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Łódź − Warszawa 2012. Wydanie 1 

Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy 
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 

o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki 
nawiązujące do interesujących nas tematów. 

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reproduko−
wanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na inne nośniki bez pisem−
nej zgody Wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konse−
kwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83).

Nazwy handlowe występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi lub na−
zwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Podane zostały w celach informacyjnych.

Autor i Wydawca dołożyli wszelkich starań, by dotrzeć do wszystkich właścicieli i dys−
ponentów praw autorskich do ilustracji zamieszczonych w książce. Osoby, których nie
udało nam się ustalić, prosimy o kontakt z wydawnictwem. 
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P
ałac Kultury i Nauki w Warszawie to najwyższy 
w Polsce i piąty pod względem wysokości budynek
w Europie (licząc tylko budowle w pełni użytkowe),
a do niedawna nawet drugi. Niedościgniony jako

obiekt wywołujący skrajne emocje. Przez jednych kocha−
ny, przez innych podziwiany, a przez jeszcze innych znie−
nawidzony. Cel zmasowanych ataków krytyki i masowych
wycieczek. Zaczarowany świat dla dzieci i atrakcja dla do−
rosłych. Zaprzeczenie charakteru miasta i jego wyrazisty
symbol. Najbardziej, obok kolumny Zygmunta, rozpozna−
walna ikona stolicy, powielana na milionach egzemplarzy
pocztówek, w albumach i na pamiątkowych gadżetach.
Niezliczoną ilość razy filmowany, fotografowany, malo−
wany i rysowany, często w formie karykatury. Opiewany
w wierszach i obecny w licznych powieściach, bohater 
legend, element scenografii i tło dla filmów, świadek wiel−
kich wydarzeń historycznych, świątynia złowrogiej ideolo−
gii, obiekt dewocyjnych zachowań prostaczków i ołtarz 
papieski. Symbol stalinowskiej przemocy i dominacji nad
zniewoloną Polską, a jednocześnie punkt orientacyjny 
i drogowskaz widoczny w promieniu kilkudziesięciu kilo−
metrów. Wypatrywany z dala przez przyjezdnych i powraca−
jących. Moloch, który pożarł dziesiątki domów i całe ulice,
unicestwiając centrum miasta, a jednocześnie jego najbar−
dziej fascynujący fragment. Wystrojem sal budzący no−
stalgię i westchnienia zazdrości amerykańskich turystów,
którzy do imentu zmodernizowali wnętrza swych starych
drapaczy chmur. W oczach Rosjan najlepszy dar, jaki 
mogli przekazać Polsce – zmaterializowana tęsknota za
amerykańskimi wieżowcami. „Dar” nonsensowny i nie−
zrównanie pożyteczny. Konglomerat nowoczesnej techni−
ki i anachronicznego, naiwnego zdobnictwa. Nieznośny
kicz i cenny zabytek architektury i rzemiosła. Pekin, pajac,
strzykawka, rakieta kosmiczna, ruski tort, piramida Stalina.
Kwintesencja sprzeczności. 

Zawsze był gwiazdą, w swej karierze obsadzaną w skraj−
nie różnych rolach, i ani przez moment nie został usunięty
w cień, choć miał w dziejach dwa okresy, w których cie−
szył się szczególnie dużym zainteresowaniem: w procesie
narodzin i z okazji 50−lecia powstania. Z książek i artyku−
łów, które wtedy o pałacu wydano, można by układać sto−
sy. Napisano tak wiele, że trudno o nim powiedzieć coś 
naprawdę nowego, czego nikt wcześniej nie zauważył. 
Z tego powodu opracowanie to jest bardziej próbą zrekapi−
tulowania i konfrontacji ciekawszych wypowiedzi na te−
mat pałacu niż nowatorskim podejściem do zagadnienia, 
z drugiej jednak strony temat został poszerzony o kilka no−
wych, dotychczas szerzej nieprzedstawianych wątków. 

WSTĘP
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L
ew Władimirowicz Rudniew,
urodzony w 1885 roku, tylko 
o rok przeżył ukończenie swe−
go warszawskiego dzieła, zmarł

bowiem w Moskwie w roku 1956.
Był absolwentem carskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu (dy−
plom w 1915 r.), która na początku
XX wieku znana była z lansowania
stylu zwanego akademickim nowym
klasycyzmem. Ten monumentalny
styl, odwołujący się do rzymskiego
antyku i imperialnego rosyjskiego
klasycyzmu, stosowano nie tylko 
w gmachach państwowych, ale też,
obok np. secesji, do dekoracji pry−
watnych kamienic. Pojawił się rów−
nież w Warszawie, czego przykła−
dem jest istniejąca do dziś kamienica hrabiów Raczyńskich
przy placu Małachowskiego, która na początku lat 50. posłu−
żyła jako wzór dla ponoć „narodowej w formie” architektury
MDM−owskich bloków przy placu Konstytucji. Rudniew,
który po raz pierwszy zobaczył Warszawę przed pierwszą
wojną światową, studiował u Leontija Benoisa, w pewnym
stopniu także związanego z tym miastem, w którym zaprojek−
tował gmach Banku Państwa przy ulicy Bielańskiej, znany
później jako Bank Polski. W 1922 roku Rudniew powrócił ja−
ko profesor na macierzystą uczelnię i pozostał tu aż do roku
1948, później zaś przez cztery lata był profesorem Moskiew−
skiego Instytutu Architektury. Pochłonięty pracą dydaktyczną
i naukową budował niewiele. Doświadczenia Rudniewa 
z akademickim neoklasycyzmem na początku kształtowania się
sowieckiego imperium nie były zbyt przydatne, partia bowiem
(przynajmniej początkowo) oficjalnie popierała awangardę 
w architekturze, nawet tę najbardziej skrajną, dla miłośników
klasycyzmu raczej trudną do zaakceptowania. Z drugiej jednak
strony po październikowej rewolucji 1917 roku bolszewiccy
przywódcy wyznaczyli sztuce zadanie uczestnictwa w wyda−
rzeniach oraz odzwierciedlania przekształceń i rejestrowania
narodzin nowej rzeczywistości. W następstwie zwycięstwa ko−
munizmu sztuka podporządkowana ideologii państwa miała
stać się narzędziem przebudowy społeczeństwa w myśl totali−
tarnych zasad, miała atakować zbiorową świadomość mas 
z pomocą łatwych do zaakceptowania, zrozumiałych znaków.
Szybko okazało się, iż język awangardy jest zrozumiały tylko
dla wyrobionego intelektualnie odbiorcy, tymczasem adresa−

tem działania zideologizowanej sztuki był prosty rosyjski lud.
Konieczna była więc zmiana języka oddziaływania i za właści−
wy uznano realizm w sztuce wyrażany za pomocą elementów
powszechnie rozpoznawalnych. Architektura jako ostatnia ze
sztuk pięknych padła ofiarą stalinowskiej dyktatury, stając się
jednym z podstawowych narzędzi opresyjnej ideologii. Zanim
do tego doszło, scentralizowano i zmonopolizowano cały pro−
ces projektowania, ujednolicając ośrodki wytwórcze 
i zrzeszając je w jedynym związku. Jednocześnie trwał proces
industrializacji budownictwa, którego masowy charakter połą−
czono z rygorystycznym planowaniem i rozmaitymi normaty−
wami. Na I Kongresie Związku Pisarzy Radzieckich w 1934
roku sformułowano już pełny program realizmu socjali−
stycznego w literaturze i sztuce, który można sprowadzić do
czterech zasadniczych tez: krytyki schyłkowej kultury bur−
żuazyjnej, wytyczenia społeczno−wychowawczych zadań
sztuki, przedstawiania rzeczywistości w jej rewolucyjnym
rozwoju oraz sięgania do ludowych i narodowych źródeł
sztuki. W języku architektury określono to z czasem jako so−
cjalistyczną treść ubraną w narodową formę, przy czym każ−
dy twórca udawał, iż rozumie, na czym to polega, tymczasem
każdy rozumiał co innego albo w ogóle nie rozumiał. W wiel−
kim obozie zniewolonych narodów formy narodowe, czyli
elementy tradycyjne dla lokalnego budownictwa, były w no−
wej sztuce tylko pełnym tragizmu zafałszowaniem straszliwej
rzeczywistości, w której bezwzględnie niszczono wszelkie
przejawy narodowej odrębności. Mógł istnieć tylko jeden, zu−
nifikowany model kultury sowieckiej wyrażany m.in. przez
architekturę, ta zaś odpowiednio poprzez wielką skalę i roz−
mach miała głosić chwałę komunistycznego imperium i sta−
nowić przestrogę dla wszystkich wątpiących. 

Las kolumn i mrowie detali, którymi oblepiano nowoczesne
w gruncie rzeczy konstrukcje, należały najczęściej (nie licząc
ornamentyki o charakterze ludowym) do arsenału form baro−
ku i klasycyzmu, a więc w połączeniu – do eklektyzmu, od
którego (w sensie nazwy) paradoksalnie odżegnywano się ja−
ko stylu burżuazyjnego. Rysując korynckie kapitele czy wici
akantu, tak chętnie stosowane w latach jego studiów, Lew
Rudniew mógł czuć się jak ryba w wodzie, tymczasem jego
wczesne dzieła charakteryzowała stosunkowo duża wstrze−
mięźliwość w stosowaniu ozdób, a forma gmachów była
umiarkowanie modernistyczna. Zjawisko to było typowe dla
wielkich miast sowieckich do około 1937 roku, szczególnie 
w odniesieniu do starszych projektów, realizowanych jedno−
cześnie z budowlami już w pełni socrealistycznymi. W naj−
wcześniejszym spośród bardziej znanych dzieł Lwa Rudniewa

PAŁAC KULTURY I NAUKITwórca w odmętach ideologii

TWÓRCA 
W ODMĘTACH IDEOLOGII

Lew Rudniew
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– leningradzkiej klinice Kirowskij Profilaktorij (1927–1930)
– można wręcz mówić o wyraźnych cechach funkcjonalizmu,
nieznacznie tylko złagodzonego okładzinami elewacji. Naj−
ważniejszym przedwojennym dziełem Lwa Rudniewa był
gmach Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, zreali−
zowany w Moskwie wspólnie z W.O. Muncem w latach
1932–1937. Ogromnej długości cokołowa część gmachu mia−
ła dwie kondygnacje, z których górna, bezokienna i z umiarem
ornamentowana nadwieszała się nad niskim parterem. Na skraju

tego płytowego stylobatu ustawiono rzeźbę czołgu. Na części
cokołowej wzniesiono znacznie krótszą, ale nadal długą, sze−
ściopiętrową nadbudowę z monotonną kratownicą podziałów
okiennych i potężnym attykowym zwieńczeniem. Z tym sa−
mym współpracownikiem Rudniew zrealizował jeszcze dwa
budynki administracyjne w Moskwie oraz (już po wojnie, 
w 1952 r.) siedzibę rządu Azerbejdżańskiej SRR w Baku 
i kilka moskiewskich bloków mieszkalnych, m.in. tzw. Mar−
szałkowskie Apartamenty przy ulicy Sadowej Kudryńskiej
28 (1947 r .), zaskarbiając sobie życzliwość władzy. W tych
pracach w pełni realizował już koncepcje zgodne z reali−
zmem socjalistycznym. Oceniając z dystansu, najbardziej
nieudana wydaje się budowla wzniesiona w Baku, łącząca
cechy arabskiego zamku z elementami dekoracyjnymi rodem
ze starożytnego Rzymu i renesansowej Florencji. Tak oto Ro−
sjanin rozumiał azerską narodową formę, nie powinny więc
dziwić jego późniejsze „odkrycia” w sferze architektury pol−
skiej. Prawdziwą sławę przyniósł Rudniewowi projekt wyso−
kościowca Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michaiła 
Łomonosowa na Wzgórzach Leninowskich, za który wraz z ze−
społem współpracowników otrzymał w 1949 roku nagrodę
państwową. Architekt w dużym stopniu zawdzięczał swój
sukces pobytowi w USA, gdzie – jak kilku innych twórców,
np. Wiaczesław Ołtarzewski – na polecenie władz zdobywał
w latach 30. stosowne doświadczenia. Gra toczyła się o wy−
soką stawkę, bo Stalin żądał wieżowców, które bijąc rekor−
dy wysokości, spełniałyby jednocześnie wymogi doktryny
realizmu socjalistycznego. Tę kwadraturę koła Rosjanie roz−
wiązali, przenosząc na swój grunt technikę stalowej konstrukcji
szkieletowej, stosowaną w USA już od wielu dziesięcioleci,
i – równocześnie – ideowo bezpieczne formy renesansu 
i antyku, czasem nieco tylko przetworzone w duchu art déco.
Bogactwo elementów wystroju i blichtr szlachetnych okładzin
oraz wspaniałość strzelistych zwieńczeń, koniecznie w formie
sterczyn czy iglic, przy rozbuchanej skali i niczym nieskrępo−
wanej rozłożystości wysokościowców to było to, co mogło
zadowolić towarzysza Stalina i uchronić architektów przed
niechybną zsyłką do gułagu! 

PAŁAC KULTURY I NAUKI Twórca w odmętach ideologii

Akademia Wojskowa im. Michai³a Frunzego 
przed 1939 r.

Gmach rz¹dowy w Baku, ok. 1953 r.

Marsza³kowskie Apartamenty w Moskwie, ok. 1951 r.
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W
Stanach Zjednoczonych od drugiej połowy XIX

wieku modny był styl zwany Renaissance Revival,

który odwoływał się do późnorenesansowej sztuki

francuskiej i włoskiej, a za jej pośrednictwem także

do antyku rzymskiego. W poszczególnych gmachach można

było jednak odnaleźć różne inne motywy, np. gotyckie, ale

najbardziej zaskakuje popularność formy zwieńczenia słyn-

nej Giraldy, czyli dzwonnicy katedry w Sewilli. Mniej lub

bardziej dosłownie cytowano je w licznych amerykańskich

wieżowcach jako swego rodzaju pinakiel (sterczynę) na

szczycie znacznie bardziej masywnej wieży. 

Drapacze chmur w wielkich miastach USA stawały się co-

raz wyższe zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, bowiem

grunt w centrach metropolii drożał w zawrotnym tempie. 

Z tego powodu stopniowo wyszczuplano wysokościowce,

które przy wzrastającej wysokości zajmowały coraz mniejszą

powierzchnię. Nie zawsze jednak miało to miejsce we wcze-

śniejszych konstrukcjach, a te właśnie upodobali sobie 

sowieccy architekci, poszukujący wzorców zarówno kompo-

zycyjnych, jak i stylistycznych.

Nowojorski Municipal Building z 1914 roku, dzieło biura
projektowego McKim, Mead & White (główny projektant
William M. Kendall), liczył 40 pięter, 169,9 m wysokości
(bez zwieńczenia) oraz posiadał okładziny elewacji z jasnego
granitu, pochodzącego ze stanu Maine. Sowieckie drapacze

chmur upodabnia do tego gmachu rozłożystość i znaczna wy−
sokość skrzydeł bocznych, co powoduje, że wieżowiec nie ma
zbyt strzelistych proporcji. Podobnie ukształtowano Wrigley
Building w Chicago, gmach wystawiony w latach 1924–1925
na podstawie projektu biura Graham, Anderson, Probst & Whi−
te. Wyraźne związki między Municipal Building a znacznie
młodszymi radzieckimi wysokościowcami widoczne są także
w sferze elementów dekoracji, w tym w monumentalnej kolum−
nadzie korynckiej, nałożonej na arkady typowe dla rzymskich
łuków triumfalnych. W skład wystroju weszły też elementy ale−
goryczne, jak np. cztery pinakle wokół wieżyczki wieńczącej
budynek (parafraza zwieńczenia Giraldy!), symbolizujące czte−
ry części Manhattanu, a także ustawiona na wysokości 177 m
figura Sławy Miasta (Civic Fame) mierząca 6 m, druga co do
wielkości po Statule Wolności. Postać ma na skroniach koro−
nę z pięcioma wieżyczkami (alegoria pięciu dzielnic Nowego
Jorku). 

City Hall, czyli ratusz w Oakland (California ), wydaje się
na pozór geograficznie zbyt odległym przykładem, ale został
w 1910 roku zaprojektowany przez nowojorskie biuro Palmer
& Hornbostel, a ukończony w roku 1914. Uwagę zwracało

PAŁAC KULTURY I NAUKIIdeowo obce inspiracje

Oakland, City Hall, 2009 r.

Nowy Jork, Municipal Building, 2007 r.

IDEOWO OBCE INSPIRACJE
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88 PAŁAC KULTURY I NAUKI Ideowo obce inspiracje

luksusowe wykończenie wieżowca: na zewnątrz zastosowano
okładziny z granitu i terakoty, wewnątrz z białego i czarnego
marmuru. Ma on znacznie bardziej zwartą sylwetkę w stosunku
do wcześniej przywołanych gmachów, ale widoczne są
podobieństwa w wystroju, wyrażające się wprowadzeniem
gigantycznych kolumnad przyściennych i pilastrowania oraz
bogatego detalu na sterczynie a la Giralda, na części wieżowej
budynku. Układ oraz uskokowe spiętrzenie brył, a także portyk
poprzedzający centralne wejście, przypominają warszawski
pałac mimo znacznie bardziej przysadzistych proporcji.
Gdyby nasz rodzimy wieżowiec pozbawić attyk, uciąć ponad
tarasem widokowym i nakryć wysokim dachem, to wyglądałby
niemal jak nowojorski Savoy−Plaza Hotel, wzniesiony w 1927
roku według projektu firmy McKim, Mead & White (zburzony
w 1964 r.). Podobieństwo wyraża się w proporcjach brył oraz
ujęciu centralnej wieży czterema niższymi, narożnymi
wieżyczkami−przyporami. Stylistykę tego wieżowca określano
jako art déco, ale to kwestia umowna, bo na elewacjach nie ma
zbyt wielu elementów wystroju, a styl krużganka parteru
odwołuje się do renesansu. 

Nowy Jork, Savoy-Plaza Hotel, ok. 1930 r. 
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W
czasach budowy drapacza chmur na siedzibę Uni−
wersytetu Moskiewskiego idea wysokościowców
nie była w Moskwie niczym nowym. Już w 1920
roku opracowano projekt Biblioteki Lenina, w peł−

ni konstruktywistyczny, z niższym członem w kształcie le−
żącego walca i strzelistą częścią wieżową, to znaczy jeszcze
asymetryczny w układzie brył. Kolejne wersje Pałacu Rad,
przygotowywane w ramach konkursów od początku lat 30.,
różniły się od poprzednich osiowością, coraz większą skalą
oraz coraz bardziej przesadnym pompierstwem opracowania
plastycznego. Przed wybuchem II wojny światowej założo−
no fundamenty, ale koncepcja nadal ewoluowała. Ostatni,
najbardziej megalomański projekt autorstwa Władimira
Szczuko, Władimira Gelfreicha i Borysa Jofana z 1946 roku
zakładał budowę wieżowca o wysokości 420 m, który wy−
glądał jak upiorna wieża Saurona z Władcy Pierścieni Johna
Ronalda Reuela Tolkiena, zwieńczona gigantycznym, giną−
cym w chmurach posągiem Lenina. W opozycji do Statuy
Wolności trudno o bardziej wymowny symbol zniewolenia 
i wiernopoddaństwa. Koncepcja Pałacu Rad wpisała się 
w znacznie bardziej brzemienną w skutki strategię general−
nej rekonstrukcji głównych miast radzieckich, ofiarami któ−
rej stały się przede wszystkim stolice republik radzieckich,
w tym Moskwa, Kijów i Mińsk. Burzono całe kwartały za−
budowy z mnóstwem zabytków, głównie sakralnych, aby
zyskać miejsce pod nowe założenia urbanistyczne o niespo−
tykanej dotąd skali. 

Od rysunkowych koncepcji do realizacji wysokościowców
droga była daleka i dopiero amerykańskie doświadczenia kil−
ku sowieckich twórców pozwoliły wyjść z impasu, tym bar−
dziej że nie liczono się z kosztami, wielokrotnie z powodu
niedostatków technologicznych sowieckiego przemysłu prze−
kraczając wszelkie normy wytrzymałościowe materiałów 
i konstrukcji. Sowieckie drapacze chmur przeciwstawiały się
amerykańskim głównie ogromną powierzchnią zajmowanego
gruntu, nie działał tu bowiem rachunek ekonomiczny, nato−
miast wywodzące się zza oceanu inspiracje architektoniczne
były aż nadto czytelne. Pierwszy tego rodzaju moskiewski
wieżowiec przy ulicy Kotlarskiej Nadbrzeżnej zaczęto
wznosić w 1938 roku. Liczne trudności spowodowały prze−
rwanie prac po dwóch latach, ale po wojnie, w 1948 roku pra−
ce wznowiono. Budowę 172−metrowego gmachu liczącego
32 piętra zakończono w roku 1952 na podstawie projektu Dy−
mitra Czeczulina. Początkowo wieżowiec miał być luksuso−
wym apartamentowcem dla rodzin elity władzy, stał się jed−
nak zwykłą komunałką o niewielkich, ale licznych (ponad
700!) mieszkaniach, za to wyposażoną we własne kino, pocz−
tę i sklepy. Budowla jest niezwykle rozłożysta i poza central−
ną wieżą i odseparowanymi od niej wieżyczkami narożnymi
(jak w pięciowieżowych cerkwiach!) ma rozległe skrzydła 
o znacznie zróżnicowanych gabarytach. 

Data wznowienia prac przy wieżowcu nie była przypadko−
wa. Rok wcześniej władze sowieckie zorganizowały uroczy−
stości związane z 800−leciem założenia Moskwy i właśnie
wtedy rozpoczęto przygotowania do całkowitej zmiany syl−
wety miasta poprzez wzniesienie aż siedmiu gigantycznych
drapaczy chmur, nazwanych później Siedmioma Siostrami
Stalina. Oprócz wieżowca mieszkalnego przy ulicy Kotlar−
skiej Nadbrzeżnej powstały: gmachy Ministerstwa Spraw Za−
granicznych i Ministerstwa Rolnictwa oraz hotel Ukraina 
i Hotel Leningradskaya, wieżowiec mieszkalny przy placu
Kudryńskim i gmach (czy raczej zespół gmachów) Uniwersy−
tetu Moskiewskiego.

Wieżowiec MSZ, usytuowany przy placu Smoleńskim−
−Siennym, wzniesiono w latach 1948–1953. Budynek osią−
gnął wysokość 172 m, przy czym architekci – Władimir 

SIEDEM SIÓSTR STALINA

Moskwa, wie¿owiec przy ul. Kotlarskiej Nadbrze¿nej 
w 2008 r. 

Moskwa, 
wie¿owiec MSZ, 
ok. 1953 r. 
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Moskwa, hotel Ukraina, ok. 2007 r. 

Gelfreich i M. Minkus – nie uwzględnili w projekcie sterczy−
ny na wieży, co bardzo oburzyło samego Stalina, który żądał
tego rodzaju zwieńczeń (obowiązkowo iglic z czerwonymi
gwiazdami) na wszystkich sowieckich wysokościowcach. Ze
względu na zbyt duże obciążenie zdecydowano, że pinakiel zo−
stanie wykonany jako lekka konstrukcja stalowa i pokryty war−
stwą glinki (sic!) imitującej lity mur. W elewacjach uwagę
zwracały monumentalne filary przyścienne wykonane z polero−
wanego granitu. 

Wieżowiec Ministerstwa Rolnictwa przy ulicy Sadowej−
−Spasskiej, ukończony w 1953 roku, mieścił biura tylko 

Moskwa,
wie¿owiec
Ministerstwa
Rolnictwa, 
ok. 1953 r. 

w centralnej 24−piętrowej wieży mierzącej 133 m, nie licząc
sterczyny. Człony boczne miały od 11 do 15 pięter i pełniły
funkcję mieszkalną. Pod gmachem wybudowano stację me−
tra Krasniye Vorota (tak też zwany jest sam budynek). Grunt
był tam tak grząski, że podczas wiercenia tuneli zamrożo−
no ziemię. Gdy ta rozmarzła, wysokościowiec osiadł i nie−
co się przechylił. Stację i gmach zaprojektował Aleksiej
Duszkin. 

Hotel Ukraina (obecnie Radisson Royal Hotel) przy Pro−
spekcie Kutuzowskim, zbudowany w latach 1953–1957 według
projektu Arkadija Mordwinowa i Wiaczesława Ołtarzewskie−
go, był drugim co do wysokości wieżowcem w Moskwie.
Mierzył 198 m i liczył 34 piętra. Aż do 1976 roku był najwyż−
szym hotelem na świecie. W widoku od frontu wieżowiec wy−
daje się typowy dla całej grupy, choć bardziej smukły, z cen−
tralną wieżą ujętą parą mniejszych wieżyczek, ale w widoku
bocznym dominują bardzo długie skrzydła, a w każde z nich
wkomponowano aż po cztery takie wieżyczki. Niemniej pro−
porcje hotelu Ukraina zbliżone są do warszawskiego Pałacu
Kultury i Nauki. 

Hotel Leningradskaya przy placu Komsomolskim został
ukończony w 1954 roku na podstawie projektu Leonida Po−
liakowa. Proporcjami i układem brył centralnej wieży z czte−
rema przyległymi do niej wieżyczkami narożnymi przypomina
PKiN, mimo iż mierzy jedynie 136 m i liczy 26 pięter, w tym
tylko 19 użytkowych. Krótko po oddaniu do użytku spotkał
się z miażdżącą krytyką Nikity Chruszczowa, który zabro−
nił na przyszłość podobnych „ekscesów budowlanych”,
mając na myśli ogromny koszt budowy i niewiarygodne
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Moskwa, 
Hotel
Leningradskaya,
2010 r. 

marnotrawstwo przestrzeni w tym najbardziej luksusowym 
z moskiewskich hoteli, w którym jedynie 22% powierzchni
przynosiło dochód. 

Mieszkalny wieżowiec przy placu Kudryńskim, zapro−
jektowany przez Michaiła Posokina i Aszota Mindoyantsa,
budowano aż sześć lat, od roku 1948 do roku 1954, mimo iż
gmach nie był rekordowo wysoki, gdyż wraz z iglicą mierzył
zaledwie 156 m. Jedynie 17 z 22 pięter stanowiło kondygna−
cje użytkowe, na których rozplanowano aż 450 mieszkań. Od−
znaczały się one wysokim standardem wykończenia i były
przeznaczone bardziej dla luminarzy sowieckiego świata kul−
tury i sztuki niż dla elity politycznej. Proporcje i rozczłonko−
wanie bryły przypominają wieżowiec mieszkalny przy ulicy
Kotlarskiej Nadbrzeżnej.  

Moskwa,
wie¿owiec 
przy 
pl. Kudryñskim 
po 2000 r. 

Uniwersytet Moskiewski im. Michaiła Łomonosowa to
gigant wśród Siedmiu Sióstr, dzieło Lwa Rudniewa i jego ze−
społu budowane od roku 1949 do roku 1954 na Wzgórzach
Leninowskch (obecnie Wróble Wzgórza). Doskonała lokali−
zacja oraz znaczna wysokość (240 m) centralnej wieży (36
pięter) sprawiły, iż gmach był widoczny w zasadzie niemal 
z każdego punktu miasta, zamykając kilka monumentalnych
osi urbanistycznych. Do lat 80. był to najwyższy budynek 
w Europie i nadal utrzymuje palmę pierwszeństwa w kategorii
wysokości gmachów wyższych uczelni. Do budowy szkiele−
towej konstrukcji wieży, podobnej do tej w PKiN, budowni−
czowie zużyli 40 tys. ton stali. Podobieństwo obu budowli 
widoczne jest także w kształcie wieży (ale tylko w widoku
czołowym), w portyku wejściowym i sposobie oskrzydlenia
dziedzińców bocznych, natomiast główna różnica polega na
znacznym odsunięciu od wieży centralnej czterech narożnych
wieżyczek przyporowych.  

Rekord wysokości (275 m) miał być ustanowiony przez
„ósmą siostrę” – wieżowiec Ministerstwa Przemysłu Maszyn
Ciężkich, który w 1947 roku został zaprojektowany przez
Dymitra Czeczulina w dzielnicy Zaryadye. Poprzestano na
położeniu fundamentów, na których ten sam architekt w 1967
roku wybudował znacznie mniejszy hotel Rossija, dziś już
nieistniejący. 

Charakterystyczną cechą całego zespołu wieżowców była
ich lokalizacja – tworzyły one wieniec wokół centrum Mo−
skwy. Biorąc pod uwagę wielkość miasta, ich wysokość z re−
guły nie była przesadna, a umiejscowienie w odniesieniu do
osi urbanistycznych – przemyślane. Wyjątkiem niweczącym

Moskwa, Uniwersytet im. Michai³a £omonosowa, 
2010 r.
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ten umiar miał być gigantyczny Pałac Rad, którego budowę
rozpoczęto na Wołkonce, nieopodal Kremla, nad rzeką, na
placu opróżnionym po wysadzeniu w powietrze w 1931 roku
największej na świecie cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Przy−
wódcy polityczni nakazali w 1938 roku rozpoczęcie budowy
wysokościowca bez uwzględnienia wyników badań hydroge−
ologicznych. Po pewnym czasie, choć trwał już montaż stalo−

wej konstrukcji tej swoistej wieży Babel, okazało się, że ist−
nienie licznych podziemnych cieków wodnych całkowicie
dyskwalifikuje wybrane miejsce. Na szczęście dla miasta mo−
loch nigdy nie został ukończony, a fundamenty przerobiono 
w 1958 roku na basen Moskwa. Dziś w tym miejscu wznosi
się zrekonstruowany sobór. 

PAŁAC KULTURY I NAUKI Siedem Sióstr Stalina

Moskwa, model Pa³acu Rad i porównanie jego wysokoœci z soborem Chrystusa Zbawiciela
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T
akże inne stolice sowieckich republik, wzorem Mo−
skwy, w procesie socrealistycznej przebudowy central−
nych dzielnic miały zostać obdarowane ogromnymi
wieżowcami, najczęściej jednak tylko pojedynczymi,

bo z Moskwą nie można było przecież konkurować. Odpo−
wiednio mniejsze wysokościowce miały także pojawić się
w miastach obwodowych. Wprawdzie opracowano sporo
projektów, ale na ich realizację po śmierci Stalina z reguły
brakowało już czasu, ponieważ – jak już wspomniano – je−
go następca Chruszczow po doświadczeniach z hotelem
Leningradskaya kazał wszelkie prace wstrzymać, kończąc
tym samym epokę „wieżowcomanii”. Zrealizowano tylko
nieliczne obiekty, wśród których znalazł się wieżowiec
Akademii Nauk Łotewskiej SRR w Rydze, powstały 
w latach 1953–1956. Budowla o wysokości 108 m ma 21
pięter i taras widokowy, podobnie jak PKiN (choć tylko na
wysokości 17 piętra). Mają one wiele cech wspólnych, bio−
rąc pod uwagę kształt i proporcje części wieżowej. Nie dzi−

wi to, gdyż autorem projektów obydwóch budowli był Lew
Rudniew. Budynek zyskał mniej ozdób od swego warszaw−
skiego odpowiednika; wśród nich przeważają emblematy 
z sierpem i młotem. Zespół projektujący uznał je za... mo−
tywy typowe dla łotewskiej ornamentyki ludowej! Warto
o tym pamiętać, krytykując wystrój PKiN. Zapewne współ−
praca z doświadczonymi architektami łotewskimi mogła
skłonić Rudniewa do porzucenia typowej dla sowieckich
wieżowców technologii szkieletu stalowego na rzecz kon−
strukcji żelbetowej, w tej skali jeszcze w ZSRR niezastoso−

wanej. Oba porównywane drapacze chmur mają jeszcze
jedną cechę wspólną – szydercze przezwiska nadane tym
budowlom po ich ukończeniu. Mieszkańcy Rygi potocznie
nazywali swój pałac urodzinowym tortem Stalina albo po
prostu Kremlem. 

Inne wieżowce radzieckich republik, np. hotel Moskwa,
obecnie hotel Ukraina w Kijowie, nie były tak imponujące jak
wieżowiec w Rydze. Podobnie sytuacja przedstawiała się w
miastach obwodowych, gdzie można wskazać np. uniwersy−
tecki gmach w poduralskim Czelabińsku. Lew Rudniew, któ−
remu polecono wykonanie planu generalnego dla Woroneża,
zaprojektował dla miasta gmach władz obwodowych, który
przypominał wysokościowiec Uniwersytetu Moskiewskiego,
oczywiście, w odpowiednio mniejszej skali, z 14 piętrami w czę−
ści wieżowej. Obiekt ten nie został zrealizowany jak większość
innych, podobnych do niego budowli, np. kolejne dzieło Rud−
niewa – wieżowiec w Stalingradzie (obecny Wołgograd).

W stolicach satelitarnych wobec ZSRR państw władze
sowieckie także chciały wystawić symbole swej władzy 
i chyba tylko ogrom tego rodzaju zadań na terenach bezkre−
snego imperium spowodował, iż jedynie Praga i Warszawa
doczekały się swego Kremla, w dużym stopniu na własne
życzenie. Praski hotel Drużba (obecnie Crown Plaza) 
w dzielnicy Dejvice to w zasadzie rówieśnik Pałacu Kultu−
ry i Nauki, wzniesiony w latach 1952–1954 na rozkaz (!)
czechosłowackiego ministra obrony. Mimo zewnętrznego
podobieństwa miał tylko 16 pięter i osiągnął wysokość 88 m,
z czego 76,5 m przypadło na korpus, 10 m na iglicę i 1,5 m
na wieńczącą ją czerwoną gwiazdę. Barwne, ceglasto−beżo−
we reliefy w technice sgraffito przedstawiają walkę o wy−
zwolenie narodowe i społeczne, począwszy od roku 1419 (woj−
ny husyckie), i zostały uzupełnione różnymi emblematami,

PAŁAC KULTURY I NAUKIKlony i pogrobowce

Ryga, 
gmach Akademii
Nauk £SRR, 
2008 r. 

KLONY I POGROBOWCE

Czelabiñsk, Uniwersytet, 2006 r. 
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obrazującymi m.in. miecz, kosę i karabin, a także osadzony−
mi w wieńcach atrybutami symbolizującymi różne dziedzi−
ny sztuki i wytwórczości. Akcent „narodowy” zawierają
również arkadowe fryzy i krużganek (w tym wypadku peł−

niący funkcję attyki wieży), które zdają się odwoływać do
podcieni i attyk z epoki czeskiego renesansu. Ten szczegól−
ny hotel zbudowano na zamówienie wojska i w części prze−
znaczono na schron dla 600 osób. Miał on zabezpieczać
przed opadem radioaktywnym. Wyjątkowe jest także to, iż
był dziełem miejscowego, a nie sowieckiego biura architek−
tonicznego, któremu przewodził František Jeřabek. 

Wydawałoby się, że kosztowne i niefunkcjonalne, mocar−
stwowe w wyrazie, stalinowskie drapacze chmur należą już
do przeszłości. Okazuje się jednak, że nie, ponieważ w Rosji
i w niektórych spośród byłych republik ZSRR wróciła moda 
i na mocarstwowe popisy, i na pałacowe wieżowce. Dowo−
dem na to jest moskiewski Triumph Palace przy Zaułku Cza−
pajewskim. Budowla o wysokości 264,5 m, licząca 52 piętra
została zbudowana w latach 2001–2006. Mimo iż jest to dom
mieszkalny dla najbogatszych (1000 luksusowych apartamen−
tów), to wyglądem zdaje się potwierdzać nieśmiertelność 
stalinowskich koncepcji architektonicznych. Komercyjny wie−
żowiec nie ma ambicji wchodzenia w świadome relacje urba−
nistyczne, wystarczy, że przygniata skalą i pompierstwem,
strzelając w niebo ulubioną przez „chorążego pokoju” iglicą.
Kolejny przerośnięty „kuzyn” Stalina powstał w tym samym
czasie w Astanie, stolicy Kazachstanu (142 m, 39 pięter).         

PAŁAC KULTURY I NAUKI Klony i pogrobowce

Praha, hotel Crown Plaza, 2007 r. 

Moskwa, Triumph Palace w ostatniej fazie budowy,
2004 r. 
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