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S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja jednego z ważniejszych rozdziałów historii architektury na Łotwie w XIX wieku.  
To wielowątkowe i wielonurtowe dziedzictwo, wzorem innych krajów europejskich, obejmuje dorobek w zakresie sztuki: neogotyku, 
neorenesansu z uwzględnieniem tzw. kostiumu francuskiego oraz neobaroku. Egzystujące na Łotwie historyzm (historycyzm)  
i eklektyzm wypada podzielić na dwa różne obszary, odmienne pod względem intensywności występowania różnych neostylów,  
na prowincji i w Rydze. Innymi słowy, neogotyk cieszy się zdecydowanie większą popularnością i uznaniem w architekturze 
krajowej niż w stołecznej Rydze. I na odwrót, neorenesans i jego filiacje wzbudzają w metropoli nad Dźwiną zdecydowanie 
większy podziw i szacunek. Przy jednoczesnym pluralizmie i różnorodności neostylów historyzmu na Łotwie dorobek architektury 
łotewskiej czyni ją znaczącym miejscem na mapie europejskiej kultury architektonicznej. Z uwagi na obfitość materiałów 
źródłowych autorka poświęciła uwagę głównie komparatystycznemu wyborowi wyselekcjonowanych przykładów architektury 
historyzmu na Łotwie z analogicznymi przykładami w Niemczech i w Polsce.
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A b s t r a c t

The aim of the article is to present one of the most important chapters of the history of architecture in Latvia in the 19th century. This 
multi-trend heritage, as in other European countries, covers the achievements in the field of art: Neo-Gothic, Neo-Renaissance 
including the so-called French costume and Neo-Baroque. In the historicism and eclecticism existing in Latvia two different areas 
distinctive in the intensity of various styles should be distinguished, i.e. prevailing in the country and that prevailing in Riga.  
In other words, Neo-Gothic is clearly more popular and admired in the national architecture than in Riga, the capital. And vice 
versa, Neo-Renaissance and its filiations arouse greater admiration and respect in the metropolis on the Dzwina river. With the 
pluralism and diversity of the neo-styles of historicism in Latvia, the achievements of Latvian architecture make it a significant 
place on the map of the European architectonic culture. Due to abundance of source materials the author focused her attention 
mainly on comparative selection of examples of the architecture of historicism in Latvia with analogous examples in Germany 
and Poland.
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Chlubą artystycznego dziedzictwa łotewskiego jest szeroko znana na kontynencie euro-
pejskim secesja ryska. Jedną z jej charakterystycznych cech jest skłonność ryskich twórców 
do tworzenia architektury przepojonej z jednej strony artystycznym nowatorstwem i poszu-
kiwaniem nowych rozwiązań estetycznych (Art Nouveau), a z drugiej strony – odzywały się  
na przełomie XIX i XX wieku nadal silne tendencje do socjokulturowych, najogólniej rzecz 
biorąc, postaw konserwatywno-zachowawczych. Inaczej rzecz ujmując, korzenie „sztuki no-
wej” na Łotwie (Lettland) tkwią głównie w stylowej spuściźnie dziewiętnastego wieku. Sece- 
sja trwała w Europie mniej więcej przez dwie dekady ówczesnej sztuki, pozostawiając, np.  
w Rydze, szereg dzieł o nieprzemijającej wartości, stanowiących kulturowo-historyczną kon-
tynuację tradycji i estetycznej więzi. W tym szczególnym sensie, mając na uwadze znamien- 
ne przykłady tego rodzaju sztuki, konstytuuje ona fundamentalny rozdział dziejów architektury 
na dziewiętnastowiecznej Łotwie i w Rydze samej1.

Historyzm europejski oraz jego amerykańskie i kolonialne mutacje posiadają bogatą i róż-
norodną kronikę owej niesłychanie złożonej epoki, którą wypełniał niezwykły etos. Erę histo-
ryzmu w architekturze otwiera pałac Strawberry Hill w Twickenham, zrealizowany w latach 
1749-1777 przez Horacego Walpole’a i Roberta Adama i Fonthill Abbey, Johna Williama Beck-
forda z lat 1796-1807. Natomiast w Niemczech neogotyk pojawia się nieco później, za spra- 
wą Domku Gotyckiego w Wörlitz, zbudowanego według koncepcji Georga Christopha  
Hesekiela w latach 1773-1813 oraz Neuener Tor w Poczdamie wzniesionej przez Johanna 
Gottfrieda Büringa w latach 1754-17552. Przytoczone przykłady rozpoczynają przeobraże- 
nia stylowe dotyczące oczywiście nie tylko neogotyku. Zachodziły one w drodze kontynu-
acji i nawiązywania do stylów historycznych minionych, przez ich aktywne odradzanie, bądź 
odtwarzanie, a niekiedy jedynie ich przywołanie. Przekształcenia artystyczne w historyzmie 
zachodziły w postaci kolejnych faz repetycji stylowych biegnących od oświeceniowego sen-
tymentalizmu (druga połowa XVIII wieku) przez epokę romantyzmu (od około 1820 do oko-
ło1850 roku), aż do pozytywizmu (od około 1850 do około 1900) oraz sztukę przełomu stuleci3.

Moda na sentymentalne i protoromantyczne zamki i zameczki, sztuczne ruiny i ogrody 
angielskie dotarła do większości krajów europejskich, nie wyłączając Polski i Rosji. Recep-
cja oddziaływania sentymentalnego protoromantyzmu na Łotwie nie zyskała specjalnie na 
znaczeniu w dziejach historii sztuki tego kraju. Wpływowe nowe gusta nie zmieniały baroku 
i rokoko, które towarzyszyły oświeceniu. Na Łotwie style te pozostawiły, głównie w Księstwie 
Kurlandzkim, szereg wspaniałych zabytków, z których najważniejszymi są pałac w Jełgawie 
(Mitawa, Mittau) oraz w Rundāle (Ruhental)4.

Wkrótce po zakończeniu epopei napoleońskiej i pojawieniu się Empire’u w latach dwu-
dziestych dziewiętnastego stulecia, rozpoczyna się ogromny triumf historyzmu i neoklasycy-

1 S. Grosa, Art  Nouveau  in  Rīga, Rīga 2003; R. Čaupale, Z. Tołłoczko, Secesja  i  modernizm  w  Rydze.  Pół  wieku 
architektury  łotewskiej  w  Rydze  –  perłą  europejskiego  dziedzictwa  kulturowego, Część I, U  progu  odzyskania 
suwerenności, Czasopismo Techniczne, z. 13-A, 2005.

2 Z. Tołłoczko, „Sen architekta” czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku, Studia i materiały, Kraków 2002, 
s. 20-22, 47-49; D. Dolgner, Historismus. Deutsche Baukunst 1815–1900, Leipzig 1993, s. 13-15.

3 P. Krakowski, Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku, Materiały 
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 1973, s. 23-36; Z. Tołłoczko, Główne 
nurty  historyzmu  i  eklektyzmu w  sztuce XIX wieku, Tom I, Architektura. Podręcznik dla studentów wyższych szkół 
technicznych, Kraków 2005, s. 9-11.

4 Z. Tołłoczko, Barok  i  rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy  i konserwacji, 
Wiadomości Konserwatorskie, nr 20/2006, s. 17-22; I. Lancmanis, Jelgavas  pils, Rīga 2006; Z. Tołłoczko, Barok  i 
rokoko na Łotwie.  Letnia  rezydencja  książąt Kurlandii  (pałac – muzeum) w Rundāle, Hybryda, Pismo Artystyczno-
Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLARD, nr 11/2008, s. 47-54; I. Lancmanis, Rundāle pils, Rīga 1994; idem, 
Rundāle palace, Rundāle 2005; Ernst Johann Biron. 1690–1990, Katalog der Ausstellung im Schloß Rundāle/Ruhental, 
Rundāle/Ruhental 1993.
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zmu5. Neoklasycyzm święcił na Łotwie szereg sukcesów, jak np. wielkopańska rezydencja 
w Mežotne, aczkolwiek nie zdobył takiej popularności jak historyzm reprezentowany przez 
różne neostyle6. Bardzo rzadko powstawały w tym kraju magnackie monumentalne założe- 
nia pałacowe, jak np. pałac w Łańcucie (przebudowa: Amand Bauqué i Albert Pio, 1889-1914; 
Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, 1912-1914). W przeważającej mierze typową archi-
tekturę szlachecko-ziemiańską reprezentowały średniogabarytowe rezydencje, które wzo- 
rem niektórych badaczy łotewskich, zyskiwały miano dworów (manors). W dziewiętnasto-
wiecznej architekturze polskiej dwory i dworki utrzymane były z reguły w stylu neoklasycy-
stycznym wywodzącym się jeszcze z tradycji stanisławowskiej. Rzecz prosta, nie obejmo-
wało to wyłącznie architektury neoklasycystycznej, która wzbogacona była głównie innymi 
neostylami7. Niezależnie wszakże od określenia funkcjonalno-stylowego architektury pałaco-
wo-dworkowej, dwór polski w XIX wieku był określonym zjawiskiem historyczno-kulturowym  
i społeczno-estetycznym, którego fons et  origo były: arystokracja (rzadziej już raczej), za-
można szlachta, ziemiaństwo – coraz częściej wywodzące się z warstw mieszczańsko-in- 
teligenckich8. Początek końca tego świata rozpoczyna się wraz z wybuchem I wojny świato-
wej i ze zmierzchem panującego wśród niektórych warstw światopoglądu – ostoi uświęconej 
wielowiekową tradycją, przekazywanego przez pokolenia. Wszelako zagłada „modernistycz-
nej wersji” feudalizmu w Polsce była li tylko prolongatą wydarzeń katastrofy we wrześniu  
1939 roku. Tymczasem jednak międzywojenne dwudziestolecie stało się przyczyną swoiste-
go fenomenu  architektonicznego rewiwalizmu w postaci nowoczesnego „stylu dworkowego”, 
którą to manierę reprezentowali między innymi: Kazimierz Tołłoczko, Rudolf Świerczyński, 
Jerzy Beill, Aleksander Raniecki, Władysław Klimczak, Romuald Miller, czy Paweł Wędzia-
golski9.

Przekrój społeczno-polityczny (aczkolwiek nie narodowościowy) na Łotwie, pozostają- 
cej w obrębie imperialnej Rosji, był podobny jak w Polsce. Atoli wraz z upadkiem Imperium  
i utworzeniem w 1918 roku niepodległej Łotwy zmieniły się diametralnie stosunki własnościo-
we w tym społeczeństwie. Nie było tamże osobliwego historycznego interludium, które mia- 
ło miejsce w odrodzonej Rzeczypospolitej. Inaczej sytuacja przedstawiała się w niepodleg- 
łej Republice Łotewskiej, w której, za sprawą radykalnej reformy rolnej w 1920 roku, runął 
ancien  régime reprezentowany przez arystokrację i szlachtę o średniowiecznej prowenien- 
cji. Wywodziły się one z potomków Kawalerów Mieczowych (Livonia Order), zakonu pow- 
stałego w 1202 roku z inicjatywy Teodoryka opata cysterskiego z Dünamünde, utworzonego 
przez biskupa  ryskiego Alberta von Buxhövden. Po sekularyzacji zakonu w 1561 roku tere- 

5 A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988, s. 245-290; J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, 
Warszawa 1987, s. 166-175; M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Tom 3, Wiek XIX i XX, Warszawa 1988, s. 7-136.

6 Z. Tołłoczko, Z  dziejów  klasycyzmu  na  Łotwie  na  przykładzie  pałacu  w  Mežotne, Czasopismo Techniczne,  
z. 14-A/2006, s. 115-132

7 T.S. Jaroszewski, O kilku propozycjach siedzib wiejskich z około roku 1880, [w:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko 
historyczne i kulturowe, Materiały II Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Kielce 6-7 kwietnia 1989, Warszawa 1990, s. 89-112; idem, Dwór  polski  tuż  przed  I  wojną  światową, [w:] 
idem, Od klasycyzmu do nowoczesności. O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 208-242;  
W. Braniewski, T.S. Jaroszewski, Marzenie  o  białym  dworze.  Rozważania  o  pałacach  i  dworach  powstałych  na 
Mazowszu  w  dwudziestoleciu  międzywojennym, [w:] Dwór  polski  w  XIX  wieku.  Zjawisko  historyczne  i  kulturowe, 
Materiały III Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce,  
20-22 maja 1993, Warszawa 1995.

8 J. Baranowski, Angielskie wzory w twórczości Bolesława Podczaszyńskiego, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku…, op. cit., 
s.183-197; Schlesische Schlösser und Paläste. Oppelner Land, Geschichte der Schlösser und Paläste. Geschichte der 
Familiengeschlechter. Legenden. Wappen, Opole 2000.

9 T.S. Jaroszewski, Koniec  feudalizmu?, [w:] idem, Od  klasycyzmu  do  nowoczesności…, op. cit., s.243-270;  
A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
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ny Inflant, Kurlandii i Latgalii, które wejdą w skład późniejszej Łotwy, zamieszkiwali w prze- 
ważającej mierze antenaci szlachty niemieckiej, którzy z czasem utworzą warstwę tzw. Niem-
ców bałtyckich (Bałtów), obejmujących swoim zasięgiem (przede wszystkim kulturowym) 
również część Estonii oraz Prus Wschodnich. Skomplikowane losy Łotwy obejmowały także 
wpływy na rozwój w tym kraju szlachty pochodzącej ze Szwecji, Danii i Polski. Jednakże 
od drugiej dekady dziewiętnastego stulecia na tych terenach panował niepodzielnie żywioł 
niemiecki10. Jest rzeczą oczywistą, że ów żywioł o niemieckiej orientacji nie dotyczył rdzen-
nie etnicznego, budzącego się do narodowego bytu, narodu łotewskiego. Elitę ówczesnego 
społeczeństwa tworzyła warstwa tzw. „baronów” posiadających większość majątków ziem-
skich, którzy jednocześnie byli jedną z najbardziej lojalnych ostoi caratu. Bałtowie piastowali 
najwyższe stanowiska w armii i flocie, wysokiej administracji oraz dyplomacji, a także pełni-
li zaszczytne godności na cesarskim dworze. Dostojeństwa te dostępne były wyłącznie dla 
szlachty rosyjskiej i szczególnie zasłużonej dla caratu szlachty wyznania protestanckiego, zaś 
wierność dynastii Romanowów i polityczne oddanie wobec Imperium szły w parze z kulturalną 
preponderancją w stosunku do Prus, Domu Hohenzollernów i naturalnych związków towa- 
rzysko-rodzinnych i obyczajowych ówczesnego grand monde. Przeminął ulotny czar histo- 
ryzmu i wraz z nieuchronną rewolucją 1917 i 1918 roku nastąpił czas przeszły dokonany „raju 
utraconego”. Dla tej sui genesis „umarłej klasy” – protoplastów legendarnego plemienia Li- 
wów, rozpoczęło się krótkie intermezzo – moratorium przed ostatecznym epilogiem feudali-
zmu na Łotwie w 1920 roku. Ofiarą owej reformy, między innymi, było faktyczne unicestwie-
nie tzw. majątku podworskiego wraz z niezliczonymi dziełami sztuki, rozmaitymi mobilami, 
wartościowymi pamiątkami przeszłości i bezcennymi archiwaliami. Miarą artystyczno-archi-
tektonicznej zagłady kultury łotewskich, estońskich i litewskich Bałtów była sowiecka kolek- 
tywizacja w 1947 roku. Historia owej nieistniejącej już dziś społeczności wraz z jej sztuką  
i architekturą tworzą znaczący przyczynek do społecznych annałów historyzmu europejskie-
go11.

Fundamentalnym dziełem opisującym i analizującym w dużej mierze zapoznaną 
(szczególnie w latach ZSRR) problematykę architektury pałacowo-dworkowej jest wydana  
w 1994 roku w Rydze monografia pióra Dainisa Bruģisa pt. Historisma pils Latvija, zawiera- 
jąca obszerne streszczenie anglojęzyczne nt. Summary of  the Monograph „Manor Houses 
of  the  Historicism  Period  in  Latvia”12. Niezastąpionym źródłem na temat architektury hi-Niezastąpionym źródłem na temat architektury hi-
storyzmu jest opracowanie autorstwa Heiza Piranga (Heincs Pīrangs) pt. Das  baltische  
Herrenhaus. Die  neuere  Zeit  seit  1850. Bd. III, Riga 193013. Z niego dowiadujemy się, iż 
na terenie Łotwy na początku lat dwudziestych odnotowano istnienie około 1500 zabytków  
w tym stylu pozostających w różnym stanie. Natomiast praca Dainisa Bruģisa zawiera  
około 300 przykładów tego stylu w tym kraju. Dla potrzeb niniejszego artykułu autorka wybrała 
szesnaście obiektów reprezentatywnych, dających przekrój neostylów obecnych w architek-
turze w XIX wieku. Sztuka i architektura historyzmu była na Łotwie (oczywiście mamy na 
myśli lata ZSRR) lekceważona lub co najmniej niedoceniana. Sytuacja zmieniła się około  
1970 roku, za sprawą J. Wasiliewa, Jānisa Krastiņša, E.A. Borisowej, Nadii Smoliny  

10 A. Bilmanis, A History of Latvia, Westport (UK) 1951; Poļu kultūras zīmes Latvijā/Śladami kultury polskiej na Łotwie 
(Levadvārdi/Słowo wstępne, Z. Tołłoczko), Rīga/Riga 2007; H.H. Kirst, Moje Prusy Wschodnie, Warszawa 1995.

11 H. Fillitz, Der Traum vom Glück. Das Phänomen des europäischen Historismus, [w:] Derd Traum vom Glück. Die Kunst 
des Historismus in Europa, H. Fillitz, W. Telesko (hgs.), Wien-Münich 1997, s. 15-25.

12 D. Bruģis, Historisma pils Latvija, Rīga 1996; idem, Historisma Laikmets. Māksla historisma periodā 19. gs. otrā puse, 
[w:] Latvijas Mākslas Vēsture, L. Bremša, A. Brasliņa, D. Bruģis, S. Pelše, I. Pujāte (red.), Rīga 2002, s. 195-211; 
Heinrich Hübsch 1795-1863. Der große Baumeister der Romantik, Karlsruhe 1983.

13 H. Pirang, Das baltische Herrenhaus, Bd. 3, Hannover-Döhren 1976-1979 (wyd.3); A. Kamphausen, Gotik ohne Gott. 
Ein Beitrag zur Deutung der Neugotik und des 19. Jahrhunderts, Tübingen 1952.
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i Alexandra Riabuszina oraz innych uczonych skupiających grono kontynuatorów słynnej  
inicjatywy, głównie Nicolausa Pevsnera, dzięki któremu zrealizowano szeroko znane kon- 
ferencje badawcze w Monachium i na zamku Anif w Szwajcarii w 1963 roku, za przyczyną 
których historyzm jako styl stał się międzynarodowym fenomenem zyskującym rangę nau- 
kową i artystyczny prestiż14. Wszelako niezależnie od osiągnięć teoretyczno-badawczych, 
stan badań w kwestii tej problematyki pozostaje różny od tego na łotewskiej prowincji  
i stołecznej Rydze. W tej ostatniej cieszą bogate archiwalia i zasobne biblioteki dające wie-
dzę o architekturze municypalnej. Natomiast przeważnie, skutkiem dwóch wojen świato- 
wych, ogólny stan architektury rezydencjonalnej (Herrenhaus) jest rozpaczliwy, zaś zasoby 
archiwalne przedstawiają się nader skromnie. Zachowana dokumentacja dotycząca pała- 
cyków i dworów nie pozwala z reguły na ustalenie autorstwa dzieł, bądź to wskazuje ona  
na architektów bardzo mało znanych. Z podobnych względów przeważnie czas powstania 
interesujących nas obiektów został ustalony w przybliżeniu z nielicznymi wyjątkami prac  
autorów o niemieckiej renomie.

Przegląd architektury rezydencjonalnej na ziemiach łotewskich rozpocząć przeto wypa-
da od Friedricha Augusta Stülera, ucznia i współpracownika Karla Friedricha von Schinkla, 
wybitnego eklektyka posługującego się swobodnie zarówno repertuarem form klasycznych  
i renesansowych, jak neogotyckich15. Był on autorem ponad stu realizacji, wśród których wy-
mienić należy szczególnie te utrzymane w duchu neogotyckim, a zwłaszcza interesujący nas, 
a zaprojektowany przez Stülera, pałac Vecauces (Alt-Autz), wzniesiony w latach 1839-1843. 
Niestety plany budowli nie zachowały się16. Bryła budowli oparta jest na założeniu asyme- 
trycznym,  z  jedną  oktagonalną  wieżą.  Uznaje się, iż obiekt ten jest czymś w rodzaju prototy-

Il. 1. Pałac Vecauces F.A., Stüler, 1839-1843

Ill. 1. Palace Vecauces F.A., Stüler, 1839-1843

14 Historismus  und  bildende  Kunst.  Vorträge  und  Discussion  im  Oktober  1963  in  München  und  Schloss  Anif, [w:]  
Studien  zur  Kunst  des  neunzehnten  Jahrhunderts, München 1965, Bd. I, Forschungsunternehmen  der  Fritz  
Stiftung; C. Mignot, Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994, s. 67 i n.; G. German, Neugotik. Geschichte ihrer 
Architekturtheorie, Stuttgart 1974.

15 E. Börsch-Supan, D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüler. 1800-1865, München 1997.
16 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 264.
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powego założenia, którego wzorem może być zamek Babelsberg, K.F.von Schinkla w Pocz-
damie, bądź zamek Göhren, Friedricha Hitziga17 (il. 1). Rezydencjom neogotyckim popular- 
ności, w całej niemal Europie, przydawała atmosfera romantycznych uniesień, których pod-
nietą była literatura grozy i niesamowitości, w dużej mierze stworzona przez sir Waltera  
Scotta, animatora historyzmu romantycznego. W Polsce gatunek ten naśladowała na po- 
czątku XIX wieku hr. Anna Mostowska.

Wprawdzie słusznym jest, utrzymywany także przez D. Bruģisa, pogląd, iż do jednego  
z najwybitniejszych dzieł neogotyku w Polsce zaliczyć można pałac hr. Ludwika Paca w Do-
wspudzie (1820-1823) zaprojektowany przez Henryka Marconiego, atoli najczęściej spo-
tykanym rozwiązaniem są na Łotwie zameczki asymetryczne, ozdobione jedną wieżą, jak  
np. zamek w Cēsu (Wenden), zbudowany w 1777 roku, przebudowany dla Karla Eberharda 
Grafa von Sieviers, który to obiekt nabrał ostatecznego kształtu w XIX wieku i przywodzi  
na myśl podobne rozwiązania, jak choćby zameczek w Opiniogórze hr. Krasińskich z około 
1828 roku (atrybowany przez H. Marconiego) (il. 2). Wśród właścicieli dóbr Cēsu wymie- 
nia się również potomka szlachty inflanckiej, hr. Jakoba Johanna Sieviersa, generała-majora 
i ambasadora Katarzyny II w Warszawie. Notabene przykładów powikłanych losów polsko-
-łotewskich wymienić można bez liku.

Il. 2. Zamek Cēsu, 1777, Przebudowa w XIX w.

Il. 2. Castle Cēsu, 1777, Rebuilding XIX c.

Innym dla odmiany przykładem jednowieżowych zameczków w tym kraju może być posia-
dłość Lizumy (Lysohn), własność barona Ottona Johanna Gottlieba von Wolffa. Dwukrotnie 
przebudowywany w latach 1854-1864 obiekt ten uznaje się za jeden z najbardziej liczących 
się przykładów stylu Tudorów w architekturze niemieckich Bałtów18 (il. 3). Styl Tudorów miał 
w północnej Europie wiele odmian, ale w przeważającej mierze na kształt tej architektury 
wpłynęły indywidualności von Schinkla i Stülera. Zwłaszcza ten ostatni reprezentuje zgrab-
ne połączenie stylu ostrołukowego (Spitzbogenstil) ze stylem arkadowym (Rundbogenstil). 

17 A. Grisebach, Karl Friedrich Schinkel, Leipzig 1924; Z. Tołłoczko, „Sen architekta”…, op. cit., s. 74 i n., 149 i n.
18 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 266.
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Wprawdzie architektura sakralna na Łotwie nie jest przedmiotem zainteresowania niniejsze-
go artykułu, należy mimo wszystko, mając na uwadze kontekst stylowy, wspomnieć przy-
kład owego neogotyku angielskiego, którym może być przebudowa warszawskiej katedry  
św. Jana, wykonana w latach 1836-1840 przez Adama Idźkowskiego. Niesłychanie specy-
ficzna wersja neogotyku angielskiego, niezależnie od perpendykularyzmu i łuku ostrego, 
utrzymującego charakterystyczny wertykalizm widoczny jest w wieży zachodniej katedry19. 
Atoli, niezależnie od tych czy innych mutacji neoangielskich wariantów dziewiętnastowiecz- 
nej interpretacji stylu Tudorów, jego fundamentem pozostaje horyzontalizm kompozycji bry-
ły wraz z dekoracyjnością sterczyn, jak np. wieżyczki zastępujące dawne pinakle, zdobione 
wyrazistymi krenelażami; charakterystyczne (często skręcone wokół osi) wysokie kominy  
o analogicznym do wieżyczek wystroju.

Il. 3. Dwór Lizumy, 1836, przebudowa 1854-1864

Ill. 3. Mansion Lizumy, 1836, rebuilding 1854-1864

19 T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998, s. 325-327; K. Stefań-
ski, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005, s. 80.
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Kolejnym przykładem swoistej typologii quasi – stylu Tudorów może być pałac Gārsene 
(Garssen) pochodzący z około 1856 roku. Autora projektu nie udało się jak dotąd ustalić. 
Natomiast wiadomo, że właścicielami dóbr i pałacu była rodzina baronów von Budberg, sze-
roko znanej w kręgach dyplomacji oraz w sferach dworskich, a nawet literackich, stołecznego 
Petersburga (il. 4). Innym obiektem doniosłym dla historii architektury w XIX wieku na Łotwie,  
a w którym daje znać splądrowanie wielu cennych zabytków, miały miejsce również za sprawą 
rewolucji w 1905 roku. Niektórzy uczeni łotewscy przekonują, iż straty jakie poniosła sztuka 
łotewska na prowincji w 1905 roku są bardziej bolesne, niż te, które  dotknęły obie wojny 
światowe. Trudno się zatem dziwić, że wspaniały przykład tej architektury jakim jest pałac 
Jaungulbene (Neu-Schwanenburg), wzniesiony w 1878 roku, odczuwa dramatycznie brak 
stosownej dokumentacji, nie znamy nawet nazwisk fundatorów obiektu20 (il. 5). A tymcza- 
sem widać uderzające stylowe pokrewieństwo pałacu Jaungulbene z pałacem w Kórniku, 
zbudowanym przez K.F. von Schinkla w latach 1843-1860, dla hr. Tytusa Działyńskiego,  
mającego wykształcenie techniczne, anglomana, który odbył liczne podróże studialne na 
Wyspy Brytyjskie i odwiedził wiele niemieckich zamków wzniesionych w podobnej manie-
rze21. Fascynacja Anglią i Szkocją w architekturze neogotyckiej (najczęściej stylem Tudorów)  
trwała aż do początków XX wieku. Znakomitym przykładem owych anglosaskich tradycji  
jest bodajże najmłodsza budowla Hohenzollernów, pałacyk Cecilienhof, noszący znamio- 
na tradycji tudorowskich, wystawiony w Poczdamie w latach 1913-1917 za sprawą Paula 
Schulze-Naumburga22. Pałacyk ten, zachowując właściwości modelowe neogotyku, przypo-
mina jednocześnie o swoistym kosmopolityzmie stylowym, co się osobliwie tyczy neostylu 
Tudorów. Cecilienhof stał się świadkiem słynnej Konferencji Poczdamskiej w 1945 roku pod-
czas, której mocą art. nr 46 uchwały Alianckiej Rady Kontroli, nastąpiła likwidacja państwa 
pruskiego. Był to signum temporis nieodwracalnych zmian geopolitycznych i zarazem zna-
mienne requiem dla historyzmu. A jeszcze tak niedawno utrzymywała się, przynajmniej so-
cjokulturowo, szczególnego rodzaju solidarność i przywiązanie wobec międzynarodowej tra- 
dycji arystokratycznej i wierności obyczaju, uświęconego zwyczajowym rytuałem. Jednym  
z przykładów owej kosmopolitycznej estetyki może być zamek Balmoral w Szkocji, wybudo-
wany za sprawą królowej Wiktorii i księcia małżonka Alberta z dynastii Sachsem – Coburg  
und Gotha, w stylu neogotyku angielskiego i zaprojektowany (ukończony w 1852) przez  
Williama Smitha. Książę Albert był nie tylko wpływowym politykiem, ale również wielkim  
miłośnikiem architektury historyzmu. Kształt i urządzenie wnętrz zamku Balmoral należy 
przypisać między innymi właśnie jemu. Wszelako jego najznakomitszym dziełem jest zes- 
pół gmachów parlamentu londyńskiego, którego architektami byli Charles Barry i Augustus 
Welby Northmore Pugin. Imponujący do dziś symbol Wielkiej Brytanii zrealizowany został  
w latach 1836-185223. Nade wszystko za sprawą artystycznego i politycznego mecenatu księ-
cia Alberta. Był on również inicjatorem jednej z najsłynniejszych wystaw światowych czyli tej 
w Londynie w 1851 roku, której ozdobą był Crystal Palace, skonstruowany przez Josepha 
Paxtona24.

20 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 266.
21 K. Stefański, op. cit., s. 66-68; T. Chrzanowski, op. cit., s. 319; T.S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich w Polsce, 

Warszawa 1981.
22 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, s. 294.
23 A. Barry, Memoire of the Life and Works of Sir Charles Barry, London 1867 (reprind: London 1970); M. Trappes-Lomax, 

Pugin, a Medieval Victorian, London 1932.
24 G.F. Chadwick, The Works of Sir Joseph Paxton, London 1961.
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Il. 4. Pałac Gārsene, 1856

Ill. 4. Palace Gārsene, 1856

Il. 5. Pałac Jaungulbene. 1878

Ill. 5. Palace Jaungulbene. 1878
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Owe wzajemne związki historii i historyzmu w wydaniu neogotyckim mogą doskona-
le ilustrować, np. zamek Balmoral, zamek Babelsberg w Poczdamie (wyraźnie utrzymany  
w manierze tudorowskiej) – wystawiony przez K.F. von Schinkla, Ludwiga Persiusa i Johanna 
Heinricha Stracka w latach 1834-1835 i 1844-1849 oraz zamek Stolzenfels koło Koblencji, 
autorstwa Johanna Claudiusa von Lassaulxa, K.F. von Schinkla i F.A. Stülera, wzniesiony  
w latach 1823-1847. Koniec tych estetyczno-artystycznych i asocjacyjno-emocjonalnych 
relacji prezentuje w pewien sposób anegdota o ostatnim już cesarzu Niemiec i królu Prus, 
Wilhelmie II, wnuku królowej Wiktorii, powszechnie znanym jako enfant  terrible wszystkich 
europejskich monarchów. Kiedy wybuchła tzw. Wielka Wojna, brytyjska dynastia sasko-ko- 
burska zmieniła nazwę na windsorską. Tę wieść Kaiser postanowił skomentować ze swoim 
specyficznym poczuciem humoru, iż od tego momentu uczęszczać będzie wyłącznie na słyn- 
ną komedię Williama Shakespeare’a, pod nowym tytułem: Wesołe  kumoszki  z  Sachsen- 
-Coburg  und  Gotha. Ten konserwatywny imperator zdradzał skłonność do żartobliwego  
usposobienia, nazywając ekspresjonistyczne prace Oskara Kokoschki „estetyczną obrazą 
majestatu”.

Wróćmy wszakże do wspólnego dla arystokracji w XIX wieku kultu średniowiecza i ro-
mantyczno-feudalnej mitologii historycznej. Na terenach ziem Polski, podzielonej przez trzy 
rozbiory, wykazuje ona porównywalny etos i mistykę historyzmu, a szczególnie neogotyku. 
Takie predestynacje udowadnia komparatystyka wybranych przykładów w architekturze pol-
skiej w tym stylu, z których wymienić można: Rokosowo (dla hr. Józefa Mycielskiego), arch. 
F.A. Stüler, 1849-1854; Zagórzany (dla hr. Tadeusza Skrzyńskiego), arch. Franciszek Maria 
Lanci, 1834-1839; Stara Wieś (dla hr. Sergiusza Golicyna),arch. nieznany, 1843, wnętrza  
Bolesław Paweł Podczaszyński, 1859-1862; Kossów-Mereczowszczyzna (dla hr. Wandalina 
Pudłowskiego), arch. Franciszek Jaszczołd, 1838; Jabłonowo (dla Stefana Narzyńskiego), 
arch. F.A. Stüler, 1854-1859; Lwów, pałac Turkułłów-Comello, arch. nieznany, około 1840; 
Wilno, pałac doktora Hilarego Raduszkiewicza, arch. arch. Julian Januszewski, Stanisław 
Krajewski, 1894-1896; Piekary (dla Alfreda Milewskiego), arch. Filip Pokutyński, 1857-1865; 
Jabłoń (dla hr. Tomasza Zamoyskiego), arch. arch. Ferdynand Fellner, Hermann Helmer, 
1904-190525. Ten ostatni dla odmiany obiekt należy do nielicznych już przykładów neogoty-
ku, szczególnie w obliczu ówczesnych triumfów secesji. Natomiast innym przeznaczeniem  
historycznym była przebudowa w duchu neogotyckim w latach 1834-1836 pałacu w Dziko- 
wie, wykonana przez F.M. Lanciego dla rodziny hrabiów Tarnowskich. Jeden z właścicieli 
Dzikowa, hr. Zdzisław Tarnowski, zasłynął raczej niechlubną sprzedażą w 1910 roku obra-
zu Lisowczyka pędzla Rembrandta. Prawdopodobnie dzięki otrzymanym środkom udało się 
odbudować pałac w 1927 roku (arch. Wacław Krzyżanowski). Tę raczej nieudaną i pseudo-
neobarokową ponowną przebudowę uznać można  za swego rodzaju pendant „końca feuda-
lizmu” w II Rzeczypospolitej, jak to trafnie ujął Tadeusz Stefan Jaroszewski26.

Z dziejami związków polsko-łotewskich wiąże się pałac Veclašu (Alt-Lassen  oder  
Tyzenhaus) pochodzący z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, którego architektem był praw-
dopodobnie Wilhelms Neimanis, autor kilku obiektów sakralnych. Pałac ten żywo przypo- 
mina zameczek Villa Solms w Hanowerze, wykonany w latach 1862-1863 przez Edwina  
Opplera. W podobnej estetyczno-artystycznej atmosferze nasuwającej skojarzenia z neo- 
gotykiem bałtyckim, zaprojektowano właśnie pałac Veclašu. Zabytek ten powstał dla hr.  
Przeździeckiego  w  wyniku  rodowych  koligacji  z  potężną  ongiś  na  Litwie familią Tyzenhau-

25 K. Stefański, op. cit., passim; T.Chrzanowski, op. cit., passim; M. Brion, Kunst der Romantik, München-Zürich 1960;  
D. Dolgner, op. cit., s.26-28; Z. Tołłoczko, Główne nurty, op. cit., s. 122-144.

26 T.S. Jaroszewski, Koniec  feudalizmu?, op. cit.; K. Kuśnierz, Tarnobrzeg. Historia  rozwoju przestrzennego, Kraków 
1999.
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Il. 6. Pałac Veclašu, W. Neimanis (?), ostatnia dekada XIX w.

Ill. 6. Palace Veclašu, W. Neimanis (?), last decade XIX c.

sów, wśród których najbardziej znanym, za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatow- 
skiego, był Antoni Tyzenhaus – podskarbi nadworny litewski27 (il. 6).

Innym znowu exemplum stał się neogotycki pałac hr. Nicolausa von Korffa w Priekule  
(Preekuln), zbudowany w latach 1887-1888 przez Maksa Paula Berči z Liepāja (Libau,  
Lipawa). M.P. Berči zaprojektował między innymi wystawiony w kurlandzkiej Lipawie, w mod-
nym już wówczas eklektyzmie, gmach gimnazjum z 1884 roku, który to obiekt jest ciekawym 
świadectwem zawiłej przeszłości Polski i krajów nadbałtyckich. Do gimnazjum w Lipawie 
uczęszczali: Gabriel Narutowicz – przyszły prezydent RP, Stanisław Narutowicz – sygna-
tariusz aktu niepodległości Litwy w 1918 roku, Antanas Smetona – prezydent Republiki Li-
tewskiej i inni. Ta wspomniana już reprezentacyjna rezydencja nosi charakterystyczne zna- 
miona kostiumu neogotyckiego, w którym znać neośredniowieczny rewiwalizm historyczny, 
ugruntowany przez tendencje neoromantyczne stojące w silnej opozycji wobec pozytywiz- 
mu. Wyrazem owego neoromantyzmu może być, oczywiście uwzględniając toutes propor-
tions  gardées, zamek Neuschwanstein koło Füssen, arch. arch. Christian Jank, Eduard  
Riedel i Julius Hofmann, z 1868-1892. Ten niezwykły zabytek związany jest nierozerwal- 
nie z twórczością Ryszarda Wagnera i jego królewskiego mecenasa Ludwika II Bawarskiego, 
który fascynował się nie tylko romantyczną mediewistyką, ale również neobarokiem i neoro-
kokiem. Notabene R. Wagner był w latach 1837-1839 kapelmistrzem Niemieckiego Teatru 
Muzycznego w Rydze28 (il. 7).

I ostatnim już z cyklu wybranych przykładów neogotyckich rezydencji w stylu Tudorów, 
cieszących się bodaj największym wzięciem, jest pałacyk Vecsaliena (Alt-Sallensee), z oko-

27 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 60, 65-66, 280; D. Dolgner, op. cit., s. 85-86.
28 D. Bruģis, Historisma  pils…, op.cit., s. 63-65, 267, 273; I. Lancmanis, Architekturgeschichte  des  Historismus  in  

Lettland, [w:] Die Bautätigkeit der Architektenfamilie Bertschy auf dem Lande, Bad Homburg 1987; D. Dolgner, op. cit., 
s. 104-105; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga. The Complete Guide to Architecture, Rīga 2004, s. 33, 179.
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ło 1870 roku, których właściciel i autor projektu pozostają nie ustaleni. Przypomina do złu- 
dzenia Gotisches Haus, G.Ch. Hesekiela, który spina niejako wspólną klamrą przeszło stu- 
letnie doświadczenie tego genre’u29 (il. 8).

W panoramie dzieł architektury doby historyzmu na Łotwie pozostaje kluczowa dla  
jej ewolucji rezydencja Bīriņu (Koltzen). Właścicielem pałacu był August von Pistohlkors, wy-
bitny  znawca  sztuki  i  kolekcjoner.  Pałac  powstał  w latach 1857-1860, na podstawie planów 

Il. 7. Pałac Priekule, M.P. Berči, 1887-1888

Ill. 7. Palace Priekule, M.P. Berči, 1887-1888

Il. 8. Dwór Vecsaliena, Około 1870

Il. 8. Mansion Vecsaliena, Circa 1870

29 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 63,71,267; Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., 122-156; Neostile. Kunst in 
der zwieten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1979, s. V-XXXIII; J. Zilgalvis, Neogotika Latvijas arhitektūrā, Rīga 
2005; J. Massey, S. Maxwell, Gothic Revival, New York–London–Paris 1994.
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Friedricha Wilhelma Hessa i zdaniem Dainisa Bruģisa obiekt ten uznaje się jako wyraz kom-
promisu pomiędzy neogotykiem a stylem arkadowym (Rundbogenstil). Owa konsensualna 
wersja neorenesansu przy okazji pałacu Bīriņu przypomina o swoistej manierze, a nawet 
tradycji mariażu neoklasycyzmu i neorenesansu wzbogaconych obficie elementami neo- 
gotyckimi, uprawianych przez, między innymi, K.F. von Schinkla i Leo von Klenze, w pew- 
nym sensie Heinricha Hübscha, Friedricha von Gärtnera, czy Gottfrieda Sempera. Tego 
rodzaju eklektyczne reminiscencje neostylowe wywołuje refleksja nad pałacem Rembate  
(Ringmundshof) powstałym w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Niestety właściciel i bu-
downiczy tego interesującego zabytku pozostają anonimowymi. Nieco więcej o rzadkim na 
Łotwie i w Polsce fenomenie wiązania pospołu neogotyku i neoklasycyzmu dowiadujemy się 
w związku z kojarzącym się z Rembate pałacem w Czerwonogrodzie (w dawnym powie- 
cie zaleszczyckim), własności Ponińskich, wystawiony po roku 1820, przez Franciszka Bau-
mana30 (il. 9, 10).

Il. 9. Pałac Bīriņu, F.W. Hess, 1857-1860

Ill. 9. Palace Bīriņu, F.W. Hess, 1857-1860

Dziewiętnastowieczna architektura na Łotwie, utrzymana w guście neorenesansowym 
cieszyła się relatywnym, w stosunku do Rygi, powodzeniem w kręgach arystokratyczno-
-ziemiańskich łotewskiej prowincji. Względnym uznaniem tego neostylu było, niepozbawio-
ne rzecz oczywista, upodobanie do kontynuacji odtwarzania dawnych wzorów, tym razem 
jednak traktowanych bardziej pragmatycznie i utylitarnie niż nostalgiczno-afektacyjnie. Inny-
mi słowy, niezależnie od rodzaju budownictwa podyktowanego okolicznościami krajobrazo- 
wo-urbanistycznymi, neorenesans na prowincji łotewskiej nadal utrzymywał nastroje bardziej 
romantyczne niż racjonalistyczne.

Przeto nie budzi zaskoczenia recepcja zrealizowanych w klimacie tradycji von Schinkla  
i jego uczniów, rezydencji przypominających typ willi włoskich, których odpowiednikiem  
może być Villa Berg w Stuttgarcie, zaprojektowana przez Christiana Friedricha Leinsa  

30 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 72, 89, 90, 97, 268, 271, 278, 280; O. Hederer, Leo Von Klenze – Persönlichkeit 
und Werk, Münch 1981; Z. Tołłoczko, “Sen architekta”…, op. cit., s. 60-89; D. Watkin, Historia architektury zachodniej, 
Warszawa 2001, s.356-419; K. Stefański, op. cit., s. 60-61.
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w latach 1846-1853 oraz Villa Meyer w Dreźnie, projektu Georga Hermanna Nicolai z 1867- 
-1869, a także Villa Rosa w Dreźnie, Gottfrieda Sempera z 1839 roku. Ich najwybitniej- 
szym przykładem, spośród licznych innych, na gruncie łotewskim, może być pałac Višķu  
(Wyschi), przebudowany w 1878 roku. I ponownie napotykamy kolejną trudność w postaci 
braku dokumentacji o tym wartościowym zabytku, łączącym w sobie elementy willi toskań- 
skiej i stylu arkadowego31 (il. 11).

Il. 10. Zamek Rembate, Około 1860

Ill. 10. Castle Rembate, Circa 1860

Il. 11. Dwór Višķu, Przebudowa 1878

Ill. 11. Mansion Višķu, Rebuilding 1878

31 D. Bruģis, Historisma  pils…, op. cit., s. 101-103, 271; D. Dolgner, Der  Rundbogenstil.  Ein  Versuch  der  
architektonischen  Erneuerung  im  19.  Jahrhunderts, [w:] Wissensch.  Zeitschr.  Der  Hochschule  für  Architektur  
und Bauwesen Weimar, 27, 1980, H. 4, s. 199-210; Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 185-225; D. Dolgner, 
Historismus…, op. cit., s. 93-95.
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Z kolei względnym powodzeniem sfer ziemiańskich stawiających nowe siedziby, cieszyła 
się inna odmiana neorenesansu, jaką był tak zwany „kostium francuski” w architekturze. Kil-
ka reprezentatywnych przykładów tej maniery świadczy o tamtejszej modzie, która sięgnęła 
wpływów nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, mimo że po 1870 roku polityczne sto-
sunki niemiecko-francuskie uległy nie tylko kulturalnej polaryzacji, czego dowodem może być 
pałac von Donnersmarcków w Świerklańcu wystawiony dla markizy de Païva-Donnersmarck, 
zaprojektowany w latach 1864-1876 przez Hektora Martina Lefuela. Dobrym przykładem te- 
go genre’u, mając na myśli architekturę bardziej rezydencjonalną niż pałacową, może być 
siedziba hr. Alfreda i Marii z Sanguszków Potockich we Lwowie, zrealizowany w roku 1880, 
podług planów Juliana Cybulskiego i Ludwika d’Auvergne. Łotewskim, atoli prowincjonalnym 
odpowiednikiem do architektury w duchu francuskiego renesansu, jest pałac Stāmeriena 
(Stomersee) ufundowany za sprawą rodziny von Wolffów, dzieło nieznanego autora, powsta-
łe między 1870 a 1880. Innym przejawem kostiumu francuskiego w architekturze może być 
porównywalny z rezydencjami w Višķu oraz w Stāmeriena, pałac w Niewodnikach (Niewod-
nik), przebudowany w latach 1870 dla Juliusa von Wichelhaus. Dość spóźnionym przykła- 
dem antecedencji kostiumu francuskiego, pochodzącym z początków XX wieku, jest pałac 
rodziny Creţulescu w Bukareszcie, wystawiony przez Petra Antonescu32 (il. 12).

Il. 12. Palace Stāmeriena, 1870-1880

Ill. 12. Palace Stāmeriena, 1870-1880

Doniosłym ogniwem w cyklu rozwojowym historyzmu łotewskiego jest neorenesans pół-
nocny, kojarzony na ogół z renesansem niderlandzkim. W kraju, u ujścia Dźwiny, inspira-
cją tego gatunku była architektura wiążąca się z walorami pejzażowo-geofizycznymi, który-
mi odznaczały się, jakże podobne do łotewskich – Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia. Rzec 

32 D. Bruģis, Historisma  pils…, op. cit., s. 118, 121, 282; T.S. Jaroszewski, Kostium  francuski  architektury  polskiej  
2 połowy XIX w. [w:] Od klasycyzmu do nowoczesności…, op. cit., s. 50-72; Ł.M. Sadowski, „Kostium  francuski”  
a architektura rezydencjonalna polskiej arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864-1914, Warszawa 2006; Schlesische 
Schlösser…, op. cit., s. 94, 95.
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można, używając współczesnego języka, charakteryzowały się swoistym wernakularyzmem,  
który manifestował się, jak to było w zwyczaju w kulturze historyzmu, zamiłowaniem do ar-
tystyczno-wyobrażeniowej kreacji na pograniczu fantazji i realnej projekcji. Taki bajkowy 
świat neogotycki Neuschwanstein odnajdujemy w Bawarii i niejako na przeciwległym brzegu 
znajdujemy w neorenesansowym zamku Schwerin w Meklemburgii, wyczarowanym przez  
Georga Adolpha Demmlera i F.A. Stülera w latach 1845-1858. Podobnym do dzieła Demmlera 
i Stülera jest urzekający  zamek w Mosznej (Moschen), praca anonimowego architekta, po-
wstała w latach 1896-1914 dla junkiersko-przemysłowej rodziny von Thiele-Winckler. Jednak-
że w ówczesnej dziewiętnastowiecznej rzeczywistości północno-europejskiej i w większości 
protestancki etos upodobał sobie architekturę bardziej umiarkowaną i powściągliwą nie tyl- 
ko dla budownictwa rezydencjonalnego, ale i reprezentacyjnego oraz użyteczności publicz- 
nej. Przypomnieć tedy należy chociażby gmach Collegium Minus, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (d. Pruska Akademia Królewska), arch. Edward Fürstenau, 1905- 
-1910 bądź, wzniesione w Bytomiu: gmach sądu powiatowego, arch. Paul Jackisch, 1858- 
-1862 oraz budynek poczty, arch. K. Fischer, 1908; niemiecka książnica w Lipsku, Heinri-
cha Kaysera i Karla von Großheima, 1886-1888 i last, not least – wykazującym niesłychane  
pokrewieństwo stylowe, mającym wręcz charakter precedensowy z zamkiem Schwerin – 
gmachem Ratusza w Hamburgu, Johannesa Grotjana, Martina Hallera, Bernharda Hansena, 
Wilhelma Hausera, Lamprechta, Hugo Stammana i Gustava Zinnowa, z lat 1887-189733.

Z kilku przykładów łotewskiego, a zarazem nadbałtyckiego, neorenesansu wymienić ko-
niecznie należy dwa znakomite przykłady tej maniery, noszącej nomen omen określenie manie- 
ryzmu północnego. Pierwszym z nich jest zamek Koknese (Kokenhusen), przebudowany  
dla barona Otto von Loewensterna przez Karla Davida Neuburgera i Wilhelma Neimanisa  
w 1894 roku. Zamek ten jest emanacją toposów pseudoodrodzeniowego neostylu rozpo-
wszechnionych poza północnymi rejonami Europy, między innymi przykładem może być 
zamek Hummelshain w Turyngii. Autorami wystawionego w latach 1880-1885 projektu byli 
wybitni architekci berlińscy: Ernst von Ihne i Paul Stegmüller, przestrzegając konwencji „nie- 
mieckiego renesansu”, wzorem innych sympatyków historyzmu wprowadzili mnóstwo ele- 
mentów eklektycznych, w tym liczne motywy weneckie. Z podobnych przesłanek artystycz- 
nych wychodził Zygmunt Gorgolewski, realizując w latach 1886-1887, budowę neorene-
sansowego pałacu w Kobylnicach, dla Teodora Twardowskiego34 (il. 13). Drugim z kolei co 
do znaczenia, utrzymanym w stylu nadbałtyckiego neorenesansu, jest zamek Cesvaines  
(Sesswegen), ufundowany przez barona Adolfa Gerharda von Wulfa, zaprojektowany mię-
dzy 1890 a 1919 przez berlińskich architektów w osobach: Hansa Otto Friedricha Juliusa,  
Hansa Griesebacha i Augusta Dinklāge. Zabytek ten wyróżnia się wyjątkową malowniczoś- 
cią, w której pobrzmiewają echa konotacji tradycji „szkoły berlińskiej”. Urozmaicona bryła, 
tego neorenesansowego pałacu pozostaje w obszarze kategorii synkretycznego historyzmu35 
(il. 14, 15).

33 D. Dolgner, Historismus…, op. cit.,s. 96-98; Schlesische Schlösser…, op. cit., s.52-55; H. Faryna-Paszkiewicz,  
M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003, s.237,424; P. Nadolski, Bytom 
na starych fotografiach/Beuthen O/S auf den Alten Fotos, Bytom 2006, s. 3-10,29; idem, Bytom na starych fotogra-
fiach/Beuthen O/S auf den Alten Fotos, Bytom 2007, s. 7,12.

34 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 123, 273, 281; J. Krastiņš, Eklektism Rīgas architektūrā, Rīga 1988; K. Milde, 
Neorenaissance  in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts, Dresden 1981; J. Skuratowicz, „Styl krajowy” 
w budownictwie rezydencjonalnym Wielkopolski przełomu XIX i XX wieku, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród 
– miasto, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, Warszawa 1979, s. 125-143.

35 D. Bruģis, Historisma Laikmets…, op. cit., s. 207; C. Mignot, op. cit., s. 66 i n.; D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit.,  
s. 124, 125, 273; K.H. Klingenburg, Statt einer Eileitung. Nachdenken über Historismus – Aspekte zur Kunst im 19. 
Jahrhundert, Leipzig 1985; G. von Manteuffel-Szoege, Schlösser und Herrensitze  im Baltikum, Frankfurt am Main 
1963.
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Il. 13. Zamek Koknese, K.D. Neiburgers, W. Neimanis, 1894

Ill. 13. Castle Koknese, K.D. Neiburgers, W. Neimanis, 1894

Il. 14. Zamek Cesvaines, H.O.F. Julius, H. Griesebach, A. Dinklāge, 1890-1919

Ill. 14. Castle Cesvaines, H.O.F. Julius, H. Griesebach, A. Dinklāge, 1890-1919

Inną znowuż linię stylistyczno-rozwojową historyzmu na Łotwie reprezentuje architektura 
neobarokowa. Cieszyła się ona przeciętnym zainteresowaniem głównie na Łotwie i w Polsce 
dopiero od mniej więcej 1875 do 1900 roku. Święciła natomiast ogromne sukcesy głównie 
jako tak zwany „barok wilhelmiński”, chociaż ten typ architektury historycznej nie należał do 
wyjątków, jak choćby w Brukseli lub w Budapeszcie. Dlatego też z pewnym zaskoczeniem ob-
serwujemy rudymentarne filiacje berlińskiej konwencji neobaroku na łotewskiej prowincji. Już 
nawet pobieżny rzut oka na tę schyłkową architekturę wskazuje na raczej skromne dokonania 
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w tej dziedzinie. Z kilku przykładów zasługuje na wyróżnienie w istocie pałac Dikļu (Dickeln) 
z 1896 roku. Autor projektu pozostał nieustalony. Za porównywalny z pałacem Dikļu, przez 
analogię historyczno-artystyczną, uznać można pałac w Koropcu, posiadłości hr. Stanisława 
Badeniego, którego staraniem ta rezydencja powstała około 1900 roku. Nie jest niestety zna-
ny autor tego interesującego obiektu36 (il. 16).

Il. 15. Zamek Cesvaines, fragment fasady. H.O.F. Julius, H. Griesebach, A. Dinklāge, 1890-1919

Ill. 15. Castle Cesvaines, fragment façade. H.O.F. Julius, H. Griesebach, A. Dinklāge, 1890-1919

36 D. Bruģis, Historisma pils…, op. cit., s. 131, 132, 274; Z.Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 218-315; K. Stefański, 
op. cit., s. 216; T.S. Jaroszewski, Architektura neobarokowa w Polsce, [w:] idem, Od klasycyzmu do nowoczesności…, 
op. cit., s. 73-97
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Il. 16. Pałac Dikļu, 1896

Il. 16. Palace Dikļu, 1896

Filozofię estetyki historyzmu na terenach Łotwy wyróżnia znamienne rozłożenie akcen- 
tów między preponderancją „metafizyki” średniowiecza, a predylekcją do „ontologii” nowo-
żytności. Innymi słowy, owe inklinacje historyczne rodziły niejako dwa podejścia do rozwoju 
budownictwa w dziewiętnastym stuleciu. Pierwsze to umiejętność budowania na prowincji, 
które było bliższe poezji architektury i drugie – w zurbanizowanej Rydze, które było sztuką 
architektury.

Niniejszy przekrój zabytków historyzmu architektury krajowej wypada uzupełnić kilkoma 
ogólnymi spostrzeżeniami o bieżącym stanie prac konserwatorsko-rewaloryzacyjnych. Jak 
już była mowa, dokumentacja archiwalna i ikonograficzno-fotograficzna implikują niesłycha- 
ne trudności w pracy historyków sztuki i architektów. Szalenie ubogi materiał, jakim dyspo-
nują, czynią postępowanie restauratorskie uzależnione od nadto swobodnej, a nawet śmia- 
łej interpretacji historycznej. W tym stanie rzeczy taki woluntaryzm w traktowaniu działalności 
renowacyjno-adaptacyjnej pozostaje na granicy fałszu historycznego. 

Inaczej w tym względzie przedstawiał się podobny problem w Rydze, dysponującej ob-
szerną i oryginalną gamą zabytków architektury historyzmu. Jednakże ryski historyzm re-
prezentuje odmienne proporcje niż ten, który jawi się w krajowej (czytaj również regional- 
nej) rzeczywistości architektonicznej. Innymi słowy, przykładowo neogotyk na łotewskiej  
prowincji jest spotykany niesłychanie częściej niż w samej Rydze. Z kolei neorenesans ryski 
funkcjonujący w łotewskiej metropolii jest zaiste potęgą wobec doniosłości rustykalno-sie-
lankowej w swej naturze architektury neogotyku. Wszelako niezależnie od tej okoliczności, 
ten ostatni nurt pozostaje na peryferiach historyzmu w Rydze. Wynika to z socjokulturowych 
właściwości mieszczańskich, potem burżuazyjnych, a nawet plutokratycznych cech zna-
mionujących odmienną społeczność tego miasta. Weźmy choćby dla przykładu Warszawę 
i Rygę. W tej pierwszej dominowała architektura wystawiona przez polską i litewską magna-
terię, zaś po upadku I Rzeczpospolitej, mimo formalnego ustania stołecznej funkcji miasta, 
wielkie rody nadal stawiały swoje rezydencje, pozostające ośrodkami życia politycznego  
i kulturalnego, niezależnie od wiejskich siedzib, nierzadko pałaców, gdzie kontynuowano i pie-
lęgnowano tradycyjne wartości narodowe. Tymczasem zgoła inaczej potoczyły się losy Rygi, 
która z hanzeatyckiego miasta stała się w XIX wieku znaczącą na tym obszarze metropolią, 



244

ale która  charakter stołeczny uzyskała dopiero w 1918 roku. Inaczej niż w Warszawie, Kra-
kowie, Lwowie, a nawet w Wilnie – arystokracja i szlachta nadbałtycka nie były zainteresowa- 
ne posiadaniem prestiżowych rezydencji w Rydze. Najogólniej rzecz biorąc, niemiecka 
szlachta nadbałtycka zajmowała się gospodarstwem, bądź to robiła kariery w Petersburgu. 
Stąd też pamiątki neogotyckie, a i również innych neostylów, przedstawiają w Rydze z reguły 
architekturę reprezentacyjną, a zarazem użytku publicznego. Nadaje ona jakże odmienny  
ton temu kosmopolitycznemu już miastu.

Przegląd architektury neogotyckiej godzi się pokrótce rozpocząć od gmachu dawnej Wiel-
kiej Giełdy, obecnie siedziby Filharmonii Państwowej przy ul. Amatu 6. Pierwotny budynek 
powstał w XIV wieku i uległ wielokrotnej przebudowie tak, aby między rokiem 1853 a 1859 
uzyskać ostateczny kształt za sprawą petersburskiego architekta Kārļa Beinesa. Innym, rów-
nie doniosłym dla rozwoju nowoczesnej Rygi, jest monumentalne założenie Ryskiego Insty- 
tutu Politechnicznego, założonego i wybudowanego od 1866 do 1869 (od 1919, Uniwersy- 
tetu  Technicznego)  przy  bulwarze  Raiņa 19.  Uczelnia  ta  była  przed  I  wojną  światową  nie 

Il. 17. Wielka Giełda (ob. Filharmonia), ul. Amatu 6, Ryga, K. Beines, 1853-1859

Ill. 17. Great Guild  (now Philharmony), 6 Amatu st. Riga, K. Beines, 1853-1859

Il. 18. Ryski Instytut Techniczny (ob. Uniwersytet Techniczny), bulwar Raiņa 19, Ryga, G.F.A. Hilbins, 1866-1869

Ill. 18. Politechnic Institute (now Technical University), 19 Raiņa bd. Riga, G.H.A. Hilbins, 1866-1869
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tylko kuźnią kadr technicznych, w tym także architektonicznych, ale i centrum kształce-
nia rodzącej się inteligencji łotewskiej. Ta zasłużona dla kultury i nauki instytucja, zgodnie  
z ówczesnym obyczajem i smakiem artystycznym, przyoblekła się w neogotycką szatę es-
tetyczną. Autorem tego dzieła jest Gustavs Ferdinands Aleksandrs Hilbins, niemiecki archi- 
tekt przybyły z Krefeld. Położył zasługi nie tylko jako projektant Politechniki  Ryskiej, ale tak- 
że jako pierwszy dziekan Fakultetu Architektury tej uczelni. Kierując się niejako analogią uty-
litarno-stylową, uwzględniającą również differentia specifica architektury akademickiej, przy-
pomnieć trzeba choćby Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Feliks Księżarski, 
1873-1887) lub budynku Seminarium Duchownego w Krakowie (ob. PAT), (Gabriel Niewia-
domski, 1899-1902)37 (il. 17, 18).

Do pereł łotewskiej architektury neogotyku zaliczyć trzeba budynek Małej Giełdy w Rydze 
(ob. Związek Rzemiosła), przy ul. Amatu 3/5, powstały w latach1864-1866, dzieło – spośród 
wielu, wielu innych – wybitnego architekta i urbanisty, Johansa Danielsa Felsko. Studiował 
głównie w Królewskiej Akademii Sztuki w Kopenhadze, poświęcając swe długoletnie życie 
budowie i rozbudowie Rygi, stając się animatorem tej nowoczesnej, na miarę owych cza- 
sów, metropolii. Oeuvre J.D. Felsko można porównać ze znakomitymi osiągnięciami twór- 
ców wiedeńskiego Ringu. Natomiast Mała Giełda, której architektura przywodzi na pamięć 
neogotycką tradycję inspirowaną średniowiecznymi resentymentami nawiązującymi do 
mieszczańsko-kupieckiej, głównie hanzeatyckiej, świetności miasta. Atoli, tych pomników, od-
twarzających i przypominających niegdysiejsze owoce mediewalnej kultury, którą w XIX wie- 
ku replikowano i kompilowano, w Rydze nie powstało zbyt wiele38 (il. 19). Niektóre z nich nie 
posiadają statusu reprezentacyjnego, a mimo to, mając charakter ogólnie dostępny, dodają 
– za sprawą interesującej architektury – niepowtarzalnego kolorytu lokalnego. Takim obiek- 
tem jest znany kiedyś szeroko w Rydze skład win firmy „Louis Lundmann & Co”, przy ul. 
Matīsa 21, wybudowanym w 1904 roku przez Augusta Witte39 (il. 20).

Jednym z najbardziej cenionych łotewskich architektów, projektujących na przełomie koń-
ca XIX i początku XX wieku, był Vilhelms Bokslafs. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, któ-
ra wszakże osiedliła się w Rydze, zasilając szeregi nowoczesnej inteligencji nadbałtyckiej, 
wśród której było wielu intelektualistów, historyków sztuki, malarzy i w tym V. Bokslafs. Był 
absolwentem Ryskiego Instytutu Technicznego. Jego najwybitniejszym dokonaniem jest  
zaprojektowanie i wzniesienie w Rydze między 1902 a 1905 imponującego gmachu Aka- 
demii Handlowej, obecnie mieszczącej Łotewską Akademię Sztuki przy bulwarze Kalpaka 13. 
Ten pełen wdzięku obiekt przypomina, nawiasem mówiąc, również neogotycką Szkołę Rze-
mieślniczą (ob. Akademię Muzyczną) w Katowicach z 1898 roku, jak również Szkołę Prze-
mysłową w Toruniu, ukończoną między 1902 a 1905 przez G. Colleya – obie stanowią inte-
resujący przykład schyłku historyzmu oraz neomediewalnej zachowawczości. Jednocześnie 
w pracy V. Bokslafsa zwraca uwagę doniosła w swych artystycznych rezultatach implanta-
cja elementów zaczerpniętych z repertuaru secesji czyli ówczesnej arcynowoczesności albo 
inaczej – Art Nouveau. Na szczególną uwagę zasługują witraże wykonane według katonów 

37 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari/The Masters of Architecture of Riga, Riga 2002, s. 10-11,14; J. Purchla, Jak 
powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1990, s. 14-19, 42-48, 127, 128; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit.,  
s. 43, 104.

38 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 37; Z. Tołłoczko, Johann Daniel Felsko (1813-1902) Architekt  
i  urbanista  –  twórca  nowoczesnej Rygi/Johann Daniel  Felsko  (1813-1902) An  architekt  and Urban  planner  –  the 
kreator  of  modern  Riga, Wiadomości Konserwatorskie/Conservation News, 23/2008, s. 7-16; D. Lāce, Rīgas 
pilsētas arhitkts un ratek būvmeistars Johan Daniels Felsko (1813-1902)/Riga City Architect and City Council Master  
Builder  Johann Daniel Felsko  (1813-1902), Promocijas darba kopsavilkums/Sumary of doctoral dissertation, Rīga 
2010; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 42; P. Haiko, Vienna 1850-1930 Architecture, New York 1992.

39 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 74-75; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 181.
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Ernesta Tode, przypominające jako żywo prace Louisa Comforta Tiffany’ego. Jednak nie- 
zależnie od modernistycznych (protomodernistycznych) akcentów pracy Bokslafsa, pozo- 
staje ona nade wszystko artystyczną kontynuacją hanzeatyckich tradycji historycznych40  
(il. 21).

Il. 19. Mała Giełda przy ul. Amatu 3/5, Ryga. J.D. Felsko, 1864-1866

Ill. 19. Small Guild przy 3/5 Amatu st. Riga, J.D. Felsko, 1864-1866

40 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 156-161; S. Grosa, Art Nouveau…, op. cit., s. 42-43; J. Krastiņš,  
I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 93; Энциклопедия  Рига, ред. П.П. Еран (et al.), Рига 1989, c. 157-158;  
M. Costantino, Art. Nouveau, London 1993; J. Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, 
Warszawa 2004, s. 285-287; K. Arche, Die Ziegelei als Fabriktypus auf Briefköpfen um 1900, [w:] Architektura et 
historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, M. Woźniak (red.), Toruń 1999, s. 239-248.
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Il. 20. Skład win przy ul. Matīsa 21, Ryga, A. Witte, 1904

Ill. 20.  Wine cellar, 21 Matīsa st. Riga, A. Witte, 1904

Il. 21. Łotewska Akademia Sztuki, bulwar Kalpaka 13, Ryga, V. Bokslafs, 1902-1905

Ill. 21. Latvian Academy of Arts, 13 Kalpakabd, Riga, V. Bokslafs, 1902-1905
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Osobny rozdział ryskiego neogotyku w pewnej mierze tworzy spécialité  de  la maison, 
mająca swoistą wymowę estetyczną, mieszczańska architektura użytkowa zaprojektowana  
w duchu zurbanizowanego niejako, stylu Tudorów. Kapitalnym nawiązaniem do takiej stylisty-
ki pozostaje kamienica dochodowa przy ul. Pulkveža Brieža 1 (Edmunds von Trompovskis, 
1883) oraz kamienica dochodowa przy ul. Meža 4 (Konstantins Pēkšēns, 1900-1903)41  
(il. 22, 23).

Il. 22. Kamienica dochodowa przy ul. Pulkveža Brieža 1, Ryga, E. von Trompovskis, 1883

Ill. 22. Apartment-house, 1 Pulkveža Brieža st. Riga, E. von Trompovskis, 1883

Również syntetyczny z natury rzeczy tour d’horizon architektury neorenesansowej dostar-
cza bogatych przykładów dziewiętnastowiecznego neorenesansu wywodzącego się z reguły 
z tradycji architektury niemieckiej. Mniej więcej już około końca połowy XIX wieku przekonano 
się o estetycznych i użytkowych formach architektury wzorowanych na włoskim renesansie. 
Nadaje się on doskonale przy kompozycji takich obiektów jak: szkoły, biblioteki, banki i inne 
siedziby reprezentacyjne.

41 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 60; S. Grosa, Art Nouveau…, op. cit., s. 84.



249

Il. 23. Kamienica dochodowa przy ul. Meža 4, Ryga, K. Pēkšēns, 1900-1903

Ill. 23. Apartment-house, 4 Meža st. Riga, K. Pēkšēns, 1900-1903

Jednym z najstarszych „przedstawicieli” neorenesansu w Rydze, szalenie sugestywny  
z uwagi na handlową pozycję tego miasta, jest budynek kolejnej siedziby giełdy przy ul. Doma 
laukums 6, którego projektodawcą był Heralds Bose. Obiekt powstał między 1852 a 1855  
w guście przypominającym „neorenesans wenecki”, a który w istocie rzeczy był syntezą wło-
skiego renesansu i nordyckiego gotyku. Tę odmianę neorenesansowego Rundbogenstil’u 
rozpropagował na monarsze życzenie króla Maximiliana II Bawarskiego twórca tej maniery – 
Friedrich Bürklein. Reprezentowany przezeń monachijski genre znany jest najczęściej dzięki 
gmachowi Maximilianeum (1857-1874) oraz zabudowie Maximilianstrasse (1852-1875). Styl 
maksymiliański będący konglomeratem architektury włoskiej, neogotyckiej, a nawet  bizantyń-
sko-orientalnej, w Rydze pozostaje przypadkiem raczej odosobnionym. W pewnym przybli-
żeniu znamienny rys mutacji stylu maksymiliańskiego oddaje budynek ratusza w Schwerinie, 
Georga Adolpha Demmlera, zrealizowany w 1835 roku42 (il. 24).

42 D. Dolgner, Historismus…, op. cit., s. 84; G. Hojer, München – Maximilianstrasse und Maximilianstil, [w:] Die deutsche 
Stadt im 19. Jahrhundert im industriellen Zeitalter, L. von Grote (hrsg.), Studien zur Kunst des neuzehnten Jahrhun-
derts, Bd. 24, Münche 1974, s. 33-65; J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 10-11; T. Grygiel, Dom Les-
serów w Warszawie – nieznane dzieło „stylu maksymiliańskiego”, [w:] Architektura XIX i początku XX wieku, T. Grygiel 
(red.), Studia nad sztuką nowoczesną, J. Malinowski (red.), Tom I, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 39-54.
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Il. 24. „Giełda” (obecna) przy ul. Doma laukums 6, Ryga, H. Bose, 1852-1855

Il. 24. Stock Exchange, 6 Doma laukums st. Riga, H. Bose, 1852-1855

W pewnym kontraście, niejako à  rebours   pozostaje w stosunku do stylu maksymiliań-
skiego, okazała budowla znana pod nazwą Domu Rycerzy Inflanckich, przy ul. Jēkaba 11, 
zaprojektowana została w latach 1863-1867 przez Roberta Augusta Pfluga i Jānisa Fridriha 
Baumanisa. Mieści się w niej obecnie siedziba Parlamentu Łotewskiego. Ten reprezentacyjny 
z natury rzeczy gmach nosi silne piętno dziewiętnastowiecznego neorenesansu nawiązują- 
cego do renesansowych pałaców florenckich. Jego odpowiednikiem może być, uwzględniając 
stylowe realia centralnej Europy, akademicki wręcz przykład tego stylu, jakim jest bibliote- 
ka miejska w Monachium, wystawiona podług planów Friedricha von Gärtnera w latach 1832- 
-1842 albo też pałac Oppenheima w Dreźnie autorstwa Gottfrieda Sempera z lat 1845-1848. 
Nie można również zapomnieć o polskich przykładach tej maniery, którą reprezentowali np.: 
Henryk Marconi – Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie (1856-1858); warszawski 
Hotel Europejski (1854-1856, 1876-1878); Filip Pokutyński – Towarzystwo Naukowe Krakow-
skie (1857-1864)43 (il. 25).

Innym znowuż przykładem modusu neorenesansu florenckiego jest obiekt przy ul. Vaļņu 
10, Kārlisa Felsko z 1887 roku. Budynek ten wyróżnia się ciężkim rustykalnym boniowaniem 
z precyzyjną symetrią wertykalną i horyzontalną. Fasada tej niezwykłej budowli odznacza się 
uderzającym podobieństwem do pałacu wielkiego księcia Władimira Aleksandrowicza Roma-
nowa w Petersburgu, którą to rezydencję zaprojektował i wybudował w 1867-1871 Aleksander 
I. Riezanow. Florenckie archetypy architektoniczne można spotkać w Rydze daleko częściej 
niż  na  innych  obszarach  Imperium Rosyjskiego, jak choćby w przypadku miejskiej willi Tara-

43 J. Krastiņš, Rīgas  Arhitektūras  Meistari…, op. cit., s. 12-13; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 51;  
D. Dolgner, Historismus…, op. cit., s. 41, 42, 58; C. Mignot, op. cit., s. 42; T. Chrzanowski, op. cit., s. 322-323;  
K. Stefański, op. cit., s. 73 i n., 102; Энциклопедия…, op. cit., c. 221-222; A. Rottermund, Pierwszy nowoczesny  
hotel w Warszawie* Ze studiów nad architekturą wielkomiejską XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy…, op. cit., s. 101-122.
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Il. 25. Parlament (dawniej: Dom Rycerzy Inflanckich) przy ul. Jēkaba 11, Ryga, R. Pflug, J.F. Baumanis, 1863-1867

Ill. 25. Latvian Parliament (late: The House of Knighthood), 11 Jēkaba st. Riga, R. Pflug, J.F. Baumanis, 1863-1867

sowa w Moskwie (Iwan Władysławowicz Żołtowski, 1909-1912) lub to Rosyjski Bank Handlo-
wo-Przemysłowy w Moskwie (Marian M. Peretiatkowicz, 1912-1914)44 (il. 26).

Jedną z ogromnych zasług w odbudowie narodowej tożsamości społeczeństwa Rygi, któ-
re wkraczało na długą – choć podobną do: łotewskiej, litewskiej, estońskiej, ukraińskiej, bądź 
czeskiej – drogę ku budowie nowoczesnego języka, literatury czy w ogóle kultury. Dlatego 
edukacja była jednym z największych zadań stojących przed rozwijającą się inteligencją ło-
tewską. Nie przypadkiem przeto łotewskie odrodzenie narodowe, którego warunkiem sine 
qua non była oświata i nauczanie, splotło się z powodzeniem, jakim cieszyła się architektu-
ra neorenesansowa. Nie dziwią zatem sukcesy i zasługi w tej dziedzinie Johansa Danielsa  
Felsko, które położył w tego rodzaju budownictwie. Z najbardziej znanych obiektów tego 
typu wymienić należy gimnazjum realne przy bulwarze Raiņa 8 (1874), szkołę realną przy  
ul. Krišjāņa Valdemāra 1 (1876-1879) i wiele innych. Otóż, był on zwolennikiem orientacji  
sympatyzującej z twórcami związanymi z szeroko rozumianym Rundbogenstil, propagowa-
nym najczęściej w Bawarii45 (il. 27).

44 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 43-45; O. Postnikova, Historismus in Russland, [w:] Der Zwischen 
Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Kunst, München 1999.

45 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 34-37; Z. Tołłoczko, Johann Daniel Felsko…, op. cit.; D. Lāce, 
Johana  Daniela  Felsko  ieguldījums  dzīvojamo  ēku  celtniecībā  19.  gadsimtā, [w:] Arhitektūra  un  māksla  Rīgā.  
Idejas un objekti, Rīga 2004, s. 81-94; H. Müller, Neorenaissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts.  
Grundlagen, Wesen und Gültigkeit, Dresden 1981.
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Il. 26. Kamienica dochodowa przy ul. Vaļņu 10. Ryga. K. Felsko, 1887

Ill. 26. Apartment-house, 10 Vaļņu st. Riga. K. Felsko, 1887

Il. 27. Gimnazjum realne przy ul. Krišjāņa Valdemāra 1, Ryga, J.D. Felsko, 1876-1879

Ill. 27. City High School, 1 Krišjāņa Valdemāra st. Riga, J.D. Felsko, 1876-1879
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Równie silną pozycję w na niwie architektury kulturalno-oświatowej sprawował Reinholds  
Šmēlings, kontynuujący nurt umiarkowanego neorenesansu, w którym styl arkadowy przy-
pomina do pewnego stopnia racjonalizm i zasady symetrii, które godziły się z historyczną 
dekoracją, jak na przykład u Jean-Nicolas-Louisa Duranda. Takimi właśnie były owe „pałace 
edukacji” projektowane przez J.D. Felsko lub R. Šmēlingsa46 (il. 28, 29). Podobną szkołę 
myślenia architektonicznego uosabiali np. G. Semper, Politechnika w Zürichu (1860-1864); 
Richard Plüddemann i Karl Klimm, budynek szkoły ludowej przy ul. Roosevelta 15 we Wro-
cławiu (1892-1893); Robert Mende, R. Plüddemann, szkoła elementarna przy ul. Swobodnej  
71-73 we Wrocławiu (1885-1887), bądź też Franciszek Chełmiński, przytułek Chrześcijań-
skiego Towarzystwa Dobroczynności w Łodzi (1894-1896)47.

Il. 28. Szkoła przy bulwarze Kalpaka 8, Ryga, R. Šmēlings, 1883

Ill. 28. City School, 8 Kalpaka bd. Riga, Šmēlings, 1883

Il. 29. Szkoła przy ul. Krišjāņa Valdemāra 2, Ryga, R. Šmēlings, 1881-1884

Ill. 29. City School, 2 Krišjāņa Valdemāra st. Riga, R. Šmēlings, 1881-1884

46 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 104-108.
47 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 104-106; Энџиклoпeдия…, op. cit., s. 686-687; A. Gryglewska, 

Richard Plüddemann 1846-1910. Architekt Wrocławia, Wrocław 1998, s. 34-35, 89-90. H. Müller, Neostile. Kunst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert, Leipzig 1979.
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Niezależnie od imponujących rekordów osiąganych przez Reinholda Šmēlingsa w dome-
nie architektury publicznej, pozostawił on istotny wkład do dziejów mniej znanych odmian  
historyzmu na Łotwie. Był bowiem jednym z niezbyt licznych przedstawicieli tzw. „szkoły ha-
nowerskiej” w architekturze, której promotorem był Conrad Willhelm Hase. Owa szkoła była 
kolejną hybrydą neostylową, w której hołdowano bardziej tradycji mediewalnej niż neogo- 
tyckiej. Wyróżniała się zastosowaniem głównie cegły (klinkier), także profilowanej i glazuro-
wanej, co nadawało szczególnej kolorystyki budowlom. W oparciu o takie średniowieczne 
korzenie rodziły się kolejne opcje neostylów przynoszące swobodną wykładnię pluralizmu 
zawierającego w sobie istotne komponenty neorenesansowe, neobarokowe oraz neokla-
sycystyczne. W Rydze odpowiednikiem koncepcji „szkoły hanowerskiej” mogą być budynki  
straży  pożarnej  przy  ul.  Hanzas 5  (1909)  oraz  szkoły  przy  ul. Zeļļu 4 (1910) – oba projektu 

Il. 30. Szkoła przy ul. Zeļļu 4, Ryga, R. Šmēlings, 1910

Ill. 30. City School, 4 Zeļļu st. Riga, R. Šmēlings, 1910

R. Šmēlingsa. W podobnym typie autoramentu utrzymana jest kamienica czynszowa (póź- 
niej Ambasada Niemiecka w Rydze) przy bulwarze Raiņa 13, Heinriha Šēlsa (1867). W za-
kresie tej konwencji pozostają gmachy: Muzeum Marchii Wschodniej w Berlinie, Ludwig  
Hoffmann (1901-1907); wiedeńska Akademia Handlowa, Ferdinand Fellner (1860-1862); 
oraz we Wrocławiu: Zespół Szkół Ludowych im. Pestalozziego i dom rektora przy ul. Nowo-
wiejskiej 78, R. Plüddemann, Hermann Froböse (?), (1898-1900); szkoła elementarna przy  
ul. Świętokrzyskiej 17-25, R. Plüddemann, Charlot Cabanis, (1905-1907); przytułek dla ka- 
lek im. Claassena przy ul. Ołbińskiej 32, R. Plüddemann, Karl Klimm, (1896-1898); Poczta 
Główna w Szczecinie, Hinze & Rechenberg, (1900-1905)48 (il. 30).

Ryski neorenesans miał również i inny wymiar artystyczno-estetyczny. Jego przejawy sty-
lowe miały często coś w rodzaju architectura quasi militaris, w których elementarna struk- 

48 J. Krastiņš, Rīgas  Arhitektūras  Meistari…,op. cit.,s. 104-107, 111; G. Kokkelink, M. Lemke-Kokkelink, Baukunst  
in  Norddeutschland.  Architektur  und  Kunsthandwerk  der  Hannoverschen  Schule  1850-1900, Hannover 1998;  
A. Gryglewska, Richard  Plüddemann…, op. cit., s. 45, 53, 109; R. Wagner-Rieger, Wiens  Architektur  im  19.  
Jahrhundert, Wien 1970.
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tura budynku podlegała kanonom renesansu, podczas gdy attyka zawierała takie na przy- 
kład atrybuty neogotyku, jak: ostrołukowe niewielkie okna, krenelaż i sterczyny. Wzorco-
wym przykładem takiego eklektyzmu może być wielkomiejska kamienica czynszowa przy  
ul. Lāčplēša 17 wzniesiona w 1896 roku przez Edmundsa von Trompovskisa. Ową manie- 
rę, przypominającą fortece w różnych typach budowli prywatnych i użyteczności publicznej, 
nazywano „stylem burgowym”. Komparatystycznie rzecz biorąc, niektóre przykłady Rygi  
przypominają w Krakowie np. szkołę miejską przy pl. Matejki 11, Maciej Moraczewski, 1877- 
-1878; szkołę miejską przy ul. Miodowej 36, Stefan Żołdani, 1886-1887 (interesujący przy-
kład mediewalnego pseudoromanizmu); szkołę miejską przy ul. Akademickiej 13, S. Żołda- 
ni, 1891-1892  (ciekawy  przykład  attyki  grzebieniowej);  szpital  Dom  Inwalidów  we Lwowie, 

Il. 31. Kamienica czynszowa przy ul. Lāčplēša 17, Ryga, E. von Trompovskis, 1896

Ill. 31. Apartment-house, 17 Lāčplēša st. Riga, E. von Trompovskis, 1896

Theophil Hansen, 1855-1863; gmach d. Królewskiej Intendentury w Poznaniu, W. Dre-
witz, 1843-1847; Arsenał w Schwerinie, Georg Adolph Demmler, 1840-1844; zespół szkół 
ludowych przy ul. Jana Władysława Dawida 3-11 we Wrocławiu, Richard Plüddemann, Karl 
Klimm, 1901-1909; dworzec Nordbahnhof w Wiedniu, Theodor Hoffmann, 1858-186549 (il. 31).

Druga połowa XIX wieku przyniosła, wraz z nadejściem „wieku pary i elektryczności”, uni-
fikację masowej produkcji fabrycznej i co za tym idzie – typizację elementów architektury 

49 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 61; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 176.
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historyzmu, szczególnie co się tyczy szeroko rozumianego neorenesansu, kojarzącego się 
głównie z ówczesną nowoczesnością. Jednym z propagatorów architektury przemysłowo-
-użytkowej był Heinrihs Kārlis Šēls, autor koncepcji uniwersalnego, szeroko rozumianego, 
budynku użyteczności publicznej. W praktyce owe wzorcowe projekty przynosiły rezultaty  
w postaci realizacji bardziej skromnych, a nawet przedstawiających uproszczony eklektyzm 
np. ryska hala targowa, Reinholds Šmēlings, 190250.

Ten niestrudzony pod względem wiedzy historycznej i artystycznej wyobraźni architekt  
ma w swym dorobku również inny przykład filiacji neorenesansowych. Mowa tu o zaprojek-
towanym przez R. Šmēlingsa w latach 1880-1882 wielofunkcyjnym gmachu Związku Ro-
syjskiego „Ulej” (obecnie teatr). Budynek ten mieści w sobie, wzorem podobnych obiektów 
np. Reduty „Vigadó” w Budapeszcie, Frigyes Feszl, 1859-1864, bądź też tzw. Sali Miejskiej 
(Filharmonii) w Wilnie, o której będzie jeszcze mowa, salę teatralną, sale recepcyjne, kluby, 
pomieszczenia rekreacyjne i sklepy. Ale nie funkcja sprawia, iż ta ciekawa inwestycja czyni 
ją godną uwagi ilustracją wpływów, jakie na jej rozwój miała paryska École des Beaux-Arts, 
szkoła, która w tym czasie słynęła z akademickiego historyzmu i artystycznego konserwaty-
zmu. Paryska uczelnia promieniowała swymi wpływami bardzo szeroko, na wiele ośrodków 
architektury XIX wieku, w tym szczególnie na Berlin, który z kolei oddziaływał na wschodnią 
Europę i à rebours na Stany Zjednoczone. Wymienić tu wypada: École des Beaux-Arts, Palais 
des Études, Félix Louis Jacques Duban, 1832-1834; Orużonnaja Pałata (Zbrojownia), Kreml, 
Moskwa, Konstantin Andriejewicz Thon, 1844-1851; Biblioteka Publiczna, Boston, McKim, 
Mead & White, 1887-189551 (il. 32).

Il. 32. Teatr (dawniej: Związek Rosyjski “Ulej”) przy ul. Kaļķu 16, Ryga, R. Šmēlings, 1880-1882

Ill. 32. Theatre (late: House of the Union „Ulej”) 16 Kaļķu st. Riga, R. Šmēlings, 1880-1882

50 M. Scharabi, Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1993; Z. i T. Tołłoczko, Z zagadnień historii i history-
zmu oraz eklektyzmu w architekturze drugiej połowy XIX wieku na przykładzie wiedeńskiego Heeresgeschichtliches 
Museum Theophila Hansena, Czasopismo Techniczne, z. 1-A, 2002, s. 43-81; M. Omilanowska, Świątynie handlu! 
Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004.

51 J. Krastiņš, Rīgas  Arhitektūras  Meistari…, op. cit., s. 109; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 37;  
M. Scharabi, Einfluss  der  Pariser  École  des  Beaux-Arts  auf  die  Berliner  Architektur  in  der  2  Hälfte  des  19.  
Jahrhunderts, Berlin 1968; Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 239-243.
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Z problemami „szkoły paryskiej” wiąże się, relatywnie rzecz biorąc, zagadnienie „kostiumu 
francuskiego” w architekturze nie tylko łotewskiej. Ten typ budownictwa o specyficznej fran-
cuskiej proweniencji zyskał na znaczeniu i popularności w obliczu, kolejnego „odrodzenia” 
nadsekwańskiej kultury w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Na ziemiach Polski owo 
„galijskie okrycie”, różnego rodzaju sztuk zresztą, cieszyło się sympatią sfer arystokratycz-
nych i ziemiańskich. Ale nie tylko, również przedstawiciele wielkiej burżuazji byli ulubionymi 
zwolennikami tego stylu. Ta wersja francuskiego neorenesansu zyskała wielu zwolenników 
nie tylko w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych, ale i w centralnej Europie. Mając 
przeto na uwadze reprezentacyjny, a zarazem utylitarny i mieszczańsko-burżuazyjny charak-
ter tej architektury, należy przypomnieć, nieistniejący już niestety, pałac Leopolda Kronenber-
ga, bankiera i polskiego patrioty, wystawiony w Warszawie w latach 1868-1871, podług pla-
nów Heinricha Friedricha Hitziga, znanego berlińskiego architekta przy współpracy Leonarda 
Marconiego. Ta wspaniała rezydencja, która mieściła również pomieszczenia biurowe, z jed-
nej strony była uosobieniem stylu Drugiego Cesarstwa, a z drugiej nosiła piętno mającego 
bujnie rozkwitnąć, zwłaszcza po 1871 roku, „neobaroku wilhelmińskiego”. W Rydze kostium 
francuski nie był stylem specjalnie preferowanym, aczkolwiek zasługującym na odnotowanie, 
z uwagi choćby na osobę J.D. Felsko. Podług jego koncepcji powstała wykwintna kamie- 
nica czynszowa (obecnie budynek Ambasady Rosyjskiej), przy ul. Antonijas 2, która zreali-
zowana została w 1879 roku (il. 33). W tej manierze powstały niektóre prace Feliksa Księ-
żarskiego we Lwowie, jak choćby Namiestnictwo Galicji (1876-1884) bądź Galicyjski Bank 
Kredytowy (1876). Do annałów warszawskiej architektury w kostiumie francuskim przeszedł 
również projekt kamienicy czynszowej Granzowa, Witold Lanci (1881) lub to kamienica wielo-
funkcyjna Emila Wedla, Franciszek Brauman (1893).

Il. 33. Ambasada Rosyjska przy ul. Antonijas 2, Ryga, J.D. Felsko, 1879

Ill. 33. Embassy of the Russian Federation, 2 Antonijas st. Riga, J.D. Felsko, 1879
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Wszelako ten rodzaj kompozycji stylistycznej niesłychanie rzadko był stosowany w prak-
tyce budownictwa przemysłowego. Takim odosobnionym przykładem w Rydze owego fran-
cuskiego neostylu był budynek zakładów elektrycznych VEF (d. AEG) przy ul. Brīvības gatve 
214, Heinrihs Šēls, 1899-1914. I jeżeli w Rydze odnajdziemy w okresie międzywojennym 
na przykład przejawy zmodernizowanego neobaroku, a nawet socrealistycznego neorene-
sansu, tak w latach pięćdziesiątych XX wieku spotkać można ostatnią już w Polsce, kreację  
w duchu neorenesansu francuskiego. Jest nią wyjątkowo malownicze założenie architekto-
niczno-urbanistyczne w Warszawie przy Alei Wyzwolenia (tzw. „MDM Latawiec”) zaprojek- 
towane przez Eleonorę Sekrecką, wybudowane w latach 1949-1955. Ta interesująca koncep-
cja nosiła śmiałe, jak na owe czasy, znamiona swoistego synkretyzmu. Z jednej strony bo-
wiem „nowa architektura” miała być socjalistyczna w treści, a zarazem narodowa (najczęściej 
ludowa) w formie, z drugiej – trzeba trafu (!), iż dzieło E. Sekreckiej nosi cechy historyzmu  
i eklektyzmu, czyli cech raczej mało adekwatnych wobec pryncypiów postępu i proletariackiej 
kultury52.

Porównywalne do neofrancuskiej maniery, a jednocześnie dotknięty eklektycznym duali-
zmem, pozostają nieliczne w rzeczy samej przykłady niderlandyzmu w architekturze ryskiej. 
Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że tradycyjne kontakty między Amsterdamem a Rygą 
przynieść mogły również artystyczne związki w dziedzinie architektury XIX wieku. Tymczasem 
wpływy na recepcję neomanierystycznego neorenesansu, będącego w guście niderlandzkim, 
pozostały nader ubogie. W praktyce dają znać o sobie li tylko dwa obiekty godne tego miana. 
Pierwszym, określanym jako „holenderski neorenesans” jest gmach tak zwanego „Sierociń-
ca”. Historia tego budynku jest bowiem bardzo ciekawa, z uwagi na analogię z imponującym 
założeniem schroniska dla młodzieży męskiej, fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego w Kra-
kowie, wystawionego przez Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego między 1887  
a 1893. Ten były sierociniec mieścił po 1945 roku pomieszczenia Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej, później Akademii Ekonomicznej, tak aby w ostatnich latach przekształcić się w Uniwersy-
tet Ekonomiczny. Podobnie rzecz miała się z ryskim obiektem noszącym nadal zwyczajowo 
nazwę „Sierocińca” przy ul. Zeļļu 8. Monumentalny gmach zaprojektowali właśnie w tym celu: 
Kārlis Felsko i Kārlis Dāvids Neiburgers, ukończony w 1888 roku. Dopiero po 1945 roku bu-
dynek zmienił swoją funkcję na kolejno: sowiecką szkołę milicyjną, a następnie, po odzyska-
niu niepodległości, na siedzibę Wydziału Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Łotewskiego, za- 
chowując utartą z angielska nazwę „Orphanage”. Inny typ holenderskiego neorenesan-
su przedstawia kamienica wielofunkcyjna przy ul. Šķūņu 10/12 wzniesiona w latach 1900- 
-1902 przez Heinrihsa Šēlsa i Fridrihsa Šefelsa. Ten rodzaj pseudo-holenderskiej architektury 
mieszczańskiej określić można jako coś w rodzaju façon, będącego świadectwem i zara- 
zem jednym z licznych obliczy fin de siècle. Przełom stulecia i nowa epoka przyniosły sze- 
reg nowatorskich zmian, dla których było jeszcze dużo miejsca na początku XX wieku  
w tradycji oraz historycznej (nawet zmodernizowanej) przestrzeni historycznej. Takim właśnie 
konglomeratem stylowym, łączącym w sobie symptomatyczne elementy pochodne północ-
no-europejskiego neorenesansu i Art Nouveau jest właśnie kamienica wielofunkcyjna przy  
ul.  Tirgoņu  4,  zaprojektowana  w  latach  1900-1902  przez  H.  Šēlsa,  F.  Šefelsa i V. Hānsa.

52 J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 309; T.S. Jaroszewski, Kostium  francuski  w  architekturze  polskiej  
2 poł. XIX w. [w:] Tradycja i innowacja, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1979, War-
szawa 1981, s. 171-199; M. Zgórniak, Pałac w Świerklańcu – zapomniane dzieło Hektora Lefuela, [w:] Architektura  
XIX wieku…, op. cit., s.101-112; T.S. Jaroszewski, Pałac warszawskiego bankiera doby pozytywizmu, [w:] Sztuka  
2  połowy…, op. cit., s.79-100; A. Cinis, VEF  –  industrialna  objekta  saglabāšana  un  piemērošana  jaunai  
izmantošanai, [w:] Refleksijas Rīgas, Latvijas un pasaules kultura aspekti i krājums, S.O. Spārītis (red.), Rīga 2008, 
s. 99-120; T.S. Jaroszewski, Architektura  rezydencjonalna  wielkiej  burżuazji  warszawskiej  w  latach  1864-1914,  
[w:] idem, Od klasycyzmu do nowoczesności…, op. cit., s. 122-157.



259

Il. 34. „Sierociniec” przy ul. Zeļļu 8, Ryga, K. Felsko, K.D. Neiburgers, 1888

Ill. 34. „Orphanage”, 8 Zeļļu st. Riga, K. Felsko, K.D. Neiburgers, 1888

Il. 35. Kamienica wielofunkcyjna przy ul. Tirgoņu 4. Ryga, H. Šēls, F. Šefels, V. Hāns, 1900-1902

Ill. 35. Apartment-house with shops, 4 Tirgoņu st. Riga, H. Šēls, F. Šefels, V. Hāns, 1900-1902
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W obiekcie tym dostrzec można bez trudu podwójny kod znaczeniowy wyrażający reinter-
pretację „nowej sztuki”, jak i „pseudo-historyzmu”. Przeto z łatwością odnajdujemy toposy 
neorenesansu niderlandzkiego w postaci trzech amsterdamskich monumentów, a to: Mu-
zeum Królewskie (Rijksmuseum), J.P.H. Cuypers, 1885; Dworzec Centralny, J.P.H. Cuypers  
i A.L. van Gendt, 1882-1889; dawna Poczta Główna, C.H. Peters, 1899. Również na Pomo- 
rzu i Dolnym Śląsku architekci na przełomie stuleci sięgali do dorobku niemieckiego rene- 
sansu i niderlandzkiego manieryzmu, jak np. Dworzec Główny w Gdańsku, Alekxander 
Rundell i Paul Thomer, 1894-1900, bądź to we Wrocławiu: Śląski Bank Kredytowy, Richard 
Plüddemann, 1889-1891; szpital dla nerwowo i umysłowo chorych, R. Plüddemann i Robert 
Mende, 1885-1888 i na koniec – Królewski Instytut Techniczny (ob. Politechnika Wrocław-
ska), Georg Thür i Ludwig Burgemeister, 1905-1910, a także Miejska Kasa Oszczędności  
w Krakowie, Karol Borkowski, 1881-1883; Katolickie Seminarium Nauczycielskie (ob. Wy- 
dział Sztuk Pięknych UMK) w Toruniu, Karla Kleefelda, 1905-1909 oraz Nowy Ratusz  
w Hanowerze, Hermanna Eggerta, 1903-190553 (il. 34, 35).

Odrębną kategorią w ryskiej historii architektury jest tzw. „sztuka około 1900” czyli inaczej 
– „nowa forma” przełomu i początku XX wieku. Ta „nowa forma” manifestująca się pod różny-
mi postaciami jest kwintesencją eklektyzmu niejako czystej wody. Atoli obok innych elemen-
tów kompozycyjnych zasadniczą rolę odgrywa nadal ideowy kościec odrodzenia. Taki właśnie 
eklektyzm doby La Belle Époque spotykamy w architekturze i detalu Rygi, w której nie do 
końca wypowiedziano wojnę przeciw hellenistycznej niegdyś tradycji mieszania stylów. Bywa 
tak w sztuce około 1900, iż jak w soczewce skupia się w jednym obiekcie jakże wymowny dla 
zmierzchającego historyzmu (Späterhistorismus) pluralizm neostylowy. Owa wielonurtowość 
występująca w jednej budowli tym bardziej zasługuje na uwagę, iż jej twórcami było grono 
ryskich architektów reprezentujących trzy pokolenia twórcze. Mam na myśli zespół budyn- 
ków najstarszej lecznicy w Rydze przy ul. Bruņinieku 5, której pierwszy gmach wybudował 
Johans Daniels Felsko (1873). Kolejne warstwy budowli współtworzyli: Vilhelms Ludvigs  
Nikolajs Bokslafs (1899), Reinholds Šmēlings (1905) i Eižens Laube (1936). W tym wysoce 
oryginalnym gmachu rozpoznajemy wpływy neoromanizmu, neogotyku, neorenesansu, neo-
manieryzmu, a nawet neobizantynizmu. Niemal paralelne rozwiązanie, niezależnie od od-
miennej funkcji, spotykamy w wystroju budynku Opery Komicznej (Ringtheater) w Wiedniu, 
Emila von Förstera, 1874-1881. Ryska lecznica porównywalna jest z pełnym eklektycznej 
wyobraźni reprezentacyjnym budynkiem toruńskiego Dworu Artusa, którego wizję artystycz-
ną wcielił w życie między 1889 a 1891 Rudolf Schmidt. Różne oblicza ryskiego eklektyzmu,  
w tym właśnie pełnej niezwykłej imaginacji wspomnianej już lecznicy, przywodzą na myśl 
dzieła Teodora Talowskiego. Jego działalność określana została mianem nowej formy w ar- 
chitekturze, przez co należy rozumieć nie tyle swoisty konserwatyzm w architekturze prze- 
łomu stuleci, ile coś w rodzaju „dawności” zaprawionej szczyptą melancholii i alchemii sztu- 
ki. Była w niej z jednej strony predylekcja do owej dawności, a z drugiej strony – eo ipso – an-
tycypacja wcześnie zaawansowanej nowoczesności54 (il. 36–39).

53 J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 257; J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 125-126;  
Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 214-217, 222-227; S. Grosa, op. cit., s. 20-22; Neostile…, op. cit., s. 18-19; 
R. Čaupale, Z. Tołłoczko, op. cit.

54 J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 165; S. Grosa, Dekoratīvās tēlniecības garbnica Otto & Wassil, Rīgā 
19.-20. gs. mijā, [w:] Architektura un māksla…, op. cit., s. 95-104; Z. Tołłoczko, Nowa forma w architekturze łotew-
skiej i jej filiacje na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Rygi/New form in Latvian architecture, and its affiliations 
at  the  turn of  the 19th and  the 20th century, on  the example of Riga, Wiadomości Konserwatorskie/Conservation 
News, 27/2010, s. 11-20; S. Grosa, Art. Nouveau…, op. cit., s. 19; R. Salcevičs, Rīga tuvplānā/Riga in Close-up/Riga  
im  Detail, Rīga 2008; S. Raša/S. Rush, Mihails  Eizenšteins.  Tēmas  un  simboli  Rīgas  Jūgendstila  arhitektūrā  
1901-1906/Mikhail Eisenstein. Themes and Symbols  in Art Nouveau Architecture of Riga 1901-1906, Rīga 2003; 
Z.Tołłoczko, Architektura  i  film  czyli  o  mniej  znanym  ojcu  słynnego  reżysera  i  teoretyka  kina  (architekt  Michaił  



261

Il. 36. Kamienica czynszowa, detal przy ul. Brīvības 55, Ryga, V. Neimanis, 1900

Ill. 36. Apartment-house, detail, 55 Brīvības st. Riga, V. Neimanis, 1900

Eisenstein,  1867-1920), Hybryda, Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 10/2007,  
s. 29-34; J. Kucharzewska, op. cit., s. 186-194; Z. Beiersdorf, Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twór- 
czości, [w:] Sztuka 2 połowy…, op. cit., s. 199-214; W. Bałus, Historyzm, analogiczność, malowniczość. Rozważa- 
nia o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego (1857-1910), Folia Historiae Atrium, 24, 1988, s. 117- 
-138; I. Popławska, Hilary Majewski – architekt łódzki, [w:] Sztuka 2 połowy…, op. cit., s. 123-136; W. Bałus, Dom 
– przybytek – „nastrój dawności”. O kilku kamienicach Teodora Talowskiego, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty  
z antropologii miasta, R. Godula (red.), Kraków 1994, s. 215-238; K.K. Pawłowski, Narodziny miasta nowoczesne- 
go, [w:] Sztuka 2 połowy…, op. cit., s. 51-78; W. Bałus, Pałace, dwory  i wille Teodora Talowskiego, Teka Komisji  
Urbanistyki i Architektury, XXI, 1987, s. 223-229.
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Il. 37. Kamienica wielofunkcyjna przy ul. Šķūņu 12/14, Ryga, H. Šēls, F. Šefels, 1902

Ill. 37. Apartament-house with shops, 12/14 Šķūņu st. Riga, H. Šēls, F. Šefels, 1902

Il. 38. Lecznica przy ul. Bruņinieku 5, Ryga, J.D. Fesko, 1873, R. Šmēlings, 1905

Ill. 38. Hospital, 5 Bruņinieku st. Riga, J.D. Felsko, 1873, R. Šmēlings, 1905
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Il. 39. Wzorcowa fasada, H. Šēls, 1898

Ill. 39. Standard façade, H. Šēls, 1898

I na zakończenie niniejszego opracowania poświęconego historyzmowi w Rydze, wypada 
dodać  kilka refleksji na temat neobaroku. Ten neostylowy nurt zaistniał na Łotwie i w Rydze 
mniej więcej w ostatniej ćwierci XIX wieku i wszedł w interakcję z eklektyzującym wariantem 
Art Nouveau. W architekturze regionu nadbałtyckiego, a także w innych krajach, jak na przy-
kład w podzielonej przez rozbiory Polsce, ów kierunek postrzegano początkowo jako reakcję 
przeciw neogotykowi, bądź – rzadziej – neorenesansowi. Jednakże na ogół, prawie w całej 
Europie, w architekturze ostatnich mniej więcej dwóch dekad XIX wieku dawała wyraźnie 
znać koincydencja neorenesansu i neobaroku, szczególnie w obliczu słynnych i wzorcowych 
nieomal realizacji w tym nurcie historyzmu, jak np. „Nowy Luwr” w Paryżu, wybudowany mię-
dzy 1852 a 1857, Louis-Tullius-Joachim Visconti i Hektor-Martin Lefuel, bądź wzniesione 
przez Charlesa Garniera, paryska Opera, pochodząca z lat 1862-1875 oraz słynne kasyno  
w Monte Carlo z 1878 roku. Wszelako te czy inne inklinacje ku neorenesansowym wpływom, 
nie zmieniają ogólnie zwyczajowo przyjętego przekonania o neobarokowym charakterze tej 
klasy rozwiązań. Jeśli chodzi o tę część architektury europejskiej, nie można pominąć osobli-
wego genre w postaci „neobaroku wilhelmińskiego”, którego uosobieniem są takie prace, jak 
np. berliński Reichstag, Paul Wallot, 1884-1894; Bode Muzeum w Berlinie, Ernst von Ihne, 
1897-1904; Sąd Najwyższy w Lipsku, Ludwig Hoffmann i Peter Dybwad, 1887-1896; Po-
litechnika, Berlin-Charlottenburg, Richard Lucae, Friedrich Hitzig, Juliusz Karl Raschdorff, 
1878-1884; Muzeum Narodowe, Karl Hinckeldeyn, 1904 i Hotel Bazar, Roger Sławski, 1897 
– obydwa w Poznaniu. Interesującą ilustracją sedna historii i historyzmu w architekturze może 
być pałac królewski w Brukselii, wystawiony przez Alphonsa Balata, pomiędzy 1858 a 1903. 
Głównym mecenasem budowy tej monarszej rezydencji był król Leopold II Belgijski, kolej-
ny przedstawiciel rodziny Sachsen-Coburg und Gotha. Dynasta ten, tym razem pochodzący  
z linii katolickiej, zasłynął dzięki grabieży, nawet jak na ówczesne stosunki kolonialne, bo-
gactw tzw. Wolnego Państwa Kongo, które było w istocie jego prywatną własnością. Stąd też 
pochodziły pieniądze na budowę królewskich pałaców w Brukseli i Laeken. Mniej więcej w tym 
samym czasie, w aurze polityczno-kulturalnej historyzmu zrodziła się przeszła już, następ-
na kariera tej rodziny czyli panujących (z linii prawosławnej) w Królestwie Bułgarii z dynastii 
Sachsen-Coburg und Gotha od 1887 do 1946 roku. Jedną z bardziej wartościowych pamiątek 
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po bałkańskich Koburgach pozostaje pełen uroku, utrzymany w guście eklektycznego neoba-
roku, budynek Teatru Akademickiego w Sofii, ukończony w 1907 roku, podług planów Iwana 
Łazarowa55.

Przeto tym bardziej na zainteresowanie zasługuje wyraziciel między innymi „francuskie-
go smaku”, jakim jest jeden z najbardziej cenionych architektów w historii Łotwy, czyli Jānis  
Fridrihs Baumanis. Był absolwentem słynnej Bauakademie w Berlinie, której to budynek  
zaprojektował jeszcze K.F. von Schinkel (1832-1836). Wkrótce też dzięki osobistemu me- 
cenatowi króla Fryderyka Wilhelma IV uczelnia uzyskała status Pruskiej Królewskiej Wyższej 
Szkoły Technicznej, tak aby przekształcić się w Cesarski Uniwersytet Techniczny w 1879 roku. 

Il. 40. Sąd Okręgowy przy bulwarze Brīvības 34, Ryga, J.F. Baumanis, 1888

Ill. 40. Regional Court, 34 Brīvības bd. Riga, J.F. Baumanis, 1888

55 D. Dolgner, Historismus…, op. cit., s. 114-120; Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s.240-283; Z. Pałat, Ikonografia 
gmachu byłego Muzeum im. Cesarza Fryderyka III w Poznaniu, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród – miasto…, 
op. cit., s.109-123; Z. Tołłoczko, Architektura i społeczeństwo…, op. cit., s. 18-45; C. Mignot, op. cit., s. 147-166.
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Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że J.F. Baumanis ukończył również cieszącą się renomą 
Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Był przede wszystkim projektantem architektury 
bardziej użytkowej niż reprezentacyjnej, zaś dzięki temu, że zaprojektował i wybudował po-
nad sto pięćdziesiąt kamienic czynszowych i wielofunkcyjnych, których stylistyka obracała się 
w kręgu eklektycznego neorenesansu i neobaroku – zmienił się wygląd metropolitalnej Rygi 
w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast z realizacji w zakresie architektury monumentalno- 
-reprezentacyjnej J.F. Baumanisa wyliczyć można raczej niewiele. Z najcenniejszych reali-
zacji w stylu akademicko-eklektycznego neobaroku wymienić trzeba (tegoż autora) pozosta- 
jące w obrębie wpływów tradycji berlińsko-petersburskiej: gmach byłej Prokuratury Łotew- 
skiej SRR, obecnie siedziby Ambasady Francuskiej przy bulwarze Raiņa 9, pochodzący  
z lat 1872-1876 oraz monumentalny budynek Sądu Okręgowego przy bulwarze Brīvības 34 
z 1888 roku. Ten ostatni „pałac sprawiedliwości”, przywodzi na myśl perswazyjną i uroczystą 
wyniosłość baroku, którego późnodziewiętnastowieczny następca już nie do końca posiadał. 
Pseudo-barokowa majestatyczność ustępowała raczej pozytywistycznemu i estetycznemu 
patosowi, którym służyć miały tak odmienne w funkcjach pompierskie budynki, jak np. Sala 
Miejska (ob. Filharmonia) w Wilnie, Konstanty Korojedow, 1899-1902; pałac Izraela Kalmano-
wicza Poznańskiego w Łodzi, Dawid Rosenthal i Juliusz Jung, 1898-1902; Kasyno Szlachec-
kie (Narodowe) we Lwowie, Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, 1897-1898; Teatr Miejski 
w Cieszynie, F. Feller i H. Helmer, 1910; Stowarzyszenie Techników (ob. NOT) w Warszawie, 
Jan Fijałkowski, 1903-190556 (il. 40).

Doniosłym dla odrodzenia i rozwoju kultury łotewskiej pozostaje szeroko znany w tym 
kraju, imponujący dostojeństwem, monumentalny w założeniu dawny municypalny, a obec-
nie Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych przy ul. Krišjāņa Valdemāra 10 a. Autorem owego 
gmachu, uprawiającego notabene różne gatunki neostylowe, jest Vilhelms Neimanis. Za-
projektowana i wystawiona przezeń w latach 1903-1905 budowla nosi bez wątpienia cechy 
późnego historyzmu w typie neobaroku w połączeniu z elementami, głównie rzeźbiarskimi, 
znamionującymi jakże wówczas modne Art Nouveau. Również sławie, jaką zyskał za spra-
wą popularności i uznania Art Nouveau, był Mihaiļs Eizenštens (ojciec słynnego reżysera 
Sergiusza Eisensteina), który zaprojektował liczne kamienice przypominające raczej miejskie 
pałace niż nawet okazałe czynszówki. Niektóre z nich M. Eizenštens zaprojektował w du- 
chu kompromisu pomiędzy neobarokiem a eklektyzmem przesiąkniętym atmosferą prac 
Charlesa Garniera, jak np. szkoła prywatna przy ul. Strēlnieku 4 a, wystawiona przez  
Eizenštensa w 1905 roku. Atoli ta „nowa sztuka” w Rydze, pozostała na ogół w guście za- 
chowawczym, a nawet konserwatywnym, porównawczo rzecz biorąc, skojarzyć można nie-
które jej aspekty zdradzające przełom w sztuce historycznego eklektyzmu i nadciągającego 
kryzysu wartości kanonicznych. Te przejawy symptomów nowych czasów, które przerwały 
wydarzenia pierwszej wojny światowej miały charakter ewolucyjny. Tymczasem na przykład 
architektura i sztuka neobaroku była podziwiana przez ówczesną publiczność, ale zarów- 
no w Wiedniu, jak i w Rydze do tego neostylu przenikać zaczęły nowe prądy. Zatem być 
może najlepszą egzemplifikacją takiego stanu rzeczy mogą być dwa neobarokowe gmachy 
w Wiedniu, czyli: Uniwersytet, Heinrich Ferster, 1873-1884 oraz Muzeum Sztuk Pięknych 
(Kunsthistorisches Museum), Gottfried Semper i Karl von Hasenauer, 1871-1891, uzmysła-
wiające relatywną konwergencję wspomnianych wiedeńskich obiektów i ryskiego muzeum 
sztuki. Dlatego też i to nie tylko przypadkowo, zadziwia harmonia niektórych rozwiązań sece-
syjnej plastyki Gustava Klimta w architektonicznym wystroju wspomnianych gmachów. Mam 

56 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 46-53; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 96, 102; 
Энциклопедия…, op. cit., s.788-779; N. Lukšionyté, Architektura wileńska lat 1860-1914, [w:] Architektura XIX i po-
czątku XX wieku…, op. cit., s. 163-180; Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 180-308.
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tu na myśli dekorację auli wiedeńskiego Uniwersytetu  (niezrealizowaną), z 1900 roku, której 
projekty spłonęły w 1945 roku, oraz malowidła stanowiące ostateczne wykończenie wiedeń-
skiego Muzeum Sztuk Pięknych57 (il. 41, 42).

Il. 41. Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych przy ul. Krišjāņa Valdemāra 10 a, Ryga, V. Neimanis, 1903-1905

Ill. 41. State Museum of Fine Arts, 10 a Krišjāņa Valdemāra st. Riga, V. Neimanis, 1903-1905

Jednakże niektóre przemyślenia w kwestii neorenesansu i neobaroku godzi się uzupełnić 
o pewne artefakty z dziedziny łotewsko-polskich relacji na temat architektury pierwszej po-
łowy XX wieku. Nie należą one do historii sztuki historyzmu sensu stricte, ale również luźno 
mieszczą się w pojęciu nieawangardowej architektury nowoczesnej. Wydawało się bowiem, 
że modernizm, a szczególnie jego awangardowa odmiana, stanie się wszechobecną arty-
styczną rzeczywistością, podczas gdy na co dzień harmonijnie współistniały ze sobą trendy 
odpowiadające starym nawykom i nowej modzie. Ale kulturę i sztukę Łotwy i Polski dzieli-
ła istotna różnica. Niektóre warstwy społeczne w Polsce hołdowały i kultywowały, głównie  
w kręgu tradycji i obyczaju, kontynuację egzystencji świata, którego i tak czekał nieuchronny 
kres, a który nastąpił w 1939 roku. Neohistoryczne i zarazem neobarokowe i neorokokowe 
wątki stanowią doskonałe tło dla artystyczno-estetycznej oprawy modernizacji dawnego ładu. 
Tę biegłość w dostosowaniu się do starej, a zarazem i nowej rzeczywistości ukazuje mię-
dzywojenna architektura. Myślę o pałacu w Nieborowie, pierwotnie wybudowanym w latach 
1695-1697 przez Tylmana z Gameren. Aliści, dopiero przeprowadzona przez ks. Janusza 
Radziwiłła, ordynata Ołyckiego przebudowa od 1921 do 1922 roku przez doskonale już wów-

57 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras  Meistari…, op. cit., s. 96-103; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 92;  
Z. Tołłoczko, Główne nurty…, op. cit., s. 249-250; G. Gerharde-Upeniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzea ēkas 
celtniecības ideja Valsts un sabiedrības attieksme (XX gs. – 30. gadi), [w:] Refleksijas…, op. cit., s. 5-17; J. Howard, 
Art Nouveau. International and National Styles in Europe, Manchester 1996; Jūgendstils. Laiks un telpa. Baltijas jūras 
valstis 19.- 20.gs. mijā/Art Nouveau. Time and space. The Baltic Sea countries at the turn of the 19th and 20th century, 
S. Grosa (sast./ed.), Rīga 1999; E. Kļaviņš, Latvijas XIX gs.beigu un XX gs. sākuma tēlotājasm mākslas ikonogrāfijā 
un stilistiskais raksturojums/Iconography and stylistic characteristics of the late 19th and early 20th century fine art, 
Rīga 1993; E. di Stefano, Klimt. Artysta i dzieło, Warszawa 2003, s. 28-29.
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czas zapowiadającego się Romualda Gutta – stała się jedną z najwspanialszych rezydencji 
w Polsce. Ale jednocześnie była ona, już po unowocześnieniu, jedną z nielicznych obecności 
neobaroku w Polsce. Dlatego też, mimo że architektura sakralna nie jest (z wyjątkiem kate-
dry św. Jana w Warszawie) przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania, warto 
poświęcić jej nieco miejsca w kontekście zmodernizowanego tym razem neorokoka, którego 
przykładów, wraz z neobarokiem, było w latach międzywojennych bardzo niewiele. Tym więk-
sze zaintrygowanie owym przypadkiem wzbudza Spowiednica Stołu Pańskiego przy kościele 
jasnogórskim w Częstochowie z 1920 roku, projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Ta dość orygi-
nalna realizacja dawała niekiedy asumpt do nawet międzynarodowych spekulacji w dziedzinie 
historii sztuki. Otóż, Georges Cattaui, autor wydanej w 1973 roku w Paryżu pracy Baroque et 
rococo, ulokował dzieło A. Szyszko-Bohusza jako efekt impulsu zbarbaryzowanego ludowego 
rokoka z XVIII wieku, wytworzonego na Ukrainie (!)58.

Il. 42. Szkoła prywatna przy u. Strēlnieku 4 a, Ryga, M. Eizenšteins, 1905

Ill. 42. Private school, 4 a Strēlnieku st. Riga, M. Eizenšteins, 1905

58 T.S. Jaroszewski, Architektura  neobarokowa…, op. cit.; G. Cattaui, Baroque  et  rococo, Paris 1973, s. 180, 242;  
J.A. Mrozek, „Historyzm narodowy” lat dwudziestych jako wyraz myśli romantycznej, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce…, 
op. cit., s. 145-164; T.S. Jaroszewski, Uwagi o modernizacji kilku siedzib wiejskich w Polsce na przełomie XIX i XX w., 
[w:] idem, Od klasycyzmu do nowoczesności…, op, cit., s. 177-207.
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Wspomniane przykładowo rudymenty feudalizmu w przedwrześniowej Polsce różniły 
się odmiennie jakościowo w treści od fenomenu neobaroku na Łotwie na początku lat dwu- 
dziestych i trzydziestych XX wieku. Fundamentalna dla nowego państwa reforma rolna pod-
cięła korzenie konserwatywno-arystokratyczno-ziemiańskiemu porządkowi społecznemu na 
Łotwie. A jednak, mimo nieuchronnej modernizacji, odzywało się w tym kraju echo historyz- 
mu w nowoczesnej architekturze, w tym także, o paradoksie(!), również neobaroku. Fascyna-
cja modernizmem pozwalała na powstanie kapitalnych, ale i zarazem odosobnionych przy-
kładów tego neostylu, takich jak np. neobarokowy z elementami neorokoka, budzący ogólną 
ciekawość mieszkańców Rygi, budynek kino-teatru „Splendid Palace” przy ul. Elizabetes 61, 
Frīdrihs Skujiņš, pochodzący z 1923 roku oraz pozostający w niezamierzonym kontraście 
funkcjonalnym, neobarokowy, ale za to utrzymany w zredukowanej formie, budynek Krema- 
torium przy ul. Varoņu 3, Osvalds Tilmanis , który zaprojektował w 1938 roku59.

Mniemać można było, że w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia, karta 
dziejów historyzmu i jego eklektycznych mutacji została nieuchronnie zamknięta, niezależnie 
od  wtórnie pojawiających się, incydentalnie, wyjątków tego stylu. Przeto mało kto ośmielił się 
przypuszczać z końcem lat czterdziestych i początku apogeum sukcesu stylu międzynarodo-
wego, że w Europie środkowej nastąpi zwrot ku formom czegoś w rodzaju „neohistoryzmu”, 
którego najbardziej preferowaną odmianą był tzw. „proletariacki neorenesans”. Ten współcze-
sny czasom panowania Józefa Wissarionowicza Stalina trwający od 1934 do 1953 roku styl, 
nazywany „realizmem socjalistycznym” i trwał w Polsce i na Łotwie od 1949 do 1956 roku. 
Pozostawił po sobie spektakularne raczej, niż obfite, dowody socrealistycznej aktywności, nie 
tylko na niwie sztuki i architektury.

Ostatnie świadectwa historyzmu mimo wszystko wskazywały na kontynuację stylistyki mi-
nionych przed 1914 rokiem epok – naśladownictwa i mutacji wielkich stylów historycznych. 
Atoli, zaiste trzeba było dziejowego trafu, który sprawił, że pojawił się quasi rewiwalizm wyse-
lekcjonowanych form historyczno-eklektycznych. Realny socjalizm, recte iluzje komunizmu, 
były neostylem mającym wyrażać jedyną i podstawową oraz ogólnie przyjętą metodę twór-
czą, która powstała w oparciu o ideologiczne wzorce zaczerpnięte z ludowej, populistycznej,  
a nawet konserwatywnej i jednocześnie zwulgaryzowanej tradycji. Raz jeszcze pochwała 
różnorodności miała stać się tym razem instrumentalnie traktowaną przeszłością, skarbnicą,  
z której dowolnie można korzystać. Myślą przewodnią tego zaskakującego pseudoodrodzenia 
historyzmu był obowiązkowy, estetycznie i artystycznie doktrynalny anty-modernizm. Jądrem 
tej nowej i starej zarazem architektury była zasada zgodności socjalistycznej treści i narodo-
wej (czytaj: ludowej) formy. Sztuka despotycznej utopii wzbudza coraz mniejsze negatyw-
ne konotacje, wszak nie chodzi tu o polityczną podszewkę materializmu historycznego, lecz  
o plastyczny sens efemerycznego epizodu nowego historyzmu, w którym przodował głów- 
nie neorenesans przy wtórze istotnych motywów neoklasycystycznych i neobarokowych,  
a także eklektyczno-orientalnych, a nawet egzotycznych.

Powszechnie znanymi symbolami tych trudnych, a zarazem zadziwiających, czasów  
są w Warszawie: Pałac Kultury i Nauki, wybudowany w latach  1952-1955 przez Lwa Rud-
niewa z zespołem oraz zabudowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z pl. Konstytu-
cji, z lat 1949-1952, praca kolektywu w składzie: Stanisław Jankowski, Zygmunt Stępiński, 
Józef Sigalin i Jan Knothe. Raz jeszcze podnieść należy na potrzeby niniejszego artyku-

59 J. Krastiņš, Rīgas Arhitektūras Meistari…, op. cit., s. 273, 344; J. Krastiņš, I. Strautmanis, Rīga…, op. cit., s. 101, 
312; R. Čaupale, Z. Tołłoczko, Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku architektury łotewskiej – perłą europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, Część II, Niepodległość  i nowoczesność. Glosarium do problemów  tradycji  i  awangardy 
w dwudziestoleciu międzywojennym, Czasopismo Techniczne, z. 7-A/2008, s. 41-73; R. Čaupale, Latvijas, Polijas  
un Čehijas art déco un neavangardiskā modernista – neoklasicisma –  reprezentatīvās celtnes, [w:] Refleksijas…,  
op. cit., s. 121-130.
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łu nie kwestię tzw. totalitaryzmu w architekturze socrealistycznej, a nawet pejoratywności 
„cukierniczo-klasycystycznej” symboliki, lecz niejako powtórki z neorenesansu w zgoła od- 
miennych sytuacjach60. Jak pisał nieoceniony Tadeusz Stefan Jaroszewski, mając na myśli 
idee wskrzeszenia w Warszawie nieistniejących nadal pałaców Kazanowskich oraz Karasia, 
cytuję: „Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza po drugiej wojnie światowej dawała w każ-
dym razie architektom wielkie możliwości. Do roku 1956 można było odtwarzać, co dusza 
zapragnie”61. Przy okazji bowiem odbudowy ze zniszczeń powojennych, architekci cieszyli 
się z możliwości rekonstrukcji, a nawet budowy i realizacji fantazji architektonicznych. Po-
dobnie czynili architekci w NRD, np. w Dreźnie czy Rostoku, którzy częściowo nie odtwarzali 
zrujnowanej oryginalnej zabudowy zabytkowej, zastępując ją, nader szczodrze, pełnymi po-
lotu i inwencji substytutami neohistorycznymi. W ówczesnej praktyce była to jedyna realna 
metoda konserwatorska, obecnie pozostająca przedmiotem różnych ocen, jak choćby: neo-
barokowa zabudowa Altmarkt w Dreźnie – Herbert Schneider, Kurt Röthig, Hans Konrad, 
1953-1956 lub neorenesansowa (w guście manieryzmu północno-niemieckiego) zabudowa 
Lange Straße w Rostoku – Joachim Näther, Hartmut Colden, Konrad Brauns, Kurt Tauscher, 
Heine Lösler, Carl-Heinz Pastor, 1953-1959. Można zaryzykować hipotezę, iż wokół „nowego 
neorenesansu” powstało coś w rodzaju „międzynarodówki” socrealistycznego neorenesansu. 
Utopijny ustrój Kraju Rad dostarczał realnych przykładów zaprzeczenia abstrakcji w sztu-
ce i architekturze. Obok głównego nurtu owego międzynarodowego realizmu, funkcjonowały 
lokalne (czytaj: narodowe) odmiany, np. w Warszawie nazywano stylem à la Louis Bierut. 
Przeto stworzenie takiego nowego stylu należało w NRD i Berlinie Wschodnim do wyjątko-
wo niewdzięcznych zadań nowej władzy, szczególnie wobec wstrząsających doświadczeń 
hitleryzmu. Tego rodzaju próby kreacji robotniczo-ludowego neorenesansu podejmowali się 
między innymi projektanci zabudowy w rejonie Stalinallee (ob. Karl-Marx Allee), Hermann 
Henselmann z zespołem, 1951-1958, czy też biurowca przy Chausseestrasse, J. Pässler, 
1953-1955 w Berlinie Wschodnim, albo też zabudowa w Stalinstadt (ob. Eisenhüttenstadt), 
H. Henselmann, 1951-1954. I nie można zapomnieć o łotewskich kontekstach tego „nowego” 
neostylu. Z kilku jego przykładów wskazać należy analogiczny do pracy L. Rudniewa PKiN,  
i oczywiście tegoż autora, moskiewski drapacz chmur czyli Uniwersytet im. M. Łomonosowa, 
1949-1953, którego ryskim odpowiednikiem jest wysokościowiec Łotewskiej Akademii Nauk, 
pierwotnie Dom Kołchoźnika przy Akadēmijas laukums 1 w Rydze. Twórcą tego gmachu, 
wybudowanego w latach 1953-1957 byli: Osvalds Tilmanis, Kārlis Plūksne, Vaidelotis Apsītis 
i inni. Dla odmiany natomiast horyzontalnością wyróżnia się, także monumentalny, budynek 
hotelu „Rīga” przy bulwarze Aspāzijas 22, z 1954 roku, który zaprojektowali: Arvīds Miezis, 
Sergejs Antonovs, i Jurijs Arhipovs. Niesłychanie kontrowersyjny i intrygujący był niezreali-
zowany projekt rekonstrukcji zabytkowego Starego Miasta w Rydze, wykonany w 1947 roku. 
Jego autorem był W.K. Ołtarzewski, należący do czołowych przedstawicieli tradycji w archi-
tekturze Rosji i ZSRR, takich jak np. I.A. Fomin, W.A. Szczuko i I.W. Żołtowski. Ołtarzewski 
wzorem swoich warszawskich kolegów przyjął koncepcję wystawiania nowych, wyimagino-

60 A. Miłobędzki, Architektura  ziem  Polski.  Rozdział  europejskiego  dziedzictwa/The  Architecture  of  Poland.  
A Charter of the European Heritage, Kraków/Cracow 1994, s. 120; A.B. Иконников, Apхитeктуpа XX вeка. Утoпии 
и peальнocть, Toм I, Mocква 2001, s.406-441.

61 T.S. Jaroszewski, Odbudowa zabytków wobec historii i beletrystyki historycznej. Kilka słów o pomyśle wskrzeszenia 
pałacu,  gdzie  pan Zagłoba  z małpami wojował, [w:] Sztuka  i  historia, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Kraków, listopad 1988, Warszawa 1992, s. 396; A. Behr, A. Hoffmann, H.-J. Kadatz, G. Zeuchner, Architektur 
in der DDR, Berlin 1980; Z. i T. Tołłoczko, Berliner Stadtschloss – wczoraj, dziś, jutro? Reminiscencje historyczno-
-konserwatorskie, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, t. XXX, 1998, s. 137-156; B. Bierut, 
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wanych zabytków z epoki, a szczególnie tych wzorowanych na tradycji odrodzenia, której  
w gruncie rzeczy w Rosji nie było. Stąd też zwolennicy zbliżenia z kulturą zachodu w Rosji 
(tzw. zapadnicy), a także entuzjaści postępu i nowoczesności w kulturze sowieckiej wspólnie 
podnosili zasługi pochodzącego z Wenecji Aristotele Fioravanti, który w 1475-1479 wybudo-
wał na moskiewskim Kremlu sobór Uspienski, dając tym samym zaczątek symbiozie sztuki 
prawosławnej z renesansem weneckim. Owe związki symbolizował w połowie XIX wieku Kon-
stantin Thon, a po części usiłował, między innymi w Rydze, także Ołtarzewski, planując za-
łożenie w typie pałacu Dożów. Równie ciekawą propozycję, co się tyczy neorenesansowych 
„zabytków” w tym stylu, były niezrealizowane projekty z około 1944 roku, G. Goltsa, części 
zabudowy ul. Kreszczatik w Kijowie. Natomiast z bardzo wielu ilustracji tego neostylu, rozsia-
nego po całym ZSRR, wspomnieć warto o budynku mieszkalnym przy kijowskim prospekcie 
Kreszczatik, z 1950 roku, autorstwa A. Dobrowolskiego, bądź też o budynku mieszkalnym 
przy ul. Sadowaja Kudrinskaja w Moskwie, zaprojektowanym przez L. Rudniewa, A. Assa  
i W. Munca62.

Wraz z dobiegającym schyłku uroczystym i pompatycznym, miejscami monotonnym so-
crealizmem, rozpoczęła się solenna nuda i rutyna tzw. „socmodernizmu”, który był kolejną 
odsłoną horror vacui stylu międzynarodowego, dla którego jedynym jeszcze wówczas reme-
dium był postmodernizm. Zwłaszcza w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku cieszył się 
szalonym powodzeniem w swojej odmianie zachowawczo-tradycjonalnej. Symbolem owych 
nie tyle przemian, ile osobliwego regresu artystyczno-estetycznego były doświadczenia 
współczesnego neohistorycznego eklektyzmu, zebrane w pełnej wyrazu i wyobraźni makiecie 
tzw. Strada Novissima na Weneckim Biennale 1980. Te postmodernistyczne i neoeklektyczne 
doznania można skonfrontować z równie ekscentrycznymi impresjami, których autorem był 
wybitny architekt doby dziewiętnastowiecznego historyzmu, Adam Idźkowski, który pisał mię- 
dzy innymi tymi słowy: „Wystawmy sobie długą i szeroką ulicę, przy której z obu stron wznoszą 
się na przemian rozmaite gmachy. Tu brama rzymska z piękną płaskorzeźbą, tam świątynia 
gotycka z wyniosłą aż pod obłoki wieżą, dalej gmach egipski, za którego prostotą ciągnie się 
szereg arkad rzymskich lub rozległy rząd kolumn greckich, zakończonych wesołą jaką włoską 
wystawą, lub napowietrznym indyjskim gankiem (…) Na widok takiego miasta, nie wiem czy 
się mógł kto znaleźć, który by nie został przejęty podziwem i uwielbieniem”63.

Przeto nie jest prostym zbiegiem przypadku dobór przez Dainisa Bruģisa i przez niżej pod-
pisaną autorkę artykułu oraz Claude’a Migota, jakże wymownego historycznie alegorycznego 
dzieła, pędzla anglo-amerykańskiego malarza Thomasa Cole’a pt. The Architect’s Dream, 
namalowanego w 1840 roku.
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