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ZABYteK A ArcHiteKtUrA WSpÓŁcZeSNA 
O FOrmAcH HiStOrYcZNYcH

streszczenie

Celem artykułu jest zarysowanie problematyki integracji architektury 
współczesnej inspirowanej formami historycznymi z obiektami zabytkowy-
mi, zarówno w skali pojedynczego obiektu, jak też zespołu staromiejskiego. 
Rozważania obejmują tło ogólne oraz krótkie opisy realizacji ilustrujących 
poruszane zagadnienia. Przeprowadzona analiza potwierdza znaczenie współ-
czesnej architektury „historyzującej” w procesie integracji  nowych form ze 
strukturami zabytkowymi. 
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Wstęp
Konserwacja zabytków jako ukształtowana i wyodrębniona dziedzina po-

wstała w XIX wieku. Od początku swego istnienia jej zasadniczym celem, co 
jest oczywiste, była ochrona obiektów z przeszłości. Jednak już w tym czasie 
rozumienie, co się kryje pod pojęciem ochrony nie było jednoznaczne. Teoria 
konserwatorska z upływem czasu ulegała przemianom. Praktyka także, nie 
zawsze będąc w zgodzie z teorią. 

W początkach konserwatorstwa przedmiotem zainteresowania był przede 
wszystkim pojedynczy obiekt architektury. Szersze ujęcie, zakładające ochro-
nę zespołów zabytkowych, a w dalszej kolejności historycznego środowiska 
kulturowego pojawiło się w XX wieku. Jednak XIX wiek przyniósł wiele przy-
kładów uzupełnień zabudowy dawnej, przeważnie nie mających charakteru 
świadomego działania. Jednak architektura doby historyzmu, dzięki wykorzy-
staniu form z przeszłości, w sposób naturalny stosunkowo dobrze wpisywała 
się w kontekst zabytkowy. Mimo różnorodności wykorzystywanych stylów 
architektonicznych, zróżnicowane wiekowo obiekty tworzyły spójne estetycznie 
zespoły zabudowy.

Koniec wieku XIX i początek XX wieku to tworzenie podstaw nowoczesnej 
architektury. Najpierw narodziła się secesja. Potem pojawiło się wiele tendencji, 
które doprowadziły do powstania architektury modernistycznej. U podstaw 
nowych kierunków w architekturze leżała m.in. krytyka historyzmu jako stylu 
nie nadążającego za gwałtownymi zmianami w życiu ówczesnego człowieka. 
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Następnym elementem krytyki był zarzut wtórności stosowanych form, a więc 
ograniczenia elementu twórczego w architekturze doby historyzmu. Efektem 
skierowania architektury na tory rodzącego się modernizmu było zerwanie 
ciągłości rozwoju architektury. Nastąpiło zasadnicze i gwałtowne zróżnico-
wanie estetyczne form z przeszłości z formami współczesnymi, nieznane we 
wcześniejszych epokach. To rodziło problemy harmonijnego współistnienia ar-
chitektury zabytkowej i współczesnej, a nawet takie współistnienie wykluczało.

Okres międzywojenny to intensywny rozwój architektury modernistycz-
nej, również w warstwie teoretycznej. To także dalsze umacnianie konserwa-
cji zabytków jako samodzielnej dziedziny. Jednym z przejawów aktywności 
w tym obszarze jest wzmożenie kontaktów konserwatorów z różnych krajów 
i poszukiwanie sposobu postępowania konserwatorskiego. Efektem tej aktyw-
ności jest konserwatorska Karta Ateńska z 1931 roku. W dokumencie poruszo-
no wiele problemów, w tym także kwestie uzupełnień zabudowy zabytkowej. 
W swoich zapisach odnosi się także do skali miasta historycznego. „Konferencja 
zaleca przy wznoszeniu budowli respektowanie charakteru i fizjonomii (obli-
cza) miasta szczególnie w sąsiedztwie zabytków, których otoczenie winno być 
przedmiotem szczególnej troski. Nawet niektóre zespoły i niektóre szczególnie 
malownicze perspektywy winny być zachowane” (Karta Ateńska… 2015. s. 28). 
Dokument nie mówi wprost, jakie powinny być nowe formy wprowadzone 
w środowisko zabytkowe, jednak pośrednio można wywnioskować, że raczej 
nie powinny to być formy historyczne (Kadłuczka 2000, s. 61).

integracja architektury współczesnej ze strukturami 
zabytkowymi

Poglądy konserwatorów dotyczące harmonijnego współistnienia architek-
tury współczesnej z tkanką zabytkową początkowo były sceptyczne. Np. współ-
twórca konserwatorskiej Karty Ateńskiej, architekt i konserwator zabytków 
Gustavo Giovannoni początkowo nie widział możliwości uzupełnień zespołów 
zabudowy historycznej nową architekturą. Z czasem jednak uznał konieczność 
wprowadzenia nowych elementów do struktur zabytkowych, z zastrzeżeniem, 
by nowe obiekty nie naśladowały historycznych i jednocześnie miały charakter 
neutralny (Kadłuczka 2000, s. 60-61).

Wkrótce wszelkie dywagacje teoretyczne zostały przerwane przez wybuch 
II wojny światowej. Skala i zasięg zniszczeń osiągnęły stopień wcześniej nie-
znany. Ogromne straty substancji materialnej dotknęły także architekturę hi-
storyczną. Taka sytuacja postawiła środowisko konserwatorskie przed nowymi 
wyzwaniami. W kontekście odbudów zniszczonych zespołów zabytkowych, 
relacje nowej architektury z architekturą zabytkową stały się ważnym tematem 
rozważań i praktycznych realizacji.
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W okresie powojennym stosunkowo szybko zaczęły pojawiać się realizacje, 
których celem jest integracja nowo powstających obiektów z historycznym 
otoczeniem. Takim przykładem mogą być budynki powstałe w specyficznej 
i niepowtarzalnej pod względem architektury i kształtu urbanistycznego We-
necji. Już w drugiej połowie lat 50. XX wieku przy Canalle della Giudecca 
został wzniesiony, według projektu architekta I. Gardelli, dom mieszkalny 
przy Fondamenta della Zattere (Ostrowski 1980, s. 165-166). Jego architektura 
swoim charakterem nawiązuje do historycznych budynków mieszkalnych We-
necji, ale operuje formami i materiałami nietradycyjnymi. Innym przykładem 
poszukiwania rozwiązań uwzględniających zabytkowe otoczenie jest budynek 
administracyjny I. N. A. I. L. (architekt G. Samoná) usytuowany przy placu 
S. Simeone (Ostrowski 1980, s. 165). Kompozycja fasady jest inspirowana ar-
chitekturą pałaców barokowych i klasycystycznych, ale zastosowane formy są 
współczesne.

Z pierwszych integracji architektury współczesnej i zabytkowej w skali 
jednego obiektu należy na pewno wymienić „rozbudowę ruin” katedry w Co-
ventry projektu architekta Sir B. Spencera (Kadłuczka 2000, s. 88-89). Prace nad 
projektem rozpoczęto na początku lat 50. XX wieku. Przyjęto zasadę pozosta-
wienia zniszczonej katedry jako trwałej ruiny, nadając jej znaczenie pomnika 
symbolizującego tragiczne zdarzenia z przeszłości. Do niej dostawiona zosta-
ła współczesna świątynia. Posiada ona wyraźne cechy gotyckie, takie jak np. 
wertykalność. Ten efekt pewnej harmonii starego z nowym został osiągnięty 
współczesnymi środkami.

Z upływem czasu realizacje operujące formami współczesnymi, których 
celem jest integracja z historycznym otoczeniem, pojawiały się coraz częściej. 
Większość uznanych w środowisku międzynarodowym współczesnych ar-
chitektów ma w swoim dorobku zrealizowane projekty o takim charakterze. 
Można wręcz mówić o modzie na adaptację i rozbudowę obiektów historycz-
nych oraz projektowanie w zespołach zabytkowych. Sytuacja ta jest w jakiś 
sposób wymuszona koniecznością zagospodarowania nieużytkowanych obiek-
tów zabytkowych. Dodatkowym argumentem wykorzystania zabytków jest 
nierzadko fakt, że znajdują się one w atrakcyjnych lokalizacjach. Przykłady 
realizacji współczesnych w kontekście zabytkowym można mnożyć. Obiektami 
historycznymi zajmują się pracownie, których wcześniejszy charakter działal-
ności nie wskazywałby na to. Np. pracownia Sir Normana Fostera, kojarzona 
z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i nowatorskimi formami, 
ma w swoim dorobku spektakularne realizacje, takie jak przebudowę gmachu 
Reichstagu w Berlinie i rewaloryzację British Museum.

Wprowadzenie form współczesnych do środowiska zabytkowego jest już 
od dawna powszechnym działaniem. Ocena konkretnych realizacji jest indy-
widualna i wynika z jakości przyjętych rozwiązań. Nie budzi też większych 
wątpliwości od strony doktrynalnej. W swej zasadniczej warstwie są one zgodne 
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z zapisami Karty Weneckiej, a więc, że „…, prace uzupełniające mają wywo-
dzić się z kompozycji architektonicznej i będą nosić znamię naszych czasów” 
(II Międzynarodowy…, s. 591).

Zabytek a architektura współczesna o formach 
historycznych

Nadal jednak widoczne są różne podejścia do problemu wprowadzania 
nowej architektury do środowiska zabytkowego. Jak zauważa Andrzej Toma-
szewski (1988, s. 150): „Współczesny architekt tworzący w środowisku zabytko-
wym musi wybrać jedną z trzech dróg: przeciwstawienie form nowoczesnych 
formom historycznym, wprowadzenie form neutralnych lub tzw. pastiszu”. 
Ostatni sposób działania, określony w tym przypadku pojęciem pastiszu, zakła-
da przy wprowadzaniu nowej architektury w kontekst zabytkowy operowanie 
formami zaczerpniętymi z architektury historycznej lub wręcz cytowanie form 
z przeszłości. Obiekty inspirowane formami historycznymi stosunkowo łatwo 
wpisują się w zabytkowy kontekst. Jednak przy takich realizacjach pojawiają się 
wątpliwości. „Jest to zasada trudna do zastosowania w praktyce, która oscyluje 
między zbyt dużą agresywnością form a produkowaniem pseudozabytków, 
przedrzeźniających nie tylko historyczne formy, lecz również historyczne tech-
niki budowlane” (Tomaszewski 1988, s. 150). Mimo wielu uwag krytycznych, 
ten sposób postępowania ma swoich zwolenników. Wydaje się, że mimo wątpli-
wości, także przynosi pozytywne efekty. Ponadto, stosunkowo łatwo uzyskuje 
akceptację odbiorców. Jak zauważa Bohdan Rymaszewski (1993, s. 234): „Mimo 
potępień historyków, powtarzanie i odtwarzanie form historycznych znajduje, 
prawie na całym świecie, społeczne zapotrzebowanie”.

Wacław Ostrowski zwrócił uwagę na uwzględnianie historycznych układów 
urbanistycznych w projektowaniu. Podaje także konkretne sposoby działań 
projektowych, które odwołują się bezpośrednio do cech kompozycyjnych ar-
chitektury zabytkowej, uznając jej kompozycyjną nadrzędność. Pisze np., że 
„nowa architektura powinna dostosować się do rytmu budynków zabytkowych 
oraz do charakterystycznych cech ich ukształtowania i kolorytu” (Ostrowski 
1980, s. 156). Podkreśla, że architektura współczesna raczej powinna pod-
porządkować się charakterowi historycznej zabudowy, niż podkreślać swój 
indywidualizm. Przytoczone wypowiedzi świadczą, że kwestia współczesnych 
uzupełnień w strukturach zabytkowych była niejednoznaczna, i wynikała nie 
tylko z zasad konserwatorskich, ale także z indywidualnych poglądów i uwa-
runkowań zewnętrznych. Mimo zgodności w zasadniczych kwestiach, takich 
jak np. ochrona wartości zabytkowych, charakter przyjmowanych rozwiązań 
może być i bywał różny.
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Odwołanie się we współczesnych realizacjach ulokowanych w strukturach 
zabytkowych do zasobów form historycznych przyniosło wiele pozytywnych 
rezultatów. W tym miejscu z przykładów zagranicznych można wymienić np. 
odtworzenie zabudowy ulicy Saalgasse we Frankfurcie nad Menem (Kadłuczka 
2011, s. 50-51). Samo miasto w czasie II wojny światowej w znacznym stop-
niu zostało zniszczone. Powojenne prace w historycznym centrum zakładały 
konsekwentną odbudowę w duchu współczesnym. Zachowano jedynie ocalałe 
z pożogi wojennej autentyczne elementy. Jednak po pewnym czasie pojawiające 
się wątpliwości co do prawidłowości przyjętej koncepcji odbudowy spowodo-
wały poszukiwanie innych rozwiązań, które w większym stopniu zachowałyby 
historyczny charakter ośrodka staromiejskiego. W ramach ograniczeń konkur-
sowych założono, że zabudowa będzie nawiązywać do historycznego pierwo-
wzoru. A więc efektem powinny być budynki mieszkalne z parterem o funkcji 
handlowej lub usługowej, w układzie szczytowym, o ustalonych gabarytach 
wysokościowych i uwzględniającym podział na działki. W efekcie powstała 
zabudowa, która próbuje nawiązywać swoją skalą i ogólnym charakterem do 
pierzei historycznej, bez powtarzania bezpośrednio form dawnych.

Warto też zwrócić uwagę, że w latach 70. i 80. swoją obecność w świecie 
architektury silnie zaznaczył postmodernizm, który w swej teorii i praktyce 
odwoływał się do historii. Naturalną konsekwencją umacniania pozycji post-
modernizmu w świecie architektury jest pojawienie się obiektów inspirowa-
nych historią w otoczeniu zabytkowym. Stosunkowo dobrze wpisywały się 
one w kontekst zabytkowy przez naturalne pokrewieństwo form architekto-
nicznych, czyli form historycznych z formami współczesnymi inspirowanymi 
historią. „Można stwierdzić, że koncepcje postmodernistycznej interwencji 
w historyczną substancję były jedną z uprawnionych metod na zachowanie 
klimatu miejsca, choć będąc bliskie mimetyzmowi, od którego odróżnia je 
ironia i dowcip, utrudniają odczytanie w miejskiej tkance śladów upływu czasu” 
(Węcławowicz-Gyurkovich 2013, s. 103).

Jako przykład wczesnych wpływów postmodernizmu może posłużyć zreali-
zowany w latach 1975-1977 w Zwolle (Holandia) projekt (arch. Aldo van Eyck 
i Théo Bosch), który obejmował renowację wielu budynków w zabytkowym 
centrum i dobudowanie zespołu mieszkaniowego składającego się z 21 biur 
i 75 domów. Nowe domy dostosowane zostały do istniejącej krętej siatki ulic. 
Ich architektura nawiązuje do tradycyjnych holenderskich wzorców – wąskie 
i wysokie elewacje w układzie szczytowym w stosunku do ulicy. Zerwaniem 
z tradycyjnym schematem były poziome ścięcia trójkątnych zwieńczeń fasad 
(Jencks 1987, s. 99).

Innym przykładem jest zespół budynków dla fabryki dywanów firmy Tem-
pleton w Glasgow, który został wzniesiony w latach 1897-1898 według projektu 
William Leipera. Jest to mniej znany obiekt architektury końcowej fazy histo-
ryzmu. W latach 1980-1986 firma Charles Robertson Partnership rozbudowała 
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i dostosowała zabytkowy budynek do nowej funkcji. W realizacji widać wpływy 
postmodernizmu, a przyjęte rozwiązania, wykorzystujące formy historyczne, 
uprawniają nawet do stwierdzenia „odrodzenia historycyzmu w sztuce ” (Toł-
łoczko 2015, s. 226).

Skutkiem zbyt dosłownego stosowania form historycznych przy rozbudowie 
obiektów z przeszłości lub wznoszenia nowych budynków w kontekście zabyt-
kowym, może być wrażenie istnienia tych form od wielu lat (Węcławowicz-Gy-
urkovich 2013, s. 104). Za przykład może posłużyć rozbudowa National Gallery 
w Londynie (arch.: R. Venturi, I. Rauch, D. Scott-Brown). W nowym budynku 
ważnym motywem było wykorzystanie porządków architektonicznych wzoro-
wanych na historycznym muzeum. Mimo tak bliskiego podobieństwa, nowa 
część odróżnia się od historycznej bardziej swobodnym operowaniem bryłą, 
oraz nieco inaczej, bardziej współcześnie opracowanymi fragmentami ścian. 
Londyńska realizacja należy do znanych nie tylko dzięki przyjętym rozwiąza-
niom, ale także przez lokalizację i autorstwo uznanych w świecie architektów, 
silnie związanych z nurtem postmodernizmu. Podobne w swojej zasadzie, ale 
skromne skalą i wypływające raczej z  innych inspiracji realizacje możemy 
odnaleźć na „peryferiach” architektury światowej. W Bielsku Podlaskim, nie-
wielkim mieście w województwie podlaskim, w latach 1987-1989 pochodząca 
z drugiej połowy XVIII wieku drewniana cerkiew została powiększona o część 
wschodnią. Do starego korpusu dobudowano trzy prezbiteria, wyraźnie czy-
telne w rzucie i wyartykułowane w bryle. Detal w nowej części był odbiciem 
detalu historycznego. Można powiedzieć, że integracja części starej i nowej na-
stąpiła przez wykorzystanie wspólnych form bryły, detalu oraz kolorystykę, nie 
zacierając jednak czasu powstania tej ostatniej. Stosunkowo swobodny układ 
brył części dobudowanej i zróżnicowanie ich wysokości, w subtelny sposób 
informuje o jej czasie powstania (Owerczuk 1996, s. 59-60).

W szerszym ujęciu omawianej problematyki, czyli w skali zespołu sta-
romiejskiego na gruncie polskim warto zwrócić uwagę na tendencję, która 
została zapoczątkowana w Elblągu. Odbudowa historycznego centrum w tym 
mieście to doskonały przykład połączenia współczesności z przeszłością w celu 
zachowania charakteru zabudowy historycznej. Na piwnicach pozostałych po 
zniszczonych w czasie wojny budynkach, a więc na historycznie ukształto-
wanych podziałach własnościowych, wznoszone są współczesne kamienice. 
Ich gabaryty nawiązują do dawnej zabudowy. Fasady są inspirowane histo-
rią, ale przyjęte rozwiązania architektoniczne są współczesne, choć starają się 
utrzymywać w charakterze epoki. Ten sposób postępowania otrzymał silną 
podbudowę teoretyczną. „Wykoncypowana dla Elbląga metoda retrowersji 
wywodzi się z rieglowskiego pojęcia «autentyzmu». Wyrazem tego jest fakt, że 
wszystkie materialne i niematerialne struktury na Starym Mieście są albo «ory-
ginałami z epoki», albo szczerze współczesne w swej formie i stylistyce. Drugą 
istotną cechą elbląskiego programu jest ścisłe podporządkowanie dodawanych 
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elementów zachowanym wartościom urbanistycznym i architektonicznym” 
(Lubocka-Hoffmann 2008, s. 248). Ten rodzaj postępowania przy odbudowie 
zespołów staromiejskich otrzymał nazwę retrowersji. W podobny sposób odbu-
dowy zniszczonych obiektów i zespołów zabudowy prowadzone są w Gdańsku, 
Szczecinie, Kołobrzegu, Głogowie i kilku innych miastach (Piątek 2011, s. 40-
57). Przy próbie oceny realizacji w duchu retrowersji należy wziąć pod uwagę 
sytuację wyjściową w postaci często prawie kompletnie zniszczonych zespołów 
zabytkowych. Trudno oczekiwać rozwiązań, które nie budziłoby wątpliwości. 
Prezentowane podejście daje możliwość zachowania niektórych dawnych war-
tości zespołu staromiejskiego, takich jak historyczny układ urbanistyczny, skala 
i charakter zabudowy. Proponowane rozwiązania są próbą pogodzenia bazy 
teoretycznej z praktyką w celu przynajmniej częściowego zachowania charak-
teru miejsca. Pewnych sprzeczności jednak nie da się pogodzić. A retrowersję 
„...można więc odczytywać jako próbę poszukiwania tożsamości, oparcia jej na 
historycznych fundamentach ze świadomością zerwania...” (Skolimowska 2013, 
s. 364). Dyskusja na temat zachowania wartości zabytkowych nie ogranicza się 
tylko do aspektu substancji materialnej i tradycyjnych zabiegów konserwator-
skich. Działalność w strukturach zabytkowych to także kreacja, która może 
w pewnym stopniu zastąpić nieistniejące zabytki. Dzięki temu, mimo braku 
autentycznych obiektów z przeszłości, możliwe jest zachowanie niektórych 
wartości posiadanych przez dawną zabudowę (Szmygin 2000, s. 267).

podsumowanie
Architektura jest zawsze w większym lub mniejszym stopniu odbiciem 

szeroko rozumianej rzeczywistości. Także konserwacja zabytków podlega ze-
wnętrznym uwarunkowaniom. Trudno zatem przewidzieć, jak w przyszło-
ści będą wyglądały wzajemne relacje architektury współczesnej i zabytkowej. 
Czynników jest zbyt wiele. Jak zauważa prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich: 
„Dyskurs o tym, jak powinny wyglądać obiekty najnowsze, sytuowane w hi-
storycznym kontekście trwa nadal” (Węcławowicz-Gyurkovich 2016, s. 14). 
Architektura współczesna operująca formami zaczerpniętymi z historii ma 
znaczący udział w rozwoju dialogu nowego z przeszłością.
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monument and modern Architecture on Historical 
forms

summary

The aim of the article is to outline the problems of integration of 
contemporary architecture inspired by historical forms with historical 
monuments, both in the scale of a single architectural object and the scale of 
an old town. Considerations include general background and brief descriptions 
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of the raised issues. The analysis confirms the importance of contemporary 
„historicising” architecture in the process of integrating new forms with 
historic structures.  

Key words: historical architecture, monument, adaptation of the 
monument.
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