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Secesja dotar³a te¿ do £odzi. Szybko rozwi
jaj¹ce siê miasto by³o wyzwaniem dla wielu
architektów. Dzi� £ód� jest uwa¿ana za jedno
z najwa¿niejszych miast z zachowan¹ archi
tektur¹ secesyjn¹.

O zabytkach sztuce i ludziach ³ódzkiej se
cesji opowiedzia³a (i pokaza³a) Wis³awa Jor
dan, historyk sztuki, autorka ksi¹¿ki �W krê
gu ³ódzkiej secesji�.
  Najwcze�niejsz¹ ³ódzk¹ budowl¹ secesyj
n¹  jest  willa  Richarda  Schimella,  projektu
Franciszka Che³miñskiego przy ul. Karolew
skiej 1. Tam secesja jest jeszcze do�æ skrom
na, oszczêdna. Najbardziej sztandarow¹ sece
syjn¹ budowl¹ w £odzi jest za to willa Kin
dermannów przy ul. Wólczañskiej 31/33,
w  której mie�ci  siê  obecnie  galeria  sztuki.
Budynek jest odnowiony, ale to niezbyt uda
na realizacja. W tej budowli widzimy pe³ny
wykwit  secesji:  i  bry³a,  i  wnêtrza,  i  detal.
Autorem projektu by³ Gustaw LandauGu
tenteger, który jest autorem najwiêkszej licz
by  budowli  secesyjnych  w  £odzi.  By³  te¿
scenografem i rysownikiem.
  Wyj¹tkowo�æ tej wilii na bardzo malow
niczym zaprojektowaniu. Taka jest idea seces
ji:  asymetryczna,  bardzo  ¿ywa,  bo  za³o¿e
niem by³o tzw. projektowanie od wewn¹trz.
Z funkcji ma wynikaæ forma. Patrz¹c na bu
dowlê widzimy salon, aneks muzyczny, sy
pialniê  z  wykuszem,  widoczna  jest  klatka
schodowa. Wszystkie one maj¹ swój wyraz.
Nie ma tu fasadowo�ci. Wcze�niej z fasady
nie mo¿na by³o odczytaæ, jak¹ funkcjê pe³ni
dane pomieszczenie. Wa¿na jest te¿ organicz
no�æ tej architektury. Architekci chcieli upo
dobniæ budowlê do tworów naturalnych. Co
kó³ jest wyrazisty, poszerzony, spaja busynek
mocno z pod³o¿em.
  Wspania³e jest wnêtrze willi Kinderma
nów, na czele z monumentalnym witra¿em.
W  £odzi  mamy  40 miejsc  z  secesyjnymi
witra¿ami. Klatka schodowa jest w typie an
gielskiego hallu i tu te¿ widaæ ornamentykê
ro�linn¹, spójno�æ. To najwiêksze osi¹gniêcie
secesji:  dzie³o  ca³o�ciowe,  czyli  tworzenie
ca³o�ci ze wspóln¹ ide¹. Wszystkie dekoracje
wewnêtrzne i zewnêtrze, malowid³a �cienne,
stolarka i  tak¿e ruchomo�ci, meble,  lampy,
sztuæce  wspó³graj¹  ze  sob¹.  Takie  totalne
projektowanie  to najwa¿niejsze osi¹gniêcie
secesji. I w tej willi Kindermannów to widaæ.
  Secesyjnych willi  jest w £odzi  ok.  50.
Wiêkszo�æ trudno zwiedzaæ. Np. willa Nest
lera przy ul. £¹kowej 13 (ok. 1905) jest zaj
mowana przez przedszkole  i bardzo utrud
nione jest jej obejrzenie, wiêc jej wyposa¿e
nie jest zupe³nie nieznane. Robert Nestler by³
przedsiêbiorc¹ budowlanym i bardzo dba³
o staranno�æ wykoñczenia i jako�æ materia³ów
i to widaæ do dzi�, gdy patrzy siê na budynek.
  Warto zobaczyæ willê Richtera (1904 r.)
przy ul. Ks. Skorupki, czyli budynek rektoratu,
który  bardzo  ucierpia³  w  po¿arze.  Bardzo
ciekawe jest wnêtrze. W hallu widaæ bliskie
�redniowieczu dekoracje p³askorze�bione, bo
secesja  odwo³ywa³a  siê  do  �redniowiecza.
Ca³o�æ oczywi�cie w interpretacji secesyjnej.

  Ten styl stworzono jako krytykê wobec
epoki  historyzmu,  który  nie  pobudza³  do
twórczo�ci. Chciano stworzyæ styl adekwat
ny do swojej epoki. Odwo³ywano siê do natu
ry. Analizowano tê naturê. Tu koniecznie trze
ba wspomnieæ Wyspiañskiego, który zosta
wi³ s³ynny zielnik, w którym opisywa³ ro�li
ny, staraj¹c siê wyci¹gaæ z tego wnioski, tak
¿e dla celów zwi¹zanych ze sztuk¹.
  Bardzo  ciekawe  jest  wnêtrze  gabinetu
Henryka Grohmana, przy ul. Tymienieckiego
24, projektu Otto Wagnera  juniora, w  tym
budynku mie�ci siê dzi� Muzeum Ksi¹¿ki. To
niestety wnêtrze ma³o udostêpniane i w nie
zbyt dobrym stanie. A gabinet Grohmana to
dojrza³a secesja wiedeñska � jest bardziej geo
metryczna, oszczêdna. By³y szafy secesyjne,
grafika, zdobienia. Otto Wagner, którego oj
ciec by³ twórc¹ wielu budynków w Wiedniu,

by³ dekoratorem hotelu Bristol, którego w³a
�cicielem by³ Paderewski. Wiemy, ¿e Pade
rewski przyja�ni³ siê z Grohmanem, st¹d móg³
siê Wagner znale�æ w £odzi. Henryk Groh
man by³ wspania³¹ postaci¹, mecenasem sztu
ki, prawdopodobnie wspó³finansowa³ dzia³al
no�æ Paderewskiego i Narodowej Demokracji.
  W willi  przy  ul.  Sk³odowskiejCurie  11
warto zobaczyæ witra¿e. Zupe³nie niedostêpna
by³a willa Oeslnera przy ul. Gdañskiej 48, bar
dzo oszpecona  zewnêtrznie. Wewn¹trz jest za
to bardzo ciekawy wodotrysk Maxa Laeugera.
  Warto obejrzeæ willê przy ul. Ko�ciuszki
93, która mia³a byæ wyburzona. Na szczê
�cie uda³o siê uratowaæ budynek. Powsta³a
w 1902 r. wed³ug projektu G. LandauGuten
tegera.

Wis³awa Jordan odkry³a w archiwum ca³
kiem przypadkiem projekt kamienicy na Pl.
D¹browskiego 4. Projekt autorstwa G.  Lan
dauGutentegera pochodzi z 1902 r. To jeden
z wcze�niejszych projektów secesyjnych.
  Przy Piotrkowskiej 100a warto zwróciæ
uwagê na dom Emila Schmechela, który by³

wzorowany  na  budowlach  twórców  zagra
nicznych.
  Przy ul. Narutowicza 68 znajduje siê bu
dynek autorstwa LandauGutentegera i Bru
kalskiego z lat 19091911, siedziba Szko³y
Zgromadzenia Kupców. To projekt bardzo
�mia³y. Zwraca uwagê wiele przeszkleñ, co
daje du¿o �wiat³a. Budynek mia³ strop ¿elbe
tonowy, to pierwsze takie zastosowanie w bu
downictwie niefabrycznym.
  Niektóre budowle nie maj¹ cech secesyj
nych na zewn¹trz, ale wewn¹trz s¹ secesyjne.
Do takich nale¿y dawny Bank Pañstwa, który
ma bardzo ciekawe sztukaterie z ok. 1908 r.
z zak³adu Rotha. W prywatnych zbiorach za
chowa³y siê te¿ piêkne p³askorze�by ze zbu
rzonej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 159.
Takich skarbów w prywatnych rêkach jest na
pewno du¿o wiêcej.
  Najwa¿niejszym osi¹gniêciem secesji s¹
tkaniny. To szczególnie wa¿ny temat w £o
dzi. Tkaniny mia³y bardzo ciekawe i �mia³e
wzory. Przy tej okazji warto przybli¿yæ po
staæ g³ównego kolorysty zak³adów Scheib
lera (potem zjednoczonych zak³adów Scheib
lera  i Grohmana.) To Stanis³aw Lipkowski,
postaæ bardzo niedoceniana, a bardzo dla £o

dzi zas³u¿ona. Przez 35 lat by³ g³ównym ko
loryst¹, czyli odpowiedzialnym za wszystkie
nowo�ci  farbiarskie,  jak by�my dzi� powie
dzieli � designerskie. Urodzony w okolicach
Nierobowa, odby³ sta¿ w Anglii, pracowa³ te¿
w fabrykach niemieckich. W £odzi zaczyna³
u Geyera, ale szybko przeniós³ siê do Scheib
lera. Sprowadza³ wielu in¿ynierów polskich
i  chcia³  spolonizowaæ  kadrê wy¿szych  pra
cowników  zak³adów. By³  twórc¹  sukcesów
perkali i barchanów, z których s³ynê³y wtedy
zak³ady  Scheiblera.  Furorê  zrobi³a  tkanina
obiciowa, której autorstwo przypisuje siê Lip
kowskiemu, a której motywem by³a Zosia kar
mi¹ca ptactwo domowe, zapewne nawi¹zanie
do �Pana Tadeusza�.
  Uczestniczy³ aktywnie w ¿yciu kultural
nym  £odzi.  By³  tak¿e  wspó³za³o¿ycielem
spó³ki Boruta, firmy ca³kowicie polskiej. By³
te¿ senatorem w kadencji 192227. By³ zwi¹
zany ze Stronnictwem Narodowym. Jego sy
na rozstrzelano w 1940 r. w Palmirach.
  Nie doceniamy wk³adu Polaków w prze
mys³ ³ódzki. Fabrykanci mieli pieni¹dze, ale

mózgami ich fabryk czêsto byli polscy inte
ligenci ze zubo¿a³ych rodzin szlacheckich.
  Tkaniny ³ódzkie, na które warto zwróciæ
szczególn¹ uwagê to plusze. To by³ hit tam
tych czasów. Mia³y one wszechstronne zasto
sowanie: serwety, narzuty, obicia, portiery,
obicia wagonowe w poci¹gach. Czêsto by³y
piêkne haftowane, w secesyjne wzory, choæ
pojawi³y siê plusze drukowane. Ok. 1910 r.
by³o 70 wytwórni tkanin pluszowych w £odzi.
  Bardzo ciekawym obszarem secesji by³o
meblarstwo. W naszym mie�cie dzia³a³o ok.
25 du¿ych wytwórni meblarskich. Najs³yn
niejsza by³a wytwórnia Karola Wutkego przy
ul. Jaracza 25. Wspania³ym przyk³adem se
cesji w meblarstwie jest wielki kredens w ga
binecie prezesa  (w dawnej  jadalni) w wilii
przy ul. Milionowej 55 (19081910).
  Ma³o znany jest fakt, ¿e w £odzi dzia³a³a
najwiêksza w Polsce fabryka zegarów Lud
wika  Chmielewskiego,  która  mie�ci³a  siê
przy nieistniej¹cej dzi� ul. Jakuba 8 na Ba³u
tach. Zatrudnia³a w 1904 r. 102 robotników,
czyli ca³kiem du¿o. Drug¹ du¿¹ fabryk¹ ze
garów  by³  zak³ad  Karla  Heimana  przy  ul.
Franciszkañskiej 4 ze 150 robotnikami. Pro
dukowano tanie zegary o prostych mechani
zmach, nie dawa³o  siê  ich naprawiaæ. Pro
dukowane w £odzi zegary mia³y oczywi�cie
secesyjne zdobienia.
  Charakterystycznym �produktem� secesji
by³ plakat uliczny. To te¿ hit secesji. Jednym
z twórców by³ Henryk Szczygliñski, wybitny
³ódzki artysta, zupe³nie nieznany i bardzo cie
kawa postaæ. Studiowa³ w Monachium i Kra
kowie. W £odzi zaj¹³ siê o¿ywieniem ¿ycia
kulturalnego. By³ redaktorem artystycznym
�Tygodnika Ilustrowanego Artystycznego�.
Robi³ wystawy, wyk³ady o Wyspiañskim, za
wdziêczamy mu te¿ �wietne rysunki obycza
jowe, np. wnêtrze cukierni na rogu Piotrkows
kiej i Moniuszki. Zaci¹gn¹³ siê do Legionów.
By³ w oddziale DuninW¹sowicza, znanym
z  szar¿y  pod Rokitn¹,  ale w  zajmowa³  siê
aprowizacj¹, a w czasie wolnym malowa³.
W wojnie 1920 r. walczy³ w obronie W³oc
³awka. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecz
nych. Warto, by mocniej zaistnia³ w £odzi.
  Mamy te¿ secesyjnego artystê od... kwia
tów. Wojciech Salwa robi³ w swojej kwia
ciarni niesamowite wystawy kwiatowe, np.
robi³ karykatury damskich kapeluszy z kwia
tów. Zostawi³ te¿ piêkne wspomnienia.
  Na  zakoñczenie  spotkania  uczestnicy
mogli zobaczyæ i dotkn¹æ autentycznych tka
nin z prze³omu wieków, zobaczyæ ówczesne
pisma i ksi¹¿ki oraz reklamy. To wyj¹tkowo
ciekawe  spotkanie  odbywa³o  siê w  ramach
projektu  dofinansowanego  przez Narodowy
Instytutu Wolno�ci (Fundusz Inicjatyw Oby
watelskich).

NOTOWA£A:
IKA

£ód�, jakiej nie znamy
Secesja  to nurt w sztuce obowi¹zuj¹cy na prze³omie XIX  i XX w.  Istot¹ secesji by³o ca
³o�ciowe podej�cie do sztuki, wype³nianie j¹ ró¿nych � i wszystkich � obszarów ¿ycia. Koleb
k¹ secesji by³a Anglia, wa¿ne o�rodki to Francja i Belgia. Pierwsz¹ budowl¹ w pe³ni se
cesyjn¹ budowl¹ by³ dom prof. Emila Tassela w Brukseli, zbudowany  w latach 189293
wed³ug projektu Victora Horty.
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  Willa Kindermannów prz ul. Wólczañskiej 31/33


