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During the 17th and 18th centuries a few of Warsaw’s archi-
tects built themselves permanent seats. These were buildings of 
different types – manors, small palaces and tenement houses, 
frequently with additional functions such as an inn or a brick-
yard, or premises for rent, providing supplementary proÞ t, inde-
pendent of the market’s need for their owners’ services. In some 

cases those buildings were showcases of their owners architec-
tural work, a testimony of professional position and creative 
abilities of their proprietors. 

Keywords: Warsaw, architects’ own houses, polish architecture 
of 17th and 18th centuries

THE EARLIEST ARCHITECTS’ OWN HOUSES IN WARSAW

ABSTRACT

W okresie XVII i XVIII wieku kilku warszawskich architektów 
wznios o dla siebie w mie!cie lub jego najbli"szych okolicach 
sta e siedziby. By y to budowle o zró"nicowanym charakterze 
– dworki, pa acyki, kamienice, cz#sto z funkcjami towarzysz$-
cymi zapewniaj$cymi dodatkowy dochód, niezale"ny od aktual-
nego zapotrzebowania na us ugi w a!cicieli takimi, jak karczma 

czy cegielnia lub lokale na wynajem. W niektórych przypad-
kach by y to budynki – wizytówki twórczo!ci, !wiadcz$ce o po-
zycji zawodowej i zdolno!ciach inwestorów.1

S owa kluczowe: Warszawa, domy w asne architektów, archi-
tektura polska XVII i XVIII wieku

NAJDAWNIEJSZE DOMY W%ASNE ARCHITEKTÓW W WARSZAWIE

RADOS%AW GAJDA

STRESZCZENIE

Niewielu architektów dzia aj$cych w Warsza-
wie w epoce nowo"ytnej i wczesnej nowoczesno!-
ci mog o pozwoli& sobie na wzniesienie w asnego 
domu. Fakt ten mo"e wynika& z jednej strony ze 
zmiennej koniunktury budowlanej, obci$"anej prze-
taczaj$cymi si# przez miasto zarazami i prowa-
dzonymi przez Rzeczpospolit$ wojnami, ale tak"e 
nap#dzanej wzrostem znaczenia politycznego i gos-
podarczego Warszawy (jako miasta elekcji królews-
kich, wspólnych sejmów Korony i Litwy od 1569 r. 
i wreszcie siedziby dworu królewskiego – stopnio-

we przenoszenie dworu od 1596 r. do 1611 r.2), 
z drugiej – ze statusu spo ecznego architekta wci$" 
jeszcze bardziej budowniczego (murator, aediÞ ca-

tor) ni" uczonego artysty (artifex doctus) w duchu 
nowo"ytnego humanizmu. Wi#kszo!& z nielicznych 
zrealizowanych obiektów nie zachowa a si# do na-
szych czasów (il. 1).

W trudnych czasach drugiej po owy XVII wieku 
po wojnach szwedzkich, które zrujnowa y Warsza-
w# niewielu by o inwestorów gotowych podj$& pra-
ce budowlane, zw aszcza op aca& odpowiadaj$cego 

1 Artyku  jest cz#!ci$ doktoratu wykonywanego pod kierun-
kiem prof. zw. dr hab. in". arch. Jadwigi Roguskiej na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 

2 M. M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Jeden 
'wiat, Warszawa 2004, s. 31, 35.
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1. Miejsca zamieszkania architektów warszawskich w XVII–XVIII wieku na planie P. R. de Tirregaille’a z 1762 r.: 
1. Pa acyk Józefa Szymona Bellottiego, a pó(niej Jakuba Fontany “Murano”, 2. Pa acyk Augustyna Locciego m . 

przy ul. Biela)skiej, 3. Dwór Józefa Fontany przy ul. Bonifraterskiej, 4. Kamienica Daniela Jana Jaucha przy 
ul. 'wi#toja)skiej, 5. Dworek Daniela Jana Jaucha na Solcu, 6. Dworek Antoniego Solariego na tzw. Gruntach Parysowskich, 

7. Pa ac Jana Zygmunta Deybla na Wielopolu, 8. Kamienica Jakuba Fontany przy Krakowskim Przedmie!ciu, 9. Kamienica Jakuba 
Fontany przy ul. Franciszka)skiej, 10. Kamienica Karola Baya przy ul. Biela)skiej. Oprac. autor, plan wg witryny internetowej 

Archiwum Pa)stwowego m. st. Warszawy
1. Residences of architects in Warsaw in the seventeenth and eighteenth centuries, plan of P. R. de Tirregaille of 1762: 

1. Palace of Józef Szymon Bellotti, later of Jakub Fontana called “Murano”, 2. Palace of Augustyn Locci the Younger on Biela)ska 
street, 3. Mansion of Józef Fontana on Bonifraterska street, 4. Tenement house of Daniel Jan Jauch on 'wi#toja)ska street, 

5. Mansion of Daniel Jan Jauch in Solec, 6. Mansion of Antoni Solari on so-called Parysowskie Grounds, 7. Palace of Jan Zygmunt 
Deybel in Wielopole, 8. Tenement house of Jakub Fontana on Krakowskie Przedmie!cie, 9. Tenement house of Jakub Fontana on 
Franciszka)ska street, 10. Tenement house of Katol Bay on Biela)ska street. Plan according to State Archive of Warsaw website
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za budow# architekta. Jeden z najwybitniejszych 
architektów tego okresu Tylman van Gameren, 
przyby y do Polski z Holandii w roku 1661, w za-
chowanym bogatym dorobku rysunkowym nie po-
zostawi  szkiców !wiadcz$cych o pracach nad 
domem w asnym. Pozostaj$c przez wi#kszo!& "ycia 
w s u"bie Stanis awa Herakliusza Lubomirskiego 
i jego rodziny, przeniós  si# wraz z nim w 1674 r. 
na sta e do Warszawy3, gdzie pracowa  tak"e dla in-
nych rodów magnackich i dworu królewskiego. Ze-
bra  poka(n$ bibliotek# po!wiecon$ architekturze, 
co mo"e !wiadczy& o du"ych zarobkach. Nie wybu-
dowa  jednak dla siebie siedziby godnej osi$gni#tej 
pozycji, któr$ po!wiadczy o uszlachcenie dokonane 
przez Jana III w 1676 r., potwierdzone w 1685 r. 
dekretem sejmowym4. 

Dwóm innym pierwszoplanowym architektom 
warszawskim uda o si# jednak wznie!& do ko)ca 
XVII w. niewielkie pa acyki. Urodzony na le"$cej 
w weneckiej Lagunie wyspie Murano Józef Szy-
mon Bellotti (zm. ok. 1708 r.) kupi  w roku 1685 od 
miasta Nowej Warszawy grunt zwany „Wygonem” 
(nr hipoteczny 2191). Wygl$du pa acu, wzniesio-
nego w tym miejscu i nazwanego Murano, mo"na 
si# jedynie domy!la&, znany jest bowiem wy $cznie 
z opisów i schematycznego zarysu zarejestrowane-
go m.in. na planie Tirregaille’a oraz tzw. delineacji 
Hi"a (il. 4, 5). Budynek ten umieszczony by  w g #-
bi podwórza, naprzeciw bramy wjazdowej. Jego 
prostok$tna, siedmioosiowa bry a wzbogacona by a 
o !rodkowy i dwa skrajne ryzality, przechodz$ce 
w pawilony. Za pa acem wznosi y si# wyd u"one 
oÞ cyny, ogród znajdowa  si# na zachód od dzie-
dzi)ca. Wyró"nikiem posiad o!ci architekta spo-
!ród innych niewielkich podwarszawskich za o"e) 
rezydencjonalnych by a obecno!& usytuowanego 
na po udnie od dziedzi)ca zak adu przemys owe-
go – cegielni5. W ten sposób siedziba Bellottiego 
stanowi a po $czenie nie tylko funkcji mieszkalnej 
z prawdopodobnym miejscem pracy projektowej, 
ale tak"e stanowi a zaplecze dla jego pracy jako bu-
downiczego, dostarczaj$c materia  budowlany po-
trzebny do wznoszenia projektowanych przez niego 

obiektów. Poza tym produkcja cegie  mog a by& dla 
w a!ciciela dodatkowym (ród em utrzymania, nie-
zale"nym od aktualnego zaanga"owania w projekty 
budowlane. 

Augustyn Locci m odszy (ok. 1640–1732), czo-
 owy architekt czasów Jana III wybra  na swoj$ sie-
dzib# dzia k# po o"on$ zdecydowanie bli"ej miasta 
ni" Bellotti, przy ulicy Biela)skiej (numer hipotecz-
ny 603). Jej zabudowa, zapewne zaprojektowana 
przez samego w a!ciciela, mia a te" inny charak-
ter. Z powodu wyd u"onego kszta tu posesji pa a-
cyk zosta  umieszczony z boku dziedzi)ca, a nie na 
jego ko)cu na osi. Obiekt by  murowany, pi#trowy 
o powierzchni zabudowy oko o 500 m2. Pozosta a 
zabudowa dzia ki otacza a dziedziniec – po bokach 
pa acyku sta y niewielkie drewniane oÞ cyny w for-
mach dworku, z drugiej strony dziedzi)ca usytu-
owana by a wyd u"ona zgodnie z kszta tem dzia ki 
stajnia6. Dzi#ki takiemu rozplanowaniu mo"liwe 
by o zmieszczenie na stosunkowo niedu"ej i bardzo 
w$skiej dzia ce obszernego domu i towarzysz$cych 
mu zabudowa) gospodarczych kosztem bardziej re-
prezentacyjnego charakteru ca ego za o"enia. Przy 
domu architekta nie by o ogrodu.

Wi#ksza liczba siedzib architektów powsta a 
w wieku XVIII. Oprócz dworków i pa acyków ar-
chitekci wznosili jako w asne siedziby tak"e kamie-
nice, lokalizowane w zwartej miejskiej zabudowie. 

O wzro!cie statusu zawodu architekta oraz po-
lepszeniu jego dochodów mog$ !wiadczy& trzy 
podmiejskie domy w asne zrealizowane w XVIII w. 
Architekt i genera  wojsk saskich Daniel Jan Jauch 
(1688–1754), posiadaj$cy ju" kamienic# przy ulicy 
'wi#toja)skiej blisko Starego Rynku (nr hip. 9)7, 
kupi  w latach 20. dawny dwór Sobieskich, zlokali-
zowany na Solcu w okolicach obecnej ulicy Ludnej 
(nr hip. 2915). Architekt przekszta ci  go w pa a-
cyk otoczony ogrodem z cyplem w nurcie rzeki.8 
Ju" samo posiadanie letniej rezydencji oddalonej 
od miasta i po o"onej w atrakcyjnej lokalizacji nad 
sam$ rzek$ !wiadczy o o du"ych mo"liwo!ciach 
Þ nansowych architekta. Jej presti" podnosi o s$-
siedztwo letnich pa acyków znacz$cych rodów oraz 

3 M. Kopi)ska, Katalog rysunków Tylmana Gameren, w: Tyl-

man z Gameren – Architekt Warszawy, Holender z pochodzenia, 

Polak z wyboru, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 
2003, s. 112.
4 S. Mossakowski, Twórczo ! Tylmana z Gameren w Polsce na 

tle sztuki europejskiej, w: Tylman z Gameren – Architekt War-

szawy, Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, s. 27.

5 M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, PIW, 
Warszawa 1989, s. 36-37.
6 Tam"e, s. 47.
7 Wymiar podatku "okciowego miasta Starej Warszawy, w: 
#ród"a do dziejów Warszawy, PWN, Warszawa 1963, s. 297.
8 M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, 
s. 83.
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2. Z. Vogel, Widok ko cio"a Bonifratrów, z prawej strony widoczne przyuliczne oÞ cyny pa acu Józefa Fontany 
oraz stoj$ca pomi#dzy nimi brama na teren posesji. Il. wg D. Kosacka, Pó"nocna Warszawa w XVIII wieku, 

PWN, Warszawa 1970, s. 66
2. Z. Vogel, View of the Fatebenefratelli church, ofÞ cines of Józef Fontana’s palace are visible on the right 

together with the entrance gate. Image in D. Kosacka, Pó"nocna Warszawa w XVIII wieku, 
PWN, Warsaw 1970, s. 66

3. Widok oÞ cyn i bramy pa acu Józefa Fontany przy ul. Bonifraterskiej, przed 1939 r. 
Fot. wg M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, s. 81

3. View of the ofÞ cines and the entrance gate of Józef Fontana’s palace on Bonifraterska street, before 1939. 
Photo in M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, s. 81
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pozycja poprzednich w a!cicieli – rodziny wynie-
sionej do rangi królewskiej.

T# sam$ okolic# wybra  na letni$ rezydencj# 
Jakub Fontana (1710–1773), staj$c si# w a!cicie-
lem dworku na Solcu w s$siedztwie podobnych 
rezydencji m.in. Godzkich, Konstancji Zamojskiej, 
Ossoli)skich9 – najprzedniejszych rodów osiem-
nastowiecznej Rzeczypospolitej. Pó(niej, nieopo-
dal na skraju skarpy przy ulicy Wiejskiej swój 
letni dom w ogrodzie zbudowa  Dominik Merlini 
(1730–1797).10 

Józef Fontana (1670–1741) zbudowa  dla sie-
bie pa acow$ rezydencj# naprzeciw klasztoru boni-
fratrów (nr hip. 2162). Dom, przypominaj$cy dwór 
sta  w g #bi parceli, poprzedzony dziedzi)cem od-
grodzonym od ulicy dwiema oÞ cynami przedzie-
lonymi wspania $, trójprzelotow$ bram$. Autorem 
za o"enia najprawdopodobniej by  on sam11. Brama 
wjazdowa na teren posiad o!ci by a tak"e najlepiej 
widoczn$ cz#!ci$ zabudowa) od strony ulicy, swo-
ist$ wizytówk$ (rezydencji i twórczo!ci) jej w a-
!ciciela, prominentnego architekta swoich czasów 
(il. 2, 3, 4).

W a!cicielem pa acu na Wielopolu by  architekt 
i kapitan wojska Jan Zygmunt Deybel (zm. 1752 r.). 
Pocz$tkowo pracowa  on jako urz#dnik w saskim 
urz#dzie budowlanym w Warszawie, a pó(niej 
projektowa  wspania e barokowe rezydencje mo"-
now adców w stolicy i poza ni$, dzi#ki czemu 
zgromadzi  du"y maj$tek12. Budowl# znan$ dzisiaj 
jako pa ac Lubomirskich naby  najprawdopodobniej 
oko o 1730 roku, kiedy nieopodal wznosi  dla króla 
koszary konnej gwardii koronnej. Pa ac sk ada  si# 
z g ównego korpusu, do którego przylega  od pó no-
cy prostok$tny dziedziniec, w ca o!ci otoczony oÞ -
cynami. Oko o 1743 roku obiekt by  ju" w asno!ci$ 
ksi#cia Stanis awa Wincentego Jab onowskiego, 
wojewody rawskiego, któremu J. Deybel by& mo"e 

odst$pi  go w zamian za teren przy ulicy Senator-
skiej (nr hip. 461)13, gdzie architekt zacz$  wkrótce 
wznosi& dla siebie dworek14. 

Prawdziwym krezusem po!ród architektów XVIII 
wieku dzia aj$cych w Warszawie by  niew$tpliwie 
Jakub Fontana, syn Józefa. 'wietna reputacja, s a-
wa si#gaj$ca poza Warszaw# przynosi a wiele zle-
ce) daj$cych twórcy wysokie zarobki. Tak"e dwa 
lukratywne ma "e)stwa i talent do interesów spo-
wodowa y, "e oprócz wspomnianego dworku Józefa 
Fontany na Solcu architekt zgromadzi  poka(ny ma-
j$tek obejmuj$cy kilka domów w Warszawie oraz 
dobra ziemskie poza miastem. Z my!l$ o rozwoju 
dzia alno!ci budowlano-architektonicznej Jakub 
Fontana naby  pa acyk Murano nale"$cy wcze!niej 
do Józefa Szymona Bellottiego. Nowy w a!ciciel 
kontynuowa  prac# cegielni. Ziemie po o"one obok, 
tak"e na tzw. Gruntach Parysowskich nale"a y do 
innego architekta, równie" w oskiego pochodzenia 
– Antonia Solariego (1700–1763), który posiada  
tam dworek, karczm# i cegielni#15. Osiedlanie si# 
artystów blisko siebie by o praktykowane w XVII 
i XVIII wieku w innych miastach europejskich, tak-
"e w oskich i by o cz#!ci$ odwiecznej tradycji sku-
piania si# w przestrzeni miasta przedstawicieli tych 
samych zawodów16. Zakup dawnej posesji Bellot-
tiego wi$za  si# jednak prawdopodobnie z ch#-
ci$ posiadania cegielni i zapewnienia sobie w ten 
sposób dodatkowego dochodu. Fontana mia  tak"e 
karczm# po o"on$ przy odziedziczonym po ojcu 
dworze przy ulicy Bonifraterskiej17, która te" nie-
w$tpliwie musia a zapewnia& mu niezale"ny od ak-
tualnych zobowi$za) budowlanych dochód. Oprócz 
tych nieruchomo!ci (dwór na Bonifraterskiej Fonta-
na sprzeda  po przej#ciu Murano) architekt by  te" 
w a!cicielem kamienicy przy Krakowskim Przed-
mie!ciu (nr hip. 450) obok pa acu Ma achowskich, 
któr$ kupi  oko o 1750 r., a sprzeda  przed 1770 r. 

9 A. Bartczakowa, Jakub Fontana Architekt Warszawski XVIII 

wieku, PWN, Warszawa 1970, s. 205-206.
10 M. Kwiatkowski, Architektura pa"acowa i willowa w War-

szawie XVIII wieku, w: Warszawa XVIII wieku, zeszyt 3, PWN, 
Warszawa 1975, s. 69.
11 M. Kwiatkowski, Architektura pa"acowa i willowa w War-

szawie..., s. 27, 113. 
12 T. S. Jaroszewski, Pa"ac Lubomirskich, PWN, Warszawa 
1971, s. 10-11.
13 A. Soko owska, Jurydyka Wielopole w Warszawie w  wietle 

nieznanych planów Tylmana z Gameren, w: „Rocznik Warszaw-
ski”, R. XI, 1972, s. 44.

14 Wymiar podatku "okciowego przedmie ! Starej Warszawy 

z 1743 r. w: #ród"a do dziejów Warszawy…, s. 353.
15 Rewizja Nowej Warszawy z 1734 r., w: #ród"a do dziejów 

Warszawy…, s. 282, por. Taryffa z roku 1784.
16 W Rzymie i Florencji istnia y „artystyczne dzielnice”. Przez 
XVII i XVIII wiek w Wenecji wielu artystów mieszka o w pa-
raÞ i 'wi#tych Aposto ów w sestiere Cannaregio. Przedstawiciel 
rodziny Fontanów, Domenico mieszka  za! w popularnej w!ród 
malarzy XVIII wieku paraÞ i !w. %ukasza w sestiere San Polo, 
R. E. Spear, Ph. Sohm, Painting for proÞ t. The economic lives 

of seventeenth-century Italian painters, Yale University Press, 
New Haven-London 2010, s. 224, 252-253.
17 A. Bartczakowa, op. cit., s. 15; Taryfa posesji Warszawy 

z 1770 r., w: #ród"a do dziejów Warszawy…, s. 491.



34

4. Fragment planu Warszawy P. R. de Tirregaille’a z 1762 r. z dworem Jakuba Fontany odziedziczonym po ojcu – JózeÞ e 
naprzeciw klasztoru bonifratrów (1) oraz posiad o!ci$ Jakuba Fontany, a wcze!niej Józefa Szymona Bellottiego „Murano” (2). 

Il. wg A. Bartczakowa, Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku

4. Fragment of a plan of Warsaw by P. R. de Tirregaille of 1762 with Jakub Fontana’s mansion, which he inherited from his father 
– Józef opposite to the Fatebenefratelli cloister (1) and the residence of Jakub Fontana, formerly of Józef Szymon Bellotti called 

„Murano” (2). Image in A. Bartczakowa, Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku

5. Fragment planu Warszawy tzw. Delineacji Hi"a z 1771 r. 
z zaznaczonym pa acykiem „Murano”. Il. wg A. Bartczakowa, 

Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku

5. Fragment of a plan of Warsaw by Jan August Hi" of 1771, 
with „Murano” palace. Image in A. Bartczakowa, Jakub 

Fontana architect warszawski XVIII wieku
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i wspomnianego wy"ej dworku letniskowego na 
Solcu18. 

Ukoronowaniem twórczo!ci Jakuba Fontany 
by o wystawienie na Nowym Mie!cie w latach 
1770–1771, u zbiegu ulic Franciszka)skiej i Zakro-
czymskiej (nr hip. 326/7) wielkiej jak na owe cza-
sy kamienicy19 (il. 6, 7, 8). Obiekt zachowany do 
II wojny !wiatowej, po niej odbudowany do dzi! za-
myka perspektyw# nowomiejskiej Frety. Prostok$t-
n$ naro"n$ dzia k# u zbiegu Rynku Nowego Miasta 
i ulicy Zakroczymskiej J. Fontana zabudowa  pra-
wie w ca o!ci, pozostawiaj$c jedynie bardzo w$skie 
podwórko. Na parterze, oblicowanym w du"ej cz#-
!ci boniowaniem znalaz o si# miejsce dla sklepów, 
powy"ej architekt zaplanowa  cztery kondygnacje 
mieszka). Od strony rynku znajduje si# smuk a, 
trójosiowa fasada z zajmuj$cym ca $ jej szeroko!& 
balkonem podkre!laj$cym reprezentacyjne drugie 

pi#tro. Boczna elewacja od ulicy Zakroczymskiej, 
naprzeciw ko!cio a franciszkanów i istniej$cego 
przed nim do roku 1818 cmentarza20, ma dziewi#& 
osi okiennych i zaakcentowana jest dwoma p askimi 
ryzalitami. 

Jakub Fontana w przewa"aj$cej cz#!ci swo-
jej twórczo!ci by  architektem barokowym, jed-
nak swojej kamienicy nada  odcie) wczesnego 
klasycyzmu, czerpi$c ze wzornika Jeana Francisa 
de Neufforge’a21. By o to bardzo wczesne, wr#cz 
prekursorskie nawi$zanie do publikacji tego fran-
cuskiego architekta, og oszonej w Pary"u w roku 
1760. Odniesienia do propozycji Neufforge’a zna-
le(& mo"na w kompozycji frontu budynku, dosko-
nale widocznego w perspektywie wjazdu od strony 
Starej Warszawy (il. 9). J. Fontana wzbogaci  ch od-
n$ estetyk# francuskich projektów o bardziej zró"-
nicowane elementy dekoracyjne – cztery rodzaje 

6. Fragment planu okolic Rynku Nowego Miasta z zaznaczon$ kamienic$ Jakuba Fontany. Il. wg Taryffy domów miasta Warszawy 

i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegó"owych planików ulic i domów, Warszawa 1852
6. Fragment of a plan of New Town Market Square neighbourhood with Jakub Fontana’s tenement house. Image in Taryffa domów 

miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegó"owych planików ulic i domów, Warsaw 1852

18 Tam"e, s. 42, 206; Spis mieszka$ców i nieruchomo ci Starej 

Warszawy z 1754 r., tzw. Lustracja Dawidsona, w: #ród"a do 

dziejów Warszawy…, s. 415.
19 M. Kwiatkowski, Architektura pa"acowa i willowa w War-

szawie..., s. 48.

20 A. Bartczakowa, Ko ció" franciszkanów w Warszawie, „Biu-
letyn Historii Sztuki”, R. XXIX, 1967, nr 3, s. 420.
21 R. M$czy)ski, Warszawska kamienica Jakuba Fontany 

(Przyczynek do dziejów polskiej recepcji wzornika Neuffor-

ge’a), „Rocznik Warszawski”, R. XXXII, 2004, s. 193.
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naczó ków, liczne masywne detale sztukatorskie 
supraport i obramie) okiennych. W zast#pstwie pe -
nych  uków nad otworami parteru wprowadzi   uki 
odcinkowe. Jeszcze bli"sza estetyce klasycyzmu 
by a mniej eksponowana, boczna elewacja kamieni-
cy. Surowa, siedmioosiowa g ówna cz#!& elewacji, 
podzielona gzymsami i pozbawiona urozmaice) ak-
centowana zosta a jedynie bocznymi ryzalitami. 

Niew$tpliwie kamienica ta, ze sklepami i miesz-
kaniami na wynajem w presti"owej lokalizacji przy 
Rynku Nowego Miasta stanowi a dobr$ lokat# kapi-
ta u oraz dodatkowe, sta e (ród o dochodów. Swo-
imi wcze!niejszymi inwestycjami, tak"e w dobra 
ziemskie po o"one poza Warszaw$, Jakub Fontana 
udowodni , "e potraÞ   sprawnie zarz$dza& zdoby-
wanym maj$tkiem. W przypadku tej ostatniej du"ej 
inwestycji architekta, maj$cego w chwili budowy 

60 lat, interesuj$cy jest fakt zainteresowania au-
tora p yn$cymi z zagranicy nowymi tendencjami 
stylistycznymi. Kamienica na ul. Franciszka)skiej 
by a nie tylko kolejnym zabezpieczeniem material-
nym i tak ju" maj#tnego w a!ciciela, ale i demon-
stracj$ jego nies abn$cego potencja u twórczego 
i znajomo!ci najnowszego pi!miennictwa architek-
tonicznego. 

W a!cicielem kamienicy by  tak"e inny archi-
tekt warszawski Karol Bay (zm. ok. 1742 r.), au-
tor m.in. fasady ko!cio a wizytek przy Krakowskim 
Przedmie!ciu. Jego dom przy ulicy Miodowej 12 
(nr hip. 483) zosta  wzniesiony przed rokiem 1733. 
By  to obiekt pi#cioosiowy. Centraln$, lekko cof-
ni#t$ trzyosiow$ cz#!& ß ankowa y dwa ryzality za-
okr$glone w naro"nikach22 (il. 10, 11). Jest to jeden 
z pierwszych przyk adów fasady o akcentach bocz-
nych, który zdobywa  popularno!& w warszawskiej 
architekturze 2. po owy XVIII wieku23. Ryzality 
zdominowane by y przez du"e powierzchnie muru 
przeprute pojedynczymi otworami, trzy pozosta e 
otwory zosta y !cie!nione w cz#!ci centralnej. O! 
budowli zaakcentowana by a przejazdem prowadz$-
cym na podwórze, przy którym sta a jedna pod u"-
na oÞ cyna po stronie po udniowej. Wystrój fasady 
projektu K. Baya, z wyj$tkiem uk adu otworów, 
który zapewne nie uleg  zmianie nie zachowa  si#. 
Kamienica by a bowiem przebudowana ju" w latach 
siedemdziesi$tych XVIII wieku w formach klasy-

7. Widok frontowy kamienicy Jakuba Fontany 
na Nowym Mie!cie. Fot. autor, 2013

7. Front view of Jakub Fontana’s tenement house 
in New Town. Photo: author, 2013

8. Widok boczny kamienicy Jakuba Fontany 
na Nowym Mie!cie. Fot. autor, 2013

8. Side view of Jakub Fontana’s tenement house 
in New Town. Photo: author, 2013

22 M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, 
s. 91.

23 M. Kwiatkowski, Kamienice warszawskie drugiej po"owy 

XVIII wieku. Próba systematyzacji, w: Warszawa XVIII wieku, 
z. 2, Warszawa 1973, s. 197.
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9. Elewacje kamienic mieszcza)skich, proj. Jean Francis de Neufforge w: J. F. de Neufforge, Recueil élémentaire d’architecture, 
T. III, Pary", 1760, tabl. 163, 164, 182, 185

9. Elevations of bourgeoise tenement houses designer by Jean Francis de Neufforge, image in: J. F. de Neufforge, 
Recueil élémentaire d’architecture, v. III, Paris 1760, tables 163, 164, 182, 185

10. Fragment planu okolic ul. Miodowej z zaznaczon$ kamienic$ Karola Baya. Il. wg Taryffy domów miasta Warszawy i Pragi 

z planem ogólnym i 128 szczegó"owych planików ulic i domów, Warszawa 1852
10. Fragment of a plan of Miodowa street neighbourhood with Karol Bay’s tenement house. Image in Taryffa domów miasta 

Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegó"owych planików ulic i domów, Warszawa 1852
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cystycznych, tak uchwyci  j$ na jednej z akwarel 
Zygmunt Vogel i w takim kszta cie zachowana jest 
do dzi!. Mo"na domy!la& si#, "e tak"e niezacho-
wana dekoracja mog a by& w barokowy sposób za-
g#szczona w centrum fasady, podobnie jak uczyni  
to Bay z rozmieszczeniem otworów. 

Nie wszyscy z wybitnych architektów XVIII-
-wiecznej Warszawy, nawet ci maj$cy najwi#ksze 
sukcesy w zawodzie i zapewne odpowiednie docho-
dy, podejmowali wysi ek inwestycyjny i projektowy 
zwi$zany z budow$ w asnego domu. Jan Chrystian 
Kamsetzer mia  tylko mieszkanie w domu nale"$-
cym do paulinów przy ul. Podwale 21 (nr hip. 501), 
które dzieli  z dwiema innymi osobami24. Szymon 
Bogumi  Zug mieszka  za! na pierwszym pi#trze 
zachodniego skrzyd a kuchennego Pa acu Saskie-
go. By  on w a!cicielem niewielkiego placu przy 
ul. Królewskiej (nr 1069), gdzie sta a szopa i drew-
niana altana, jednak nic nie wiadomo o jakichkol-
wiek wi#kszych inwestycjach budowlanych25.

Domy w asne architektów nowo"ytnej Warsza-
wy by y cz#sto nie tylko ich siedzib$, ale tak"e 
dodatkowym (ród em dochodu. Twórcy posiadali 
kamienice z lokalami na wynajem, lub cegielnie, do-
datkowo wspomagaj$ce ich dzia alno!& budowlan$, 
Józef Fontana by  czasowo w a!cicielem karczmy. 
Nieliczni mogli pozwoli& sobie na pa acowe rezy-
dencje i dworki letniskowe, a ich dochody cz#sto 
pochodzi y nie tylko ze zobowi$za) projektowych, 
ale tak"e innych (róde : Daniel Jan Jauch i Jan 
Zygmunt Deybel byli wojskowymi, Jakub Fontana 
odziedziczy  nieruchomo!ci po ojcu, a jego maj$tek 
wzbogaci y posagi dwóch ma "onek. Ponadto praw-
dopodobnie tylko ci architekci, którzy swoj$ przy-
sz o!& wi$zali na sta e z Warszaw$ swoje siedziby 
wznosili tu i nie byli to twórcy tej miary, co Tylman, 
Kamsetzer i Zug, którzy mogli liczy& na prac# nie 
tylko dla sto ecznej magnaterii i dworu królewskie-
go, ale tak"e w innych miastach Europy. 

11. Kamienica Karola Baya przy ul. Miodowej. Fot. autor, 2011
11. Karol Bay’s tenement house on Miodowa street. Photo: author, 2011

24 N. i Z. Batowscy, M. Kwiatkowski, Jan Chrystian Kamsetzer 

Architekt Stanis"awa Augusta, PWN, Warszawa 1978, s. 238.

25 M. Kwiatkowski, Szymon Bogumi" Zug Architekt polskiego 

o wiecenia, PWN, Warszawa 1971, s. 10.
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