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Abstract
The aim of the essay is to remind people of selected realizations done during the last two decades of the 20th c. targeted at the rescue, restoration and enlivening objects of the 19th c. architecture. They were created in the period of industrial revolution, when the turn of the century
became the past, remaining a valuable relic of the past and serves new aims, cultivating both
old-time and restored functional, aesthetic and artistic values.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie niektórych wykonanych w latach ostatnich
dwóch dekad XX wieku realizacji mających za zadanie uratowanie przed zagładą, restaurację
i wlanie nowego życia w obiekty architektury XIX wieku. Powstałe one w okresie rewolucji
przemysłowej, kiedy to ówczesny przełom historii świata przeszedł w XXI wieku do historii,
stanowiąc cenną pamiątkę przeszłości, i służy nowym celom, pielęgnując jednocześnie dawne,
ale również odnowione wartości funkcjonalne, estetyczne i artystyczne.
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Joining the group of authors and debaters in the discussion on the fundamental issue
of “The Past for the Future”, the author seeks to remind the public of some architectonic
realisations of the last decades of the 20th century that meet the postulate of grateful and
long-lasting memory of the past combined with new visions of the future, deeply rooted in
the architecture and building tradition of the 19th century. As professor Bohdan Marconi
wrote several times: the choice between conservation, or its lack – which causes more damage to a historical monument? was and will remain a perennial dilemma for years to come.
As everyday experience teaches us, preservation of the monuments of architecture has, in
general, the character of applied sciences, although its theory and history may have indispensable significance. Hence, considering the historical values of the structures that are both
the subject and object of conservation procedures, such activity can be strictly preservative
and traditional in character (“conservative conservation” - sic!), or it can be progressive,
looking forward to the future rather than backward to the past. In the case of the artefacts
from the earliest beginnings of civilization to modern times and Romanticism, their aesthetic-artistic evaluation leaves no major doubts. On the other hand, the evaluation of the 19th c.
architecture, historicism and eclecticism in particular, its rehabilitation in the aspect of both
the artistic values and the restoration of the material value of works in these styles remains
subject to controversy. Although the instructions of the Ministry of Culture and Arts (thank
God, applied inconsistently) to protect only monuments of architecture from the period till
about 1850 belong to remote past, the dilemmas what to do with such architecture are not
subject to extensive debates. However, the multitude of smaller objects makes it necessary to
modernise the 19th edifices. This situation causes the change of user – owner, or disposer of
such a structure, which naturally has a different historical value. For illustration, let us look
at two objects from the same epoch and preserved in the style of the French Neo-renaissance.
One of these objects did not undergo major (minor, to be precise) transformations and its
function has been preserved till today. What I mean is the Paris Opera house which has now
been adapted to the needs of a ballet school. The building, which is a memorial to the French
culture and the style of the Second Empire was created by Charles Garnier who designed the
Opera house and built in the years 1861-1875. The other example is the reverse of a change
of purpose and intention, an example of former industrial architecture and, at the same time,
typical architecture in the ‘French costume’. This new-coined phrase, invented and popularised by Tadeusz Stefan Jaroszewski in the early 1960s, perfectly reflects the atmosphere and
tone of the French archetype of the building style, especially of the second half of the 19th
c. in Poland1. These French models were not and are not followed in the French architecture.
The Opera house, designed during Napoleon III’s rule and completed in the period of the
III Republic has always been a symbol of extraordinary refinement and luxury represented
by the bourgeois-plutocratic spheres. It reflected the historicism of architecture of the second
half of the 19th c, whose counterpart in fine arts was the academic style, especially the trend
popular in the past, now nearly forgotten – promoted by conventionalists. On the other hand,
it reflected the close of the century and the approaching modernism of the turn of the century,
followed by avant-garde, which prompted uncompromising criticism of Charles Garnier’s
famous work. Tastes and whims of fashion changed but Paris remained Ville de lumière, and
1

T.S. Jaroszewski, Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., [in:] Tradycja i innowacja,
Warszawa 1961; Ł.M. Sadowski, „Kostium francuski” a architektura rezydencjonalna polskiej
arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864–1914, Warszawa 2006.
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the integral hallmark of the its centre’s townscape has always been the Opera house2. And
so the original aim of the construction of this theatre architecture has remained unchanged,
while the fate of a similar object of public utility in the centre of Paris was subjected to
complicated meanders of transformations of the urban structure of the capital of France. The
illustration is the Paris Musée d’Orsay (former Gare d’Orsay), which unlike the Opera house
used to be an example of the typical industrial and public utility architecture. A symptomatic
and rather unusual at the time conversion of the building of one of Paris railway stations into
a museum was carried out. The Gare d’Orsay was designed by Victor Laloux, an architect –
‘a classical’ representative of École des Beaux-Arts, and at the same time an advocate of any
technological and construction novelties. He clothed the building in the attire of the French
costume, recte the French Neo-renaissance, with heavy accents of Neo-classicism (in the
Rome version), while the tectonics of the building was based on the barrel vault supported by
a reinforced concrete structure and wide glass planes. d’Orsay began to function in 1897, and
its location was chosen due to the proximity to the building of the Ministry for Foreign Affairs in Quai d’Orsay 37 and it was a convenient distance for officials and diplomats as well
as the royalty arriving in Paris. The splendour of the railway station was gone with the arrival
of electrification of the state owned French railway – the new drafts of cars turned out to be
too long and the platforms too short. After thirty- nine years of operation the building was
closed. Since then it has served as an avant-garde theatre, an auction house, and as set design
for many feature films, gradually falling into ruin. To avoid demolition of the building it was
entered in the list of legally protected monuments, which rescued it from complete destruction. The idea of converting it into a museum was indeed the work of a genius. On the one
hand, rescue operation was given to another witness of the end of an epoch, on the other hand
an object was created so necessary to the art and civilisation of the 19th c., a museum. The
reincarnation of the former Paris railway station into one of the most important metropolitan
museums of Paris resulted from a postmodernist marriage with tradition and discovering the
19th c. cultural heritage, which was given a modern albeit rational tone and atmosphere by
the contemporary generation of architects. The restoration combined with adaptation of the
architecture of the Musée d’Orsay adequate to the multitude and pluralism of the objects
collected in the museum was an extremely difficult task. The solution was found the project
and its execution proposed by lady architect Gaetana (Gae) Aulenti. The works began in
1979, and the opening ceremony was performed by the President of the French Republic
François Mitterrand on December 1, 1986. And thus, owing to the joint effort of intellectual
circles, architects and politicians a new life was poured into a forgotten example of the epoch
of historicism and eclecticism, and the 20th c. postmodernism in architecture, still not quite
recognized and appreciated. Tribute was paid to both the past and future3 (Ill. 1).
	J.-M. Leniaud, Charles Garnier, Paris 2003; Ch.C. Mead, Charles Garnier’s Paris Opéra.
Architectural Empathy and the Renaissance of French Classicism, New York 1991; C. Mignot,
Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994, 154-155, passim.
3
	S. Cantacuzino, Re/Architecture Old Buildings/New Uses, New York 1989, 8-9, 22-25; Z. Tołłoczko,
Musée d’Orsay a potrzeba analogicznego obiektu w Polsce, Czasopismo Techniczne, 5/1/1989,
s. 45-50; M.-L. Crosnier-Leconte, Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay, Paris 1987;
M. Petranzan, Gae Aulenti, New York 1997; Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu
w sztuce XIX wieku, Tom I, Architektura. 2nd edition, Kraków 2011, 292-293; C. Mathieu, Musée
d’Orsay, Paris 1986; J. Chrzanowska-Pieńkos, A. Pieńkos, Słownik artystyczny Paryża i regionu Ilede-France, Warszawa 1996, 263-264.
2
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In the reminiscences of the achievements in the restoration and modernisation of the
19th c. architecture we cannot omit, in my humble opinion, the broadly understood architecture of the Victorian era. Travelling across La Manche we must not forget that the many
decades reign of Queen Victoria contributed to gradual evolution of this style. This evolution comprises three stages: 1837-1850, with predominant Neo-Gothic and Neo-classicism; 1850-1875 i.e. the so-called Mid-Victorian Style or the greatest emanation of this
trend, i.e. the zenith of the contemporary eclecticism and a gradual decline of both the
style and genre not only in fine arts but also aesthetics, ethics and culture, which ended
with the Queen’s demise in 1901. The Pax Britannica architecture is both a symbol of industrialisation and urbanisation of the Anglo-Saxon countries and remained under a strong
influence of the conservative tendencies as well as utilitarian and innovative tendencies.
The aforementioned three stages of the development of the Victorian building tradition
only introduces some order, while the topos used by the British architects were characterised by unparalleled pluralism of style4. An example of such architecture, representing
Gothic revival expressing typical British mood and taste, is the complex of the Parliament
in London (Sir Charles Barry, 1836-1852), or the royal castle in Balmoral near Aberdeen
in Scotland (William Smith and John Smith, 1853-1856). At the same time, the influences
of the Italian Gothic can be exemplified by the clock tower with the famous Big Ben, which
brings to mind Barry’s and Augustus Welby Pugin’s fantasies derived from the fascination
with the Italian Gothic, especially on the town hall towers in Florence (1299-1320) and
Sienna (1338-1348)5.
Let us look at less representative examples of an architecture reflecting the tastes of
upper class. It seems proper to examine a typical example of eclectic industrial architecture
from the period of Fin de siècle which underwent a significant metamorphosis in the 1890s.
This was followed by essential transformations towards the end of the 20th c. We mean
here the former Templeton carpet factory in Glasgow. This complex of buildings was designed and executed by William Leiper in the years 1897-1898. As we know, carpets were
an indispensable part of aesthetic fitting of dwelling quarters but also provided perfect insulation retaining heat. In the 1960s the fashion changed and new building materials were
used. Although the Templeton company survived and after the fusion in 1983 as James
Templeton & Henry Widnell & Stewart Stoddart Carpets, it tried to return to the market
with difficulty. The most important part of the complex that survived owing to the initiative
the Scottish Development Agency, the aim of which was to revitalize the Green district,
supported by the Parliament of Scotland, were six post-factory buildings treated as an
example of the Scottish national heritage. This initiative is considered one of the most important ones in the United Kingdom. However, the essential part of the complex is building
number 5. It used to house the management, offices of the board of directors and production rooms. The façade and solid of this “palace of industry” represents an extremely rich,
diversified and multi-motif repertoir of eclectic and historicizing architecture, composed
with exceptional consistence and pertinence of the selection of formal and artistic means.
	M. Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław 1992, 409, 416-417; R. Bartlett,
Przedmowa, [in:] Idem, Panorama średniowiecza, Warszawa 2002, 8-29; J. Pile, Historia wnętrz,
Warszawa 2004, 190-209, 244-265.
5
	R. Dixon, S. Muthesius, Victoria architecture, London-New York 1978; J. Glancey, Historia
architektury, Warszawa 2002, 146-149, 152-155; J. Gympel, Historia architektury od antyku do
czasów współczesnych, Köln 1996, 70-72.
4

221
Even an unskilled eye will perceive the analogies between the Templeton edifice and the
Doge’s Palace in Venice6. The characteristic feature of the ‘original’ is that, built in the
years 1340-1404 as the seat of the Doges of the Republic of Venice, it was distinguished
by “… the support of the huge wall on delicate supports and carpet, colourful ornamentation derived from the art of the Islam and rich sculpture decorations which disrupt slightly
the monotony of the continuity of the long elevation”7. But the Templeton factory, despite
considerable inspirations by the Venetian Gothic, is not an attempt at creating an Italian
replica. Certainly, the analogies are significant, but the basic difference is, to mention one,
the selection of brick as the decorative and structural material. The Italian Gothic, despite
its unconventionality, was more homogeneous, while the emploi used by William Leiper
is purely a compilation of eclectic historicism in which Neo-gothic is the basis (more
continental than British) spiced with elements of Rundbogenstil, and even accents of the
early renaissance of the Netherlands that can be seen in the clearly marked axis of the main
building. And although this building is par excellence testimony of the bourgeois culture
and ethos, it could not be devoid of the symbols and signs derived from the feudal tradition,
such as coats of arms placed at the finial of the main axis. In other words, a sign of continuation combined with a hope for the prospects of the future of the post-industrial society.
This is also why the production in this factory was re-profiled, locating there the manufacture of refined electronic technology and using the multitude of rooms for the offices
of a business centre, although the original serious intention was to locate a museum in the
Doge’s Palace. The process of revitalization of this historical monument was performed in
the years 1980-1986 Charles Robertson Partnership. The former Templeton factory is yet
another example of a perfect renovation of the Victorian architecture and reverence for the
former imperial culture, and for the rebirth of historicism in art8 (Ill. 2, 3).
The last, in this article, example of a specific architectonic reincarnation, whose aim
was to combine and continue the historic styles with new technology and to adapt them to
new needs, is the building of the University in Bremerhaven. Erected in 1975 the university
was founded as a higher school of applied sciences specializing in navigation and nautical
economy in a broad sense. This very young academy offers now about thirty courses of
study and specializations, and to provide for its three thousand students and to perform its
tasks the building of a former brewery of the famous brewing firm Beck’s from Brema was
adapted. Also parts of the Karlsburg castle dating back to 1672 was integrally composed
into this development. The architect of the brewery house remains unknown. The object
itself is a monument of a mediocre value. Examples of this type of industrial architecture
were, and still are, found not only all over Europe, and they belong in the architectonic culture of the white man. Naturally, one of the most popular styles, ex aequo with Neo-gothic,
was Rundbogenstil, in vogue all through that century. In the aforementioned brewery house
not only signs of Rundbogenstil are observed, but also the traces of the influences of the
	S. Cantacuzino, Re/Architecture…, op. cit., 162-163; J. Pijoan, Architektura gotycka we Włoszech, [in:]
Sztuka Swiata, tom 4, Warszawa 1990, 104-105; P. Nuttgens, Dzieje architektury, Warszawa 1996, 174,
242-244; E. D’Alfonso, D. Samss, Historia architektury, Warszawa 1997, 122-123, 212-213.
7
	J. Pijoan, op. cit, 104.
8
	D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001, 393-412; New Uses for Older
Buildings in Scotland, Scottish Civic Trust, HMSO, Edinburgh 1981; S. Cantacuzino, S. Brandt,
Saving Old Buildings, London 1980; M. Talbot, Reviving Old Buildings and Communities, Newton
Abbot 1986.
6
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‘Maximilian style’9. It was Gottfried Böhm – an architect and sculptor, member of the
many generations of the clan of architects living and working in Offenbach upon Main,
who was the author of the rebuilding and a kind of remutation of the brewery house into
the new University. Gottfried Böhm created his best works in the spirit of modernist
expressionism, unlike Fritz Höger whose designs were in the manner of conservative
expressionism. Gottfried Böhm’s style evolved somewhat with time, and instead of raw
concrete he began to use glass a lot of and stainless steel. Much more infrequently did
this senior of the meritorious family use brick as structural and decorative material. This
standpoint can be illustrated by the adaptation, conservation and extension of the complex of the Bremerhaven University complex, carried out in the years 1982–198910(Ill.
4). Gottfried Böhm used brick as the building and decorative material restrainedly. Being
a consistent expressionist, he avoided being doctrinaire, always following the principle
of sine ira et studio. Which did not mean that in his creative work emotionality was alien
to him, especially as far as his designs of sacral architecture are concerned. The aesthetic
affectation, surprising in this case, is noticed in this particular building. The building of
red brick clearly proves an outstanding sense of the space and artistic imagination of the
author, a talent for, all the same, modern arrangement and stylization of objects located
in extremely picturesque landscape. The general view of the building gives an impression that we have to do with a kind of quasi ‘castle’ reminiscent of a ‘palace of science’.
G. Böhm’s work reminds us of St. Thomas Aquinas’s words that: Traditio est continua
creatio, which can be compared and combined with its travesty by Edmund Burke: Conservatio est continua creatio, always remaining in harmony with the world of ideas and
the world of nature and, at the same time, with architectonic artefacts indispensable to
the human. The present article is dedicated to selected examples of the 20th c. ‘school of
conservation’. They are a good model for students of the history of monuments and their
preservation. The new century, however, brings new ideas, unconventional and innovative
solutions especially in the face of total urbanization world-wide, posing completely new
challenges of adapting the buildings of time past11.

	D. Dolgner, Historusmus. Deutsche Baukunst 1815-1900, Leipzig 1995, 84-85; Z. Tołłoczko, „Sen
architekta”, czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały, wydanie
drugie poszerzone, Kraków 2015; D. Watkin, op.cit., 418 et seq.; Z. Tołłoczko, Architektura i
społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około roku 1850
do około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, Kraków
2005, 176 et seq.
10
	W. Amsoneit, Contemporary European Architects, Köln 1991, 14, 16, 18, 20, 72-79; V. Darius,
Der Architekt Gottfried Böhm, bauten der sechziger Jahre, Düsseldorf 1988; Gottfried Böhm,
R. Svetlozar (hg.), Stuttgart-Zürich 1988.
11
G. Müller-Menckens, Neues Leben für alte Bauten. Über den Continuo in der Architektur, Stuttgart
1977; Z. Tołłoczko, Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury
nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm – art déco – neoklasycyzm), Prace
Komisji Architektury i Urbanistyki 3, O/PAN w Krakowie, Kraków 1999, 34; S. Cantacuzino (ed.),
Architectural Conservation in Europe, London 1975; Z. i T. Tołłoczko, In horto latericio. Rozprawy
z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej, Prace Komisji Urbanistyki
i Architektury 4, O/PAN w Krakowie, Kraków 2000, 79, LXXIV.
9
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Przyłączając się do grona autorów i dyskutantów na temat jakże fundamentalnej kwestii „Przeszłość dla Przyszłości”, w niniejszym artykule autorka usiłuje przypomnieć
publiczności niektóre realizacje budowlano-architektoniczne wykonane w ostatnich dekadach XX wieku, a które spełniają postulat wdzięcznej i trwałej pamięci o przeszłości, a zarazem nowych wizji przyszłości, tkwiących korzeniami w architekturze i budownictwie dziewiętnastego stulecia. Jak pisał wielokrotnie profesor Bohdan Marconi,
wiecznym dylematem pozostał i pozostanie długo wybór, co bardziej szkodzi zabytkowi
– konserwacja czy jej brak? Jak uczy nas codzienna praktyka, konserwacja zabytków
architektury ma charakter nauk stosowanych, choć jej teoria i historia mogą mieć niezastąpione znaczenie. Stąd też, mając na względzie walory historyczne obiektów będących
przedmiotem i podmiotem zarazem postępowania konserwatorskiego, taka działalność
może nosić znamiona stricte zachowawcze, tradycjonalne („konserwatywna konserwacja” - sic!) bądź postępowe, progresywne, obracając oczy raczej w przyszłość niż
w przeszłość. Co się tyczy pomników przeszłości dotyczących artefaktów od początków
cywilizacji aż po nowożytność i romantyzm, ich ocena estetyczno-artystyczna na ogół
nie podlega większym wątpliwościom. Natomiast nadal dyskusyjną kwestią oceny architektury XIX wieku, a zwłaszcza historyzmu i eklektyzmu, pozostaje rehabilitacja tej substancji, zarówno jeśli chodzi o walory artystyczne, jak i sanację materialnej wartości dzieł
w tym stylu. Wprawdzie do dalekiej przeszłości należy instrukcja Ministerstwa Kultury
i Sztuki zalecająca wyłącznie ochronę budownictwa pochodzącego z lat do około 1850
roku (notabene i chwała Bogu, stosowaną niekonsekwentnie), aliści dylematy: co uczynić
z taką architekturą nie podlegają obecnie większej dyskusji, jednakże mnogość mniejszych obiektów zmusza do często wymuszonej modernizacji dziewiętnastowiecznych budowli. Ta sytuacja powoduje zmianę użytkownika – właściciela bądź w ogóle dysponenta
takiej budowli, która siłą rzeczy posiada różną wartość zabytkową. Weźmy przeto, dla
przykładu, dwa obiekty pochodzące z tej samej epoki, a utrzymane w stylu neorenesansu
francuskiego. Obydwa różnią się tym, iż pierwszy z nich nie uległ większym (a właściwie
minimalnym) przekształceniom, a jego funkcja pozostała bez zmian aż do dziś. Mam na
myśli gmach Opery Paryskiej, którą obecnie zaadaptowano na potrzeby sceny baletowej,
a samo dzieło i jednocześnie pomnik kultury francuskiej oraz stylu Drugiego Cesarstwa
powstało za sprawą Charlesa Garniera, który gmach Opery zaprojektował i wystawił w latach 1861-1875. Drugi przykład jest z kolei odwrotnością zmiany przeznaczenia i celu
budowy, przykładu ongiś architektury przemysłowej, a jednocześnie typowej architektury
w „kostiumie francuskim”. To ostatnie wyrażenie jest pojęciem, które stworzył i spopularyzował Tadeusz Stefan Jaroszewski na początku lat 60. XX wieku, oddając doskonale
nastrój, atmosferę i ton francuskiego pierwowzoru budownictwa, głównie drugiej połowy
XIX wieku w Polsce1. Te francuskie wzorce oczywiście nie miały i nie mają zastosowania
w samej architekturze francuskiej.
Zaprojektowany za czasów Napoleona III i ukończony w okresie III Republiki gmach
Opery z jednej strony był i jest symbolem niesłychanego wykwintu i luksusu reprezentowanego przez sfery burżuazyjno-plutokratyczne, odzwierciedlające historyzm architektury
drugiej połowy XIX wieku, którego odpowiednikiem w malarstwie był akademizm, a szcze1

T.S. Jaroszewski, Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., [w:] Tradycja i innowacja,
Warszawa 1961; Ł.M. Sadowski, „Kostium francuski” a architektura rezydencjonalna polskiej
arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864–1914, Warszawa 2006.
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gólnie nurt niegdyś osobliwie popularny, a dziś nieomal zapomniany – promowany przez
pompierów, z drugiej – koniec tego stulecia i nadciągający modernizm przełomu stuleci,
a następnie awangarda, dały asumpt do bezkompromisowej krytyki słynnego dzieła Charlesa
Garniera. Zmieniały się gusta, kaprysy mody, ale Paryż pozostał nadal Ville de lumière, a integralnym fragmentem pejzażu paryskiego centrum pozostaje niezmiennie budynek Opery2.
Tak zatem pierwotny cel budowy tego dzieła budownictwa teatralnego pozostał bez zmian,
natomiast inne losy podobnego obiektu użyteczności publicznej w centrum Paryża uległy
zawiłym meandrom przeobrażeń struktury miejskiej stolicy Francji. Mamy tu na myśli paryskie Musée d’Orsay (dawne Gare d’Orsay), które w przeciwieństwie do Opery niegdyś był
przykładem typowej architektury przemysłowej, a zarazem użytkowej. Nastąpiła znamienna
i raczej niezwykła w owym czasie konwersja budynku jednego z dworców paryskich na muzeum. Budynek Dworca Kolejowego d’Orsay zaprojektowany został przez Victora Lalouxa,
architekta – „klasycznego” przedstawiciela École des Beaux-Arts, a jednocześnie zwolennika
wszelkiego rodzaju nowinek techniczno-konstrukcyjnych. Architekt oblekł gmach szatą kostiumu francuskiego, recte neorenesansu francuskiego, o silnych akcentach neoklasycyzmu
(w wersji rzymskiej), zaś tektonika budynku oparta została o sklepienie kolebkowe wykonane w oparciu o żeliwną konstrukcję i szerokie płaszczyzny szklane. Gare d’Orsay oddany
został do użytku w 1897 roku, a jedną z przyczyn ulokowania tego nowego budynku dworcowego był fakt, iż położony był w pobliżu gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
mieszczącego się przy Quai d’Orsay 37 i stąd też niedaleka była droga dla przybywających
do stolicy Francji oficjalnych dostojników i dyplomatów, a także koronowanych głów. Świetność dworca minęła wraz z wprowadzeniem elektryfikacji państwowych kolei francuskich
– nowe składy pociągów okazały się zbyt długie, a perony z kolei zbyt krótkie. Po trzydziestu
dziewięciu latach eksploatacji budynek dworca został zamknięty. Odtąd służył jako awangardowy teatr, dom aukcyjny, a także jako scenografia do kręcenia licznych filmów fabularnych, popadając zwolna w ruinę. Aby uniknąć wyburzenia budynku, wpisano go 1978 roku
na listę prawem chronionych zabytków, tym samym ratując obiekt przed zagładą. Pomysł
przekształcenia dworca w muzeum okazał się zaiste genialny. Z jednej strony pośpieszono
na ratunek kolejnemu świadkowi odchodzącej w przeszłość epoki, z drugiej zaś stworzono,
jakże potrzebny dla sztuki i cywilizacji XIX wieku, obiekt muzealny. Reinkarnacja tego byłego paryskiego dworca kolejowego w jeden z najważniejszych metropolitalnych muzeów
Paryża była wynikiem postmodernistycznego mariażu z tradycją i odkrywaniem dziewiętnastowiecznego dziedzictwa kulturowego, któremu ówczesne pokolenie architektów nadawało
współczesny i racjonalny zarazem ton i atmosferę. Przeto restauracja, a zarazem adaptacja
architektury Musée d’Orsay w korespondencji z mnogością i pluralizmem umieszczonych
w muzeum zbiorów były zadaniem niezwykle trudnym. Rozwiązanie znalazło się za sprawą
projektu i realizacji wykonanej przez panią architekt Gaetana (Gae) Aulenti. Prace rozpoczęto w 1979 roku, a uroczystego otwarcia dokonał 1 grudnia 1986 roku Prezydent Republiki Francuskiej François Mitterrand. Tak zatem, dzięki wspólnemu wysiłkowi środowisk
intelektualnych, architektów i polityków, wlano nowe życie w zapomniany przykład, ciągle
i nadal do końca niepoznanej epoki historyzmu i eklektyzmu, a zarazem dwudziestowiecz-

	J.-M. Leniaud, Charles Garnier, Paris 2003; Ch.C. Mead, Charles Garnier’s Paris Opéra.
Architectural Empathy and the Renaissance of French Classicism, New York 1991; C. Mignot,
Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994, 154-155, passim.
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nego postmodernizmu w architekturze, składając tym samym hołd równocześnie zarówno
przeszłości, jak i przyszłości3 (Il.1).
W  tej próbie przypomnienia postmodernistycznych osiągnięć w dziedzinie restauracji
i modernizacji architektury XIX wieku nie może, moim skromnym zdaniem, zabraknąć
przejawów szeroko pojętej architektury epoki wiktoriańskiej. Przenosząc się przeto za La
Manche, nie można zapomnieć o tym, iż trwające wiele dziesiątków lat panowanie królowej
Wiktorii przyczyniło się do długiej ewolucji tego stylu, na który składały się trzy etapy:
1837-1850, kiedy dominował neogotyk i neoklasycyzm; 1850-1875, czyli tak zwany Mid-Victorian Style albo największa emanacja tego kierunku, czyli apogeum ówczesnego eklektyzmu i powolny schyłek zarówno stylu, jak i zmierzch tego genre’u nie tylko artystycznego,
ale i estetycznego, etycznego i kulturalnego – zakończonego odejściem monarchini w 1901
roku. Architektura Pax Britannica jest jednocześnie symbolem industrializacji i urbanizacji krajów anglosaskich i pozostawała, jak wiadomo, pod silnym wpływem tendencji konserwatywno-zachowawczych i zarazem skłonności do utylitaryzmu i innowacyjności, zaś
przytoczony powyżej podział na trzy fazy rozwojowe budowlanej kultury wiktoriańskiej ma
charakter li tylko porządkujący, a zastosowane i używane przez brytyjskich architektów toposy cechował niesłychany pluralizm stylowy4. Przykładem takiej architektury, reprezentującej gothic revival wyrażający typowy British mood and taste, może być zespół gmachów
Parlamentu w Londynie (Sir Charles Barry, 1836-1852) bądź zamek królewski w Balmoral
niedaleko Aberdeen w Szkocji (William Smith i John Smith, 1853-1856). A jednocześnie
egzemplifikacją wpływów włoskiego gotyku może być wieża zegarowa ze słynnym Big Benem, która przywodzi na myśl fantazje Barry’ego i Augustusa Welby Pugina oparte na fascynacji gotykiem włoskim, a osobliwie na wieżach ratuszy we Florencji (1299-1320) oraz
w Sienie (1338-1348)5.
Aliści sięgnijmy do mniej reprezentacyjnych przykładów architektury przedstawiającej
gusta przedstawicieli klasy najwyższej, natomiast odnieść się wypada do typowego przykładu
eklektycznej architektury przemysłowej, pochodzącej już z okresu Fin de siècle, która uległa
znaczącej metamorfozie w ostatniej dekadzie XIX wieku, tak aby u schyłku dwudziestego
stulecia ulec zasadniczym przekształceniom. Mamy na myśli znajdującą się w Glasgow byłą
fabrykę dywanów firmy Templeton. Ten zespół zakładów zaprojektowany i zrealizowany
został przez Williama Leipera w latach 1897-1898. Jak wiadomo w owych czasach dywany były niemal nieodzowną częścią estetycznego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych,
	S. Cantacuzino, Re/Architecture Old Buildings/New Uses, New York 1989, 8-9, 22-25; Z. Tołłoczko,
Musée d’Orsay a potrzeba analogicznego obiektu w Polsce, Czasopismo Techniczne, 5/1/1989,
s. 45-50; M.-L. Crosnier-Leconte, Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay, Paris 1987;
M. Petranzan, Gae Aulenti, New York 1997; Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu
w sztuce XIX wieku, Tom I, Architektura. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych,
wydanie drugie uzupełnione I poprawione, Kraków 2011, 292-293; C. Mathieu, Musée d’Orsay,
Paris 1986; J. Chrzanowska-Pieńkos, A. Pieńkos, Słownik artystyczny Paryża i regionu Ile-deFrance, Warszawa 1996, 263-264.
4
	M. Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław 1992, 409, 416-417; R. Bartlett,
Przedmowa, [w:] Idem, Panorama średniowiecza, Warszawa 2002, 8-29; J. Pile, Historia wnętrz,
Warszawa 2004, 190-209, 244-265.
5
	R. Dixon, S. Muthesius, Victoria architecture, London-New York 1978; J. Glancey, Historia
architektury, Warszawa 2002, 146-149,152-155; J. Gympel, Historia architektury od antyku do
czasów współczesnych, Köln 1996, 70-72.
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ale również niezastąpionym środkiem izolującym i zatrzymującym ciepło. W latach 60. XX
wieku zmieniła się moda i zastosowano nowe materiały budowlane. Firma Templeton przetrwała wprawdzie jeszcze i po fuzji w 1983 roku pod nazwą James Templeton & Henry
Widnell & Stewart Stoddart Carpets próbowała z trudem wrócić na rynek. Kompleks ostał
się dzięki popieranej przez Parlament Szkocki inicjatywie Scottish Development Agency
mającej za zadanie rewitalizację dystryktu the Green, a w skład tego projektu wchodził zespół sześciu budynków pofabrycznych, traktowanych jako przejaw szkockiego dziedzictwa
narodowego. Przyjmuje się, że inicjatywa ta należy do poważniejszych w całym Zjednoczonym Królestwie. Ale najważniejszym obiektem tego zespołu był i pozostał nadal budynek
numer 5. Niegdyś w tym najcenniejszym z obiektów mieściła się dyrekcja i biura zarządu
oraz hale produkcyjne. Fasada i bryła tego „pałacu przemysłu” reprezentuje niesłychanie
bogaty, zróżnicowany i wielowątkowy repertuar architektury eklektycznej i historyzującej
zarazem, a jednocześnie skomponowanej z wyjątkową konsekwencją i trafnością wyboru zastosowania środków formalnych i artystycznych. Nawet niewprawne oko dostrzeże analogie
pomiędzy gmachem firmy Templeton a Pałacem Dożów w Wenecji6. Charakterystyczną cechą „oryginału” jest to, że wybudowany w latach 1340-1404 jako siedziba Dożów Republiki
Weneckiej odznaczał się „…oparciem ogromnej ściany na delikatnych podporach oraz dywanową, kolorową dekoracją wywodzącą się ze sztuki islamu i bogaty wystrój rzeźbiarski,
które rozbijają nieco monotonną ciągłość długiej elewacji”7. Atoli fabryka Templeton mimo
znaczących inspiracji gotykiem weneckim nie jest próbą tworzenia włoskiej repliki. Analogie są oczywiście znaczące, ale podstawową różnicą jest choćby wybór cegły jako materiału
dekoracyjnego i budowlano-konstrukcyjnego. Włoski gotyk mimo swej oryginalności był
bardziej jednorodny, natomiast emploi zastosowany przez Williama Leipera to czystej wody
kompilacja eklektycznego historyzmu, gdzie podstawą jest neogotyk (bardziej kontynentalny, niż angielski) przyprawiony elementami Rundbogenstil, a nawet akcentami wczesnego
renesansu niderlandzkiego, który widzimy w zaznaczonej wyraźnie osi głównej budynku.
I choć budowla ta jest par excellence świadectwem kultury i etosu burżuazyjnego, to nie
mogło w niej zabraknąć symboliki i znaków zaczerpniętych z tradycji feudalnej, jakimi są
umieszczone na zwieńczeniu osi głównej tarcze herbowe, czyli inaczej mówiąc kontynuacja, a zarazem nadzieja na perspektywy przyszłości społeczeństwa postindustrialnego. Stąd
też radykalnie przeprofilowano produkcję w tej fabryce, umieszczając tamże wytwarzanie
wyrafinowanej technologii elektronicznej, a także wykorzystując mnogość pomieszczeń dla
ulokowania w nich biur centrum biznesu, aczkolwiek pierwotnie istniał poważny zamiar
umieszczenia w Doge’s Palace muzeum. Proces rewaloryzacji tego zabytku zrealizowany
został w latach 1980–1986 przez firmę Charles Robertson Partnership. Dawna fabryka Templetona to kolejny przykład doskonałej renowacji architektury wiktoriańskiej i pietyzmu dla
byłej imperialnej kultury, a tym samym odrodzenia historycyzmu w sztuce8 (Il. 2, 3).
Ostatnim już w niniejszym artykule przykładem swoistej architektonicznej reinkarnacji
mającej jednocześnie za zadanie łączenie i kontynuację stylów historycznych z nową techno	S. Cantacuzino, Re/Architecture…, op.cit., 162-163; J. Pijoan, Architektura gotycka we Włoszech, [w:]
Sztuka Swiata, tom 4, Warszawa 1990, 104-105; P. Nuttgens, Dzieje architektury, Warszawa 1996, 174,
242-244; E. D’Alfonso, D. Samss, Historia architektury, Warszawa 1997, 122-123, 212-213.
7
	J. Pijoan, op. cit, 104.
8
	D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001, 393-412; New Uses for Older Buildings
in Scotland, Scottish Civic Trust, HMSO, Edinburgh 1981; S. Cantacuzino, S. Brandt, Saving Old
Buildings, London 1980; M. Talbot, Reviving Old Buildings and Communities, Newton Abbot 1986.
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logią oraz adaptację dla nowych potrzeb i celów jest budynek Uniwersytetu w Bremerhaven.
Erygowana w 1975 roku uczelnia powstała jako wyższa szkoła nauk stosowanych, a jej specjalnością jest szeroko pojmowana żegluga i gospodarka morska. Ta młodziutka akademia
posiada obecnie już około trzydzieści kierunków studiów i specjalności, a dla trzech tysięcy
studentów i dla realizacji jej zadań zaadaptowano budynek dawnego browaru słynnej piwowarskiej firmy Beck’s z Bremy. Również w skład nowej budowli wkomponowano integralnie fragmenty pochodzącego z 1672 roku zamku Karlsburg. Budowniczy gmachu browaru
pozostaje nadal anonimowy. Sam zresztą obiekt jest zabytkiem o raczej przeciętnej wartości.
Tego rodzaju przykłady architektury przemysłowej rozsiane były i są niemal w całej Europie
i nie tylko, w każdym razie pozostające w kręgu kultury architektonicznej białego człowieka. Rzecz prosta jednym z najpopularniejszych stylów, ex aequo z neogotykiem, był Rundbogenstil, cieszący się niesłychanym wzięciem przez całe ówczesne stulecie. W  budynku
wspomnianego browaru obserwujemy nie tylko znamiona Rundbogenstil, ale również ślady
wpływów „stylu maksymiliańskiego”9. Autorem przebudowy i niejako remutacji budynku
browaru na nowy Uniwersytet był Gottfried Böhm – architekt i rzeźbiarz, członek wielopokoleniowego „klanu” architektów, pochodzących i tworzących w Offenbach nad Menem.
Gottfried Böhm stworzył swoje najlepsze prace, które powstały w duchu modernistycznego
ekspresjonizmu, inaczej niż Fritz Höger, który projektował w manierze zachowawczego ekspresjonizmu. Gottfried Böhm, którego twórczość z czasem uległa pewnej ewolucji i zamiast
surowego betonu architekt zaczął używać obficie szkła, a zwłaszcza stali nierdzewnej. Rzadziej ten obecnie senior zasłużonego rodu stosował cegłę jako materiał dekoracyjny i konstrukcyjny. Przykładem takiego stanowiska może być adaptacja, konserwacja i rozbudowa
zarazem zespołu gmachów Uniwersytetu Bremerhaven, zrealizowana w latach 1982-198910
(Il. 4). Cegły jako surowca budowlanego i dekoracyjnego zarazem oraz konstrukcyjnego
Gottfried Böhm używał z umiarem. Jako konsekwentny ekspresjonista stronił od doktrynerstwa, kierując swą twórczość w oparciu o zasadę sine ira et studio. Co nie oznaczało, że
w swej twórczości nie była mu obojętna emocjonalność, osobliwie co się tyczy projektowanej i realizowanej przezeń architektury sakralnej. Zaskakującą w tym wypadku afektację
estetyczną obserwujemy właśnie w tym gmachu uniwersyteckim. Ten budynek z czerwonej
cegły wyraźnie dowodzi niezwykłej wyobraźni przestrzennej i artystycznej autora, talentu
do mimo wszystko nowoczesnej aranżacji i współczesnej stylizacji obiektów położonych
w niesłychanie malowniczym krajobrazie. Ogólny widok tego zespołu uniwersyteckiego
sprawia wrażenie, iż mamy do czynienia z czymś w rodzaju quasi-zamku nasuwającym reminiscencje z „pałacem nauki”. Realizacja G. Böhma przywodzi na myśl i przypomina słowa
św. Tomasza z Akwinu: Traditio est continua creatio, co można śmiało porównać i połączyć
z trawestacją tej premii dokonaną przez Edmunda Burke’a: Conservatio est continua creatio,
pozostając zawsze w zgodzie zarówno ze światem idei, jak i światem natury i jednocześnie,
	D. Dolgner, Historusmus. Deutsche Baukunst 1815-1900, Leipzig 1995, 84-85; Z. Tołłoczko,
„Sen architekta”, czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały,
wydanie drugie poszerzone, Kraków 2015; D. Watkin, op.cit., 418 i n.; Z. Tołłoczko, Architektura
i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około roku 1850 do
około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, Kraków 2005,
176 i in.
10
	W. Amsoneit, Contemporary European Architects, Köln 1991, 14, 16, 18, 20, 72-79; V. Darius,
Der Architekt Gottfried Böhm, bauten der sechziger Jahre, Düsseldorf 1988; Gottfried Böhm,
R. Svetlozar (hg.), Stuttgart–Zürich 1988.
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niezbędnych człowiekowi, architektonicznych artefaktów. Niniejszy artykuł dedykowany
jest wybranym przykładom dwudziestowiecznej ongiś „szkole konserwacji”, które stanowią
dobry wzór dla adeptów odnowy zabytków i ich historii, aliści nowe stulecie niesie z sobą
nowe pomysły, bardziej świeże i innowacyjne rozwiązania, szczególnie w obliczu totalnej
urbanizacji całego świata, stawiając zupełnie nowe wezwania wobec adaptacji budowli czasów minionych11.

11

G. Müller-Menckens, Neues Leben für alte Bauten. Über den Continuo in der Architektur, Stuttgart
1977; Z. Tołłoczko, Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury
nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm – art déco – neoklasycyzm), Prace Komisji
Architektury i Urbanistyki 3, O/PAN w Krakowie, Kraków 1999, 34; S. Cantacuzino (red.),
Architectural Conservation in Europe, London 1975; Z. i T. Tołłoczko, In horto latericio. Rozprawy
z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej, Prace Komisji Urbanistyki
i Architektury 4, O/PAN w Krakowie, Kraków 2000, 79, LXXIV.
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Ill. 1. Musée d’Orsay (former Gare d’Orsay). Paris. V. Laloux, 1897-1900; renovation: G. Aulenti,
1979-1986
Il. 1. Musée d’Orsay (dawny Gare d’Orsay). Paryż. V. Laloux, 1897-1900; renowacja: G. Aulenti,
1979-1986
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Ill. 2. Templeton factory. Glasgow. W. Leiper, 1897-1898; Ch. Robertson Partnership (conservation),
1980-1986
Il. 2. Fabryka Templeton. Glasgow. W. Leiper, 1897-1898; Ch. Robertson Partnership (konserwacja),
1980-1986

Ill. 3. Templeton factory, fragment. Glasgow. W. Leiper,
1897-1898; Ch. Robertson Partnership (conservation),
1980-1986
Il. 3. Fabryka Templeton, fragment. Glasgow. W. Leiper,
1897-1898; Ch. Robertson Partnership (konserwacja),
1980-1986
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Ill. 4. The University Complex. Bremerhaven. G. Böhm, 1982-1989
Il. 4. Kompleks uniwersytecki. Bremerhaven. G. Böhm, 1982-1989

