny. Tego rodzaju świeżość interpretacyjna i wyj
ście ze schematycznej czarnobiałej oceny sceny politycznej lat trzydziestych 
jest kolejnym wartościowym elementem książki Piątka.

Na ile jednak autorowi udaje się „zbliżyć do prawdziwego Starzyńskie
go”? Na pewno doszedł na tej drodze dalej niż ktokolwiek wcześniej. Przede 
wszystkim bardzo sprawnie udało mu się przedstawić mechanizmy tworze
nia legendy. Czytelnicy książki będą mieli jasność, że przed wrześniem 1939 
roku Stefan Starzyński nie był dla warszawiaków ukochanym przywódcą. 
Cieszył się co prawda pewnym poparciem, ale ani ono, ani efektywność jego 
działań politycznych nie doprowadziłyby go na pomniki. Budżet Warszawy 
na rok finansowy 1939/1940 pokazywał, jak dalece nierealne były niezwykle 
ambitne projekty budowlane, takie jak choćby reprezentacyjna Dzielnica 
Marszałka Piłsudskiego. Mówiąc krótko, gdyby nie splot przypadków, któ
ry doprowadził do tego, że we wrześniu 1939 roku major Starzyński nie udał 
się do swojej jednostki, lecz postanowił pozostać w mieście, legenda nigdy by 
nie powstała. Inna rzecz, że w roli komisarza cywilnego obrony Warszawy 
Starzyński pokazał całą swoją niezwykłość. Skrajnie trudne okoliczności 
obudziły w nim wszystkie najlepsze cechy. Determinacja, niespożyta energia 
i apodyktyczny charakter zyskały mu uznanie całego otoczenia. 

W ten sposób trzy tygodnie bohaterskiej obrony stolicy przysłoniły wcześ

4 G. Piątek, Sanator…, s. 24.
5 M.M. Drozdowski, Starzyński. Legionista..., s. 242.
6 G. Piątek, Sanator…, s. 195.
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niejsze 46 lat jego życia. A nawet więcej. Nie tylko przysłoniły, ale wręcz zre
interpretowały cały jego polityczny życiorys. Kazały widzieć w Starzyńskim 
bohatera bez skazy, który poparciem cieszył się nie tylko we wrześniu 1939, 
ale i  wcześniej. Na skutek legendy niezłomnego prezydenta niektóre zgoła 
fantastyczne projekty – jak choćby budowa metra w stolicy – w pamięci hi
storycznej zostały uznane za możliwe do osiągnięcia. „Chciałem, by Warsza
wa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie” – mówił wszak Starzyński do 
warszawiaków w czasie swojego ostatniego radiowego przemówienia. Piątek 
przekonująco oddziela jednak prawdę od zmyślenia i legendy mającej na celu 
pokrzepienie serc. Wypada zresztą podkreślić, że robi to umiejętnie. Sta
rzyński u Piątka nie jest bohaterem bez skazy, pozostaje jednak bohaterem, 
bowiem na takie miano zasłużył swoją postawą. Odnosząc się do kategorii 
nietzscheańskich, możemy w tym wypadku mówić o udanym mariażu histo
rii krytycznej i antykwarycznej.

Choć o  książce Piątka napisałem wiele dobrego, nie oznacza to, że nie 
można wobec niej zgłosić pewnych uwag. Przede wszystkim autor dość kon
sekwentnie unika podjęcia głębszej krytyki polityki modernizacyjnej pro
wadzonej pod rządami Starzyńskiego. W tym kontekście brakuje szerszego 
odniesienia do ostatniej książki Błażeja Brzostka Paryże innej Europy7. Piątek 
niewątpliwie tę książkę zna i w jednym miejscu się na nią powołuje, nie na
wiązuje jednak do jej tez. Tymczasem Brzostek w umiejętny sposób pokazał 
umowność warszawskiej modernizacji, której symbolem stał się Starzyński. 
Aż się prosi, by zadać pytanie, na ile sam prezydent był tej umowności świa
domy. Które ze swoich projektów uważał za możliwe do realizacji, a  które 
były jedynie chwytami propagandowymi?

Inną słabością recenzowanej pozycji jest dojmujący brak ogólniejszego bi
lansu działalności Starzyńskiego. Wspomniałem już o rozumiejącym podej
ściu, jakie przyjmuje Grzegorz Piątek. Jest w tym konsekwentny i aż do końca 
książki oceny feruje niezwykle powściągliwie. Idzie w tym jednak tak dale
ko, że w  książce trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czy misja Starzyń
skiego w Warszawie zakończyła się sukcesem. A to na pewno trzeba uznać za 
duży brak. Nawet jeśli odpowiedź nie byłaby jednoznaczna, to sądzę, że po
winna paść. Słabsze strony książki Piątka są w pewnej mierze efektem przy
jętej przez niego perspektywy. Skupił się on na działalności Starzyńskiego, 
pragnąc lepiej go poznać i opisać – bardziej właśnie opisać niż ocenić. 

Wypada przyznać, że taki właśnie charakter książki Piątka jest też ukło
nem w  stronę mniej wyrobionych czytelników. Przy całym jej źródłowym 
charakterze, stawianiu pytań badawczych i  dyskutowaniu szczegółowych 
problemów, ma ona bowiem dużą wartość popularyzatorską. W gruncie rze
czy pozycja ta znajduje się na pograniczu pisarstwa popularnonaukowego 
i naukowego. Jest napisana żywym językiem, na poły dziennikarskim, który 
sprawia, że książka jest niezwykle przystępna. Rozdziały są krótkie, intry

7 B. Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, Warszawa 2015.
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gująco zatytułowane. Cechy te nie mają co prawda wpływu na naukową war
tość książki, ale nie sposób o nich nie wspomnieć, bo zapewne spowodują, że 
po książkę sięgną również ci, którzy o dziejach II Rzeczpospolitej czy przed
wojennej Warszawy wiedzą niewiele. A to duża wartość.

Sanator jest niewątpliwie książką udaną, napisaną z  poszanowaniem 
warsztatu historycznego, ale jednocześnie z werwą i energią godną samego 
Starzyńskiego. Choć Marian Marek Drozdowski wiele napisał o  ostatnim 
prezydencie Warszawy, to Grzegorz Piątek znalazł swój własny – znacznie 
bardziej nowoczesny – sposób opowiadania o  tym samym bohaterze. Jego 
książka nie tylko pokazuje fascynującą historię przeciętnego urzędnika, 
który stał się obiektem legendy. Udowadnia również, że tematy badawcze 
z najnowszej historii Polski, które zwykliśmy uważać za wyczerpane, wciąż 
można odkrywać na nowo.
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