


Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska 
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE 
I J E G O OTOCZENIE W 2. POŁOWIE XIX 
I NA POCZĄTKU XX WIEKU W ŚWIETLE 
ARCHIWALNYCH Ź R Ó D E Ł FOTOGRAFICZNYCH 

Jednym z ważniejszych zagadnień 
w historii Zamku Królewskiego w War-
szawie XIX i początku XX w. jest kwestia 
przemian w architekturze oraz stanie 
zagospodarowania Zamku i budowli do 
niego należących, a także przeobrażeń 
jego otoczenia. Bazę źródłową do tych 
studiów stanowią przede wszystkim 
aktowe materiały archiwalne oraz - gro-
madzone od kilku lat - źródła ikonogra-
ficzne w postaci zdjęć. Materiały archi-
walne są podstawą badań nad historią 
Zamku, ponieważ w historiografii tego 
obiektu nadal brak jest syntetycznych 
opracowań poświęconych zmianom 
jego funkcji, przeobrażeniom architek-
tonicznym, zmianom w wystroju i wy-
posażeniu wnętrz w XIX i początkach 
XX w. Brakuje także prac dotyczących 
funkcjonowania Zamku jako symbolu 
narodowego w świadomości społeczeń-
stwa polskiego w nowych warunkach 
politycznych. Osłabienie zainteresowa-
nia historyków dziejami Zamku w okre-
sie porozbiorowym wynikało niewątpli-
wie z utraty pozycji, jaką odgrywał 
przez stulecia, będąc siedzibą królew-
ską, miejscem obrad sejmu i najważniej-
szych dla życia narodu wydarzeń, stając 
się po rozbiorach rezydencją władz za-
borczych - namiestników i generałów-
-gubernatorów rosyjskich, siedzibą car-
skich urzędów i wojska1. 

Historii Zamku w 2. połowie XIX i na 
początku XX w. poświęcono zaledwie 
kilka rozdziałów w ogólnych monogra-
fiach zamkowych autorstwa m.in. Maria-

na Marka Drozdowskiego, Stanisława 
Herbsta, Aleksandra Króla, Jerzego Li-
leyki, Andrzeja Rottermunda2, oraz nie-
liczne opracowania i artykuły, m.in. 
Stefana Kieniewicza o namiestnikach 
Zamku w latach 1856-1864, Marka 
Kwiatkowskiego o oficynie przy Bramie 
Grodzkiej, Piotra Paszkiewicza o cer-
kwi zamkowej, Małgorzaty Szafrańskiej 
o ogrodach zamkowych, tejże wspólnie 
z Januszem Bogdanowskim o Arkadach 
Kubickiego, Marka Wrede o dachach 
Zamku oraz autorki niniejszego artyku-
łu o użytkownikach Zamku w poło-
wie XIX w. i nowościach technicznych 
wprowadzanych w tym okresie do zam-
kowego gmachu3. Po podjęciu decyzji 
0 odbudowie Zamku ukazało się kilka 
artykułów omawiających bazę źródło-
wą do jego dziejów porozbiorowych, 
przede wszystkim Elżbiety Sęczys o ar-
chiwaliach z zasobu Archiwum Główne-
go Akt Dawnych (AGAD)4 oraz Ryszarda 
Kołodziejczyka, Eugeniusza Szwankow-
skiego i autorki o materiałach do historii 
Zamku w archiwach petersburskich5. 

Nadal otwarte pozostaje pytanie o in-
tencje polityczne zaborców wobec Zam-
ku jako symbolu państwowości polskiej 
oraz o stosunek władz rosyjskich do sub-
stancji historycznej gmachu, szczególnie 
w porównaniu z polityką i praktyką kon-
serwatorską stosowaną wobec innych 
zabytków w Cesarstwie Rosyjskim. Pro-
wadzone badania, skupiające się na śle-
dzeniu zmian w architekturze Zamku 
1 przeobrażeń jego otoczenia w świetle 

93 



MAŁGORZATA PLESKACZYŃSKA-CHYLIŃSKA 

jednego ze źródeł ikonograficznych, ja-
kim jest fotografia, mogą dostarczyć ma-
teriału pomocnego do dalszej analizy 
postawionych problemów. 

Po powstaniu listopadowym Zamek 
przestał być siedzibą królewską. Na 
mocy decyzji cesarskiej z listopada 
1831 r. car postanowił „dla swego dwo-
ru zostawić w Warszawie sam tylko Pa-
łac Łazienkowski ze wszystkimi należą-
cymi doń attynencjami, a wszystkie 
inne królewskie budowle i Zamek Kró-
lewski oddać pod administrację miasta 
Warszawy i używać owych dla pomiesz-
czenia wojskowych urzędników"6. Re-
skryptem namiestnika z 29 września / 
11 października 1832 r. Zamek, pałac 
Pod Blachą, kolegium pojezuickie, 
dom poglazerowski, dom po Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk i pałac Bruhlow-
ski podporządkowane zostały Magi-
stratowi m.st. Warszawy. Zarząd Zamku 
namiestnik powierzył pozostające-
mu przy nim urzędnikowi do specjal-
nych poruczeń7. W gmachu, noszącym 
od tej pory oficjalną nazwę „byłego 
Zamku Królewskiego", rezydowali od 
1836 r. namiestnicy Królestwa Polskie-
go, a od 1874 r. warszawscy generało-
wie-gubernatorzy. 

Postanowieniem namiestnika, 1 stycz-
nia 1863 r. Zamek przeszedł pod Zarząd 
Pałaców Cesarskich (ZPC), a wydatki na 
jego utrzymanie, na mocy postanowie-
nia Rady Administracyjnej z 18/30 grud-
nia 1862 r., pokrywał Skarb Królestwa8. 
Funkcję głównozarządzającego pałaca-
mi cesarskimi do 1867 r. pełnił płk Igna-
cy Abramowicz, a po nim - do 1885 r. 
Sergiusz Muchanow (mąż słynnej Marii 
Kalergis). Jak pisze Lileyko: „był on jed-
nym z nielicznych ludzi wśród carskiej 
administracji, odznaczających się kultu-
rą i smakiem"9, i - wg oceny dziennika-
rza i publicysty Antoniego Zaleskiego 
- „o ile możności stawiał tamę wandal-
skim zapędom, pragnącym zatrzeć i te 
ostatnie ślady polskiej cywilizacji i sztu-
ki"10. Jemu - zdaniem Lileyki - zawdzię-
cza Zamek, że nie został w całości oz-
dobiony wg przewidywań Zaleskiego 
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na przykład „w pstrokatą budowlę 
w rodzaju cerkwi prawosławnej na Pra-
dze"11. Po Muchanowie funkcję głów-
nozarządzającego przejął płk rosyjski 
Ernest Gryniewiecki, „człowiek bez 
najmniejszego o sztuce i architekturze 
pojęcia, prosty «stupajka»" - jak okreś-
lił go Zaleski12. Być może wynikiem jego 
gustu oraz znanego rusofila Iosifa Bur-
ki, ówczesnego generała-gubernatora, 
było przemalowanie elewacji Zamku w 
latach 80. XIX w. na wspomniany przez 
Zaleskiego i odnotowany w źródłach ar-
chiwalnych czerwony kolor. 

Kompetencje Zamku, zwłaszcza w za-
kresie finansów, uległy ograniczeniom 
po przekazaniu Zarządu Pałaców Ce-
sarskich pod zwierzchnictwo Mini-
sterstwa Dworu Cesarskiego w Peters-
burgu 19/31 grudnia 1866 r. oraz po 
ukazaniu się rozporządzenia namiest-
nika z 12/24 listopada 1867 r., zobowią-
zującego Zarząd do przesyłania wszyst-
kich rachunków do akceptacji Wydzia-
łu Kontroli tego ministerstwa13. 

Osłabienie uprawnień ZPC wynikało 
z zasadniczej zmiany statusu Warszawy 
po upadku powstania styczniowego. 
Pismem z 9/21 czerwca 1870 r. Komitet 
Urządzający ds. Królestwa Polskiego 
pozbawił Warszawę dotychczasowego 
stołecznego charakteru i zrównał ją 
z innymi miastami gubernialnymi Cesar-
stwa14. W 1885 r. ZPC zreorganizowano 
na zasadach ustanowionych dla admini-
stracji pałaców zamiejskich w Rosji (za-
gorodnyje dworcy), zmieniając jego na-
zwę na Warszawski Zarząd Pałacowy 
i ograniczając funkcje do wykonywa-
nia zarządzeń Ministerstwa Dworu Ce-
sarskiego. 

W konsekwencji wydarzeń I wojny 
światowej, 16 grudnia 1914 r. ukazało 
się rozporządzenie cesarskie o ewaku-
acji majątku ruchomego i kancelarii 
Warszawskiego Zarządu Pałacowego 
do Moskwy15. Ewakuacja, w czasie któ-
rej wywieziono większość wyposa-
żenia Zamku, odbyła się w lipcu i sierp-
niu 1915 r. W Zamku w miejsce władz 
rosyjskich ulokowały się okupacyjne 
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władze niemieckie, zaś opiekę nad 
gmachem już 2 sierpnia objęło Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
pieczę nad byłymi „pałacami cesarski-
mi" nadal sprawowało Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, na-
stępnie przejął ją Państwowy Zarząd 
Gmachów Reprezentacyjnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej16. 

Prowadzone badania nad historią 
Zamku w 2. połowie XIX i na początku 
XX w. udowadniają, że mimo działań 
władz zaborczych zmierzających do za-
tarcia narodowej symboliki gmachu, dla 
współczesnych pozostał on symbolem 
utraconej państwowości i pamięci histo-
rycznej. Świadczy o tym m.in. stałe zain-
teresowanie społeczeństwa polskiego 
losami budowli, znajdujące odbicie w 
literaturze pięknej, wspomnieniach 
oraz we współczesnej prasie, skrupulat-
nie odnotowującej zmiany w wyglądzie 
gmachu i jego najbliższym otoczeniu, 
a także wykorzystywanie wizerunku 
Zamku na obrazach, fotografiach, pocz-
tówkach, ilustracjach prasowych i dru-
kach firmowych. Jak pisze Stanisław 
Herbst: „Kolumna z Zamkiem, na zna-
kach firmowych pełniła zastępczo funk-
cję zakazanego Orła"17. 

Od początków fotografii warszawskiej 
- reprezentowanej przez tak wybitnych 
fotografów, jak Karol Beyer, Konrad 
Brandel, Maksymilian Fajans, Jan Miecz-
kowski, Maurycy Pusch, Aleksander Ka-
roli - Zamek Królewski i jego okolice 
były jednym z jej ulubionych motywów, 
tematem licznie reprezentowanym 
w zachowanej ikonografii Warszawy. 
Widniał on na najstarszych fotografiach 
z lat 50. XIX w., przedstawiających puste, 
wyludnione, pozbawione ruchu ulicz-
nego miasto, które ożywia się na zdję-
ciach z lat 80., po wynalezieniu przez 
Konrada Brandla - najwybitniejszego 
fotografa architektury i ulicy warszaw-
skiej 2. połowy XIX w. - aparatu do foto-
grafii momentalnej, zw. fotorewolwe-
rem (czyli migawki), „pierwszej w Pol-

sce i jednej z pierwszych na świecie 
ręcznej kamery przeznaczonej do zdjęć 
typu reporterskiego", która umożliwiła 
zarejestrowanie na kliszy postaci i obiek-
tów w ruchu18. Przejawem fascynacji 
tym wynalazkiem są fotograficzne obra-
zy ruchliwych, zatłoczonych różnorod-
nymi pojazdami i tłumem pieszych ulic. 
Widoki te wzbogaca rozbudowany 
sztafaż - latarnie, szyldy, słupy ogłosze-
niowe i inne elementy drobnej architek-
tury miejskiej ożywiające wizerunek 
miasta. Fotografie prezentują całą wiel-
komiejskość szybko w tym czasie zmie-
niającej się ulicy. Jak zauważył Marek 
Kwiatkowski: „ci pierwsi fotografowie 
mieli bez wątpienia duszę malarza-we-
ducisty. Urzekał ich obraz ulic, placów, 
domów, rzeki"19. Nic dziwnego, że ten 
nowy ikonograficzny przekaz zainte-
resował wielu ówczesnych malarzy 
opowiadających się za naturalizmem 
w sztuce, którym zdjęcia, m.in. Brandla, 
zastępowały często studia z natury20. 

Fotografia, stwarzając nowe możliwoś-
ci w zakresie dokumentacji ikonogra-
ficznej, stała się znakomitym, zróżnico-
wanym pod względem wartości i często 
niezastąpionym źródłem do prześle-
dzenia zmian zachodzących w mieście, 
w tym także w architekturze Zamku 
i w jego otoczeniu. Dokumentowała 
przeobrażenia znane z innych przeka-
zów lub też była jedynym świadectwem 
tych zmian. Posługując się zdjęciami 
jako źródłem historycznym, należy jed-
nak być ostrożnym. Pamiętać bowiem 
trzeba o częstych ingerencjach fotogra-
fów w utrwalony wizerunek - za pomo-
cą retuszu poprawiali wygląd budyn-
ków, wprowadzając zmiany nawet w ich 
architekturze lub detalach architekto-
nicznych, dorysowywali sztafaż (drze-
wa, latarnie, postacie, różnego rodzaju 
pojazdy) czy też usuwali zbędne ich 
zdaniem elementy krajobrazu. Dla foto-
grafii Warszawy z XIX i początku XX w. 
charakterystyczna jest również nie-
obecność pewnych wątków, wynikająca 
zarówno z ograniczeń rosyjskiej cenzu-
ry, jak i faktu bojkotu niektórych tema-
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tów ze strony fotografów. Niezbędne 
jest więc krytyczne podejście do tego 
źródła i uwiarygodnienie przekazów 
utrwalonych na zdjęciach przy pomocy 
innych materiałów historycznych, takich 
jak np. prasa - w tym wypadku głównie 
warszawska, niezastąpiona przy opisie, 
datacji i komentowaniu treści fotografii, 
a przede wszystkim archiwaliów. Szczęś-
liwie w AGAD zachowały się akta związa-
ne z historią Zamku tego okresu. Są to 
głównie materiały rosyjskich urzędów 
administrujących gmachem (m.in. Inten-
denta Zamku i Zarządu Pałaców Cesar-
skich) oraz akta Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych (KRSW). Zawierają one 
dokumentację związaną z zarządza-
niem i eksploatacją budowli, m.in. obra-
zującą remonty Zamku i jego wnętrz 
- kosztorysy, opinie techniczne, rachun-
ki prac budowlanych i rzemieślniczych, 
dowody finansowe zakupów. Mniej jest 
rysunkowej dokumentacji architekto-
nicznej, ilustrującej zamierzenia oraz 
wynik prowadzonych prac budowla-
nych i remontowych. Ich brak w archi-
wach polskich tłumaczyć można znisz-
czeniami i rozproszeniem materiałów 
w okresie II wojny światowej. W trakcie 
badań korzystano także z zasobu Archi-
wum Państwowego m.st. Warszawy, 
głównie ze zbiorów Korotyńskich, 
Przyborowskiego i akt Hipoteki War-
szawskiej. Istotne materiały archiwalne 
znaleziono w czasie kwerendy w Rosyj-
skim Państwowym Archiwum Histo-
rycznym w Petersburgu. 

Poszukiwania zdjęć prowadzono 
w zbiorach muzeów, bibliotek i ar-
chiwów, m.in. w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy (MHW), Muzeum Naro-
dowym w Warszawie (MNW), Instytucie 
Sztuki PAN, Bibliotece Narodowej w War-
szawie (BN), Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy (BP), Archiwum Państwowym 
m.st. Warszawy (APW), Archiwum Zam-
ku Królewskiego w Warszawie21 (AZK). 
Przedmiotem zainteresowania były za-
równo fotografie oryginalne - luźne 
i rozpowszechniane w popularnych 
wówczas albumach - jak i ich reproduk-
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cje na pocztówkach, w czasopismach, 
drukowanych albumach i innych wydaw-
nictwach. Podkreślić należy bowiem, że 
fotografia przyczyniła się do wielkiego 
ożywienia ruchu wydawniczego i poja-
wienia się wielu ilustrowanych czaso-
pism i kalendarzy. Niestety, w miarę roz-
woju i rozpowszechnienia fotografii czę-
sto, co paradoksalne, obniża się jej ja-
kość. Masowa produkcja zdjęć w związku 
z większą dostępnością techniki fotogra-
ficznej wyraźnie wpłynęła na poziom ar-
tystyczny fotografii, z których tylko nie-
liczne zachowały charakter utworu au-
torskiego22. Gromadząc zdjęcia Zamku, 
kierowano się głównie wartością ikono-
graficzną, merytoryczną fotografii, mniej 
jej walorami technicznymi. 

Źródłem wiedzy o zdjęciach oraz wie-
lu informacji z dziejów fotografii war-
szawskiej były opublikowane katalogi 
i albumy. Z tych najważniejszych można 
wymienić: przede wszystkim katalog 
Krystyny Lejko i Jolanty Niklewskiej 
Warszawa na starej fotografii oraz 
K. Lejko Warszawa w obiektywie Konra-
da Brandta24 i tej autorki katalog pocz-
tówek warszawskich sprzed I wojny 
światowej i inne prace25; albumy Dobro-
sława Kobielskiego i Marka Kwiatkow-
skiego26; katalogi wystaw: Danuty Jackie-
wicz, przedstawiający XIX-wieczne zdję-
cia z zasobu Muzeum Narodowego 
w Warszawie, i Lecha Lechowicza z wy-
stawy prac Karola Beyera w Muzeum 
Sztuki w Łodzi27. Wielu informacji z dzie-
jów warszawskiej fotografii dostarczyły 
publikacja Wacława Zdżarskiego i znako-
micie udokumentowana praca Wandy 
Mossakowskiej o zaraniu fotografii war-
szawskiej oraz inne artykuły tej autorki 
zawierające cenne informacje o najstar-
szych zdjęciach Warszawy i Zamku28. 
Przy opisie i komentowaniu zdjęć wyko-
rzystano podstawową literaturę varsavia-
nistyczną, przede wszystkim dotyczącą 
problematyki architektonicznej i urbani-
stycznej29, ponadto monograficzne stu-
dia poświęcone różnorodnym zagadnie-
niom gospodarki miejskiej, głównie 
urządzeniom komunalnym30. Dużą po-
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mocą w datowaniu fotografii i weryfika-
cji ustaleń badawczych była praca Krysty-
ny Sroczyńskiej i Jadwigi Jaworow-
skiej, rejestrująca materiały ikonograficz-
ne związane z Zamkiem od XVI w. do 
1939 r. w malarstwie, rysunku i grafice31. 

Zakresem poszukiwań objęto nie tylko 
zdjęcia samego Zamku, jego wnętrz oraz 
budynków do niego przynależnych 
(w owym czasie zaliczały się do nich: za-
budowania Starego Zamku, oficyna przy 
Bramie Grodzkiej, pałac Pod Blachą, Ar-
kady Kubickiego, dawny budynek kuch-
ni królewskiej i piekarni, dom poglaze-
rowski, zabudowania wojskowe nad Wi-
słą)32, ale również zdjęcia otoczenia 
Zamku Królewskiego, ponieważ wpły-
wało ono na wizerunek gmachu w krajo-
brazie rozbudowującego się miasta, któ-
re podlegało w badanym okresie - mimo 
ograniczeń władz rosyjskich - szybkim 
i głębokim zmianom w zakresie urbani-
stycznym, architektonicznym, w stanie 
zagospodarowania ulic i urządzeń komu-
nalnych. Warto przypomnieć, że w tym 
czasie nastąpił ogromny postęp w komu-
nikacji miejskiej - od dyliżansu, omnibu-
su (1836) do elektrycznego tramwaju 
(1908); oświetleniu miasta - od lamp ga-
zowych (1856) do oświetlenia elektrycz-
nego (1906-1909); urządzeniach komu-
nalnych, takich jak wodociągi i kanaliza-
cja (budowa wodociągów Lindleya w la-
tach 1883-1886); w wytyczaniu nowych 
i porządkowaniu istniejących ulic i pla-
ców; w wyglądzie nawierzchni ulic (bru-
kowanie, kostka drewniana, tzw. maka-
damizacja, asfalt; likwidacja rynsztoków, 
chodniki z płyt cementowych z krawęż-
nikami); powstawaniu i powiększaniu 
terenów zielonych (m.in. dzięki działal-
ności od roku 1888 Komitetu Opieki nad 
Plantacjami); wreszcie w budownictwie, 
m.in. pojawienie się wielopiętrowych 
budynków, również w okolicach Zamku. 

Dotychczas zgromadzono blisko 
800 zdjęć z lat 1858-1918. Liczba ujęć 
pierwotnych jest znacznie mniejsza, wy-
nosi około 450, ponieważ wiele zdjęć 
z oryginalnych albumów powtarza się 
w postaci luźnych dubletów, ponadto 

niektóre fotografie reprodukowano wie-
lokrotnie, głównie na kartach poczto-
wych, a stosowany dla uatrakcyjnienia 
retusz, zwłaszcza przy wydawaniu pocz-
tówek, często zmieniał zdjęcie tak, że 
dopiero analiza wszystkich przekazów 
pozwalała ustalić podstawę reprodukcji. 

Opracowane do chwili obecnej foto-
grafie (ok. 320) podzielono na następu-
jące grupy: Zamek w panoramie Warsza-
wy (20), widoki zewnętrzne gmachu 
(101), pałac Pod Blachą (ok. 10), plac 
Zamkowy (34), kolumna Zygmunta (13), 
Nowy Zjazd (28), Krakowskie Przedmie-
ście (17), Mariensztat/ i wiadukt Pance-
ra (11), most Kierbedzia (13), Kano-
nia (5), wnętrza i wydarzenia (ok. 60). 
Odrębnie potraktowano cykl zdjęć Kon-
rada Brandla, przedstawiających pano-
ramę Warszawy z Wieży Zegarowej 
Zamku, wykonanych 26 sierpnia 1873 r. 
(10 fot.). W niniejszym artykule ograni-
czono się do przedstawienia wizerun-
ków zewnętrznych Zamku wraz z naj-
bliższym sąsiedztwem, pomijając na 
ogół obrazy fotograficzne jego otocze-
nia bez widoku Zamku, a także fotogra-
fie zamkowych wnętrz oraz zdjęcia 
z odbywających się w nich wydarzeń. 
Zamierzeniem autorki jest wydanie al-
bumu wszystkich zgromadzonych fo-
tografii z obszernymi podpisami i ko-
mentarzami. 

Najwięcej zdjęć utrwaliło widok Zam-
ku od strony Krakowskiego Przedmieś-
cia, ujmowany często z najwyższego 
w okolicy miejsca, tj. z wieży dzwonni-
cy przy kościele św. Anny lub okien 
kamienicy Johna przy Krakowskim 
Przedmieściu. Mniej jest wizerunków 
gmachu od strony Wisły i strony pół-
nocnej. Niestety, z powodu przezna-
czenia budynku dla rosyjskich wielko-
rządców nie ma prawie - aż do 1915 r. 
- fotografii wnętrz zamkowych, które 
dokumentowałyby zachodzące nieko-
rzystne zmiany: częste przebudowy 
pomieszczeń na bieżące potrzeby ro-
syjskich urzędników i wojska oraz 
ograbianie ich z najcenniejszego wy-
posażenia. Fakty te rzadziej też odnoto-
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1. Widok Warszawy od strony Pragi, litogr. Maurycy Scholtz wg własnego dagerotypu, grudzień 1841, BN / 
View of Warsaw from the Praga side of the river, lithograph by Maurycy Scholtz after his own daguerreo-
type, December 1841, The National Library in Warsaw (BN) 

wywane były przez współczesnych 
dziennikarzy, publicystów i pamiętni-
karzy, ponieważ podlegały ogranicze-
niom rosyjskiej cenzury. 

Widoki Zamku Królewskiego w pano-
ramie Warszawy ujmowane z praskiego 
brzegu zachowały się dość licznie, bo-
wiem podobnie jak w malarstwie był to 
motyw chętnie utrwalany przez fotogra-
fów. Niestety, niska jakość techniczna 
zdjęć utrudnia ich wykorzystanie do 
prześledzenia zmian zachodzących w ar-
chitekturze gmachu. Mogą one raczej 
służyć do dokumentowania poważnych 
przeobrażeń w pejzażu miasta, które na-
stąpiły w badanym okresie, w tym także 
w okolicach Zamku. Pojawił się Nowy 
Zjazd, wzniesiony w latach 1844-1846 
wg projektu Pancera, most Kierbedzia 
(zw. oficjalnie Aleksandryjskim), otwar-
ty w 1864 r.; w pobliżu Nowego Zjaz-
du i placu Zamkowego na przełomie XIX 
i XX w. wyrosły nowe, wysokie budynki. 

Niekorzystne zmiany zaszły u podnó-
ża Zamku na terenie dawnych ogrodów 
zamkowych i wzdłuż brzegów Wisły. 
Fotografie zarejestrowały przekształce-
nie i niszczenie Arkad Kubickiego, okro-
jenie ogrodów w związku z budową No-
wego Zjazdu i mostu Kierbedzia oraz 
postępującą dewastację tego terenu 
- usuwanie drzewostanu i likwidację za-
łożeń ogrodowych - po przekazaniu go 
na potrzeby stacjonującego w Zamku 
rosyjskiego wojska, wykorzystaniu jako 
plac musztry oraz pod budowę koszar 
i innych wojskowych zabudowań33. 

Pierwsze zdjęcia ukazujące Zamek 
w panoramie Warszawy od strony Pra-
gi wykonywano przypuszczalnie z wy-
sokich praskich zabudowań fabrycz-
nych, następne z cerkwi św. Marii Mag-
daleny (budowę ukończono w 1869), 
a od lat 90. XIX w., zwłaszcza po 1901 r., 
z wieży kościoła św. Floriana (wznoszo-
ny wiatach 1888-1901). 
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Najstarsze odnalezione fotograficzne 
widoki Zamku w panoramie miasta to 
dwa dagerotypy, (czyli obrazy utrwalo-
ne na miedzianej posrebrzanej płytce), 
Maurycego (Moritza) Scholtza z 1841 r., 
znane z litografii, które Scholtz zrobił na 
ich podstawie34. Pierwszy (il. 1) to wyko-
nany w grudniu 1841 r. fragment pano-
ramy lewobrzeżnej Warszawy od pałacu 
Kazanowskich i kościoła Bernardynów 
p.w. św. Anny do kamienic położonych 
na tyłach Rynku Starego Miasta. Ukazuje 
on elewację wschodnią Zamku od Wie-
ży Grodzkiej do Pracowni Bacciarellego 
i zabudowań Dziedzińca Kuchennego. 
Znaczenie tego wizerunku wyznacza 
fakt zarejestrowania obrazu Zamku 
przed zasadniczą przebudową w latach 
1851-1852, przeprowadzoną przez inży-
niera ppłk. Gustawa Coriego, i przed li-
kwidacją wieży telegrafu optycznego. 
W opisywanym widoku wieża ta góru-
je za środkowym ryzalitem elewacji sa-
skiej Zamku, zasłaniając Wieżę Zegaro-

wą. Wzniesiono ją w 1835 r. w narożniku 
północno-wschodnim Dziedzińca Wiel-
kiego jako nadbudówkę ośmiobocznej 
wieżyczki obserwatorium astronomicz-
nego, zbudowanego przez Dominika 
Merliniego w latach 1774-177535. Mia-
ła ona pięć pięter, a jej najwyższe piętro 
otaczał lekki, drewniany ganek. Na dwu 
górnych poziomach mieściły się izby 
z oknami, które służyły do obserwacji 
miasta oraz porozumiewania się stacjo-
nującego w Zamku wojska za pomocą 
sygnałów świetlnych. Telegraf optyczny 
istniał na Zamku do około 1855 r., kie-
dy zastąpiono go telegrafem elektroma-
gnetycznym36, a następnie elektrycznym. 
Jak zdołano ustalić, szpecącą Zamek 
wieżę rozebrano około 1860 r.37. Uwagę 
zwraca też katedra p.w. św. Jana Chrzci-
ciela, przysłonięta rusztowaniami posta-
wionymi w związku z przebudową fasad 
wg projektu Adama Idźkowskiego 
(ukończono ją w 1843, wcześniej, w lip-
cu 1842, zdjęto wyższą część rusztowań, 

2. Widok Warszawy z brzegu praskiego, z terenu fabryki maszyn J. Rolbieckiego przy ul. Jagiellońskiej. 
Zamek Królewski z wieżami - Wladyslawowską i Zygmuntowską oraz wieżyczką telegrafu optycznego, 
1. połowa grudnia 1858. Fot. K. Beyer, MNW / View of Warsaw from the Praga side of the river, taken from 
the premises of the J. Rolbiecki factory in Jagiellońska Street. The Royal Castle with the Ladislaus and 
Sigismund towers and the optical telegraph tower, first half of December 1858. Photograph: K. Beyer, the 
National Museum in Warsaw (MNW) 
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widoczną jeszcze na litografii)38. Świąty-
nia, przebudowana przez Idźkowskiego 
w stylu neogotyku angielskiego, prze-
trwała w takim kształcie do momentu jej 
zniszczenia w czasie II wojny światowej. 

Drugi dagerotyp Scholtza z lipca 1841 r. 
przedstawia obraz Pragi wykonany 
z górnego tarasu ogrodu Zamku. Cieka-
wym elementem tego zdjęcia jest wi-
doczne na pierwszym planie żelazne 
ogrodzenie tarasu ze słupkami w kształ-
cie pęków rózeg liktorskich. Poniżej ta-
rasu można dostrzec kępy drzew z daw-
nego dolnego ogrodu. W głębi rozciąga 
się widok Pragi z Komorą Wodną w po-
bliżu mostu przy ul. Szerokiej, wznie-
sioną w 1825 r.; na brzegu Wisły pod 
Zamkiem widoczne maszty przycumo-
wanych łodzi. 

Najstarszymi fotografiami, tzw. kolo-
dionowymi, przedstawiającymi Zamek 
w panoramie Warszawy są zdjęcia Ka-
rola Beyera. Jest to najwybitniejszy foto-
graf z początkowego okresu fotografii 
warszawskiej, który ma na swoim kon-
cie bogaty dorobek prezentujący obraz 
miasta z połowy XIX w.39. Wspomniane 

przekazy, wykonane przed połową 
grudnia 1858 r., wchodzą w skład pierw-
szego albumu tego artysty z widokami 
miasta, pt. Widoki m. Warszawy40. Z nie-
go pochodzi m.in. fotografia ukazująca 
z praskiego brzegu, z terenu fabryki ma-
szyn J. Rolbieckiego przy ul. Jagielloń-
skiej, fragment miasta od wieżyczki tele-
grafu optycznego na ratuszu i klasztoru 
bernardyńskiego przy pl. Teatralnym do 
wieży kościoła Jezuitów41 (il. 2). Zareje-
strowała ona widok Zamku z wieżami 

Władysławowską i Zygmuntow-
ską - oraz jeszcze istniejącą wieżyczką 
telegrafu optycznego. Na Wiśle uwagę 
zwraca most łyżwowy u wylotu 
ul. Bednarskiej i Szerokiej, ułożony na 
pontonach, zbudowany około 1809 r., do 
którego przyczółka prowadził nasyp No-
wego Zjazdu. Most zwijany był na zimę. 

Ten jeden z najstarszych fotograficz-
nych widoków Zamku przedstawia stan 
budowli po wspomnianej przebudowie 
Gustawa Coriego oraz zmianach, jakie 
zaszły w końcu lat 50. XIX w. w wyglą-
dzie elewacji skrzydła południowo-
-wschodniego gmachu. Polegały one na 

3. Fragment Warszawy od strony Pragi, lata 80. XIX w. Fot. K. Brandel, MHW / Fragment of Warsaw seen 
from the Praga side of the river, 1880s. Photograph: K. Brandel, Historical Museum of Warsaw (MHW) 
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likwidacji attyki osłaniającej dach, 
wprowadzonej przez Coriego, ozdobio-
nej wazonami i gipsowymi girlandami. 
Prace wykonano w dwóch etapach 
- najpierw ze skrzydła południowo-
-wschodniego usunięto z attyki zdobią-
ce ją wazony, następnie zlikwidowano 
samą attykę. Konfrontacja tego zdję-
cia ze źródłami archiwalnymi oraz z ob-
razem Jana Seydlitza Zamek i wiadukt, 
powstałym w latach 1855-1858, pozwala 
datować usunięcie wazonów na koniec 
roku 1858, zaś likwidację całej attyki 
elewacji skrzydła południowo-wschod-
niego na przełom lat 1858/1859. 

Z innych wizerunków lewobrzeżnej 
Warszawy wykonanych przez Beyera war-
to wspomnieć o zdjęciu z około 1859 r., 
pokazującym fragment panoramy mia-
sta od kościoła św. Anny do kościoła Je-
zuitów z Zamkiem Królewskim i zjaz-
dem z wiaduktu Pancera na ul. Bed-
narską, prowadzącą do mostu łyżwo-
wego42. Na pierwszym planie, po stro-
nie praskiej, widoczna jest Komora 
Wodna i rogatka ze szlabanem zagra-
dzającym wjazd na most. Zdjęcie to 
wykorzystał Jan Feliks Piwarski do wy-
konania znanej drzeworytniczej tytuło-
wej winiety „Tygodnika Ilustrowane-
go", zamieszczanej w czasopiśmie od 
numeru pierwszego z 1 października 
1859 r. do 40 z 1860 r.43. 

Zmiany w attyce nad skrzydłami połu-
dniowym i południowo-wschodnim do-
kumentuje też fotografia Beyera z wido-
kiem Zamku od strony Powiśla, z terenu 
stacji wodociągów przy ul. Dobrej (wy-
konana w okresie 1856 - połowa grud-
nia 1858), przedstawiająca elewację 
skrzydła południowego po usunięciu 
z attyki w latach 1856-1858 zdobiących 
ją wazonów44, oraz kolejne zdjęcie tego 
autora z około 1860 r. zatytułowane 
Warszawa z Pragi z fragmentem mias-
ta od kościoła św. Anny po kamienice 
Starego Miasta. Ukazuje ono elewa-
cję skrzydła południowo-wschodniego 
Zamku pozbawioną już attyki, z wyjąt-
kiem Wieży Grodzkiej45. Powstaje pyta-
nie, co było powodem likwidacji attyki 

nad skrzydłem Zamku od strony Wisły? 
Być może - potwierdzona przez przeka-
zy źródłowe - konieczność wykonywa-
nia częstych i kosztownych napraw tych 
detali. Attykę pozostawiono w elewa-
cjach południowej i zachodniej Zamku, 
jako reprezentacyjnych fragmentach 
gmachu. 

Jednym z pierwszych zdjęć, które zare-
jestrowały w pejzażu Warszawy most 
Kierbedzia, zbudowany w pobliżu Zam-
ku (ukończony w 1864), jest fotografia 
z zakładu Ferdynanda Klocha i Melecju-
sza Dutkiewicza z lat 1866-1873, przedsta-
wiająca widok miasta z brzegu praskiego 
na kościół św. Anny, Zamek Królewski, 
szczyt katedry św. Jana, wieżę kościoła 
Jezuitów i kamienice Starego Miasta46. 
Most - jako nowość - fotografowany był 
bardzo często. Wśród najstarszych zdjęć 
widzimy go też m.in. na panoramicz-
nym widoku Warszawy Jana Mieczkow-
skiego z lat 1876-188647. 

Panoramiczne widoki Warszawy z lat 
80. i 90. XIX w., m.in. ze znanych zakła-
dów Konrada Brandla, Edwarda Tro-
czewskiego i atelier „Rembrandt", utrwa-
liły niekorzystne zmiany zachodzące 
w otoczeniu Zamku od strony Wisły. 
Świetna fotografia Brandla z lat 80. (il. 3), 
przedstawiająca fragment miasta ujęty 
z prawego brzegu Wisły od dzwonni-
cy przy kościele św. Anny do Starego 
Miasta, z Zamkiem Królewskim i kamie-
nicami staromiejskimi, pokazuje wznie-
sione w tych latach nowe zabudowania 
dla wojska rosyjskiego stacjonującego 
w Zamku - dwa długie drewniane bara-
ki, położone wzdłuż skarpy wiślanej na 
terenach dawnych ogrodów zamko-
wych48. Widać je również na fotografii 
Edwarda Troczewskiego wykonanej 
w latach 90., wielokrotnie reprodukowa-
nej w albumach i na pocztówkach, z wy-
cinkiem panoramy Warszawy od kościo-
ła Wizytek aż do Nowego Miasta (na 
pierwszym planie zabudowania Pragi 
u wylotu mostu Kierbedzia)49, a także na 
zdjęciu z atelier „Rembrandt", przedsta-
wiającym zabudowę Warszawy od ko-
ścioła Karmelitów do katedry św. Jana50. 
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4. Zamek Królewski i-Stare Miasto - widok z mostu Kierbedzia. Nad Wisłą baraki wojska rosyjskiego sta-
cjonującego w Zamku, 1 9 0 0 - 1 9 1 5 . F O L Z. Kalinowski, IS PAN / The Royal Casde and the Old Town 
- view from the Kierbedź Bridge. The barracks of the Russian Army which was stationed at the Casde can 
be seen on the banks of the Vistula, 1 9 0 0 - 1 9 1 5 . Photograph: Z. Kalinowski, Institute of Art of the Polish 
Academy of Sciences (IS PAN) 

Zdjęcie datowano wcześniej, na lata 
1896-1909, jednak wygląd dachów od 
strony Wisły, ich dobry stan, wskazuje, 
że wykonano je po roku 1903, kiedy to 
zamkowe dachy wyremontowano i po-
kryto cynkową blachą51. Warto zazna-
czyć, że wspomniane fotografie są jed-
nymi z pierwszych zdjęć zrobionych ze 
wznoszonej wieży kościoła św. Floriana. 

Postępującą degradację otoczenia Zam-
ku od strony wschodniej potwierdzają 
również widoki lewobrzeżnej Warsza-
wy z początku XX w. Przykładem jest 
często reprodukowane na pocztówkach 
zdjęcie Pragi i mostu Kierbedzia z tara-
su nad Biblioteką, wykonane przez nie-
znanego fotografa w latach 1901-1909, 
ukazujące na pierwszym planie dojazd 
do mostu, dalej teren Podzamcza z bara-
kiem dla wojska nad Wisłą. Druga foto-
grafia o tej tematyce to zdjęcie Zdzisła-
wa Kalinowskiego z lat 1900-1915 (il. 4), 
przedstawiające Zamek i Stare Miasto 

z perspektywy mostu Kierbedzia z wi-
dokiem wspomnianych zabudowań 
wojskowych; uwagę zwracają tu liczne 
łodzie i statki spacerowe przycumowa-
ne przy wiślanym brzegu. Jedna z ostat-
nich fotograficznych panoram Warsza-
wy sprzed 1918 r. nie zarejestrowała 
żadnych zmian w wizerunku Zamku, ale 
utrwaliła przeobrażenia w pejzażu mia-
sta, w którym historyczne zabudowania 
Zamku i Starego Miasta zostały zdomi-
nowane przez potężną sylwetę soboru 
i dzwonnicy przy placu Saskim, których 
budowę ukończono w 1912 r.52. 

Przedstawione zdjęcia zapisały obraz 
Zamku w panoramie Warszawy od stro-
ny Pragi. Miasto widziane z Zamku uka-
zuje cykl unikatowych fotografii wykona-
nych przez Konrada Brandla 26 sierpnia 
1873 r. z remontowanej Wieży Zegaro-
wej Zamku Królewskiego, z wysokości 
„134 łokci od bruku", jak informuje pod-
pis pod jednym z ujęć53. Wykorzystane 
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one zostały do sporządzenia znanego 
drzeworytu - wg rysunku Adolfa Kozar-
skiego - zamieszczonego w „Kłosach" 
w 1875 r., przedstawiającego widoki War-
szawy z zamkowej wieży54. Poszczegól-
ne obrazy miasta sklejono w długi fryz 
(30 x 280,5 cm), tworzący rodzaj panora-
my. „Kozarski [...] stosunkowo wiernie 
trzymał się pierwowzoru, starał się tylko 
uaktualnić nieco panoramę, która po-
wstała dwa lata przed jego rysunkiem 
oraz ożywił kompozycję bogatym sztafa-
żem postaci ludzkich i pojazdów, których 
brak na robionych wczesnym rankiem 
fotografiach"55. Cykl składa się z 10 foto-
grafii, które choć nie zawsze doskonałe 
technicznie, świetnie dokumentują wy-
gląd najbliższego otoczenia Zamku56. 

Pierwsze zdjęcie (il. 5) ukazuje tereny 
na południe od Zamku, zabudowę Kra-
kowskiego Przedmieścia z kościołem 
św. Anny i wieżą przy kościele, kamieni-
cę narożną przy Nowym Zjeździe i wy-
lot Nowego Zjazdu57. W dali widoczny 
jest kościół św. Krzyża i kościół ewange-
licko-augsburski. U wylotu Nowego Zjaz-
du uwagę zwraca niewielki, narożny bu-
dynek. Jest to tzw. żelazny domek, 
budowla wzniesiona wkrótce po otwar-
ciu mostu Kierbedzia, która stanowiła 
w owym czasie nowość, jako przykład 
zastosowania w budownictwie kon-
strukcji metalowych. Domek mieścił 
początkowo popularną restaurację, gdy 
zaś zabroniono jej działania z powodu 
uciążliwości dla lokatorów Zamku, 

5. Fragment panoramy Warszawy z Wieży Zegarowej Zamku - widok w kierunku południowym na zabu-
dowę Krakowskiego Przedmieścia, kościół św. Anny i wieżę przy kościele, kamienicę narożną przy No-
wym Zjeździe, tzw. żelazny domek, i wylot Nowego Zjazdu, 26 VIII 1873. Fot. K. Brandel, BP / Fragment of 
a panorama of Warsaw taken from the Clock Tower of the Casde - view looking southwards over Krakowskie 
Przedmieście, St. Anne's Church and the tower by the Church, the corner tenement house on Nowy Zjazd, 
the so-called iron house and the exit to Nowy Zjazd, 26 August 1873. Photograph: K. Brandel, The Public 
Library of Warsaw (BP) 
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otwarto w nim w latach 90. XIX w. skład 
maszyn i narzędzi rolniczych Czarliń-
skiego i Swinarskiego. Wielka plansza 
reklamowa tej firmy przez wiele lat 
przesłaniała budynek, dominując nad 
otoczeniem. Nieruchomość, na której 
stał żelazny domek, oddzielona była 
ścianą od posesji należącej do Zamku, 
na której wznosił się tzw. dom po Glaze-
rze, zamieszkany przez obsługę i urzęd-
ników zamkowych. Do owej ściany do-
budowane były ubikacje dla wojska 
rosyjskiego stacjonującego w Zamku. 
W 1873 r., z powodu nawiezienia przez 
ówczesnych właścicieli żelaznego dom-
ku Klotena i Hanselmana zbyt dużej 
ilości ziemi, część ściany odgradzają-
cej ich nieruchomość od niewielkiego 
dziedzińca domu po Glazerze runęła. 

Zdarzenie to rozpoczęło wieloletni, 
iście fredrowski, spór między kolejnymi 
właścicielami żelaznego domku a Zarzą-
dem Pałaców Cesarskich, administrują-
cym Zamkiem, o prawo własności gra-
nicznego muru i wynikający z niego 
obowiązek odbudowy spornej ściany58. 
Na początku XX w. ówczesny właściciel 
domku Taubenhaus zamierzał wystawić 
w tym miejscu wielki, nowoczesny ho-
tel, lecz jego śmierć przekreśliła te pla-
ny. W 1909 r. policja zażądała od żony 
Taubenhausa, spadkobierczyni posesji, 
zburzenia zabudowania oraz przylega-
jącego do niego kiosku z wodą sodową, 
jednak wyrok w toczącej się w sądzie 
sprawie musiał być korzystny dla właści-
cielki, gdyż domek przetrwał do I wojny 
światowej59. 

6. Fragment panoramy Warszawy z Wieży Zegarowej Zamku - widok na południowy zachód, ul. Krakow-
skie Przedmieście i kamienicę Johna po XIX-wiecznej przebudowie oraz ul. Senatorską z gmachem Te-
atru Wielkiego i Ratusza, 26 VIII 1873. Fot. K. Brandel, BP/ Fragment of a panorama of Warsaw taken from 
the Clock Tower of the Casde - looking south-westwards towards Krakowskie Przedmieście and John's 
Tenement House (after the 19th century building work) and Senatorska Street with the National Theatre 
(Teatr Wielki) and the City Hall, 26 August 1873. Photograph: K. Brandel, BP 
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Kolejny odcinek panoramy Brandla 
(il. 6) ujmuje okolice na południowyza-
chód od Zamku60. Na pierwszym planie 
dominuje dawna barokowa kamienica 
Ignacego Ludwika Nowickiego, sekreta-
rza królewskiego i metrykanta koronne-
go, od nazwiska jej późniejszego właści-
ciela zw. kamienicą Johna. Stan budowli 
- po przebudowie wykonanej w latach 
60. XIX w. przez ówczesnych właścicieli 
Łysakowskich. Prace prowadził budow-
niczy Ignacy Kwiatkowski, ten sam, któ-
ry wykonywał przebudowę Zamku w la-
tach 50. W trakcie remontu rokokowa 
budowla została przebudowana na ka-
mienicę czynszową w stylu pseudokla-
sycystycznym. Zlikwidowano mansardo-
wy dach z lukarnami i nadbudowano 
trzecie piętro61. 

Zachowane zdjęcia pozwalają po-
twierdzić, ustaloną na lata 1862-1863, 
datę tej przebudowy62 i skorygować 
wcześniejszą, błędną datację podawaną 
za Andrzejem Zalewskim, autorem arty-
kułu o kamienicy Johna, który - opiera-
jąc się na niepodważalnym w zasadzie 
źródle, jakim jest księga hipoteczna nie-
ruchomości - przyjął, że remont prze-
prowadzono w 1868 r.63. Korektę umoż-
liwiła analiza zdjęć Krakowskiego 
Przedmieścia, m.in. fotografii Karola 
Beyera z procesji Bożego Ciała, datowa-
nej przez K. Lejko na 4 czerwca 1863 r.64, 
na której widać kamienicę Johna po 
przebudowie (być może nawet wkrót-ce 
po zakończeniu prac, sądząc po jasnym 
kolorze ścian), oraz jednego z naj-
starszych zdjęć Krakowskiego Przed-
mieścia tegoż autora z około 1862 r., za-
tytułowanego Kolumna Zygmunta, któ-
ry ukazuje widok tej ulicy z placu Zam-
kowego65. Na pierwszym planie widocz-
na jest kolumna Zygmunta, w dali na 
wprost tzw. Szerokie Krakowskie Przed-
mieście i blok domów przegradzających 
ulicę, która zwężała się, przechodząc w 
odcinek zw. Wąskim Krakowskim Przed-
mieściem. Rusztowania na kamienicy 
Johna wskazują, że trwa jej remont, zaś 
zły stan kolumny Zygmunta i materiały 
budowlane zgromadzone przy jej ogro-

dzeniu potwierdzają, że zdjęcie wy-
konano w 1862 r. Dokładnie - przed 
sierpniem tego roku, kiedy to pomnik 
opleciono rusztowaniami, wzniesiony-
mi w celu dokonania oględzin kolumny, 
a następnie jej odnowienia, które zakoń-
czono w listopadzie 1863 r. Również 
stan zabudowy Krakowskiego Przed-
mieścia świadczy, że zdjęcie zrobiono 
przed 1865 r., czyli przed regulacją uli-
cy wykonaną w tym roku, polegającą na 
wyburzeniu zwężających ją domów, 
m.in. widocznych na fotografii - kamie-
nicy Wasilewskich i domu Zofii Henriet-
ty Lhullier66. 

Pomyłkę Zalewskiego można tłuma-
czyć tym, że za datę remontu przyjął 
datę wpisu do księgi hipotecznej nowe-
go oszacowania kamienicy, dokona-
nego po przebudowie przez Ignacego 
Kwiatkowskiego67. 

W 1909 r. kamienicę nabył wspomnia-
ny Aleksander John, adwokat warszaw-
ski i - za radą Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości - przeprowadził 
w 1910 r. jej przebudowę wg projektu 
Konrada Kłosa, który wyłoniono w dro-
dze - bezprecedensowego w owym 
czasie - konkursu ogłoszonego przez 
Towarzystwo68. W toku prac kierowa-
nych przez Henryka Śliwickiego budyn-
kowi częściowo przywrócono rokoko-
wy wygląd, znany z obrazu Canaletta. 
Kamienicę pokryto wysokim mansardo-
wym dachem z lukarnami, pozostawia-
jąc jednak nadbudowane w XIX w. trze-
cie piętro zakłócające jej proporcje. 
Nie zmieniono również kształtu drzwi 
i okien, a także nie zlikwidowano bal-
konu od strony fasady, ponieważ nie 
zgodził się na to krawiec Pachulski, wy-
najmujący pomieszczenia na pierw-
szym piętrze69. 

Wzabudowie Krakowskiego Przedmieś-
cia uwiecznionej na zdjęciach Brand-
la nie widać jeszcze wylotu ul. Mio-
dowej, która wówczas sięgała tylko do 
Senatorskiej. Wytyczenie tej ulicy by-
ło fragmentem wspomnianego planu 
regulacji Krakowskiego Przedmieścia, 
ale nastąpiło dopiero w 1887 r. 
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Kolejne odcinki panoramy Brandla 
przedstawiają teren na zachód i północ-
ny zachód od placu Zamkowego z zabu-
dową ul. Podwala, Miodowej i Piwnej, 
z widokiem kościoła św. Marcina na 
pierwszym planie. W oddali widać cer-
kiew przy ul. Długiej, powstałą na miej-
scu kościoła Pijarów w latach 1835-
-183770. Zdjęcie wykonane w kierunku 
północnym zarejestrowało na pierw-
szym planie zabudowę ul. Świętojań-
skiej i katedrę św. Jana oraz kościół Jezu-
itów i Rynek Starego Miasta71. 

Do najciekawszych fotografii cyklu 
z pewnością należą widoki otoczenia 
Zamku od strony północno-wschod-
niej i wschodniej. Pierwsza (ił. 7) - uka-
zuje prezbiterium katedry św. Jana, 
Kanonię i najbardziej nas interesujący 

teren nad Wisłą z drewnianymi, parte-
rowymi zabudowaniami koszar wojska 
rosyjskiego stacjonującego w Zamku. 
Na skraju zdjęcia, z prawej strony, wi-
doczny piętrowy budynek, należący 
obecnie do Zamku (tzw. willa)72. Budy-
nek ten, położony na rogu ul. Bugaj 
i nieistniejącej obecnie uliczki Fol-
warcznej (od 1904 zw. Kubańską), 
wchodził w skład zespołu budowli na-
leżących do Komory Celnej Wodnej, 
zajmującej od początku XIX w. teren 
między ul. Bugaj a Wisłą. Wzniesiono 
go w latach 40. XIX w. na pomieszcze-
nie urzędu celnego komory wodnej. 
W okresie międzywojennym użytkowa-
ny był przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej rezydującego w Zam-
ku. Po II wojnie światowej mieścił Cen-

7. Fragment panoramy Warszawy z Wieży Zegarowej Zamku - widok w kierunku północno-wschodnim 
na prezbiterium katedry św. Jana, Kanonię i teren nad Wisłą z zabudowaniami wojska rosyjskiego 
i budynkiem Komory Wodnej, 26 VIII 1873. Fot. K. Brandel, BP / Fragment of a panorama of Warsaw 
taken from the Clock Tower of the Casde - view looking south-eastwards towards the presbytery of 
St. John's Cathedral, the Kanonia and the land adjoining the Vistula with the buildings of the Russian Army 
and the old customs office, 26 August 1873. Photograph: K. Brandel, BP 
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tralny Zespół Artystyczny i Reprezenta-
cyjny Orkiestry Ludowego Wolska Pol-
skiego73. W głębi zdjęcia dostrzec można 
rusztowania mostu kolejowego wzno-
szonego koło Cytadeli, ukończonego 
w 1875 r.74. Druga fotografia - wykona-
na nad dachami Zamku w kierunku 
wschodnim - przedstawia zabudowę 
Pragi z sylwetą niedawno wzniesionej 
(w 1869) cerkwi p.w. św. Marii Magdale-
ny oraz obraz Podzamcza zabudowane-
go barakami wojskowymi. Z lewej strony 
zdjęcia widać fragment wspomnianego 
budynku Komory Wodnej. Uderzający 
jest widok terenu dawnego dolnego 
ogrodu zamkowego, który zmienia się 
stopniowo w klepisko obudowane ko-
szarowymi barakami i stajniami. Z pięk-
nego niegdyś ogrodu pozostały tylko 

niewielkie kępy drzew otoczone niskim 
ogrodzeniem oraz ślad po szerokiej, 
środkowej alei. 

Stan zagospodarowania podnóża 
Zamku doskonale też pokazuje zdjęcie 
Brandla (il. 8) wielokrotnie przez nie-
go powielane, wykonane w kierunku 
wschodnim - na Nowy Zjazd, most 
Kierbedzia i Pragę75. Na pierwszym pla-
nie widoczne dachy skrzydła saskiego 
Zamku i latarnia Wieży Władysławow-
skiej. U stóp Zamku - budynki koszar 
nad Wisłą: jeden długi, wzdłuż nasypu 
dojazdu do Nowego Zjazdu, który za-
stąpił drewniany barak znany z fotogra-
fii Beyera z lat 1859-1863 (zob. przy-
pis 111), i dwa mniejsze u podnóża 
skarpy, wzdłuż ul. Bugaj biegnącej pod 
Arkadami. Na miejscu dawnych ogro-

8. Fragment panoramy Warszawy z Wieży Zegarowej Zamku - widok w kierunku wschodnim na teren 
dawnego ogrodu zamkowego, Nowy Zjazd, most Kierbedzia i Pragę; na pierwszym planie fragment da-
chów skrzydła saskiego Zamku i latarnia Wieży Władysławowskiej, 26 VIII 1873. Fot. K. Brandel, MHW / 
Fragment of a panorama of Warsaw taken from the Clock Tower of the Casde - view looking eastwards 
onto the former gardens of the Casde, Nowy Zjazd, the Kierbedź Bridge and Praga; in the foreground is 
a fragment of the roofs of the Saxon wing of the Casde and the lantern of the Ladislaus Tower, 26 August 
1873. Photograph: K. Brandel, MHW 
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9. Plac Zamkowy i Zamek Królewski od strony Krakowskiego Przedmieścia, ok. 1859. Fot. K. Beyer, IS PAN / 
The Castie Square and the Royal Casde taken from Krakowskie Przedmieście, ca. 1859. Photograph: 
K. Beyer, IS PAN 

dów zamkowych nikłe skupiska zieleni 
z drzewami i zniszczonymi, zdeptany-
mi trawnikami; z prawej strony przed 
barakiem, stojącym przy zjeździe, wi-
doczne małe klomby. W pejzażu No-
wego Zjazdu dostrzec można ciekawy 
element architektoniczny w postaci 
oszklonej galerii łączącej nasyp z gma-
chem łaźni Zdanowicza. W dali widocz-
na zabudowa Pragi z okrągłym budyn-
kiem synagogi na skrzyżowaniu ulic 
Szerokiej i Petersburskiej (obecnie Wój-
cika i Jagiellońska). 

Ostatnie zdjęcia Brandla z omawiane-
go cyklu ukazują obraz Warszawy ujęty 
w kierunku południowo-wschodnim 
i południowym, z widokiem Wisły, za-
budowy Powiśla, Mariensztatu i Nowe-
go Zjazdu z dominującym budynkiem 
łaźni wojskowych Zdanowicza76. Widać 
też fragmenty zamkowych dachów oraz 
zabudowania należące do Zamku - pa-
łac Pod Blachą i Bibliotekę Królewską. 
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Na tarasie nad Biblioteką dostrzec moż-
na okrągłą fontannę zbudowaną w la-
tach 60. XIX w.77. 

Dla badacza losów Zamku najcenniej-
szą grupą fotografii są widoki zamkowe-
go gmachu. W konfrontacji z innymi 
źródłami historycznymi dokumentują 
one w zasadzie wszystkie poważniejsze 
zmiany w architekturze i stanie tech-
nicznym budowli oraz w zagospodaro-
waniu jej otoczenia, jakie zaszły od lat 
50. XIX w. do roku 1918. W tym czasie 
Zamek poddany został wspomnianej 
przebudowie w latach 1851-1852, zmia-
nom w wystroju elewacji w końcu lat 50. 
i przeobrażeniu jego wizerunku w wy-
niku likwidacji wieży telegrafu optycz-
nego około 1860 r., a także kilku remon-
tom, najczęściej ograniczającym się do 
odmalowania ścian, odnowienia sztu-
katerii, naprawy dachów, balkonów, 
tarasów, budowy kominów. Zdjęcia za-
rejestrowały wszystkie przemiany, jakie 



ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE I (EGO OTOCZENIE.. . 

nastąpiły w wyglądzie gmachu w na-
stępstwie tych prac - przekształcenia 
elewacji zamkowych, zmiany w zabu-
dowie dachów (pokrycie dachu, komi-
ny, piorunochrony), wystroju budynku 
(kraty w oknach, markizy, zadasze-
nie wejść), a także zmiany w sąsiedz-
twie gmachu wynikające z przeobrażeń 
urbanistyczno-architektonicznych mia-
sta i unowocześniania urządzeń komu-
nalnych, m.in. związane z regulacją, 
modernizacją oraz naprawą ulic, us-
prawnianiem dojazdu do Zamku, roz-
wojem komunikacji miejskiej, wprowa-
dzaniem nowego oświetlenia mia-
sta, zakładaniem i utrzymaniem zieleni. 
Zdjęcia ilustrują też losy kolumny Zyg-
munta, trwale wpisanej w krajobraz 
zamkowego otoczenia. 

Najstarsze znane obrazy fotograficzne 
Zamku są dziełem Karola Beyera78. Po-
chodzą z końca lat 50. oraz początku lat 
60. XIX w. i przedstawiają widok od 
strony Krakowskiego Przedmieścia na 
elewację zachodnią i fragment elewacji 
południowej Zamku (do oficyny przy 
Bramie Grodzkiej) po zasadniczej prze-
budowie gmachu w latach 1851-1852, 
wykonanej na polecenie feldmarszałka 
Paskiewicza79 (il. 9). Wprowadzone 
zmiany niekorzystnie wpłynęły na bryłę 
Zamku oraz jego wygląd od strony mia-
sta i zamkowych ogrodów. Fasady gma-
chu zostały wówczas przekształcone, 
zgodnie z panującą tendencją, w stylu 
późnoklasycystycznym (oprócz elewa-
cji saskiej od strony Wisły i Wieży Zyg-
muntowskiej), wg zmodyfikowanego 
projektu Jakuba Kubickiego i w nawią-
zaniu do koncepcji oficerów inżynierii 
z Dyrekcji Korpusu Inżynierii Wojsko-
wej Jana Pawła Lelewela i Jana Thomasa 
z początku 1818 r. Pracami kierował 
mało znany inżynier ppłk Gustaw Cori, 
starszy adiutant Sztabu Głównego, na-
czelnik Wydziału IV Zarządu Kwatermi-
strzostwa Armii Czynnej80, a realizatora-
mi przebudowy byli architekci: Maury-
cy Kalicki, Ignacy Kwiatkowski i Ignacy 
Markiewicz, dawniejsi uczniowie Szko-
ły Sztuk Pięknych81. Dach Zamku został 

obniżony i przysłonięty attyką ozdo-
bioną wazonami i gipsowymi girlanda-
mi. Cokół parteru pokryto płaskim bo-
niowaniem, zaś ściany od pierwszego 
do drugiego piętra zostały rozczłon-
kowane korynckimi pilastrami, zwień-
czonymi lekkimi kapitelami. Przerobio-
ne zostały też okna na wyższych pię-
trach, które przemalowano na kolor 
dębu i wykończono miedzianymi oku-
ciami narożnymi82. Według Bolesława 
Podczaszyńskiego, który - można są-
dzić - nie podzielał negatywnej na ogół 
oceny tej przebudowy: „ścianki gładkie 
stąd przyozdobione zostały pilastrami 
jońskimi (kompozyt), zrobionymi na 
wzór znajdujących się w dziedzińcu 
zamkowym". Miał on na myśli - jak uwa-
żał Stanisław Herbst - dekorację archi-
tektoniczną, Jakuba Fontany z 1768 r. 
znad Bramy Grodzkiej83. 

Warto zwrócić uwagę na dachy Zam-
ku po pokryciu ich w latach 1856-1859 
żelazną, malowaną blachą84. W czasie 
tych prac usunięto - jak wspomniano 
- attykę z elewacji skrzydła południo-
wo-wschodniego oraz zlikwidowa-
no wazony w attyce elewacji południo-
wej i zachodniej. Potrzebę wymiany 
konstrukcji i poszycia dachów ze wzglę-
du na fatalny stan stropów i więźby da-
chowej stwierdziła komisja, powołana 
w 1853 r. rozkazem namiestnika Króle-
stwa, w protokole z oględzin dachów 
przeprowadzonych 30 czerwca /11 lip-
ca 1853 r. W skład komisji wchodził 
m.in. Henryk Marconi85. Wymianą da-
chówki kierował Komitet pod kierun-
kiem gen. mjr. Aureggia, p.o. naczelnika 
Inżynierów Armii do przebudowy da-
chów. Prace rozpoczęły się w połowie 
1856 r. Planowano rozłożyć je na cztery 
lata, a ich koszt wyceniono na 70 tys. 
rubli. Ponieważ zakres robót powięk-
szył się o odnowienie elewacji od strony 
Dziedzińca Wielkiego, naprawę niektó-
rych balkonów i galerii prowadzącej do 
Katedry, przerobienie „dużego tarasu" 
oraz wykonanie remontu kilku wnętrz, 
ich ostateczny koszt wzrósł w 1860 r. do 
89 297,42 rubli86. Po remoncie „nowy 
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dach oparty na attyce miał kalenicę ob-
niżoną o ok. 1,5 m, przy której ułożono 
ławy kominiarskie, i pokryty był żelaz-
ną, malowaną blachą"87. 

Najstarsze zdjęcia Beyera zarejes-
trowały w otoczeniu Zamku jedną z no-
wości technicznych, które wówczas za-
częły pojawiać się na ulicach Warszawy 
- latarnię gazową (sześciotaflową) na 
żeliwnym słupie. Po raz pierwszy, ekspe-
rymentalnie, latarnie gazowe zainsta-
lowano w tym miejscu w 1844 r. 
W kwietniu tego roku „Kurier Warszaw-
ski" donosił, iż na polecenie księcia na-
miestnika zamontowano w piwnicach 
Zamku „stosowny rezerwoar", zaopatry-
wany w gaz przywożony codziennie 
z Fabryki Machin na Solcu, do oświetie-
nia na próbę schodów, głównego dzie-
dzińca oraz okolic Zamku od strony pla-

cu Zamkowego. „Pierwszy raz oświetlo-
no wschody i dziedziniec w Wielką So-
botę, a latarnia na ozdobnym słupie 
z lanego żelaza przy odwachu na pierw-
szym dziedzińcu zamkowym umiesz-
czona, rzuca światło tak mocne, że 
w odległości 50 kroków, dokładnie przy 
niem czytać można"88. Wkrótce - 29 ma-
ja 1844 r. - „Kurier" odnotował zainstalo-
wanie na placu trzech nowych latarni, 
do których gaz dostarczał codziennie 
„wóz z gazem przenośnym"89. Pierwsze 
92 stałe latarnie gazowe zapalono w kil-
ku miejscach Warszawy, w tym także na 
placu Zamkowym, 27 grudnia 1856 r.90. 
W latach 1857-1858 rozpoczęto wprowa-
dzanie oświetlenia gazowego w Zamku 
i zabudowaniach do niego należących. 
Prace prowadziło Towarzystwo Oświe-
tlenia Gazem w Dessau na mocy umowy 

10. Biwak wojska rosyjskiego na placu Zamkowym, jesień 1861. Fot. K. Beyer, IS PAN / Russian Army bivo-
uac on the Castle Square, autumn 1861. Photograph: K. Beyer, IS PAN 
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11. Widok południowego skrzydła Zamku Królewskiego z oficyną przy Bramie Grodzkiej i Wieżą Grodz-
ką oraz pałacu Pod Blachą. Przed Zamkiem drewniany barak żołnierzy rosyjskich strzegących siedzibę 
generała-gubernatora, lato 1863 (?)• Fot. M. Fajans, MNW / View of the southern wing of the Royal Castle 
taken from the outbuilding near the Justice Court Gate and the Justice Court Tower and the Tin-Roofed 
Palace. In front of the Castle are the wooden barracks of the Russian soldiers guarding the headquarters 
of the Governor General, summer 1863 (?)• Photograph: M. Fajans, MNW 

z 6/18 sierpnia 1858 r., zawartej z Magi-
stratem m. Warszawy91. W pierwszym 
rzędzie latarnie gazowe oświetliły dzie-
dziniec Zamku (12 latarń), „schody do 
księcia", „schody do księżnej" (w Wieży 
Władysławowskiej), bramę wjazdową 
(Grodzką), kuchnie. W 1860 r. zainstalo-
wano 2 „płomienie gazowe" w pałacu 
Pod Blachą. W latach 1860-1861 więk-
szość pomieszczeń zamkowych była już 
oświetlona gazem92. 

Zdjęcia Beyera z końca lat 50., jako 
jedne z pierwszych, utrwaliły wygląd 
oficyny przy Bramie Grodzkiej po jej 
przebudowie w latach 40. XIX w.93. 
Oficyna wzniesiona około 1765 r. wg 
projektu Fontany stanowiła jedyny zre-
alizowany element planu przebudowy 
Zamku tego architekta z 1764 r. W la-
tach 40. XIX w. budowla przybrała od 
strony południowej formę dwupiętro-
wej bryły opilastrowanej i zwieńczonej 
attyką z gipsowymi girlandami, zaś od 
strony zachodniej jej pięcioosiowa fasa-

da uległa skróceniu o jedną oś. Fasadę 
podzielono na dwie części: dolną, bo-
niowaną, z czterema łukowymi wnęka-
mi, i górną, dwukondygnacyjną, ozdo-
bioną jońskimi pilastrami. Prace ciągnę-
ły się do 1852 r.94. Przebudowaną oficynę 
można też obejrzeć na zamieszczonej 
fotografii Maksymiliana Fajansa (il. 11). 

Skrócenie oficyny wiązało się niewąt-
pliwie z budową wiaduktu Pancera. 
Nowe źródła dotyczące tej inwestycji 
odsłania artykuł Teresy Krogulec na te-
mat czterech rysunków Feliksa Pancera, 
przechowywanych w Muzeum Histo-
rycznym m.st. Warszawy, które przedsta-
wiają nieznane dotąd plany związane 
z projektowanym przez Pancera nowym 
zjazdem do Wisły i przebudową oficyny. 
Jeden z rysunków przewidywał przedłu-
żenie budowli, tak że przesłoniłaby ona 
pałac Pod Blachą, a jej południowa fasa-
da graniczyłaby bezpośrednio z pro-
jektowaną trasą; drugi zakładał likwida-
cję oficyny. Plac przed południowym 
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skrzydłem Zamku, zamknięty perspek-
tywą pałacu Pod Blachą, miał stanowić 
początkowy fragment Zjazdu. Ostatecz-
nie zrealizowano rozwiązanie polegają-
ce na wspomnianym skróceniu oficyny 
z pięcio- na czteroosiową95. 

Prawdopodobnie w czasie przekształ-
cania fasad Zamku w latach 1851-1852 
lub w roku 1853 oficynę połączono 
z przybudówką przy Wieży Grodzkiej, 
„pełną, parterową zabudową z arkado-
wymi otworami okiennymi i balustradą 
otaczającą taras". Przebudowany został 
też ryzalit Wieży Grodzkiej, w którym 
umieszczono trzy zamknięte półkoliście 
portfenetry, wychodzące na balkon96. 

Oficyna została rozebrana w 1930 r. 
w związku z przebudową Wieży Grodz-
kiej i pracami remontowymi prowa-
dzonymi na Zamku przez Adolfa Szysz-
ko-Bohusza97. 

Widok przebudowanej oficyny i Wie-
ży Grodzkiej znalazł się także na foto-
grafii Beyera zatytułowanej Nowy Zjazd 
do Wisły, wchodzącej w skład wspo-
mnianego albumu Widoki m. Warsza-
wy, a przedstawiającej ujęcie z placu 
targowego na Mariensztacie na arka-
dy wiaduktu Pancera i fragment po-
łudniowo-wschodniego skrzydła Zam-
ku Królewskiego98. Na pierwszym pla-
nie widać zabudowania Mariensztatu, 
w głębi za wiaduktem - zamurowane 
Arkady Kubickiego. Fotografię tę prze-
rysował w 1890 r. Andriolli i była ona 
wielokrotnie reprodukowana w XIX-
-wiecznych wydawnictwach99. 

Fragment Zamku widnieje również na 
dwóch interesujących zdjęciach Beyera 
ze słynnej serii widoków Warszawy 
wykonanych w czasie wydarzeń poli-
tycznych 1861 r. Cykl przedstawia place 
warszawskie z rozlokowanymi wojska-
mi rosyjskimi, m.in. plac Zamkowy 
(il. 10) z namiotami wojskowymi, arma-
tami i ustawioną w kozły bronią przed 
zachodnią fasadą gmachu100. Biwakują-
ce wojsko rosyjskie można dostrzec też 
u podnóża Zamku na fotografii Beyera 
z 22 maja 1861 r., należącej do równie 
znanego cyklu zdjęć tego autora wy-
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konanych podczas budowy mostu Kier-
bedzia101. Lokowanie namiotów wojsko-
wych na Podzamczu w czasie wypadków 
politycznych 1861 r. potwierdzają źródła 
aktowe102. 

Obraz wojska rosyjskiego stacjonują-
cego na placu Zamkowym w okresie 
powstania styczniowego utrwalony zo-
stał na znakomitym technicznie, wyjąt-
kowo dużym zdjęciu Maksymiliana Fa-
jansa103 (il. 11). Według ustaleń Wandy 
Mossakowskiej zostało ono wykonane 
- wraz z fotografią Zamku od południo-
wego wschodu - latem 1863 lub 1864104. 
Na placu Zamkowym w pobliżu połu-
dniowo-zachodniego narożnika Zamku 
widać drewniany barak i broń ustawio-
ną w kozły oraz grupkę żołnierzy rosyj-
skich ochraniających siedzibę namiest-
nika. Uwagę zwraca wjazd na dziedzi-
niec pałacu Pod Blachą przy oficynie za 
Bramą Grodzką oraz urządzony tam nie-
wielki, ogrodzony płotem skwer. W głę-
bi widoczny most Kierbedzia w trakcie 
budowy, która trwała od 1859 do 1864. 
Zdjęcie Fajansa znakomicie dokumentu-
je wygląd skrzydła południowego Zam-
ku, oficyny przy Bramie Grodzkiej, Wie-
ży Grodzkiej i widocznego na dalszym 
planie - korpusu głównego i skrzydła 
północnego pałacu Pod Blachą. 

Wśród zebranych fotografii znacznie 
rzadziej spotykane są widoki Zamku od 
strony Wisły. Nic w tym dziwnego, 
ponieważ w otoczeniu gmachu od tej 
strony zachodziły zmiany niekorzystnie 
wpływające na jego wizerunek w krajo-
brazie miasta. Teren dolnego ogrodu 
spacerowego, po przekazaniu go w la-
tach 30. XIX w. wojsku pod budowę 
koszar i stajni oraz na plac ćwiczeń dla 
skoszarowanej przy Zamku rosyjskiej 
kawalerii, podlegał systematycznemu 
niszczeniu, zwłaszcza po 1856 r. Wycięto 
stare drzewa i krzewy, a plac musztry 
obudowano kilkoma parterowymi bu-
dynkami koszar i stajen, początko-
wo drewnianymi, następnie z czerwonej 
nietynkowanej cegły105. Rozbudowę ko-
szar wymuszała powiększająca się syste-
matycznie liczba wojska ochraniające-
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go siedzibę rosyjskiego wielkorządcy. 
W 1856 r. w Zamku i na Podzamczu stały 
cztery kompanie piechoty i sotnia koza-
ków kubańskich, tzw. czerkiesów. Łącz-
nie w koszarach podległych Zarządowi 
Inżynierii Wojskowej zamieszkiwało 
784 żołnierzy, którzy zajmowali m.in. 
Bibliotekę Królewską i Pokoje Królewi-
czowskie. Zarządzał nimi murgrabia ko-
szar Karski. Biura, pomieszczenia go-
spodarcze wojska i mieszkania oficerów 
mieściły się przeważnie na parterze 
i drugim piętrze Zamku oraz w pałacu 
Pod Blachą. Wojsko zajmowało też Arka-
dy Kubickiego, w których ulokowano 
stajnie i magazyny oraz wspomniane 
baraki pod Zamkiem106. W okresie na-
silonych manifestacji patriotycznych 
1861 r. „w samym Zamku i na podzam-
czu stały 4 kompanie piechoty, sotnia 
kozaków i 4 działa"107. Ochronę Zamku 
stopniowo wzmacniano i w chwili wy-
buchu powstania styczniowego w kosza-
rach zamkowych „konsystowało pięć rot 
piechoty", dodatkowo zaś w namiotach 
na placu Zamkowym i wokół Zamku ulo-
kowanych było około 400 piechurów 
i artylerzystów („prawie codziennie 
ilość komenderowanych tamże żołnie-
rzy była zmienianą")108. Do 1865 r. „sed-
na" kozaków (ok. 100 ludzi) mieściła się 
w domu po Glazerze, położonym za 
Nowym Zjazdem, a następnie w ba-
rakach wzniesionych na dolnym tara-
sie zamkowym109. Wykaz statystyczny 
z 1877 r. odnotowuje, iż w samym Zamku 
stacjonowały cztery kompanie wojska110. 

Szpetną i chaotyczną zabudowę Pod-
zamcza zarejestrował Beyer na fotogra-
fiach wykonanych w latach 1859-1863 
z budującego się mostu Kierbedzia 
i wiaduktu Pancera. Jedna z nich, zatytu-
łowana Widok Zamku z mostu, przed-
stawia fragment skrzydła południowo-
-wschodniego Zamku od ryzalitu środ-
kowego do Biblioteki Królewskiej oraz 
położony wzdłuż nasypu Nowego Zjaz-
du jeden z wojskowych baraków111. Wi-
doczny drewniany, gontem kryty budy-
nek wzniesiony został w latach 1861-
-1862. W tym celu „drzewa w klombach 

powycinane zostały"112. Postawienie drew-
nianych budowli nastąpiło wbrew po-
stanowieniu Rady Administracyjnej 
z 18/30 czerwca 1847 r., stanowiącemu, 
że „nie wolno stawiać w pomienionej 
okolicy domów drewnianych mieszkal-
nych to jest mających ogniska, a gonta-
mi nawet niemieszkalne nowe budynki 
pokrywane być nie mogą"113. Za bara-
kiem widać pozostałości zieleni ogro-
dów zamkowych. Na zdjęciu uwagę 
zwracają skrzydło południowo-wschod-
nie Zamku pozbawione attyki z gipso-
wymi girlandami oraz dachy po wspo-
mnianej przebudowie w latach 50. 
i pomalowaniu w 1862 r.114. Kolejna fo-
tografia tego autora (il. 12), o zbliżo-
nym, ale szerszym ujęciu obejmującym 
teren do kościoła św. Anny, przedsta-
wia wschodnią elewację pałacu Pod 
Blachą i przysłoniętą drzewami Biblio-
tekę Królewską115. 

Widoczny na zdjęciach rząd drzew 
posadzonych na koronie skarpy w la-
tach 50. XIX w. i zbudowany w tym cza-
sie niski murek na jej krawędzi, ozdo-
biony wielkimi, klasycystycznymi wa-
zonami, przesłaniać miał nieestetyczny 
widok roztaczający się z okien Zam-
ku na koszarowe zabudowania. Jesz-
cze w 1853 r. „Kurier Warszawski" pisał 
z zachwytem: „Ogród za Zamkiem nad 
Wisłą ślicznie w tych czasach urządzony, 
dopełnia przyozdobień tego wspaniałe-
go gmachu, który w roku zeszłym, z la-
kiem staraniem i okazałością, odno-
wiony został [mowa o remoncie prze-
prowadzonym przez Coriego - M.P.-Ch.]. 
Pomnożono drzewa, istniejące klomby, 
zasadzono nowe, skreślono na murawie 
kształtne w guście angielskim drogi, wy-
wyższono grunt od strony Wisły, aby 
ogród od wylewu zabezpieczyć. Z Nowe-
go Zjazdu wszystko to widzieć można, 
a obraz Zamku i pałacu Pod Blachą na 
górze, otoczonych zewsząd zielonością 
ogrodów, pomarańczowemi na nowo 
zbudowanej galerii drzewami, cudnie 
się ze wszech stron, a szczególniej wjeż-
dżającym do miasta od strony mostu 
przedstawia"116. Niestety, fotografie oraz 
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12. Zamek Królewski w Warszawie - widok z mostu Kierbedzia na elewację południowo-wschodnią Zam-
ku, pałac Pod Blachą, budynek kuchni wojskowej (fragment Wielkiej Oficyny) oraz barak wzdłuż nasypu 
Nowego Zjazdu, mieszczący koszary, ok. 1859-1863. Fot. K. Beyer, MHW / The Royal Castle in Warsaw 
- view from the Kierbedź Bridge over the south-eastern elevation of the Castie, the Tin-Roofed Palace, 
the Army Canteen (a fragment of the Saskie Lodgings) and the barracks alongside the embankment of 
the Nowy Zjazd, ca. 1859-1863. Photograph: K. Beyer, MHW 

relacje prasy z następnych lat dokumen-
tują postępującą dewastację tego tere-
nu. W „Kurierze Warszawskim" z 1902 r. 
zanotowano: „Do 1856 r. na dolnym ta-
rasie był ogród publiczny [...]. Resztki 
starodrzewu z niego usunięto w 1898 r. 
Był to ogród urządzony w stylu fran-
cuskim, z główną aleją od schodów tara-
su górnego do Wisły. Dwa boki ogrodu 
przecinały na krzyż prosto wytknięte 
aleje. Dookoła też biegła aleja. Prze-
strzeń ogrodu była o połowę mniejsza 
od ogrodu Krasińskich. W 1859 r. ogród 
był już zaniedbany, a niedługo potem 
wystawiono tu koszary dla kozaków 
oraz w 1871 r. stajnie - obecnie usuwa-
ne. Wnętrze ogrodu zmieniono na plac 
musztry, a drzewa powoli ginęły"117. 

Znaczenie najstarszych zdjęć Pod-
zamcza118 podnosi fakt zarejestrowania 
niewielkiego budynku położonego 
między pałacem Pod Blachą a Arka-
dami Kubickiego („budynek położony 
w rogu utworzonym przez taras zam-

kowy i budynek pałacu Pod Blachą"119) 
(zob. il. 12). Jest to zachowany połu-
dniowy fragment tzw. stancji saskich 
(Wielkiej Oficyny), budowli wzniesio-
nej w latach 40. i 50. XVIII w. dla po-
mieszczenia służby zamkowej, a zlikwi-
dowanej w wyniku budowy Arkad Ku-
bickiego. Od lat 30. XIX w. mieścił on 
kuchnię wojskową kozaków stacjonują-
cych w Zamku120. Z zachowanych źródeł 
wynika, że budynek rozebrano około 
1875 r. (między 13 czerwca 1874 a 15 li-
stopada 1875)121, zaś wcześniej, w 1866 r., 
usunięto z niego kuchnię ze względu 
na groźbę zawalenia się budowli122. 
O jego likwidacji pisał w 1904 r. „Kurier 
Warszawski": „Ostatnie zmiany w tej 
dzielnicy zaszły w 1873 r. [błąd 
- zob. wyżej M.P.-Ch.], gdy zburzono 
ostatnią kamienicę, niegdyś należącą 
do dworzan - między szczytem pałacu 
a górnym tarasem Zamku"123. Budynek 
doskonale widać jeszcze na później-
szej, niedatowanej fotografii nieznane-
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13. Widok z mostu Kierbedzia na elewację południowo-wschodnią i wschodnią Zamku Królewskiego, 
fragment Biblioteki Królewskiej, Arkady Kubickiego oraz ogród na górnym tarasie zamkowym, lato 1863 
lub 1864. Fot. M. Fajans, MNW / View taken from the Kierbedź Bridge looking towards the south-eastern 
and eastern elevation of the Royal Castie, fragment of the Royal Library, the Kubicki Arcades and the gar-
den on the upper terrace of the Casde, summer 1863 or 1864. Photograph: M. Fajans, MNW 

go autora, ukazującej elewacje Zamku 
od strony Wisły, Bibliotekę Królewską, 
Arkady Kubickiego i ul. Bugaj biegnącą 
wzdłuż arkad124. Na powyższych zdję-
ciach dostrzec także można wspomnia-
ny murek z wazonami na krawędzi 
skarpy. 

Fotografie Podzamcza potwierdzają 
likwidację założeń projektowych i de-
wastację niezwykłej budowli, jaką były 
arkady wzniesione wg projektu Jakuba 
Kubickiego w latach 1818-1821 nad bie-
gnącą u podnóża skarpy ul. Boczną. 
Sklepienie ich unosiło „ogród sztucz-
ny", połączony z ogrodami na skarpie. 
Po powstaniu listopadowym, w latach 
1834-1837, przeprowadzono remont bu-
dowli - głównie sklepień - i ulokowano 
w niej, początkowo prowizorycznie, 
stajnie dla pułku kozaków kubańskich 
stacjonujących w Zamku, niwecząc tym 
samym przelotowość „sklepionej uli-
cy"125. Jak zaświadczają źródła archiwal-
ne, ówczesna administracja Zamku nie 

potrafiła uporać się z problemem wilgo-
ci przenikającej przez sklepienia arkad, 
dlatego remonty znajdujących się tam 
pomieszczeń odbywały się bardzo czę-
sto126. W latach 1838-1839 Arkady Kubic-
kiego zamurowano, niszcząc całkowicie 
wygląd i funkcje ażurowej budowli127. 
W każdej z zabudowanych ścian umiesz-
czono trzy prostokątne okienka. Poje-
dyncze okna ulokowano też w zasklepio-
nych otworach owalnych. Do pomiesz-
czeń pod arkadami prowadziły trzy 
drewniane bramy: dwie w bocznych ścia-
nach budowli i jedna w arkadzie środko-
wej (niewidoczna na zdjęciu). Wymie-
niona wyżej fotografia z widokiem Zam-
ku od strony Wisły utrwaliła stan skle-
pień tarasu nad stajniami kozackimi po 
remoncie wykonanym w 1859 r.128. 

Opis ogrodów zamkowych i terenów 
Podzamcza z lat 60. i 80. XIX w. przeka-
zał niezastąpiony Antoni Zaleski w Li-
stach do przyjaciółki, drukowanych 
w latach 1885-1887 w krakowskim 
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dzienniku „Czas" pod pseudonimem 
Baronowa XYZ: „[ogrody] jeszcze 
przed rokiem 1863 wyglądały uroczo, 
bo ogród zamkowy rozciągał się aż do 
samej Wisły, a mostu żelaznego i tak 
zwanego Zjazdu nie było wcale. Po 
schodach tarasowych zstępował Sta-
nisław [August] aż na sam brzeg i tam 
go oczekiwały przepyszne gondole, 
wioząc co wieczór wesołe towarzystwo 
królewskie do ukochanych Łazienek. 
Dziś [lata 80.] dzieli ogród zamkowy od 
Wisły przebrzydła łacha piaskowa, a na 
niej baraki ułańskie, obszarpane, brud-
ne, cuchnące, psują najpiękniejszy nie-
wątpliwie widok całej Warszawy, sięga-
jący gdzieś w dal, aż poza Wisłę, Pragę 
i Grochów"129. Opisany przez Zaleskie-
go stan ogrodów zamkowych z lat 60. 
ilustruje znakomite zdjęcie M. Fajan-
sa (ił. 13), wykonane latem 1863 lub 
1864 r.130. Zasługuje ono także na uwagę 

ze względu na doskonale widoczne 
szczegóły elewacji zamkowych od stro-
ny Wisły. 

Zgromadzone fotografie Zamku do-
kumentują stan techniczny gmachu 
i prace remontowe, którym budowla 
była poddawana od lat 50. XIX w. do 
1918 r., pozwalając tym samym ocenić 
dbałość administracji rosyjskiej o histo-
ryczny obiekt. Na podstawie zachowa-
nych źródeł aktowych oraz zdjęć można 
stwierdzić, że dość często odnawiane 
były ściany i dachy Zamku, zwłaszcza od 
jego reprezentacyjnej zachodniej i połu-
dniowej strony. Częstotliwość tych robót 
wynikała zarówno z rangi i potrzeb użyt-
kownika gmachu, jak i z niskiej jakości 
ówczesnych prac remontowych, co rów-
nież potwierdzają przekazy źródłowe. 

Zdjęcie Beyera z serii widoków wyko-
nanych z dzwonnicy przy kościele 
św. Anny około 1860 r., a więc zaledwie 

14. Zamek Królewski w czasie remontu Wieży Zegarowej, 26 VIII 1873. FOL K. Brandel (?), MHW / 
The Royal Castle during renovation works on the Clock Tower, 26 August 1873. Photograph: K. Brandel (?), MHW 
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parę lat po gruntownej przebudowie 
Zamku przez Coriego, dokumentuje po-
ważne zniszczenia zamkowych elewa-
cji13'. Poddano je ponownemu remonto-
wi w latach 1867-1868132. Rozpoczęcie 
tych prac w maju 1867 r. wiązało się 
z projektowanym na czerwiec tego roku 
przyjazdem do Warszawy cara Aleksan-
dra II. Na ustne polecenie namiestnika 
Berga pośpiesznie odświeżono „front 
Zamku" i „część widoczną Pałacu pod 
Blachą"133. Stan Zamku po zakończeniu 
tych prac oraz po kapitalnym remoncie 
dachów w latach 1871-1872 wykonanym 
przez firmę Rothmila134 i wcześniejszych 
pracach blacharskich przy dachach gma-
chu od strony Nowego Zjazdu, podczas 
których podwyższono kominy135, poka-
zuje zdjęcie nieznanego autora z począt-
ku lat 70. XIX w.136. O dacie fotografii 
świadczy stan Wieży Zegarowej przed 
remontem rozpoczętym w 1873 r. 

Na zdjęciu tym warto zwrócić uwagę 
na narożną kamienicę przy ul. Święto-
jańskiej 2, zw. Mansjonarią, a od czasów 
przedwojennych także kamienicą Ko-
ścielskich. Fotografia ukazuje wygląd 
budynku po przebudowie przeprowa-
dzonej przez kupca Franciszka Szprin-
gera, właściciela kamienicy od 1869 r. 
W wyniku remontu zlikwidowano mię-
dzypiętrowe gzymsowania, wprowa-
dzono obramienia sztukatorskie okien 
i pionowe, międzyokienne pilastry 
czwartej kondygnacji. Na dachu usta-
wiono trzy wysokie lukarny137. W ka-
mienicy do I wojny mieściły się sklep 
wędliniarski firmy Szpringera, znany 
z wyśmienitych serdelków i kiełbas, po-
nadto handel spirytualiami firmy „Ula-
dówka"138 oraz „Gabinet Interesów Pry-
watnych", świadczący usługi prawnicze, 
finansowo-kredytowe i pośrednictwo 
pracy. W styczniu 1918 r. kamienicę 
kupił Władysław August Kościelski139. 

Stan Zamku po remoncie w latach 60. 
dokumentuje także fotografia Jana 
Mieczkowskiego z lat 1869-1873140. 
W widoku tym interesująca wydaje się 
brama wiodąca na Dziedziniec Kuchen-
ny Zamku, zbudowana w latach 30. 

XIX w. po rozebraniu kaplicy św. Mał-
gorzaty141. Uwagę przykuwa również 
nowe otoczenie kolumny Zygmunta 
- basen z wodotryskiem, uruchomio-
nym 14 kwietnia 1855 r., a zaprojek-
towanym przez Henryka Marconiego 
w postaci czterech trytonów trzyma-
jących w ustach wzniesione do góry 
konchy, z których biła woda. Rzeźby 
wykonano wg projektu niemieckiego 
rzeźbiarza Augusta Kissa w fabryce 
Karola Mintera w Warszawie142. 

Jedną z poważniejszych prac remon-
towych prowadzonych na Zamku 
w 2. połowie XIX w. był wzmiankowany 
remont Wieży Zegarowej w latach 1873-
-1874. Zachowało się zdjęcie przypisy-
wane Konradowi Brandtowi (il. 14), wy-
konane 26 sierpnia 1873 r., przedstawia-
jące wieżę oplecioną rusztowaniami, na 
których dostrzec można postacie męż-
czyzn przy aparacie fotograficznym 
ustawionym na statywie, podczas wspo-
mnianego zdejmowania panoramy War-
szawy z Wieży Zegarowej Zamku143. Po-
równanie fotografii z zamieszczonym 
w 1875 r. w „Kłosach" drzeworytem 
pt. Były Zamek Królewski w czasie repe-
racji wieży w 1873 roku, wykonanym 
na jej podstawie wg rysunku Dymitro-
wicza, potwierdza, że zdjęcie niewąt-
pliwie dotyczy tego remontu144. 

Remont wieży nastąpił w wyniku 
oględzin przeprowadzonych 7 maja 
1872 r. przez Architekta Zamku Adolfa 
Loeve, majstra ciesielskiego Jana Beven-
see oraz Intendenta Zamku Stanisława 
Steczkowskiego; wykazały one, że jej 
górna część - ła fleche de la tour - zmur-
szała i „przy wietrze chwieje się i grozi 
zawaleniem". Prace wykonano w 1873 r., 
a prowadzili je m.in. majster Jan Beven-
see (roboty rozbiórkowe i ciesielskie), 
złotnik Romuald Dobrowolski i majster 
Abram Rothmil (roboty blacharskie)145. 
Rekonstruowany hełm wieży pokryto 
blachą miedzianą, banię i strzałę (szpi-
cę) pozłocono, wykonano też nowy 
szyber. Koszt remontu wyniósł 7346 ru-
bli 29 kopiejek146. Zachowane akta do-
wodzą, że administracja gmachu przy-
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15. Zamek Królewski po remoncie Wieży Zegarowej i odnowieniu elewacji w 1873, polowa lat 70. 
XIX w. Fot. K. Brandel, MHW / The Royal Castle after the renovation of the Clock Tower and the elevation 
in 1873, mid 1870s. Photograph: K. Brandel, MHW 

wiązywała wyjątkowo dużą wagę do 
sposobu i jakości wykonania prac re-
montowych Wieży Zegarowej. Świadczy 
0 tym obszerność korespondencji doty-
czącej robót, a przede wszystkim znale-
zione bezprecedensowe dokumenty 
- opis wieży z „uzasadnieniem jej archi-
tektonicznego i artystycznego znacze-
nia" oraz pismo ze wskazówką o konie-
czności ostrożnego prowadzenia prac, 
aby nie zatrzeć historycznego kształtu 
budowli147. 

Latem 1873 r. odnowiono także elewa-
cje gmachu od strony placu Zamkowe-
go, Nowego Zjazdu, ul. Kanonii i wokół 
Dziedzińca Wielkiego, wraz z naprawą 
sztukaterii - wianków, lwich główek 
1 jońskich kapiteli. Prace wykonali: maj-
ster Joachim Eppen (prace sztukator-
skie), Sikorski (kamieniarskie), Kurc 
(stolarskie i ślusarskie), Godszki (malar-

skie), Rudzki (żeliwne), Rothmil (bla-
charskie), Rudinger (szklarskie). Jak 
stwierdzono w dokumentach związa-
nych z remontem, kolor zamkowych 
ścian uzgodniony był z Intendentem 
i Architektem Zamku148. Odnowieniu 
poddano też tarczę zegara z wieży 
- oczyszczono cyfry, wskazówki i słoń-
ce, zaś samą tarczę pomalowano czar-
ną, olejną farbą. Prace te wykonał Jan 
Okon (Okoń)149. 

Wygląd Zamku i Wieży Zegarowej 
po zakończeniu tych remontów znamy 
z fotografii Brandla z połowy lat 70. za-
tytułowanej Zamek i kolumna króla 
Zygmunta (widok od strony Krakow-
skiego Przedmieścia), wchodzącej 
w skład albumu Widoki Warszawy150 

(il. 15). Uwagę zwraca obramienie 
Bramy Zegarowej pomalowane ciem-
ną farbą. 
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Zdjęcia Zamku i jego otoczenia wyko-
nane przed wynalezieniem migawki 
charakteryzują się niewielką ilością in-
formacji o życiu tego fragmentu War-
szawy. Te wedutowe widoki są na ogół 
znakomitym zapisem obrazu urbani-
styczno-architektonicznego miasta, ale 
przekazem statycznym, pozbawionym 
ruchu ulicznego, zdeterminowanym ów-
czesnym poziomem techniki fotogra-
ficznej. Przedstawione na zdjęciach mia-
sto jest wyludnione, ponieważ fotografie 
wykonywano wczesnym rankiem, kiedy 
ulice były puste. Próby zarejestrowania 
ruchu kończyły się niepowodzeniem. 
Przykładem jest fotografia nieznanego 
autora z lat 70., przedstawiająca widok 
z ul. Podwale na Zamek i plac Zamko-
wy z przejeżdżającymi dorożkami i fur-
mankami151. Pojazdy są tu zamazane 
(„poruszone"), co wskazuje, że wykona-
no ją przed wynalezieniem przez Bran-
dla aparatu do zdjęć migawkowych. Uwa-
gę na zdjęciu zwraca jaśniejszy od pozo-
stałych pięter kolor ścian parteru Zamku. 

Mimo ograniczeń technicznych i uni-
kania przez fotografów sztafażu, na 
wczesnych fotografiach można jednak 

odnaleźć wiele informacji związanych 
z rozwojem miasta i jego infrastruktu-
ry. Zmiany w komunikacji miejskiej 
w okolicach Zamku zarejestrowały m.in. 
dwa zdjęcia nieznanych autorów z lat 70. 
i początku 80. XIX w. z widokiem Zam-
ku ujętym z kamienicy Johna, pokazują-
ce m.in. przebieg torów kolei konnej 
przez plac Zamkowy i Krakowskie 
Przedmieście, łączącej dworzec kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej z dworcami 
praskimi poprzez nowo wybudowany 
most Kierbedzia152. Kolej konną uru-
chomiono w Warszawie 11 grudnia 
1866 r. Jej trasa przebiegała ulicami Mar-
szałkowską, Królewską, Krakowskim 
Przedmieściem i przez Nowy Zjazd do 
mostu Kierbedzia. Widoczny na pierw-
szym ze zdjęć (il. 16) pojedynczy tor ko-
lei, biegnący w południowej części placu 
Zamkowego w kierunku Nowego Zjazdu 
(tramwaje musiały zmieniać się na spe-
cjalnej mijance) oraz brak szyn tramwa-
jowych prowadzących w stronę ul. Sena-
torskiej, położonych w 1881 r., świadczy, 
że zdjęcie wykonano przed rozbudo-
wą kolei konnej na placu Zamkowym, 
rozpoczętą w październiku 1880 r. 

16. Zamek Królewski i fragment Nowego Zjazdu - widok od południowego zachodu, przed 1880. 
Fot. Autor nieznany, BP / The Royal Castie and a fragment of Nowy Zjazd - view taken from the south-
west, before 1880. Photograph: Author unknown, BP 
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W tymże roku Magistrat Miasta Warsza-
wy zawarł umowę z Brukselskim Towa-
rzystwem Kolei Konnych na rozbudowę 
linii tramwaju konnego w Warszawie 
i już w rok później, po budowie no-
wej i przebudowie starej sieci, 18 paź-
dziernika 1881 r. „ze stacji głównej na 
Muranowie" ruszył pierwszy wóz153. 

W otoczeniu Zamku zapisanym na 
tych fotografiach uwagę zwraca nie-
wielki skwer przed oficyną przy Bra-
mie Grodzkiej przy wjeździe na dzie-
dziniec pałacu Pod Blachą oraz tzw. że-
lazny domek na rogu Nowego Zjazdu 
i ul. Mariensztat, a także widoczny 
w perspektywie zjazdu dominujący bu-
dynek łaźni parowych Zdanowicza (na-
stępnie własność Towarzystwa Akcyj-
nego Łaźni Parowych). W późniejszym 
czasie budynek łaźni został zasłonięty 
przez kamienicę mieszczącą Szkołę Re-
alną. Fotografie dokumentują wspo-
mniany już jaśniejszy kolor ścian parte-
ru Zamku. 

Przebieg kolei konnej przez plac Zam-
kowy po 1881 r. pokazuje zdjęcie Mau-
rycego Puscha pt. Pl. Zamkowy od Kra-
kowskiego Przedmieścia154 (il. 17). Do-
kumentuje ono także poważne znisz-
czenie trzonu kolumny Zygmunta, 
świadczące, że fotografię wykonano 
przed remontem pomnika przeprowa-
dzonym w 1887 r. Koło balustrady ota-
czającej wodotrysk przy kolumnie wi-
dać nowy typ latarni gazowej o trzech 
czaszach, zapewniających większą siłę 
światła. 

Statyczne oblicze Warszawy przedsta-
wione na najstarszych fotografiach mia-
sta zmienia się w połowie lat 80., jak już 
wspomniano, po wynalezieniu przez 
Brandla fotorewolweru. Jednym z pier-
wszych obrazów Warszawy tego autora, 
zrobionym nowym aparatem, jest zna-
komita fotografia Zamku i kolumny Zyg-
munta wykonana około 1884 r. z okna 
kamienicy Johna (il. 18), pochodzą-
ca z albumu WarszawaDzięki zasto-

17. Zamek Królewski i kolumna Zygmunta od strony Krakowskiego Przedmieścia, 1881-1885. Fot. 
M. Pusch, MNW / The Royal Castle and the Sigismund Column viewed from Krakowskie Przedmieście, 
1881-1885. Photograph: M. Pusch, MNW 
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18. Widok z okna kamienicy Johna na plac Zamkowy, Zamek Królewski po remoncie w latach 1882-
-1883 i na zniszczoną kolumnę Zygmunta, ok. 1884. Fot. K. Brandel, MHW / View from a window of 
the John Tenement House onto the Castie Square, The Royal Castle after renovation work in the years 
1882-1883 and the damaged Sigismund Column, ca. 1884. Photograph: K. Brandel, MHW 

sowaniu aparatu do zdjęć migawkowych 
Brandlowi udało się uchwycić obraz ru-
chliwego placu Zamkowego, wypełnio-
nego pieszymi i wieloma pojazdami, 
wśród których zwraca uwagę tramwaj 
konny otwarty na boki, z płaskim da-
chem. Tutaj również widać zły stan trzo-
nu kolumny Zygmunta. 

Wspomniana fotografia zasługuje tak-
że na uwagę, ponieważ dokumentuje 
wygląd Zamku po kolejnym remoncie, 
który przeprowadzono w latach 1882-
-1883. Latem 1882 r. odnowiono ściany 
gmachu od strony placu Zamkowego, 
Nowego Zjazdu i Dziedzińca Kuchenne-
go, a także ściany pałacu Pod Blachą, zaś 
w 1883 r. ściany Zamku od strony Wisły 
i tzw. II dziedzińca (czyli Dziedzińca 
Wielkiego). Remont wykonały znane 

warszawskie firmy: Władysława Czos-
nowskiego (prace murarskie i tynkar-
skie), Jana Bevensee (ciesielskie), Bole-
sława Syrewicza (kamieniarskie), Jana 
Zbranickiego (sztukatorskie), Abrama 
Rothmila (dekarskie), Jana Tomczyckie-
go (malarskie) i S. Boguckiego (brukar-
skie). Zamkowe ściany pomalowano na 
kolor różowo-piaskowy156. Na fotografii 
interesująca jest ciemna tarcza zegara 
na wieży Zamku przed odnowieniem 
przez Friedricha Wege w 1885 r.157. 

Z przebiegu wspomnianego remontu 
niewątpliwie pochodzi fotografia Alek-
sandra Karoliego, przedstawiająca plac 
targowy na Mariensztacie i arkady wia-
duktu Pancera oraz pokryte rusztowa-
niami ściany południowego skrzydła 
Zamku, Wieży Grodzkiej i pałacu Pod 
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19. Plac Zamkowy i Zamek Królewski w czasie remontu - widok od strony Krakowskiego Przedmieścia, 
po 1892. Fot. K. Brandel, MHW / The Castle Square and the Royal Castie while under renovation - view 
from Krakowskie Przedmieście, after 1892. Photograph: K. Brandel, MHW 

Blachą158. Główną treścią tego zdjęcia 
jest obraz targu na Mariensztacie, któ-
ry słynął z handlu owocami i produkta-
mi rolnymi przywożonymi pobliską 
Wisłą. Uwagę zwraca widoczny przy 
zachodnim boku placu charaktery-
styczny budynek w typie polskiego 
dworku. Zgromadzona na placu sterta 
kamieni służyła prawdopodobnie do 
naprawy brukowanej nawierzchni oko-
licznych ulic. Pod prawą arkadą wia-
duktu Pancera widać wlot w ul. Bugaj 
biegnącą u podnóża skarpy wzdłuż 
Arkad Kubickiego, która przejęła funk-
cję przeprowadzonej pod arkadami 
ul. Bocznej. 

Trafny komentarz do częstych remon-
tów Zamku prowadzonych przez Rosjan 
zamieścił Antoni Zaleski w jednym z li-
stów Baronowej XYZ: „Co rok prawie 
Zamek się restauruje i niejedno zapew-
ne nie zdoła się ostać, i zaginie w prowa-
dzonych przez petersburskiego archi-
tekta przeróbkach. [...] Dziś już pomalo-

wano Zamek na kolor ceglasto-poma-
rańczowy, a niebawem dostanie on 
zapewne dach zielony, a może i czerwo-
ne okiennice, aby lepiej przypominał 
mieszkańcom swoim ukochaną Ufę, 
Tambow i Wołogdę"159. 

Zły stan zamkowych elewacji, zareje-
strowany na wielu zdjęciach, świadczy 
o niewłaściwym, powierzchownym wy-
konaniu prac remontowych. Jak wy-
nika z korespondencji administracji 
gmachu z Ministerstwem Dworu Cesar-
skiego w Petersburgu, jednym z powo-
dów mógł być często sygnalizowany 
brak wystarczających środków finan-
sowych, który skutkował opóźnieniem 
prac oraz ich „oszczędnościowym" wy-
konaniem, innym - konieczność uz-
gadniania nawet drobnych robót ze 
wspomnianym ministerstwem w Pe-
tersburgu. 

Po remoncie z początku lat 80. w krót-
kim czasie ściany Zamku wymagały 
odświeżenia. Odnowiono je w latach 
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20. Zamek Królewski od strony Wisty. Na pierwszym planie wjazd na wiadukt Pancera. Przed Arkadami 
Kubickiego drewniane baraki należące do wojska stacjonującego w Zamku, 1892-1895. Fot. M. Pusch, 
MHW / The Royal Casde viewed from the Vistula. In the foreground is the entrance to the Pancer Flyover 
(viaduct). In front of the Kubicki Arcades are the wooden barracks of the army stationed at 
the Casde, 1892-1895. Photograph: M. Pusch, MHW 

1887-1888, a po stwierdzeniu w 1891 r. 
uszkodzeń elewacji - ponownie w la-
tach 1892-1895. 

Pierwszy z remontów, prowadzony 
pod kierunkiem Architekta Zamku Ja-
nuarego Kiślańskiego, objął wszystkie 
ściany zewnętrzne Zamku. Prace mu-
rarskie i tynkarskie wykonał Włady-
sław Czosnowski, roboty kamieniarskie 
i sztukatorskie - Paweł Płodowski, zaś 
firma Antoniego J. Strzałeckiego, war-
szawskiego malarza i kolekcjonera, 
przemalowała ściany Zamku farbą olej-
ną na kolor jasnoczerwony, a okna 
i drzwi na kolor dębu. Odbito starą 
sztukaterię, naprawiono gzymsy, wian-
ki w attyce i jońskie kapitele. Remont 
- co potwierdzają źródła archiwalne 
i prasa warszawska - ukończono jesie-
nią 1888 r.160. Odnawianie elewacji sa-
skiej od strony Wisły trwało do 1890 r. 
Przebudowano wówczas galerie bie-
gnące wzdłuż skrzydła północno-
-wschodniego, zniekształcając - zda-

niem Aleksandra Króla - „arkady obu 
galerii widokowych z czasów Augus-
ta III"161. 

Komisja odbierająca wymienione 
prace zanotowała liczne usterki, prze-
de wszystkim łuszczenie się farby, dlate-
go już we wrześniu 1891 r. w czasie 
przeglądu stanu technicznego Zamku 
i budowli do niego należących stwier-
dzono potrzebę ponownego odnowie-
nia ścian, sztukaterii, okien i drzwi, 
a także konieczność naprawy dachów. 
Roboty te wykonano w latach 1892-
-1895. Jak pisała w 1895 r. prasa war-
szawska i potwierdzają źródła archi-
walne: „w 1892 r. odrestaurowano wieżę 
i fasadę zewnętrzną, przy czem odno-
wiono także wszystkie wewnętrzne po-
koje zajęte przez Jenerał-gubernatora"162. 

Ważne zdarzenie z przebiegu tego re-
montu odnotował „Wędrowiec". Otóż 
w czasie odnawiania ścian wokół Dzie-
dzińca Wielkiego, na elewacji dawne-
go Dworu Wielkiego „po odbiciu sta-
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21. Zamek Królewski od strony Wisły z widokiem Biblioteki Królewskiej, Arkad Kubickiego, tarasu 
i ogrodu zamkowego, przed 1898. Fot. E. Troczewski. Repr. za: Vues de Varsovie, wyd. i fot. Photographie 
des Theatres et de la Société des Beaux Arts Edouard Troczewski, Warszawa przed 1898, s. 1 / The Royal 
Casde from the Vistula with a view of the Royal Library, the Kubicki Arcades, the terrace and castie 
gardens, before 1898. Photograph: E. Troczewski. Repro. after Vues de Varsovie, ed. and photog.: 
Photographie des Theatres et de la Société des Beaux Arts Edouard Troczewski, Warsaw before 1898, p. 1 

rych tynków z jednej ścian Zamku od 
strony głównego dziedzińca, ukazały się 
olbrzymie okna zamurowane, z obra-
mowaniem kamiennym w stylu czysto 
starogotyckim, które oglądali budowni-
czowie pp. [Józef Pius] Dziekoński, 
[Władysław] Marconi, malarz Antoni 
Strzalecki i wiele innych osób. Pamię-
tam - pisze dziennikarz - że p. Dziekoń-
ski był bardzo zachwycony tymi oknami 
i zamierzał je nawet odfotografować, 
lecz opóźnił się, bo nazajutrz były zakry-
te świeżym tynkiem [...]. Budowniczo-
wie oglądający wówczas owe okna wy-
rażali opinię, że Zamek dawniejszy Zyg-
muntowski, lub może jeszcze za czasów 
książąt mazowieckich, zbudowany był 
w stylu gotyckim i nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, boć przecież w owej 
epoce przeważnie budowano zamki 
z kamienia i w ostrołuku"163. Gotycka 
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elewacja Dworu Wielkiego z ostrołuko-
wymi wnękami pozostała w ukryciu aż 
do 1921 r., kiedy odsłonił ją ponownie 
Kazimierz Skórewicz164. 

Z przebiegu remontu z lat 90. zacho-
wały się dwa świetne zdjęcia Brandla165. 
Pierwsze (il. 19) przedstawia południo-
wą część skrzydła zachodniego i frag-
ment skrzydła południowego Zamku 
pokryte rusztowaniami, drugie - widok 
Zamku w końcowej fazie remontu, 
o czym świadczy pozostawiony szalu-
nek przy portalu Bramy Zegarowej oraz 
rozebrany bruk przy cokole fasady za-
chodniej. Uwagę zwraca nowa, jasna 
tarcza zegara zamkowego, która w 1885 r. 
zastąpiła stary cyferblat, pokryty czarną, 
olejną farbą. Reperację zegara wykonał 
Friedrich Wege166. Pierwsze z wymienio-
nych zdjęć cechuje bogactwo zarejestro-
wanych szczegółów, dzięki czemu 
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uchwycony obraz dostarcza wielu infor-
macji o zabudowie otoczenia Zamku, 
stanie i wyglądzie ulic, elementach ma-
łej architektury (latarnie, słup ogłosze-
niowy, szyldy), a nawet o ówczesnej 
modzie. Interesujące jest tu rozmiesz-
czenie ulicznych latarni, ustawionych 
jeszcze na jezdni, przy rynsztokach. 

Obraz Zamku od strony Wisły po od-
nowieniu ścian w latach 90., ale przed 
remontem dachów, zarejestrowało bar-
dzo dobre zdjęcie Puscha (il. 20) z lat 
1892-1895167. Na pierwszym planie wi-
dać wjazd na wiadukt Pancera, zaś 
u podnóża tarasu zamkowego wzdłuż 
Arkad Kubickiego uwagę zwracają dwa 
drewniane baraki, mieszczące wówczas 
lewy kuchnię, a prawy piekarnię woj-
skową; później w obu znajdowały się 
stajnie kozackie. Wzniesiono je w latach 
90. na miejscu zabudowań z muru pru-
skiego, zajmowanych przez oddziały 
Lejbgwardii Wołyńskiego Pułku, które 
- jak zanotowała prasa - rozsypały się 
całkiem przed 1884 r.168. Po toczącej się 

od 1892 r. dyskusji baraki rozebrano 
w 1902 r., o czym w tymże roku donosił 
„Wędrowiec": „Zaczęto zrzucać dwie 
drewniane stajnie kozackie znajdujące 
się na dolnym tarasie zamkowym, 
a wzniesione tu w 1871 r. Z usunięciem 
tych stajen odsłoni się widok wprost na 
rzekę z okien zamkowych"169. Nadzieje 
te nie zostały spełnione, ponieważ 
wkrótce na miejscu rozebranych stajni 
postawiono nowe zabudowania dla woj-
ska, najpierw drewniane, następnie 
murowane, w postaci dwóch budynków 
- stajni ulokowanej „wzdłuż skarpy zjaz-
du do mostu" oraz koszar wzniesionych 
„pod samymi murami górnego tarasu, 
na początku ulicy Bugaj"170. Stosy desek 
piętrzących się przy nasypie wiodącym 
na Nowy Zjazd pochodzą prawdopo-
dobnie z rozebranego baraku, znanego 
z wcześniejszych zdjęć. 

Z innych przekazów fotograficznych, 
pokazujących od strony Wisły odnowio-
ny w latach 90. Zamek, warto wymienić 
wielokrotnie reprodukowaną fotografię 

22. Wymiana bruku na placu Zamkowym, 1896. Fot. Autor nieznany, MHW/ Changing the cobblestones 
on the Castle Square, 1896. Photograph: Author unknown, MHW 
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Brandla z początku lat 90. XIX w.171, 
a także nieco późniejsze, równie znane, 
zdjęcie Troczewskiego (il. 21) z albumu 
Vues de Varsovie, wykonane po remon-
cie dachów Zamku w latach 1892-
-1894172. Na obu zdjęciach nie ma już 
budynku kuchni kozaków (fragment 
Wielkiej Oficyny), położonego między 
Biblioteką Królewską a Arkadami Ku-
bickiego, który wyburzono około 1875 r. 
Fotografia Troczewskiego pokazuje 
nowe ogrodzenie ze sztachet drewnia-
nych, postawione wzdłuż zabudowań 
wojskowych po prawej stronie ul. Bugaj. 
Fragmenty tego ogrodzenia przygoto-
wane do zamontowania, oparte o ścianę 
prawego baraku, widać także na wspo-
mnianej wyżej fotografii Puscha. 
Troczewski utrwalił również na kliszy 
próbę rozwiązania uciążliwego i trud-
nego dla ówczesnej administracji zam-
kowej problemu zawilgocenia Arkad 

Kubickiego przez założenie na ich skle-
pieniu widocznych na fotografii wylo-
tów wentylacyjnych. Pisała o tym prasa 
warszawska: „Na górnym tarasie urzą-
dzone są wyloty wentylacyjne ze stajen 
znajdujących się pod tarasem. Stajnie te 
o sklepieniach arkadowych są wilgotne. 
Przed 20 laty [lata 80. XIX w. - M.P.-Ch.] 
nadbudowano nad stajniami cały 
wierzch, przez co taras uległ zeszpece-
niu, gdyż dobudówka była wyższa o kil-
ka stóp od dalszych trawników'"73. 

Remonty Zamku często poprzedzały 
wizyty rosyjskich monarchów w War-
szawie, którym nadawano niezwykle 
bogatą oprawę. Tak działo się przed 
wspomnianym już przyjazdem cara 
Aleksandra II w 1867 r., zaś jeszcze 
większy zasięg przybrały przygotowa-
nia do odwiedzin cara Mikołaja II 
w 1897 r. Odnowienie ścian Zamku w la-
tach 90. niewątpliwie wiązało się 

23. Widok z Krakowskiego Przedmieścia na plac Zamkowy i Zamek Królewski, lata 90. XIX w. Fot. 
K. Brandel, MHW / View taken from Krakowskie Przedmieście looking towards the Casde Square and 
the Royal Casde, 1890s. Photograph: K. Brandel, MHW 
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z planowanym przyjazdem monarchy 
rosyjskiego. O przygotowaniach do tej 
wizyty pisała prasa, donosząc, iż „od 
kilku dni jest dokonywana restauracja 
zewnętrzna pawilonów frontowych 
b. Zamku Królewskiego od strony Zjaz-
du. W dniu wczorajszym [5 sierpnia 
1897 - M.P.-Ch.] na szczycie Wieży 
głównej założono b. misterne rusztowa-
nie, umocowane linami i łańcuchami. 
Publiczność zgromadza się tłumnie, po-
dziwiając zręczność robotników, którzy 
pną się po zawieszonej w powietrzu 
drabince"174. 

Przyjazd cara poprzedziła też istotna 
przebudowa nawierzchni placu Zamko-
wego. W latach 90. XIX w., po zakończe-
niu trwających od lat 80. robót kanaliza-
cyjnych i wodociągowych, projektowano 
nowe zagospodarowanie tego terenu. 
Plan przewidywał wytyczenie dwóch 
dróg przejazdowych pokrytych brukiem 

z kostki drewnianej - jednej wychodzą-
cej ze zbiegu ulic Krakowskiego Przed-
mieścia i Nowego Zjazdu i drugiej ze 
zbiegu ulic Senatorskiej i Podwale. Po-
nadto zamierzano wykonać szerokie 
chodniki z płyt betonowych wzdłuż ka-
mienic północnej i zachodniej pierzei 
placu oraz założyć dwa skwery - jeden 
zaczynający się przy Bramie Grodzkiej 
i ciągnący się do Bramy Zegarowej oraz 
drugi - od strony ulic Podwale i Senator-
skiej, wychodzący w kierunku środka 
placu175. 

Projekt nie został w pełni zrealizowa-
ny. W 1896 r. zniwelowano jedynie plac 
0 około 75 cm i położono nawierzchnię 
z kostki granitowej na podkładzie beto-
nowym176. Pozostałością owego planu 
był skwer utworzony wzdłuż zachodniej 
fasady Zamku. Na geometrycznie zapro-
jektowanym klombie zasadzono topole 
1 krzewy, a w następnych latach świerki. 

24. Plac Zamkowy i Zamek Królewski - widok z okna kamienicy Johna, po 1896. Fot. M. Pusch, IS PAN / 
The Casde Square and the Royal Casde - view taken from the John Tenement House, after 1896. Photo-
graph: M. Pusch, IS PAN 
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25. Zamek Królewski i plac Zamkowy z kolumną Zygmunta - widok z okna kamienicy na rogu ul. Podwa-
le, ok. 1897. Fot. atelier „Rembrandt", MHW / The Royal Castle and the Casde Square and the Sigismund 
Column - view taken from the window of a tenement house on the corner of Podwale Street, ca. 1897. 
Photograph: "Rembrandt" atelier, MHW 

Kolejne prace przy nawierzchni placu 
wykonano w 1913 r. Jak donosił wów-
czas „Kurier Warszawski", nawierzchnię 
wymieniono na nową, pokrytą brukiem 
„wiedeńskim", ułożonym na grubej war-
stwie piasku, co miało tłumić hałas 
o 60% i ułatwiać rozbiórkę nawierzch-
ni177. Od lat 70. XIX w. dojścia do Bramy 
Grodzkiej i Bramy Zegarowej pokrywa-
no asfaltem178, widocznym na kilku zdję-
ciach, m.in. na znacznie późniejszej fo-
tografii z lat 1907-1908179. 

Z przebiegu prac brukarskich prowa-
dzonych na placu Zamkowym w 1896 r. 
zachowała się świetna fotografia (il. 22) 
nieznanego autora, przedstawiająca 
robotników układających nową na-
wierzchnię180. 

Wiele zdjęć i, coraz liczniejszych 
w owym czasie, pocztówek dokumentu-
je wygląd skweru, założonego w 1896 r. 
przed zachodnią fasadą Zamku, który 

istniał do zniszczenia gmachu w 1944 r. 
Wśród nich wymienić można fotografię 
z około 1897 r., wykonaną niedługo po 
utworzeniu skweru, pocztówkę z końca 
lat 90. ujmującą jego obraz z góry, z wi-
dokiem założeń skweru i geometryczne-
go rysunku klombów181, oraz ozdobną 
kartę pocztową sprzed 1902 r. w koloro-
wej, secesyjnej bordiurze z ornamentem 
kwiatowym182. 

Wynalezienie fotorewolweru w latach 
90. wzmaga zainteresowanie fotografów 
dokumentowaniem życia codziennego 
ulic Warszawy. Pojawia się wiele wspa-
niałych zdjęć reporterskich, przede 
wszystkim Brandla, rejestrujących pro-
ces unowocześniania miasta. Charakte-
ryzują się one świetną jakością technicz-
ną, ciekawymi ujęciami, bogactwem 
sztafażu, dzięki czemu stanowią znako-
mite źródło do badań nad przemianami 
w zagospodarowaniu Warszawy. Bran-
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26. Plac Zamkowy i Zamek Królewski od strony Krakowskiego Przedmieścia, przed 1899, Fot. K. Bran-
del (?). Repr. za: Kraj w obrazach..., Kraków 1899, ss. nib. / The Castle Square and the Royal Castle taken 
from Krakowskie Przedmieście, before 1899, Photograph: K. Brandel (?). Repro. after Kraj w obrazach..., 
Kraków 1899, pp. unnumbered 

dla fascynowało uchwycenie życia ulicz-
nego, co doskonale udało mu się m.in. na 
dwóch fotografiach z lat 90. ukazujących 
w sąsiedztwie Zamku ożywiony ruch 
- Krakowskie Przedmieście i plac Zam-
kowy wypełniają tłumy pieszych i liczne 
pojazdy, w tym nowe tramwaje konne 
z wagonami z zakrytymi bokami183 

(ił. 23). Warto zwrócić uwagę na kamie-
nicę przylegającą do dzwonnicy kościo-
ła św. Anny. Mieściła się w niej „od nie-
pamiętnych czasów" popularna kawiar-

27. Kolumna Zygmunta i Zamek Królewski od 
strony Krakowskiego Przedmieścia, przed 1908. 
Fot. Autor nieznany, AZK / The Sigismund 
Column and the Royal Casde taken from 
Krakowskie Przedmieście, before 1908. Photo-
graph: Author unknown, Archives of the Royal 
Casde in Warsaw (AZK) 
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28. Plac Zamkowy i Zamek od strony Krakowskiego Przedmieścia. W północnej pierzei placu widoczna 
pięciopiętrowa kamienica, ok. 1912; pocztówka z albumu Warszawa, b.m.r. Fot. Autor nieznany, BN / The 
Casde Square and Castie taken from Krakowskie Przedmieście. The five-storey tenement house can be 
seen in the northern part of the square, ca. 1912; postcard from the book entitied Warszawa, no place or 
date given. Photograph: Author unknown, BN 

29. Zamek Królewski w Warszawie od strony wschodniej z fragmentem pałacu Pod Blachą, Biblioteką 
Królewską i Arkadami Kubickiego, 1907-1915. Fot. St. Nofok-Sowiński, IS PAN / The Royal Casde in Warsaw 
taken from the eastern side with a fragment of the Tin-Roofed Palace, the Royal Library and the Kubicki 
Arcades, 1907-1915. Photograph: St. Nofok-Sowiński, IS PAN 
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nia „Pod Dzwonnicą", ulubione miejsce 
spotkań warszawskiej cyganerii184. Wspo-
mina o niej Wiktor Gomulicki: „Kawiar-
nia «Pod Dzwonnicą», niedawno za-
mknięta [tekst z 1909 - M.P.-Ch.], była 
podobno ostatnią dawnego typu. Pano-
wały tam demokratyczne zwyczaje i ta-
kież ceny; panowała też demokratycz-
na równość i swoboda. [...] Ile razy 
chciałem doświadczyć smaku naszej cy-
ganerii artystycznej, szedłem pod 
Dzwonnicę"185. 

Ożywiony ruch na placu Zamkowym 
zarejestrowały także widoki Troczew-
skiego186 oraz Maurycego Puscha, rów-
nie świetnego jak Brandel dokumentali-
sty warszawskiej ulicy. 

Jednym z piękniejszych zdjęć tego fo-
tografika, wykonanym u schyłku XIX w., 
jest pełen życia i dynamiki widok z okna 
kamienicy Johna na plac Zamkowy 
(il. 24) pokryty nową nawierzchnią, z róż-
norodnymi pojazdami, a także na bryłę 
Zamku po odnowieniu fasad w latach 90. 

oraz skwer przed zachodnią fasadą gma-
chu187. Zbliżone ujęcie, być może rów-
nież tego autora, wielokrotnie reprodu-
kowano na pocztówkach, m.in. na karcie 
wydanej około 1902 r. Szczególną uwagę 
na tych zdjęciach zwraca duży ruch po-
jazdów na placu Zamkowym, a wśród 
nich licznych tramwajów konnych188. 

Obrazy fotograficzne okolic Zamku od 
strony placu Zamkowego z końca XIX w. 
świadczą, że władze miejskie dbały o ten 
reprezentacyjny fragment miasta. Zdję-
cia Krakowskiego Przedmieścia pokazu-
ją widok wielkomiejskiej, ruchliwej, ale 
zadbanej i czystej ulicy, z nowymi chod-
nikami oraz jezdnią pokrytą porządną 
nawierzchnią, ozdobionej drzewami i la-
tarniami gazowymi. Taki obraz zapisała 
m.in. fotografia z atelier „Rembrandt" 
(il. 25) z około 1897 r. z widokiem na 
plac Zamkowy i Zamek z okna kamieni-
cy na rogu ul. Podwale. Wzdłuż północ-
nej pierzei placu uwagę zwracają drzewa 
zasadzone prawdopodobnie po zmianie 

30. Widok od strony Wisły na ryzalit środkowy i północny elewacji saskiej Zamku oraz na fragment Arkad 
Kubickiego ze środkową największą arkadą i schodami, przed 1915. Fot. Autor nieznany, MNW / View 
taken from the Vistula looking towards the central break and the northern Saxon elevation of the Castle 
and a fragment of the Kubicki Arcades showing the central, largest arcade and steps, before 1915. Photo-
graph: Author unknown, MNW 
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nawierzchni placu w 1896 r. Krakowskie 
Przedmieście ozdobione drzewami wi-
dać na świetnym zdjęciu, prawdopodob-
nie Brandla (il. 26), z widokiem kolumny 
Zygmunta i Zamku, oraz na ciekawej fo-
tografii nieznanego autora (il. 27) sprzed 
1908 r.189. Ukazują one ulicę z rzędem 
zadbanych drzew, które znajdują się 
na zewnętrznych brzegach chodników, 
w wydzielonych ziemnych, okrągłych 
„kwaterach", i przykryte dla ochrony me-
talową kratą. Jest to zmiana w rozplano-
waniu zieleni, ponieważ wcześniej drze-
wa sadzono na skraju jezdni przy rynsz-
tokach. 

Fotografie z początku XX w. dokumen-
tują zmiany w wyglądzie miasta wynika-
jące z rozwoju urządzeń komunalnych, 
szybkich przemian urbanistycznych i in-
tensywnego ruchu budowlanego. Jedną 
z ówczesnych nowości było elektryczne 
oświetlenie ulic. Pierwsze próby wpro-

wadzenia oświetlenia elektrycznego 
w Warszawie odbyły się w czasie ro-
bót przy budowie mostu Kierbedzia 
w 1864 r. Pod koniec lat 70. i w latach 80. 
prowadzono eksperymenty z oświetle-
niem łukowym ulic i wnętrz. Systema-
tyczna elektryfikacja miasta zaczęła się 
od 1906 r. po wybudowaniu elektrowni 
miejskiej. Już w 1904 r. „Kurier Warszaw-
ski" zamieścił informację o montowa-
niu słupów do lamp łukowych m.in. na 
placu Zamkowym i Nowym Zjeździe190, 
jednak zainstalowane wówczas lampy 
elektryczne oświetliły plac Zamkowy 
dopiero w 1906 r.191. Być może jedną 
z pierwszych latarni elektrycznych w są-
siedztwie Zamku zarejestrowała fotogra-
fia z około 1910 r. - na pierwszym planie 
widać jeszcze latarnię gazową, ale w głę-
bi - przed narożnikami Zamku - stoją 
już latarnie elektryczne, zwane od kształ-
tu słupa pastorałkami192. 

31. Plac Zamkowy i Zamek Królewski od strony Krakowskiego Przedmieścia. Zegar na Wieży Zegarowej 
w trakcie remontu, październik 1916. Fot. Autor nieznany, IS PAN / The Castle Square and the Royal Castle 
taken from Krakowskie Przedmieście. The Clock on the Clock Tower during renovation work, October 
1916. Photograph: Author unknown, IS PAN 
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32. Warta niemiecka w Bramie Grodzkiej Zamku, ok. 1915. Fot. Autor nieznany, IS PAN / German guard at 
the Justice Court Gate of the Casde, ca. 1915. Photograph: Author unknown, IS PAN 

Nowością na ulicach Warszawy, zwią-
zaną z wykorzystaniem nowego źró-
dła energii, były również tramwaje elek-
tryczne, uruchomione w 1908 r. Kurso-
wały one przez plac Zamkowy daw-
ną trasą tramwaju konnego. Widok 
nowego środka komunikacji miejskiej 
znajduje się na wielu ówczesnych prze-
kazach ikonograficznych, m.in. na po-
pularnych pocztówkach193 (ił. 28). 

Koniec XIX i początek XX w. to także 
czas intensywnego ruchu budowlanego 
w Warszawie oraz zmian w architekturze, 
polegających m.in. na wznoszeniu wie-
lopiętrowych kamienic czynszowych. 
Przykładem tego typu budownictwa 
w bliskim sąsiedztwie Zamku jest zareje-
strowana na fotografii z około 1912 r. 
(il. 28) pięciopiętrowa, górująca nad po-
zostałą zabudową, kamienica w północ-
nej pierzei placu Zamkowego (druga od 
ulicy Podwale), wzniesiona w końcu 

XIX w. na miejscu dwupiętrowego 
domu. Budynek zwieńczony jest wyso-
kim „renesansowym" szczytem, wzoro-
wanym na domach gdańskich. Kłóci się 
wyraźnie z otoczeniem, psując harmo-
nijną architekturę tej części placu194. 

W porównaniu z wizerunkiem Zam-
ku i jego otoczenia od strony placu 
Zamkowego znacznie gorzej przedsta-
wia się utrwalony na zdjęciach obraz 
gmachu i terenu wokół niego od strony 
Wisły. Niekorzystną zmianą było usunię-
cie drzew i krzewów ze sklepienia Ar-
kad Kubickiego, które - jak pokazu-
je ilustracja z około 1902 r. - pokryto 
jedynie trawą195. Zieleń zlikwidowa-
no prawdopodobnie na początku XX w. 
podczas remontu budowli, z powodu 
niszczenia arkad przez wilgoć przenika-
jącą sklepienia. W toku prac odnowiono 
także ściany i metalowe ogrodzenie ta-
rasu196. Wspomniane zdjęcie zarejestro-
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33. Wieża Zegarowa Zamku ze śladem po sku-
tym herbie Cesarstwa Rosyjskiego nad oknem 
trzeciego piętra, 1916. Fot J. Kłos, IS PAN / 
The Clock Tower of the Castie showing traces of 
the coat of arms of the Russian Empire above 
the window on the third floor, 1916. Photograph: 
J. Kłos, IS PAN 

wało także zły stan budynku Biblioteki 
Królewskiej, w którym uwagę zwra-
ca przebudowane i powiększone okno 
pierwszego piętra w jego wschodniej 
elewacji. Obraz zawilgoconych, znisz-
czonych ścian Arkad Kubickiego i częste 
remonty budowli świadczą, że nie po-
trafiono uchronić sklepień arkad przed 
wilgocią. Zdjęcia Stanisława Nofoka-
-Sowińskiego (il. 29) i Henryka Pod-
dębskiego (il. 37) z lat 1914-1915 ilustru-
ją próbę radykalnego rozwiązania tego 
problemu przez pokrycie sklepień asfal-
tem197. Prace te wykonano w 1907 r. Pod-
czas tych robót odnowiono też schody 
arkad, naprawiono fontannę na górnym 
tarasie i stojące tam kamienne wazo-

ny198. Kolejny remont sklepień, który 
polegał na położeniu nowej izolacji, 
odbył się w latach 1913-1914199. Foto-
grafia potwierdza też odnowienie da-
chów nad skrzydłem południowo-
-wschodnim Zamku przeprowadzo-
ne w tym samym okresie200. Na zdjęciu 
warto zwrócić uwagę na kozaków (ko-
zacy kubańscy, tzw. czerkiesi) stojących 
przed arkadami i na uwiązane do barie-
rek konie przed stajniami mieszczący-
mi się w tej budowli. 

Wojsko kozackie przed Arkadami Ku-
bickiego ukazuje też jedna z ostatnich 
fotografii dokumentujących stan tej 
budowli z czasów rosyjskiej niewoli 
(il. 30). Wykonana została przez nie-
znanego autora, a przedstawia widok 
ryzalitu środkowego i północnego ele-
wacji saskiej Zamku oraz środkowej 
części arkad ze schodami, przed któ-
rymi stoi grupa kozaków stacjonują-
cych w Zamku201. 

Z lat I wojny światowej zachowało się 
wiele zdjęć Zamku Królewskiego i jego 
okolic autorstwa znanych warszaw-
skich fotografików, m.in. Zdzisława 
Marcinkowskiego, Stanisława Nofoka-
Sowińskiego, Henryka Poddębskiego 
i Juliusza Kłosa. Jeszcze z okresu rzą-
dów carskich pochodzi fotografia Mar-
cinkowskiego przedstawiająca kolum-
nę Zygmunta otoczoną fontanną z try-
tonami na tle skrzydła zachodniego 
i południowo-zachodniego Zamku202. 
Obraz dokumentuje stan elewacji Zam-
ku od strony placu Zamkowego i Nowe-
go Zjazdu przed odnowieniem ścian 
w latach 1914-1915, które odnotowała 
prasa warszawska203. Wygląd Zamku po 
remoncie znamy z fotografii Nofoka-
-Sowińskiego przedstawiającej warsza-
wiaków pod kolumną Zygmunta204. 

Wybuch I wojny światowej szczególnie 
dotkliwie odbił się na losach zamkowych 
wnętrz. W listopadzie 1914 r. w Zamku 
ulokowano lazaret fińskiego Czerwone-
go Krzyża205. Zajął on m.in. sześć sal 
pierwszego piętra skrzydła północnego, 
należących wcześniej do kompanii Lejb-
gwardii Wołyńskiego Pułku206. W Sali Se-
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natorskiej umieszczono salę operacyjną, 
opatrunkową i aptekę. Na pierwszym 
i drugim piętrze znalazły się mieszkania 
lekarzy i pielęgniarek. Lazaret ewaku-
owano z gmachu 7 lipca 1915 r.207. 

Najpoważniejsze straty Zamek poniósł 
w wyniku dokonanej przez Rosjan, na 
podstawie przytaczanego już rozporzą-
dzenia cesarskiego z 16 grudnia 1914 r., 
planowej grabieży i wywozu do Rosji 
całe-go zamkowego wyposażenia. Licząc 
się z możliwością utraty Warszawy, 
wywieziono wówczas około 800 skrzyń 
z najcenniejszymi obiektami sztuki, 
a nawet sprzętami biurowymi208. 

5 sierpnia 1915 r., w związku ze zbliża-
niem się wojsk niemieckich, Rosjanie 
uciekli z miasta, pozostawiając ogołoco-
ne i zdewastowane wnętrza Zamku. 
Wycofując się, wysadzili most Kierbe-
dzia i ostrzelali z Pragi lewy brzeg Wis-
ły, uszkadzając przy tym nieznacznie 
gmach zamkowy. Jak wspomina Skóre-

Warszawa. Nowy-Zjazd. 

wicz: „los w te dni obszedł się łaskawie 
z majestatem przybytku"209. Prasa war-
szawska pisała, iż powstałe w Zamku 
uszkodzenia - „ślady pocisków na ścia-
nach i szybach okien Sali Kolumnowej, 
jakie wojska rosyjskie, uchodząc z War-
szawy na Pragę po 5 sierpnia 1915 roku 
poczyniły" - „władza nadzorcza nad 
Zamkiem" postanowiła zachować. „Ślady 
tego rodzaju stanowić będą przez długie 
lata atrakcję dla zwiedzających Zamek 
Królewski, jako pamiątkę przeżytych 
w obecnych czasach przez stolicę kraju 
chwil doniosłości historycznej i świadec-
two uczuć, jakie po 120 latach panowania 
najazdu wschodniego nad nami, pozosta-
wiło po sobie przy pożegnaniu wojsko 
rosyjskie"210. 

Miejsce rosyjskiego zaborcy zajęli 
wkraczający do Warszawy Niemcy, 
którzy w Zamku ulokowali biura i gabi-
net generała-gubernatora Hansa von 
Beselera. 

34. Nowy Zjazd od strony placu Zamkowego. Uwagę zwraca nowy dojazd do Bramy Grodzkiej i pałacu 
Pod Blachą, ok. 1917; pocztówka, wyd. K. Wojutyński po I wojnie światowej. Fot. Autor nieznany, MHW / 
Nowy Zjazd taken from the Casde Square. One's attention is drawn to the new entrance to the Justice 
Court Gate and the Tin-Roofed Palace, ca. 1917; postcard, ed. K. Wojutyński after the First World War. 
Photograph: Author unkown, MHW 
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35. Zamek Królewski - widok z Dziedzińca Wiel-
kiego na Wieżę Wladyslawowską i elewację za-
chodnią dawnego Dworu Wielkiego, po 1915. 
Fot. Z. Marcinkowski, APW / The Royal Casde 
- view taken from the Great Courtyard looking 
towards the Ladislaus Tower and the western 
elevation of the former Great Manor House, after 
1915. Photograph: Z. Marcinkowski, the State Ar-
chive of the Capital City of Warsaw (APW) 

Fotografie dokumentują przeobraże-
nia, jakie zaszły po opuszczeniu Zamku 
przez Rosjan i zajęciu go przez nowe 
władze okupacyjne. Symbolem zmiany 
okupanta było pojawienie się na połu-
dniowo-zachodnim narożniku Zamku 
flagi Cesarstwa Niemieckiego (il. 31) 
oraz wystawienie przed gmachem nie-
mieckich posterunków (il. 32). Pamiąt-
ką po rosyjskim zaborcy był ślad po 
skutym herbie Cesarstwa Rosyjskie-
go nad oknem trzeciego piętra Wieży 
Zegarowej Zamku, widoczny na zdjęciu 
Kłosa z 1916 r.211 (il. 33). 

Zamek, opuszczony i ograbiony 
doszczętnie przez wycofujących się 
z Warszawy Rosjan, przejęty został pod 
opiekę działającego już od 1906 r. To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości. Kuratorem Zamku został archi-
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tekt Kazimierz Skórewicz212. „Niemiec-
kie dowództwo armii rozkazało wyraź-
nie, iż żadnemu oddziałowi nie wolno 
zakwaterować się na Zamku ani urzą-
dzać tam biur - wspomina Bohdan Hut-
ten-Czapski. [...] Wręczyłem architekto-
wi [Skórewiczowi] przygotowany już, 
a zredagowany w języku niemieckim 
plakat, zabraniający wszelkim oddzia-
łom niemieckim zajmowania Zamku 
i zapowiedziałem jeszcze przysłanie nie-
mieckiego oddziału wartowniczego"213. 

Pracownia utworzona pod kierun-
kiem Skórewicza, planując przyszłe 
prace remontowe i konserwatorskie, 
niezwłocznie rozpoczęła inwentaryza-
cję pomiarowo-architektoniczną i foto-
graficzną niedostępnej wcześniej bu-
dowli. W wyniku tych działań powstał 
duży zbiór widoków fotograficznych 
- przede wszystkim wnętrz Zamku, ale 
także jego fragmentów zewnętrznych: 
bram, portali, wież oraz wszystkich ele-
wacji - autorstwa głównie Nofoka-
-Sowińskiego214. Znaczne powiększenie 
zbiorów Pracowni Inwentaryzacyjnej 
i Archiwum Ikonograficznego nastąpi-
ło po otrzymaniu przez TOnZP pozwo-
lenia generała-gubernatora Beselera na 
„fotografowanie uszkodzonych w sku-
tek działań wojennych kościołów oraz 
innych cennych zabytków. Zdjęć doko-
nywać ma komisja rzeczoznawców zło-
żona z architektów i historyków. Zdję-
cia mają służyć jako materiał naukowy 
do przyszłej odbudowy zabytków"215. 
Sporządzone plansze inwentaryzacyj-
ne i fotografie, wykonane w większości 
przez Nofoka-Sowińskiego, dotyczące 
Zamku Królewskiego i Łazienek, przed-
stawiono na wystawie Siedziby królew-
skie w Warszawie, zorganizowanej 
w 1916 r. w kamienicy Baryczków. To-
warzyszył jej skromny przewodnik216. 

Po przejęciu Zamku przez władze nie-
mieckie, już jesienią 1915 r. przeprowa-
dzono niewielkie prace remontowe 
i budowlane217. Większe roboty wykona-
no w 1917 r. pod kierunkiem Skórewicza 
w ramach „przeróbek na Zamku Kró-
lewskim, zamierzonych w celu stworze-
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nia pomieszczeń dla kancelarii Rady 
Regencyjnej". Dla sprawnego funkcjo-
nowania Rady, której intromisja odby-
ła się w Zamku 27 października 1917 r., 
niezbędne stało się wykonanie nowego 
wejścia od strony Nowego Zjazdu do 
mieszczących się w skrzydle południo-
wym biur Gabinetu Cywilnego Rady 
i zbudowanie wygodnego połączenia 
komunikacyjnego z pałacem Pod Bla-
chą. Zgodnie z projektem Skórewicza, 
dojazd do Zamku przeprowadzono tak, 
że „linia zjazdu, biegnąc pod samą skar-
pą, tworzy placyk czworoboczny z plat-
formą po środku". Zlikwidowano przy 
tym część skweru urządzonego przed 
południowym skrzydłem Zamku i pała-
cem Pod Blachą, widocznego na wcześ-
niejszych zdjęciach218. Nowy dojazd 
do Zamku pokazuje fotografia z około 
1917 r., reprodukowana na powojennej 
pocztówce z widokiem Nowego Zjaz-
du219 (ił. 34). U zbiegu ulic Mariensztat 
i Nowy Zjazd zwraca uwagę wspomnia-
ny wcześniej tzw. żelazny domek, zaś 
w pejzażu zjazdu, nowa wielopiętrowa 
kamienica mieszkalna zasłaniająca bu-
dynek Szkoły Realnej. Prace remon-
towo-budowlane wykonano również 
w pomieszczeniach południowego skrzy-
dła Zamku, przeznaczonych na siedzibę 
biur kancelarii Rady Regencyjnej. Drob-
ny remont przeprowadzono też w kapli-
cy królewskiej. Projekt wspomnianych 
prac przygotował architekt Kazimierz 
Tołłoczko220. Zakończenie przebudowy 
upamiętnione zostało wmurowaniem 
kamienia węgielnego „na pamiątkę 
wskrzeszenia państwa polskiego po 
120 latach niewoli"221. 

Zdjęcia (il. 31) zarejestrowały także 
remont zegara na Wieży Zegarowej wy-
konany jesienią 1916 r., w trakcie które-
go tarczę zegara przemalowano na czar-
no, a firma Lilpopa naprawiła jego me-
chanizm222. Fakt ten odnotował tygodnik 
„Świat", zamieszczając ilustrację zatytu-
łowaną Odnawianie zegara. Naprawa 
zegara na Wieży Zamku Królewskiego 
w Warszawie225, oraz „Kurier Warszaw-
ski" informując: „Zegar na wieży Zamku 

Królewskiego od długiego czasu nie był 
naprawiany, wobec czego mechanizm 
zegarowy nie działał z wymaganą ścisło-
ścią. Obecnie firma zegarmistrzowska 
Lilpopa, która od lat 70-ciu reguluje 
i nakręca zegar bezinteresownie podję-
ła się gruntownej reperacji zegara, co 
potrwa ok. półtora miesiąca. Do mecha-
nizmu zegara należą dwa dzwony bijące 
godziny; oba posiadają ornamentację 
i napisy łacińskie, ale z powodu umiesz-
czenia ich wśród gęstych belek trudno 
je przeczytać. Na jednym z dzwonów 
widać napis: «Anno l6l9»"224. 

Nadzieje na rozpoczęcie prac konser-
watorskich i remontowych na Zamku po 
przejęciu opieki nad gmachem przez 
TOnZP w 1915 r. sprawiły, że większość 
ówczesnych zdjęć, wykonanych zarówno 
przez fotografów z pracowni kierowanej 
przez Skórewicza, jak i innych autorów, 
ma charakter dokumentacyjny. Takim 
znakomitym źródłem do badań architek-
tonicznych i historycznych są prace Mar-
cinkowskiego, które składają się na ob-
szerną dokumentację prawie wszystkich 
zamkowych elewacji225. Przykładem są 
fotografie zamkowych ścian od strony 
Dziedzińca Wielkiego - elewacji połu-
dniowej skrzydła północnego z Bramą 
Senatorską; fasady zachodniej Dworu 
Wielkiego (il. 35), gdzie uwagę przyku-
wa wejście w formie ganku z dwoma 
oknami, ulokowane na prawo od Wieży 
Władysławowskiej, oraz przybudówka 
z daszkiem nad portalem wiodącym do 
Wieży; fasady północnej skrzydła połu-
dniowego z Bramą Grodzką, w której 
stoi grupa żołnierzy niemieckich; elewa-
cji wschodniej skrzydła zachodniego 
z Wieżą Zegarową226. 

Dokumentacyjny charakter mają 
również zdjęcia Poddębskiego (il. 36) 
i Nofoka-Sowińskiego, przedstawiające 
widok południowej fasady Zamku uję-
ty z wiaduktu Pancera i tarasu przybu-
dówki, która łączy oficynę przy Bramie 
Grodzkiej z Wieżą Grodzką. Doskonale 
pokazują one stan bryły i detali archi-
tektonicznych Wieży Grodzkiej z dobu-
dówkami, oficyny przy Bramie Grodz-
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36. Zamek Królewski od strony południowej - widok oficyny przy skrzydle południowym i Wieży Grodz-
kiej z dobudówkami, połączonych parterową zabudową, 1917. Fot. H. Poddębski, IS PAN / The Royal Castle 
taken from the south - view of the outbuilding near the south wing and the Justice Court Tower with the 
ground-floor passage connecting the two buildings, 1917. Photograph: H. Poddębski, IS PAN 

kiej, a także łączącej je parterowej za-
budowy z arkadowymi oknami i balu-
stradą okalającą taras227. 

Wygląd Zamku od strony Wisły 
sprzed 1918 r. znamy m.in. z fotografii 
Marcinkowskiego zamieszczonej w cza-
sopiśmie „Wieś i Dwór" w 1915 r., ukazu-
jącej od strony ogrodu środkowy ryzalit 
elewacji saskiej i fontannę na tarasie, 
a także ze zdjęcia Kłosa z 4 sierpnia 
1916 r., z widokiem od strony południo-
wej górnego fragmentu tego ryzalitu, 
oraz z reprodukowanej na karcie pocz-
towej fotografii nieznanego autora 
z 1916 r., wykonanej z nasypu Nowego 
Zjazdu, przedstawiającej widok Arkad 
Kubickiego, ul. Bugaj i baraków wojsko-
wych na Podzamczu, a w dali - zburzo-
nego mostu kolejowego228. Murowany 
barak widoczny w prawym dolnym 
rogu tego zdjęcia, w całej okazałości 
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przedstawia praca Rakowskiego sprzed 
1918 r., ukazująca od strony Nowego 
Zjazdu elewacje południowo- i północ-
no-wschodnią Zamku, wschodnią fa-
sadę pałacu Pod Blachą i taras nad Arka-
dami Kubickiego. Inna fotografia tego 
autora, wykonana przed 1918 r., poka-
zuje rzadko zdejmowany widok zejścia 
do arkad z górnego tarasu zamkowe-
go229. Jeden z drewnianych, wojskowych 
baraków stojących na Podzamczu wid-
nieje na powojennej fotografii J. Jawor-
skiego z około 1918 r. zatytułowanej 
Koszary czerkiesów z czasów carskich 
przed Zamkiem Królewskim przy 
ul. Bugaj™. 

Wśród ostatnich wizerunków Zamku 
z lat I wojny światowej znajduje się 
świetna fotografia Poddębskiego (il. 37) 
z 1917 r., pokazująca gmach i jego oto-
czenie z góry, od strony Nowego Z jaz-
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du231. Przedstawia ona elewacje północ-
no* i południowo-wschodnią oraz połu-
dniową Zamku z oficyną przy Bramie 
Grodzkiej i Wieżą Grodzką, ponadto 
pałac Pod Blachą, Bibliotekę Królewską 
i Arkady Kubickiego. Zdjęcie dokumen-
tuje zniszczenie ścian i dachów zamko-
wych. Uwagę zwracają pokryte asfaltem 
sklepienia nad arkadami oraz dominują-
cy nad Zamkiem szczyt wspomnianej 
pięciopiętrowej kamienicy przy placu 
Zamkowym. 

12 listopada 1918 r. „władze wojskowe 
polskie z ramienia komendy miasta ob-
jęły w posiadanie Zamek. Na Zamku 
wywieszono polską chorągiew", zanoto-
wał następnego dnia „Kurier Warszaw-
ski"232. Być może jest to flaga, o której 
wspomina Henryk Geysmer233. Niestety, 
fakt ten nie znajduje potwierdzenia na 
zachowanych zdjęciach, zaś tego same-
go dnia (13 listopada), w wydaniu po-
południowym, „Kurier Warszawski" do-

niósł o umieszczeniu na Zamku sztan-
daru, ale nie narodowego, lecz czer-
wonego, zawieszonego 12 listopada 
przez demonstrujących socjalistów234. 
Wisiał on kilka dni, do dymisji rządu 
Ignacego Daszyńskiego. Również i to 
zdarzenie nie zostało udokumentowa-
ne fotograficznie. 

Przegląd zgromadzonych zdjęć doty-
czących Zamku Królewskiego i jego 
otoczenia dowodzi, iż są one znakomi-
tym uzupełniającym źródłem historycz-
nym do badań nad przemianami archi-
tektonicznymi Zamku i budowli do 
niego należących, a także nad stanem 
zagospodarowania jego sąsiedztwa. 
Pokazuje, że po przekształceniach gma-
chu w latach 50. i 60. XIX w., zgodnych 
z ówczesnym stylem, bryła i wystrój 
zewnętrzny Zamku do 1918 r. nie uległy 
większym przeobrażeniom. Szczęśliwie 
ominęła go - przepowiadana przez Za-
leskiego - rusyfikacja architektury 

37. Zamek Królewski, pałac Pod Blachą, fragment Biblioteki Królewskiej i Arkady Kubickiego - widok od 
strony Nowego Zjazdu, 1917. Fot. H. Poddębski, IS PAN / The Royal Casde, the Tin-Roofed Palace, fragment 
of the Royal Library and the Kubicki Arcades - view from Nowy Zjazd, 1917. Photograph: H. Poddębski, 
IS PAN 
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i przebudowa w stylu „ruskim". W kolej-
nych latach rosyjska administracja gma-
chu ograniczała się jedynie do wykony-
wania bieżących bądź interwencyjnych 
prac remontowych, przede wszystkim 
przy reprezentacyjnych fasadach od stro-
ny południowej i zachodniej. Pozostałe 
zaś fragmenty Zamku i inne zabudowa-
nia zamkowe, tj. Arkady Kubickiego oraz 
pałac Pod Blachą, a także tereny Podzam-
cza, ulegały stopniowej dewastacji, po-
twierdzając tym samym, że carscy zarząd-
cy Zamku nie liczyli się z zabytkowym 
charakterem budowli oraz historycz-
nym ukształtowaniem i zagospodarowa-
niem otaczających ją terenów. Pozytywne 
zmiany w sąsiedztwie Zamku - zwłaszcza 
od strony placu Zamkowego - wynikały 
z działań władz miejskich i związane by-
ły z rozwojem miasta oraz unowocześnia-
niem urządzeń komunalnych w całej War-

szawie, zaś reprezentacyjny charakter 
tego fragmentu miasta powodował, że 
następowały one tu szybciej. 

Zaborca nie dopuszczał do powstania 
w Królestwie Polskim jakichkolwiek or-
ganizacji podtrzymujących polską od-
rębność narodową i dbających o naro-
dowe dziedzictwo. Dopiero nieznaczna 
odwilż po wypadkach 1905 r. spowodo-
wała powstanie TOnZP, które aktywnie, 
szczególnie z chwilą wybuchu I wojny 
światowej, przystąpiło do działań ratują-
cych artystyczne i historyczne doku-
menty pamięci narodowej. Dzięki Towa-
rzystwu, natychmiast po opuszczeniu 
przez Rosjan Zamku, Kazimierz Skóre-
wicz jako kurator roztoczył opiekę nad 
zamkowym gmachem, która ochroniła 
go przed dalszą dewastacją i zapoczątko-
wała szereg działań konserwatorsko-ar-
chitektonicznych w niepodległej Polsce. 

PRZYPISY 

1 Inny jeszcze aspekt niedostatku opracowań 
dotyczących architektonicznych przekształceń 
Zamku w czasach zaboru rosyjskiego wskazuje 
Piotr Paszkiewicz, podkreślając, że wielorakie 
przyczyny braku zrozumienia i zainteresowania 
ze strony badaczy sztuką rosyjską okresu zabo-
rów łączy jeden podtekst polityczny i emocjonal-
ny: „brak zainteresowania tematem to ciągle jesz-
cze pokutujący w podświadomości, tak badaczy, 
jak i szerokich kręgów społeczeństwa, wyraz 
dawnych uprzedzeń". Obecnie podjęciu studiów 
sprzyjają „wygasłe już nieco emocje, pewien dy-
stans historyczny i pokoleniowy, jaki dzieli nas 
od tamtych czasów i wreszcie, dążenie do wypeł-
nienia «białych plam» w historii [...] dopiero obec-
na sytuacja, tak w Polsce, jak i Związku Ra-
dzieckim, zaczyna sprzyjać podejmowaniu 
trudnych nawet politycznie tematów", które 
wcześniej nie mogły ujrzeć świada dziennego. 
P. Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. 
Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, Warsza-
wa 1991, s. 5-6. 

2 M. M. Drozdowski, Dzieje i funkcje Zamku 
Królewskiego w Warszawie w latach 1915-1939, 
w: Siedem wieków Zamku Królewskiego w War-
szawie, Warszawa 1972, s. 281-314; S. Herbst, Za-
mek między trzecim rozbiorem i końcem Dru-
giej Rzeczypospolitej, w: Zamek Królewski 
w Warszawie, Warszawa 1973, s. 165-198; A. Król, 
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Zamek Królewski w Warszawie. Od końca 
XIII wieku do roku 1944, Warszawa 1969; J. Liley-
ko, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 
1980, s. 244-252; A. Rottermund, Zamek Królew-
ski w Warszawie. Przewodnik, Warszawa 2003. 

3 S. Kieniewicz, Zamek siedmiu namiestników, 
Warszawa 1985; M. Kwiatkowski, Oficyna przy 
Bramie Grodzkiej Zamku Królewskiego w War-
szawie, „Kronika Warszawy" 1976, nr 4, s. 79-88; 
P. Paszkiewicz, Kaplica prawosławna w Zamku 
Warszawskim, „Kronika Zamkowa" 1988, 
nr 2 (16), s. 41-47; M. Szafrańska, Ogród Zamku 
Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1994; 
M. Szafrańska, J. Bogdanowski, Arkady przy Zam-
ku Królewskim w Warszawie. Dzieło Jakuba Ku-
bickiego, „Rocznik Warszawski" XXIV: 1994, 
s. 169-195; M. Wrede, O dachówkach i dachach 
Zamku Królewskiego, „Kronika Zamkowa" 1995, 
nr 1(31), s. 27-47; M. Pleskaczyńska, Pomieszcze-
nia Zamku Królewskiego i ich użytkownicy 
w końcu lat pięćdziesiątych XIX wieku, „Kronika 
Zamkowa" 1990, nr 1(21), s. 39-55; idem. Nowości 
techniczne dziewiętnastego wieku w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, w: Arx Felicitatis. Księga 
ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześć-
dziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów 
i współpracowników, Warszawa 2001, s. 643-652. 

4 Wykaz prac tej autorki zob.: Pleskaczyńska, 
Pomieszczenia Zamku..., s. 3940, przyp. 2. 
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6 Pismo sekretarza stanu przy Radzie Admini-
stracyjnej do Komisji Rządowej Spraw We-
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nistracji Zamku świadczy pismo naczelnika ZPC 
do Intendenta Zamku z poleceniem zawiada-
miania o wydatkach przekraczających trzy ruble 
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18 K. Lejko, Warszawa w obiektywie Konrada 
Brandla, Warszawa 1985, s. 47-59; idem, Albumy 
fotograficzne sprzed pierwszej wojny światowej 
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Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska 
T H E ROYAL C A S T L E AND ITS SURROUNDINGS 
IN T H E S E C O N D HALF OF THE 19™ CENTURY 
AND THE BEGINNING OF THE 20™ CENTURY 
IN T H E LIGHT OF ARCHIVE PHOTOGRAPHS 

SUMMARY 

The changes made to the architecture 
and the development of the Royal Castle 
and its buildings in the new political 
conditions, as well as the transformation 
of the Castle's surroundings, are an im-
portant issue in the history of the Royal 
Castle in Warsaw in the 19th century and 
the beginning of the 20th century. Due 
to the absence of any monographs, 
the basis for such studies are the acts 
which are to be found in the archives. 
Other historical sources, including the 
photographs which the author has been 
collecting for several years, are supple-
ments to these acts. 
Since Warsaw first began to be photo-
graphed - by such outstanding photo-
graphers as Karol Beyer, Konrad Bran-
del, Maksymilian Fajans, Aleksander 
Karoli, Jan Mieczkowski and Maurycy 
Pusch - the Royal Castie and its surround-
ings have been a favourite subject. 
The Castle appears frequently in the ico-
nography of Warsaw that has been pre-
served to date which would suggest 
that, despite the changes made and the 
measures taken by the partitioning pow-
ers to obliterate the building's national 
symbolism, for the contemporary Pole 
the Castle has remained a symbol of Po-
land's lost statehood and of its history. 
The photographs in question come 
from the collections of the Historical 
Museum of Warsaw, the National 
Museum in Warsaw, the Polish Academy 
of Sciences, the Institute of Fine Arts, 
the State Archive of the Capital City of 
Warsaw, the National Library, the Public 
Library of Warsaw and the Archives of 
the Royal Castle in Warsaw. The main 
focus of this article is on original photo-
graphs and their reproductions on 

postcards, in magazines, in printed 
albums and other publications. In parti-
cular, photographs of the Castle (its inte-
riors and the buildings belonging to the 
Castle as well as those in the vicinity 
which influenced the image of the 
Castle in the rapidly developing citys-
cape) were sought. About 800 pictures 
dating from 1858-1918 were collected. 
The number of primary shots is smaller 
because many of the pictures are repe-
ated as duplicates and reproductions, 
mainly on postcards. The photographs 
have been divided into the following 
groups: the Castle as part of the City's 
panorama, the Castle viewed from the 
outside, the Tin-roofed Palace, the 
Castle Square, the Sigismund Column, 
Nowy Zjazd and Krakowskie Przedmie-
ście, Mariensztat and the Pancer flyover 
(viaduct), the Kierbedź Bridge, Kano-
nia, interiors and events. The series of 
photographs by Konrad Brandel dating 
from 1873 with a panorama of Warsaw 
seen from the Castle's Clock Tower have 
been dealt with separately. Due to the 
fact that the building was designated for 
use by the Russian high authorities, until 
1915 there are very few photographs 
which depict its interiors and document 
the unfavourable changes which were 
taking place there at that time. The artic-
le only presents views of the Castle's 
edifice and its buildings together with 
its immediate surroundings. The author 
intends to publish an album of the 
photographs she has collected. 
Views of the Royal Castle in the panora-
mas of Warsaw's left-bank have been 
preserved in large numbers. As in pain-
tings, it has also been a frequently used 
motif in photography. The poor quality 
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of the photographs, however, means 
that they are useful more for tracing 
the transformations in the city's panora-
ma, including those in the vicinity of the 
Castle, than for recording the changes 
made to the architecture of the Castle it-
self. In the period in question, the Nowy 
Zjazd was erected in 1844-1846, and the 
Kierbiedz Bridge was opened in 1864; at 
the turn of the 19th and 20th centuries 
new, high buildings rose up in the vicini-
ty of the Royal Castle. The photographs 
dating from that period recorded the 
unfavourable changes taking place at 
the foot of the Castle, close to the former 
Lower Garden and along the banks of 
the Vistula. These changes involved pa-
ring down the size of the garden (as 
a result of the construction works con-
nected with the Nowy Zjazd and the 
Kierbedz Bridge), as well as the devasta-
tion of this area due to the Russian army 
being stationed in the Castle and the area 
being used as a drill ground on which, 
first wooden and then brick, army bar-
racks appeared; the design of the Kubicki 
Arcade was also ruined, and the building 
was destroyed after it was given to 
the Cossack army for use as stables. 
The oldest photographs depicting the 
Castle silhouetted against the cityscape 
are two daguerreotypes dating from 
1841 by Maurycy Scholtz depicting 
a view of the Castle before the recon-
struction work undertaken in 1851-1852 
by Lt.-Col. Gustav Cori and before the 
optical telegraph tower was pulled 
down, as well as a panorama of Praga 
(on the right-bank of Warsaw) as seen 
from the upper terrace of the Castle's 
gardens. The picture shows some of the 
iron railings on the terrace in the fore-
ground. The most valuable among 
the first photographs to be taken using 
the so-called collodion or wet plate pro-
cess, and which show the Castle as part 
of a left-bank panorama, are those taken 
by Beyer. He was the most eminent 
of the photographers from this initial 
period of photography of Warsaw. 
His works date from the late 1850s and 

early 1860s. The picture taken from 
the J. Rolbiecki factory in Jagiellońska 
Street, depicting the Castle and the opti-
cal telegraph tower is of particular im-
portance. Apart from that, the pictures 
of Warsaw taken in the second half of 
the 19th century showing the Kierbiedz 
Bridge, like those from the studios 
of Ferdynand Kloch and Melecjusz 
Dutkiewicz in 1866-1873, also deserve 
special attention. 
For historians researching the fate of 
the Royal Castle, it is the pictures show-
ing the building which are most impor-
tant. In fact, the photographs record all 
the most important changes made to its 
architecture and the technical condi-
tion of the building; in particular the 
renovations to the elevation and also 
the transformations in the Castle's sur-
roundings which took place between 
1850 and 1918. Apart from their artistic 
value, Beyer's photographs are an in-
valuable source of such information. 
The oldest of these captured views of 
the building after the fundamental re-
construction work in 1851-1852 led by 
Gustaw Cori and after the changes 
made to the elevation and covering the 
roof with painted metal sheeting in the 
late 1850s. Beyer's works were the first 
to show the outbuilding near the Justice 
Court Gate after the reconstruction 
work in the 1840s as well as after buil-
ding a ground-floor passage joining the 
building to the Justice Court Tower in 
the 1860s. Beyers' works from the 1850s 
and 1860s recorded an interesting buil-
ding located between the Tin-Roofed 
Palace and the Kubicki Arcades, name-
ly, a fragment of the so-called Saskie 
Lodgings (The Great Outbuilding) 
which was liquidated due to the buil-
ding of the Kubicki Arcades. The buil-
ding was demolished ca. 1875. 
It was Brandel, the most famous photo-
grapher of Warsaw from that period, 
who gave the most complete picture of 
the Castle and its surroundings in the 
1870s and 1880s. His works include 
a series of photographs taken on 26 

149 



MAŁGORZATA PLESKACZYŃSKA-CHYL1ŃSKA 

August 1873 from the renovated Clock 
Tower of the Castie, which deserve spe-
cial attention. They were used to execu-
te a well-known woodcut panorama of 
Warsaw which was published in Klosy. 
The shots of the environs of the Casde 
on the Vistula side showing the state of 
the area and including the old customs 
office (which nowadays belongs to the 
Castle and is known as the "villa") are 
particularly interesting. 
The photographs were taken before 
Brandel invented the shutter and are 
characterized by the static manner in 
which the City is shown. However, des-
pite their technical limitations, they 
provide a lot of essential information 
about the Castle as well as the events tak-
ing place around it and the changes 
made to its environs resulting from the 
development of the City and its infra-
structure. The works by Pusch (a chroni-
cler of the streets of Warsaw and who is 
comparable to Brandel) and from the 
Rembrandt Studio are also important 
sources of information. The works of 
these photographers include the techni-
cal novelties which appeared in the se-
cond half of the 19th century on the 
streets of Warsaw, such as the gas lamps 
installed in the Castle Square in 1856, 
the horse railway which appeared on 
the Square in 1866 and connected the 
Warsaw-Vienna railway with the Praga 
stations via the Kierbedz Bridge, and fi-
nally, the horse tramway launched in 
1881. The photographs taken by Beyer 
and Fajans recorded the Russian army 
being stationed at the foot of the Castle 
and guarding the Governor's residence 
during the events of 1861 and 1863. 
One of the first photographs of Warsaw 
taken by Brandel using the shutter ca-
mera, which he had invented, is a pic-
ture from ca. 1884 taken from the window 
of the John tenement house. The photo-
graph showed the Castle Square and the 
Castle itself after the renovations of 
1882-1883. Thanks to the use of the pho-
torevolver, Brandel managed to capture 
a dynamic view of the area crowded 

with people and vehicles. The rich staf-
fage in his photographs provides a lot of 
information about the building devel-
opment in the area around the Castle, 
the state of the streets, the so-called 
small-architectural elements and even 
about the fashion of that time. 
Brandel's invention of the photorevol-
ver brought about the appearance of 
many documentary photographs which 
were excellent both in technical and 
compositional terms. They include, 
among others, the photographs taken 
by Troczewski and Pusch. The City of 
Warsaw bustling with life became the 
favourite subject of many photographs, 
particularly the city's most beautiful 
and representative areas - Krakowskie 
Przedmieście and the Castle Square. The 
photographs of Krakowskie Przedmie-
ście show a lively, but neat and tidy, 
street with new pavements and the road-
way covered with a good-quality surface 
and decorated with trees and gas lamps. 
A good example of the documentary 
photograph is the picture showing 
paving works in the Casde Square in 
1896 just before the Tzar's visit to 
Warsaw. During those works, the square 
was levelled out and covered with a new 
surface, and in front of the Castle's 
western façade a small square was built 
which existed until 1944. 
A topic which fascinated photographers 
at the beginning of the 19th century was 
the change in Warsaw's character, i.e. the 
rapid modernization resulting from the 
development of public facilities and in-
tensive building works. The photographs 
of the Castle's environs show the electric 
lamps which appeared there in 1907, the 
cable-cars which had operated since 
1908 along the old horse-tramway and 
the multi-storeyed tenement houses. An 
example of this type of building is a five-
storey house (erected at the end of the 
19th century in place of a two-storey 
house), which can be seen in the photo-
graphs of the northern section of the 
Castle Square, which unfortunately spoilt 
the harmony of the Square's architecture. 
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The photographic documentation of 
the Castle and its environs during the 
First World War is particularly extensive. 
The authors of the pictures were well-
known Warsaw photographers, includ-
ing Zdzisław Marcinkowski, Stanisław 
Nofok-Sowiński, Henryk Poddębski and 
Juliusz Kłos. This increased interest in 
the Castle resulted from the need to re-
cord the state of the building which had 
been deserted and looted by the retreat-
ing Russians as well as from the need to 
record the changes which took place 
after the building had been taken over 
by the new occupying powers. The sym-
bol of these changes was the German 
Empire's flag flown in the south-eastern 
corner of the Castle and the German 
posts located in front of the building. 
After the Russians had retreated, the Castle 
was taken care of by the Association 
for the Preservation of Monuments. 
The curator was the architect Kazimierz 
Skórewicz. The workshop which was 
opened under his aegis, and which 
planned the future renovation and con-
servation works, began to make an in-
ventory of the measurements and archi-
tecture and to take photographs of the 
building which had previously not been 
accessible. As a result of these activities 
a huge collection of documentary pho-
tographs was created, which first and 
foremost included the interiors, but also 
the images of the Castle's exterior taken 
by Nofok-Sowiński, Poddębski and Kłos. 
Some of the photographs connected 
with the minor renovation works car-
ried out by the German authorities in 
the Castle in the autumn of 1915 and 
with some larger-scale works in 1917, 
aimed at preparing the rooms for the 
Regency Council, have also survived. 
These works included, among others, 
building a new driveway to the Council's 
offices located in the southern wing 

of the Castle, and the restoration of the 
clock in the Clock Tower in the autumn 
of 1916. One of the last images of the 
Castle from the times of the First World 
War was a photograph taken by Poddçbski 
(dated 1917) showing the edifice and its 
environs from above, from the Nowy 
Zjazd and it clearly shows the destruc-
tion suffered by the building. 
A review of the photographs collected 
proves that they are an excellent sup-
plementary historical source for research-
ing the architectural changes made 
to the Castle itself and its other build-
ings as well as the development of its 
immediate neighbourhood. It confirms 
the fact that after the changes made in 
the 1850s and 1860s, the building as 
well as the exterior design of the Castle 
(until 1918) were not subject to any ma-
jor modifications. The Russian adminis-
tration carried out only current or 
emergency renovations mainly on the 
representative façades of the building 
on the western and southern sides, 
whereas the remaining fragments of 
the Castle as well as its other buildings, 
including the Kubicki Arcades, the Tin-
Roofed Palace and the settlements out-
side the castle walls were gradually 
declining. It also testifies to the fact that 
the Castle's administrators at that time 
did not take the historical nature of the 
building and the surrounding area into 
account. The positive changes made 
to the Castle's environs, particularly on 
the side of the Square, were the result 
of measures taken by the municipal 
authorities and were connected with 
the City's urban and architectural de-
velopment as well as the modernisation 
of public facilities all over Warsaw, 
whereas the representative character 
of this part of the City accounted for 
the faster changes which were taking 
place at that time. 
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