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RATUSZE SZCZYTNA
PRZYCZYNEKDO PRZEOBRAZEN PRZESTRZENNYCH MIASTA

W PIERWSZEJ POLOWIE XX WIEKU

Jednym z najsJabiej rozpoznanych epizodow vv dziejach architektury i urbanistyki
miast dawnych Prus Wschodnich pozostaj^ pierwsze dziesiqciolecia XX wieku. Tymcza-
sem mozna sadzic, ze okres ten przyniost znacz^ce przeobrazenia przestrzenne pokaznej
grupy miast tego regionu. Zmiany te wi^zaiy si? z rozwojem osrodkow miejskich prowin-
cji jak rowniez odbudow^ czqsci z nich po zniszczeniach I wojny swiatowej.

Jednym z objawow zachodzqcych przemian byio wznoszenie obiektow publicznych,
w tym rowniez siedzib lokalnej administracji. Wystarczy przywolac tu nowe ratusze vv Olszty-
nie, Gabinie, Wystruci, Biskupcu Reszelskim, Alemborku, Frydl^dzie, Nidzicy, Olsztynku,
Eiku, Goldapi, Ejdkunach, Gierdawach czy Labiawie'. Podobnie rzecz miaia si? w Szczytnie.

Mazurskie miasto uleglo rozlegtym zniszczeniom w wyniku dziaian wojennych to-
czonych w koncu sierpnia 1914 roku Objqly one swym zasi?giem znaczna cz?sc srodmie-
scia. Zrodla mowi^ o obroconych w zgliszcza 160 domach mieszkalnych (Wohnbauten)
i 321 obiektach gospodarczych (Wirtschaftsbauten)^. W przewazaj^cym stopniu przesta-
ia istniec zabudowa pierzejowa wzdluz gtownych ci£tg6w komunikacyjnych, zwlaszcza
stanowi^cej „trzon" ukladu urbanistycznego ulicy rynkowej (d. Marktplatz, dzis ul. Wy-
zwolenia) i jej kontynuacji (d. Kaiserstr.)^

Przygotowania do odbudowy Pms Wschodnich podjqto jeszcze w 1915 roku wprowa-
dzaj^c szereg przepisow i rozporz^dzeh nadaj^cych calemu przedsiqwziqciu charakter plano-
wej, dobrze przygotowanej akcji, kierowanej przez specjalnie w tym celu powolane sluzby*.
Takze w Szczytnie powstal odpowiedni urz<td (Bauberatungsamt), zajmuj^cy si? koordyna-
cj^i nadzorem prac projektowych oraz budowlanych. Na jego czele stan^l architekt E. Ros-
swog'. Inne zrodla wspominaj^ tez o donioslej roli rz^dowego nadispektora budowlanego

' XX-wiccznc ratusze miast wschodniopruskich tcmatcm odtQbncj publikacji, przygotowywancj do
druku. O planach budowy nowych siedzib wtadz miejskich patrz; Rathausbauten in Ostpreufien, w; Ostdcu-

tsche Bauzeitung, Nr. 81,7. Oktober 1916, s. 342.

^ L. Goldstein, Der Wiederaufbau Oslpreujiens 1914/19, Konigsbcrg i. Pr. 1919, s. 15.
^ E. Gbttgcn, Der Wiederaufbau Ostpreufiens. Eine hillurelle, verwallungslechnische und baukiinstlerische

Leislung, Konigsbcrg Pr. 1928, fot. 106, s. 156 i fot. 107, s. 157; F. Gausc, Die Russen in Ostpreussen 1914/15,
Konigsbcrg 1931, fot. po s. 240 i 524.

H. Frank, Heimatschutz und typologisches Eniwerfen. Modernisierung und Tradition beim Wiederau
fbau von Ostpreufien 1915—1927, w; Moderne Architektur in Deutschland. 1900 bis 1950, Reform und Tradi

tion, hrsg. von V.M. Lampugnani u. R. Schneider, Bonn 1992, s. 106, 107. H. Frank podajc 1927 r. jako datQ
zakonczenia odbudowy prowincji Tymczascm inne zrodla uznaj^ iz mialo to miejscc w 1923 r. Patrz; E. Siehr,

Ostpreufien nach dem Kriege, w: Deutsclie Staatenbildung und deutsche Kultur ini Preussenlande, Konigsbcrg

1931, s. 657.

' Zentralblatt dor Bauverwaltung (dalej ZdB) z 2 VI 1915, s. 288.
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Doege''. Nazwiska innych architektow dzialaj^cych w miescie nie jak dot^d znane. Z pew-
noscit), musialo bye ich kilku, zwazywszy skalq zadan zwi^zanych z odbudow^.

Pierwszoplanowym zadaniem, poprzedzaj^cym wiasciwe prace, state siq uporz^d-
kowanie dotychczasowego systemu parcelacyjnego. Dziatki, zwlaszcza wzdiuz ulico-
wego rynku, przechowaty do wojny wydluzony ksztah z wczesnego okresu rozwoju
osady. Niektore z parcel przy szerokosci okolo 4 m si^aly w gl^b na 80 m. Sytuacja ta
uniemozliwiala realizacjq nowoczesnego planu urbanistycznego. St^d tez w pierw-
szym rzqdzie przyst^iono do opracowania planu zabudowy (Bebauungsplan), przewi-
duj^cego znacz^ce regulacje - scalenie dziaiek i uporz^dkowanie ich granic, jak row-
niez korygowanie sieci ulicznej. Nadzor nad pracami objc^l prof. Bruno Mohring z Ber-
lina, ktory procz doradztvva wykonal szereg studiow, wykorzystanych przy ostatecznej
redakcji planu^.

Podobnie jak mialo to miejsce w przypadku innych zniszczonych osrodkow, takze odbu-
dowa Szczytna wspomagana bye miala od 1915 roku przez miasta opiekuhcze - w tym
przypadku Berlin i nieco pozniej, od marca 1916 roku - Wiedeh^.

W poczatkach 1916 roku rozpoczqto wlasciwe prace'. Ich przebieg nie jest szcze-
golowo rozpoznany. Wiadomo, ze w przedsiqwziqciu braly udzial nie tylko miejscowe fir-
my, ale takze przedsi^biorstwa z Berlina, Krolewca, Bydgoszczy, Olsztyna i Torunia. Pra
ce koncentrowaly siq \v pierwszym rz^dzie przy odbudowie ulicy rynkowej, uregulowanej
i poszerzonej miejscami do 26 m. Polozone przy niej nowe dziaiki uzyskaly szerokosc od
8 do 10 m. Pierzeje wydhiznego traktu rynkowego wypelnila zwarta zabudowa. Domi-
nowaly wsr6d niej budynki z kalenicowym, rdwnoleglym do przebiegu ulicy ukladem
dachow, zaopatrzone w dekoracyjne facjaty i wystawki. Przy ulicy rynkowej wzno-
szono obiekty dwukondygnacyjne oraz miejscami o jedno piqtro wyzsze, co stanowilo
dopuszczalne odejscie od obowi^zujttcego w Prusach Wschodnich w czasie odbudo-
wy prawa budowlanego'". Trzykondygnacyjne domy powstaly w okolicach skrzyzo-
wania z dawn^ Kirch.- i Rastenburgerstr. (obecnie ulice Warszawska i 1 Maja). Wspo-
mniany fragment srbdmiescia uzyskal dzi^ki temu prawdziwie wielkomiejski charakter.
Nizsza zabudowa wprowadzona zostala w pierzeje zachodniej czqsci ulicy rynkowej.
Mozna s^dzic, iz mniejsze natqzenie ruchu budowlanego mialo miejsce w obrqbie kwar-
talow lez^cych miqdzy gtbwnym ci^iem ulicznym, a lini^ kolejow^ choc wlasnie tu
wzniesiono szereg waznych budowli publicznych i administracyjnych. Nalezaly do nich
siedziba starostwa, urzq^d finansowy (ukonczony ok. 1927 r.) i polozony napohidnie od
kosciola budynek Arbeitsamtu. W ramach porz^dkowania ukiadu urbanistycznego
wzdiuz Jeziora Domowego Malego zalozono spacerow^ promenadq z placem nazwa-
nym imieniem Geheimrata Melchiora, zasluzonego szefa komisji prowadz^cej regulacje
planistyczne. Przewidywano tez wzniesienie nowej synagogi". Oficjalnie odbudow^

^ Der Kreis Oi lelsburg. Ein oslpreussisches Heimathiich, Wiirzburg 1957, s. 141.
' L. Goldstein, op. cit., s. 16, 17
^ E. Gottgcn, op. cit., s.169, 172
' Ostdcutschc Bauzcitung, Nr. 95, 25 November 1916, s. 397, 398.

L. Goldstein, s. 18.

' ^ L. Goldstein, op. eit., ilustr. po s. 4. Synagoga o zupctnie inncj formic architcktonieznej zbudowana
zostala przy Kaiserstrassc w 1924 r. Patrz: H. Gollub, Geschichte der Stadt Ortelsbiirg, Konigsbcrg 1926, s. 165.
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miasta ukonczono jesieni^ 1924 roku'^. Wtedy oddany zostal do uzytku budynek Gimna-
zjum im. Hindenburga. . . ,

Procz odbudowy zniszczonych ci^ow zabudowy przyulicznej planowano takze upo-
rz^dkowanie otoczenia zamku i stworzenie w tym miejscu reprezentacyjnego placu. Jego
glownym elementem miat bye nowy ratusz. Dawna siedziba wladz miejskich przetrwala
wprawdzie feralny 1914 rok bez powazniejszych zniszczen, byta jednak obiektem skromnym
i nie odpowiadala wizji modemizacji miasta. Budowla ta, pochodz^ca z poczq^tku XIX wieku,
stala w obrqbie dzisiejszego Placu Juranda, u zbiegu ulic H. Sietikiewicza i T. Kosciuszki .

Prestizowe zadanie zlecono wybitnemu architektowi wiedenskiemu — Josefowi
Hoffmannowi (1870-1956). Zadecydowaly o tym z pewnosciJinie tylko wzglqdy propa-
gandowe i spodziewana pomoc finansowa naddunajskiej stolicy w odbudowie Szczyt
na"*. Hoffmann by! twdrccj, o europejskiej renomie i perspektywa wzmesiema ratusza
wedlug jego projektu byla niew^tpliwie bardzo atrakcyjna. Architekt zdobyl slawQ jako
autor licznych budowli — m.in. sanatorium w Purkersdorf k. Wiednia (1903— 1904), bru-
kselskiej rezydencji Palais Stocklet (1905—1911) i pawilonu austriackiego na wystawie
Werkbundu w Kolonii (1914). Zaprojektowal tez szereg domdw mieszkalnych w Wie-
dniu, np. Haus Skywa przy Gloriettenstrasse. On tez w 1897 roku by! wspolzalozycielem
Wiedenskiej Secesji (Wiener Sezession), pbzniej, w 1912 roku austriackiego Werkbundu
— reformatorskich i awangardowych stowarzyszen artystow i architektow. W Szczytnie
powstac mial wi^c budynek projektowany przez wielkq. indywidualnosc.

Koncepcja Hoffmanna przewidywala zburzenie zachowanych dot^d pozostalosci
przedzamcza i wystawienie na ich miejscu gmachu uzytecznosci publicznej". Architekt za-
proponowal rozwi^zanie niekonwencjonalne. Podluzny, lekko lukowaty w rzucie budynek
mial stanowic polnocno-wschodnie zamkni^cie trojk^tnego placu. Jednoczesnie jego tylna
elewacja tworzyla now^ pierzej^ owczesnej Gerichtstrasse (ob. ul. H. Sienkiewicza). Tak
usytuowany ratusz pelnic mial podwdjn^ rol^ kompozycyjn^jako dominanta reprezentacyj
nego wnqtrza urbanistycznego, a jednoczesnie element porz^dkuj^cy system komunikacyj-
ny. W gmachu proponowano pomieszczenie urzqdbw miejskich i biur, m.in. sali posiedzeh
rady, urzqdu stanu cywilnego, komisariatu policji i urz^du budowlanego (il. nr 1).

Niezwykle interesuj^co prezentowala si^ forma architektoniczna planowanego ratu
sza (il. nr 2). Dtug^ tynkowan^ fasad^ od strony placu wiehczyt z^baty pseudokrenelaz.
Mozna dopatrzyc siq w tym motywie inspiracji weneckimi attykami, a zwlaszcza tamtej-
szym Patacem Dozow. Budowla odpowiada kierunkowi, jaki daje si? zauwazyc w twor-
czosci wiedehskiego architekta w drugim dziesi?cioleciu XX wieku — nie odnajdujemy tu
juz elementbw secesji. W dose oszczqdnie przeprutej otworami elewacji rynkowej zwracaj^
uwagq wielkie okna doswietlaj^ce polozony na piqtrze hall. Ich ksztah i podzialy wykazuj^
zwi^zki z gotykiem. Zamiast ostrolukbw i „mi?kkich" maswerkow Hoffmann zastosowal

' ^ Der Kreis Ortelsburg, s. 141.
H. Gollub, op. cit, s. 99, 136.

Budowa ratusza miala bye finansowana przez spcejalnie w tym eelu powolany wicdci'iski komitct,
ktory jednak nie wywi^zat sIq z tego zadania.

L. Kleiner, W/en, w: Wasmuths Monatshcftc fur Baukunst, 1922, Jhg VI, H. 6, s. 165-176. W artykulc
zamicszezone zostaly plany, fotografic makiet i rysunck perspcktywiezny ukazuj^ee studia projektowc J. Hof
fmanna na temat ratusza w Szezytnie.
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tu lypowe dla swej stylistyki zgeometryzowane forniy. Do ratusza prowadzic mialy od
placu dwa poprzedzone schodami wejscia, flankowane przez elementy dla Wschodnich
Prus niezwykle - smukie obeliski. Giowny portal wejsciowy umiescil Hoffmann w szczy-
towej, poludniowej scianie skierowanej na ulicq rynkow^. To wazne miejsce akcentuje
azurowa, wsparta na czterech siupach wiezaz loggi^zwienczon^ostroslupowym heimem.
Wysmukta, lekka konstrukcja stanowic miala dominantq widoczntt z perspektywy ulicy.

feuCOir^ ^ .

Rye. 1. J. Hoffmann, projekt ratusza w Szczytnie (rzuty i elewacje), zrodlo: L. Klei
ner

/AV»WAWASSV|

Rye. 2. J. Hoffmann, projekt ratusza w Szczytnie (perspektywa), zrodlo: L. Kleiner

Projekt ratusza by! rozwittzaniem na wskros indywidualnym. Zdecydowanie roznil
siq od pozostalej zabudowy. Wedle propozycji Hoffinanna z siedzib^ wladz sasiadowac
miat od zachodu budynek przeznaczony na mieszkania luzqdnikow magistrackich. Jego
stylistyka odpowiada w ogolnych zarysach architekturze domow stawianych podowczas
przy ulicy rynkowej. I tu pojawia siq bowiem plaska elewacja z symetrycznie rozmie-
szczonymi oknami i wysoki czterospadowy dach zaopatrzony w niewielkie facjatki. Jedy-
nym detalem wiii_z£icym ten obiekt z siedzibci wladz Set obeliski (moze z latamiami?), usytu-
owane przed hikowatym portalem. Widac jednak wyraznie, ze trudno bylo architektowi
pogodzic sw^ wizjq magistratu z lokalnymi uwarunkowaniami i tradycj^ budowlan^.
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Moze wspomniany dom mieszkalny miat stanowic swego rodzaju ogniwo posrednie, }a-
godz^ce oddzialywanie wyszukanej formy ratusza na otoczenie? Nie dysponujemy zreszt^i
zadnymi dowodami, czy architekt znal Szczytno z autopsji. Koncepcja powstala zapewne
w wiedenskiej pracowni bez konsultacji ze wschodniopruskimi wJadzami budowlanymi -
w tym miejscowym Bauberatungsamtem, kierowanym przez Rosswoga.

Opublikowane rysunki Hofftnanna wskazuj^ iz nie by} on do konca zdecydowany,
jak przedstawiac ma siq ostateczna wersja projektu. Odmiennie prezentuj^ siq formy
zwienczen wiezy i niewielkiej nadbudowki na dacliu ratusza. Jeden z wariantow przewi-
dywa} tez odejkie od hikowatego planu budowli ratuszowej. Nie do konca klarownie
przedstawia siq tez wizja uksztattowania pozostatych pierzej placu, choc fotografie pre-
zentuj^ce makietq ca}ego zalozenia ujawniaj^ iz przewidywano zachowanie pozostatosci
zamku i wprowadzenie w jego otoczenie zieleni.

Monografista dorobku J. Hofftnanna wzmiankuje, ze procz ratusza okoto 1917 roku
powstaly zapewne jeszcze inne projekty dotycz^ce Szczytna. Wymieniany jest niezidenty-
fikowany Dom Gorfinklow (Haus Gorfinkel), s^d okrqgowy, wieza cisnien i kaplica bap-
tystow'^. Bez szczegolowych badan nie mozna stwierdzic, czy wspomniana informacja
odpowiada rzeczywistosci. Czqsc wymienionych obiektow istniala przeciez i nie zacho-
dzila potrzeba ich realizacji. Wq.tpliwosci te nie zmieniaj^ faktu, iz do wykorzystania au-
striackich projektow nigdy nie doszlo. Wplyn^la na to coraz trudniejsza dla Prus i sprzy-
mierzonych z nimi panstw sytuacja na frontach, kryzys gospodarczy i malej^ce mozliwo-
sci finansowe. Pomoc Wiednia okazala si^ ostatecznie iluzoryczna.

Lokalne opinie na temat zaproponowanej formy ratusza nie byly zbyt pochlebne.
Uznano za zbyt awangardow^ obc^ i odmienn^ od stylistyki stosowanej w trakcie
odbudowy wschodniopruskich miast'''. Zazwyczaj odwolywano siq w niej przeciez do
wzorcow historycznych, uproszczonego klasycyzmu i baroku oraz form nawicizujacych
do tradycji lokalnego budownictwa mieszczanskiego'®.

Pozostaje faktem, ze przedziwny ratusz Josefa Hoffmanna nie powsta}. I chyba szko-
da, ze tak siq stalo. Gdyby bowiem budowla ta zostala wzniesiona i przetrwala kolejn^
rownie okrutn^ dla miasta wojnq, stanowilaby nie tylko oryginaln^ pamiatkq z czasow
odbudowy Prus Wschodnich. W Szczytnie znajdowaloby si? wowczas znacz^ce w skali
europejskiej dzielo wiedenskiego modemisty Josefa Hoffmanna, stanowi^ce atrakcyjny
eel wycieczek nie tylko dla historykow sztuki i architektow.

Na nowy ratusz Szczytno musiato czekac dose dhigo. Dopiero w latach 1936-1937
przyst^iono do budowy siedziby wladz miejskich na uprzednio uporz^dkowanym terenie
przedzamcza'®. Projekt opracowany przez krolewieckiego architekta Kurta Fricka (1884—
1963) podporz^dkowany by} juz odmiennym pryncypiom niz kosmopolityczna kreacja

E. F. Scklcr, Josef Hoffmann, das architektoniscbe Werk. Monographie und Werkverzeichnis, Salz

burg u. Wicn 1986, s. 163, 169, 378, 379.

Der Kreis Ortelsburg, s. 330.

" J. Salm, Der Wiederaufbau der Stadte im ehem. Ostprenssen nach dem Ersten Weltkrieg. Bin Beitrag
zur Forschungen, Acta Univcrsitatis Nicolai Copcrnici. Zabylkoznawstwo i Konscrwatorstwo (w druku).
" Der Kreis Ortelsburg, s. 329—336. Tarn rbwnicz wzmianka (s. 330), iz islniai jcszczc inny projekt

ratusza (romantischcr Entwurf), ktbrego realizacji siQ nie podjQto. Autor tej ccglanej, neogotyckiej budowli
pozostaje nieznany.
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Hoffmanna. Autor byl iiajbardziej wowczas znanym architektem Prus Wschodnich, majX-
cym w swym dorobku zarowno odbudowane po I wojnie miasta (Stotupiany i Szyrwinty),
jak i liczne osiedla mieszkaniowe, szkoiy i indywidualne obiekty, realizowane na terenie
calej provvincji-". Wczesniej dzialal m.in. w Dreznie, uczestnicz^c w projektowaniu i bu-
dowie slynnego miasta - ogrodu Hellerau.

• L. -

Rye. 3. K. Frick, ratusz w Szczytnie, widok od zachodu.

Trojskrzydlowe zalozenie nawi^zywato do surowego, pozbawionego detalu sty-
lu, ktory w architekturze nazistowskich Niemiec uzyskal wowczas pozycjq dominuj^-

Nowy ratusz opar} siq w swym planie o zarys dawnego przedzamcza i zostat oto-
czony suchq. fos^. W rezultacie sw^ potqzn^ bryX zast^it lez^cy w ruinie wiasciwy
zamek. Giownym akcentem budowli staia siq monumentalna, naroznikowa wieza ze-
garowa o wysokosci 46 m (il. nr 3). To w niej ulokowano skarbiec miejski i gabinet burmi-
strza, a w najwyzszej kondygnacji zawisly dzwony. W srodkowym, giownym skrzydle zlo-
kalizowana zostala reprezentacyjna Sala Rajc6w (Ratsherrensaal). Nalezy przypuszczac, iz
Frick odwolal siq w swym projekcie do podwojnej tradycji - mieszczanskiej i krzyzackiej.

Zob. np. Konigsberg in Prenssen, bcarb. v. H. Hcymuth, Bcrlin-Halcnscc 1926, s. 122, 123, 127,
158, 159 oraz: Oslpreussen - 700 Jahre detitsches Land, Konigsberg in Pr. 1930, s. 104' Architekt D. W B.
Kurt Frick, Konigsberg in Pr., Diisscldorf brw. (zapcwnc ok. 1930 r.)
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Wieza, raoze inspirowana podobn^budowl^ w Przezmarku, ale i plan calego zalozenia na-
wi^zywaly w ogolnych zarysach do regulamych siedzib zakonnych. Ukazywaly jednocze-
snie rangq i znaczenie obiektu — siedziby lokalnych wladz municypalnych umieszczonej w
„mieszczanskim zamku".

Monumentalny gmach nie ulegi zniszczeniu w 1945 roku ani w nastqpnych latach.
Szczytno wkroczylo pozniej w nowy etap swego rozwoju i w kolejnEiw tym stuleciu odbu-
dowq. Nie wykorzystano w niej doswiadczen ani rozwi^zan zastosowanych po I wojnie
swiatowej. Nie ulega watpliwosci, iz tak bye musialo. Z waznego epizodu lat 1916—1923
pozostalo niewiele — kilkanascie zaniedbanych budynkow, skromne archiwalia i artykuly
rozproszone w trudno zazwyczaj dostqpnych wydawnictwach. Ale pamiqc o przeszlosci,
nawet tej male odleglej, warto zachowac.

Dlatego patrz^c dzis na wyniosl^ wiezq, stanowi^c^ jeden z symboli mazurskiego
miasta pamiqtajmy, ze tutejszy ratusz mogi wygladac catkiem inaczej...

Rye. 4. J. Hoffmann, plan odbudowy Szezytna z ok. 1917 r.
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