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Budowy, odbudowy,
sentymenty, resentymenty
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1.
Szeroko komentowana i omawiana sprawa re-
konstrukcji poznaƒskiej rezydencji królewskiej
Przemys∏a II zwróci∏a uwag´ na panujàcy
obecnie trend rodzimej architektury: mowa
oczywiÊcie o budowach, odbudowach i rekon-
strukcjach zamków. Jak zdà˝y∏o si´ ju˝ okazaç,
zjawisko budzi wiele kontrowersji – nie tylko
antagonizuje grona architektów, konserwato-
rów i innych specjalistów, lecz tak˝e dzieli
spo∏ecznoÊci lokalne. Zamkowe spory dotyczà
form powstajàcych/powracajàcych obiektów,
materia∏ów, z jakich sà wznoszone, ale te naj-
gwa∏towniejsze wià˝à si´ z problemem êród∏o-
wym, a mianowicie z sensem rekonstrukcji.
Ich zwolenników cz´sto krytykuje si´ za
wspieranie powstawania makiet tworzàcych
historycznà fikcj´, przeciwnikom zarzuca si´
pejoratywnie rozumianà „post´powoÊç” czy
wr´cz antypolskoÊç – o ile za form´ adekwat-
nà dla pami´ci miejsca uwa˝ajà chronionà
prawnie ruin´. Zdaje si´, ˝e to w∏aÊnie niejasna
sytuacja prawna zabytków oraz brak jednolite-
go stanowiska konserwatorów sà g∏ównymi
przyczynami tych sporów. 

Jakkolwiek rekonstrukcje nie sà w naszym kra-
ju nowoÊcià, to jednak fala odbudowywania,
która ma miejsce obecnie, jest zwiàzana
z przemianami ustrojowymi. Jak zauwa˝y∏ Bo-
gus∏aw Szmygin1, konserwator i badacz zjawi-
ska, PRL deklarowa∏ odpowiedzialnoÊç za
ochron´ zabytkowego zasobu i mimo ˝e owego
zobowiàzania – z powodu niedostatków finan-
sowych – cz´sto nie udawa∏o si´ dope∏niç, w po-
dejmowanych dzia∏aniach obowiàzywa∏y kon-
kretne wskazania konserwatorskie i szczegó∏o-
wa kontrola. Z odbudowami zamków, które
zdarza∏y si´ wówczas sporadycznie, nie wiàza-
no bynajmniej nadziei na generowanie zysku,
nie podejmowano tak˝e prób adaptacji budow-
li do funkcji u˝ytkowych. Sytuacja zmieni∏a
si´ wraz z prze∏omem, który nastàpi∏ w 1989
roku , kiedy odpowiedzialnoÊcià za miejsca za-
bytkowe obarczeni zostali ich w∏aÊciciele bàdê
u˝ytkownicy. Z racji tego, ˝e finansowe wspar-
cie instytucji paƒstwowych by∏o i wcià˝ pozo-
staje niewystarczajàce, osoby te zmuszone zo-
sta∏y do ∏o˝enia na utrzymanie budowli z w∏a-
snej kieszeni. Stàd wynikajà starania o wzbo-
gacenie zabytkowych obiektów w funkcje ko-
mercyjne oraz, co za tym idzie, podejmowa-
nie cz´sto dyskusyjnych decyzji o interwen-
cjach budowlanych. Ruina, nawet ta najbar-
dziej malownicza, nie jest w stanie zarobiç na
swoje utrzymanie – co innego zaÊ atrakcyjny
turystycznie zamek. Szmygin mówi o dwóch
przyczynach zainteresowania prywatnych in-
westorów ruinami: po pierwsze, stanowià one
swego rodzaju „formy otwarte”, w które inwe-
stor z pomocà architekta mo˝e wt∏oczyç do-
wolnà wizj´ historycznego budynku. Niewy-
starczajàca zazwyczaj iloÊç dokumentów êró-
d∏owych oraz wizerunków ikonograficznych
pomaga wówczas w przeforsowaniu atrak-
cyjnego wizualnie i odpowiadajàcego gustom
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Zjawisko budowy „nowych”
zamków, inspirowanych Êrednio-
wiecznymi orygina∏ami nie jest
ani specja∏em wy∏àcznie pol-
skim, ani te˝ nowym. Pierwsze
próby wybudowania inspirowa-
nych gotykiem rezydencji miesz-
kalnych mia∏y miejsce ju˝
w XVIII wieku.  

1 Szmygin B., Historyczne ruiny w XXI wieku,
„Spotkania z Zabytkami” 10/2007, s. 4–7.



masowego klienta projektu. Po drugie, ruiny te
posiadajà z regu∏y du˝à wartoÊç historycznà,
a ich stosunkowo rzadkie wyst´powanie
zwi´ksza ich wyjàtkowoÊç. Podj´cie si´ prac
przy rezydencji o kilkuwiecznej historii sym-
bolicznie sytuuje inwestora-dobroczyƒc´ obok
dawnych „panów na zamku” i natychmiast
winduje jego pozycj´ spo∏ecznà. I tak oto
w wyniku wi´kszoÊci realizowanych rekon-
strukcji powstajà budynki o ma∏ych oknach
i wysokich murach, otoczone dodatkowo basz-
tami, z dziedziƒcami stylistycznie osadzonymi
w tradycji gotyku lub renesansu. Uciekajàc od
form wspó∏czesnej architektury – choç nie od
wspó∏czesnych technologii (wiele obiektów
nie powstaje z oryginalnych materia∏ów czy
ich wiernych replik, ale z ceg∏y „dziurawki”, tak
jak zamek w Gostyninie, lub z pustaków, jak to
ma miejsce w Poznaniu), inwestorzy fundujà
sobie fantastyczno-sentymentalnà podró˝
o kilka stuleci wstecz, której efekty sà zarazem
symboliczne, materialne, ale i symulakryczne.
Wed∏ug Alaina de Bottona, szwajcarskiego
eseisty, autora Architektury szcz´Êcia, rezulta-
tem takich wyborów jest powo∏ywanie do ˝ycia
obiektów o charakterze pastiszowym, których
formalne naÊladownictwo jest cz´sto kwestià
fasady (w sensie dos∏ownym i metaforycz-
nym). Na rodzimym podwórku przyk∏adem te-
go mo˝e byç budowla w Tropsztynie (woj. ma-
∏opolskie). Ten XIV-wieczny obiekt warowny
wyposa˝ony zosta∏ w làdowisko dla helikopte-
rów usytuowane na nienaturalnie Êci´tym da-
chu – z poziomu dost´pnego dla przeci´tnego
zwiedzajàcego oczywiÊcie niewidoczne.

2.
Polskie zamki odbudowane ze Êredniowiecz-
nych ruin, takie jak te w Bobolicach (woj.
Êlàskie), Korzkwi (woj. ma∏opolskie) i wspo-
mnianym Tropsztynie, zawdzi´czajà swe ist-
nienie prywatnym inicjatywom inwestorów

zapaleƒców. Borykajàc si´ niejednokrotnie
z k∏opotami finansowymi, przeciwnoÊciami lo-
su i nieprzychylnoÊcià cz´Êci Êrodowiska kon-
serwatorskiego, pomys∏odawcy znajdujà zwy-
kle oparcie wÊród spo∏ecznoÊci lokalnych.
G∏ównà motywacjà pozostaje przekonanie
o s∏usznoÊci zabiegania o „przywrócenie
ÊwietnoÊci” swoich rezydencji. 

Inspiratorami odbudowywania nie sà jednak
wy∏àcznie osoby prywatne. Zdarzajà si´ rów-
nie˝ inicjatywy Êrodowiska miejskiego oraz
komitetów czy stowarzyszeƒ zawiàzywanych
specjalnie w tym celu. Do tych pierwszych zali-
czajà si´ przyk∏ady z Ciechanowa oraz Pucka –
gdzie obecnie planuje si´ restytuowaç zamek
krzy˝acki, pozostajàcy w ruinie od XVIII wie-
ku. Tak jak w wielu innych wypadkach, tutaj
tak˝e brakuje solidnych materia∏ów rekon-
strukcyjnych, a jedynym reliktem dawnej
ÊwietnoÊci sà ledwo wystajàce z ziemi fragmen-
ty murów. Z kolei komitety odbudowy zamków
majà w Polsce d∏ugà tradycj´. Z pewnoÊcià
najbardziej znany jest zawiàzany w paêdzier-
niku 1950 roku pod przewodnictwem ówcze-
snego premiera Józefa Cyrankiewicza Komitet
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warsza-
wie, któremu wkrótce po jego powstaniu zawtó-
rowa∏y Spo∏eczny KO oraz specjalna Komisja
ds. Odbudowy. Za∏o˝ony cel osiàgnà∏ osta-
tecznie na poczàtku lat 70. Obywatelski Komi-
tet Odbudowy pod przewodnictwem I Sekreta-
rza KC PZPR Józefa K´py. 

Wspó∏czeÊnie do rozpocz´cia budowy na Górze
Zamkowej w Poznaniu szczególnie przyczyni∏
si´ KO Zamku Królewskiego kierowany przez
W∏odzimierza ¸´ckiego. Dzia∏ajàca z pe∏nià
uporu organizacja nie tylko odgrywa∏a rol´
mediatora mi´dzy instytucjami odpowiedzial-
nymi za konserwacj´ zabytku, lecz tak˝e zgro-
madzi∏a pewnà sum´ pieni´˝nà przeznaczonà
na odbudow´. 
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Komitety odbudowy miewajà równie˝ swych
zinstytucjonalizowanych adwersarzy. Prze-
ciwnicy odbudowy zamku ciechanowskiego,
zrzeszeni wokó∏ miejscowego ko∏a Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami oraz Zwiàzku
Szlachty Polskiej, zapowiedziawszy powo∏a-
nie komitetu o odpowiedniej nazwie, skoncen-
trowali si´ na walce z w∏adzami miejskimi,
forsujàcymi projekt po∏àczenia istniejàcych
Êredniowiecznych ruin z nowoczesnym pawi-
lonem autorstwa biura Kleczkowski-Architekt.
Nauczeni doÊwiadczeniem swoich ciechanow-
skich kolegów zwolennicy restytucji twierdzy
sochaczewskiej skupili si´ w lobbystycznym
stowarzyszeniu na rzecz historycznej odbudo-
wy zamku w Sochaczewie Nasz Zamek. Jego
cz∏onkom uda∏o si´ ju˝ doprowadziç do pierw-
szych badaƒ archeologicznych ruin oraz przed-
stawiç wizualizacj´ zrewitalizowanej budowli.
Cele innych organizacji o podobnym profilu
(Fundacja Zamek Chudów, Spo∏eczny Komitet
Odbudowy Klimka, Ratuj Tenczyn) sà zbli˝one,
podobnie jak zbli˝one sà poglàdy ich cz∏onków
na spraw´ restauracji zabytkowych obiektów.
Wymienione przyk∏ady Êwiadczà przede
wszystkim o tym, jak du˝a jest skala zjawiska.
Interesujàce w tym kontekÊcie okazujà si´ go-
ràce dyskusje toczone na forach interneto-
wych, na których zdecydowanie dominujà
zwolennicy odbudowywania, zazwyczaj w for-
mach historycznych.

Przyk∏ad Ciechanowa jest w Polsce przypad-
kiem odosobnionym. Poza kilkoma projektami
rewitalizacji historycznych ruin w nowocze-
snych formach, rzeczywistej realizacji nie do-
czeka∏ si´ jeszcze ˝aden. Decyzja komisji kon-
kursowej zamku poznaƒskiego, która z góry
wykluczy∏a mo˝liwoÊç zaistnienia na Górze
Zamkowej formy innej ni˝ historyzujàca, jest
symptomatyczna i doskonale ilustruje sytuacj´
na polskim podwórku. Trudno wyt∏umaczyç
okolicznoÊci, w których poÊwi´ca si´ mo˝li-

woÊç rozwoju nowych form rodzimej architek-
tury na rzecz budowy historycznie wàtpli-
wych obiektów-makiet. Od tej niezrozumia∏ej
regu∏y zdarzajà si´ jednak odst´pstwa. Jednym
z nich jest projektowane Centrum Dialogu
Kultur w Chrzelicach, gdzie w ruinach znisz-
czonego kompleksu zamkowo-pa∏acowego
planuje si´ zorganizowanie przestrzeni u˝ytko-
wej dla celów kulturalno-artystycznych. Auto-
rem koncepcji jest grupa OP Architekten, pra-
cujàca na zlecenie Fundacji Ortus b´dàcej
obecnym w∏aÊcicielem budynku. Równie od-
wa˝ny projekt autorstwa Jaros∏awa Kozakiewi-
cza zosta∏ zaakceptowany przez Fundacj´ Cen-
trum Brok w Broku nad Bugiem. Projekt zak∏a-
da przestrzennà wizualizacj´ zdegradowanego
pa∏acu biskupiego za pomocà bry∏ ze szk∏a
i metalu, harmonijnie wspó∏istniejàcych z flo-
rà porastajàcà obecnie teren ruin. Nowa prze-
strzeƒ ma zostaç przeznaczona na multime-
dialne muzeum i centrum informacji o regio-
nie.

3.
Rekonstrukcje wiekowych budowli to niejedy-
ny sposób, by przywróciç krajobrazowi aur´
dawnych wieków. Teoretycznie nic nie stoi na
przeszkodzie, by zamek zbudowaç od funda-
mentów. Niestety czasem okazuje si´, ˝e jest
to przedsi´wzi´cie karko∏omne. 

Obiektem, którego uparte trwanie – mimo ko-
lejnych sàdowych nakazów rozbiórki – ka˝e do-
mniemywaç wielkiej determinacji jego pomy-
s∏odawcy, jest budowany od poczàtku lat 80.
XX wieku zamek w kaszubskich ¸apalicach.
Âwiat dowiedzia∏ si´ o nim w latach 90., wraz
z pojawieniem si´ pog∏osek, ˝e sam król popu
Michael Jackson zainteresowa∏ si´ kupnem re-
zydencji godnej swego tytu∏u. Do transakcji
nigdy nie dosz∏o, a w∏aÊciciel nieukoƒczonego
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obiektu popad∏ w finansowe tarapaty. ¸apa-
lickie zamczysko, mimo ˝e nigdy nie uzyska∏o
finalnego kszta∏tu, paradoksalnie ju˝ jest ruinà.
Brak Êrodków i samowola budowlana natchnio-
nego swà wizjà w∏aÊciciela Piotra Kazimiercza-
ka nie pozwoli∏y i prawdopodobnie nigdy ju˝
nie pozwolà na dokoƒczenie przedsi´wzi´cia,
którego poczàtkowy rozmach leg∏ w gruzach
wraz z fantazjà o ÊwietnoÊci.

Powiod∏a si´ za to budowa innego, niewyt∏u-
maczalnego dziejowo zamku. „Jantarowy
Kasztel” w Kiermusach na Podlasiu nie doÊç,
˝e zosta∏ ukoƒczony, to jeszcze okaza∏ si´ bar-
dzo op∏acalnà inwestycjà. „Ostoja ˝ubra i tra-
dycji szlacheckiej” – jak reklamuje si´ ten
kompleks hotelowo-konferencyjny Andrzeja
˚amojdy – mimo braku oryginalnych Êrednio-
wiecznych murów oferuje bogaty program za-
baw rodem z epoki rycerskiej, na czele z tur-
niejami, tradycyjnymi balami i biesiadami bez
sztuçców. W po∏o˝onym nieopodal Tykocinie
inny biznesmen, Jacek Nazarko, zrekonstru-
owa∏ zamek nieistniejàcy w tym miejscu od
ponad 200 lat. Oprócz zwiedzania w∏aÊciciel
obiektu oferuje organizacj´ wesel i bankietów,
a tak˝e imprez tematycznych. Chocia˝ z orygi-
na∏u zachowa∏y si´ jedynie obrys murów oraz
szczàtkowe iloÊci materia∏ów êród∏owych, in-
westor odpiera zarzuty przeciwników obawia-
jàcych si´, ˝e za kilka lat przeci´tni zwiedzajà-
cy nie b´dà w stanie rozpoznaç, czy budynek
jest historycznà kreacjà. Nazarko pyta reto-
rycznie: „A ile autentycznego jest w zamku
warszawskim czy w Starówce?”. 

Zjawisko budowy „nowych” zamków inspiro-
wanych Êredniowiecznymi orygina∏ami nie
jest ani specja∏em wy∏àcznie polskim, ani te˝
nowym. Pierwsze próby wybudowania inspi-
rowanych gotykiem rezydencji mieszkalnych
mia∏y miejsce ju˝ w XVIII wieku. W 1752 ro-
ku angielski hrabia Orford, Horace Walpole,

autor Zamczyska w Otranto i jeden z twórców
protoromantycznego gotycyzmu, wybudowa∏
w swojej posiad∏oÊci Strawberry Hill prawdzi-
wy zamek, którego architektura zapowiada∏a
nadchodzàcà mod´ na neogotyk. Moda ta
wkrótce dotar∏a do Rzeczpospolitej, gdzie – jak
podaje Bohdan Guerquin2, jeden z najbardziej
znanych polskich kastelologów – oko∏o roku
1780 w Rz´Êniówce na Wo∏yniu powsta∏
pierwszy „zamek-kasztel”. Za sztandarowy dla
ziem polskich przyk∏ad rezydencji neogotyc-
kiej uchodzi jednak zamek-pa∏ac w Dowspu-
dzie na Podlasiu, zaprojektowany w 1822 roku
na zlecenie genera∏a wojsk polskich i napole-
oƒskich Ludwika Micha∏a Paca przez w∏oskie-
go architekta Henryka Marconiego. Budynek
powtarza∏ wzory brytyjskie (co wydaje si´ zro-
zumia∏e ze wzgl´du na fakt sprowadzenia
przez Paca osadników szkockich, majàcych
krzewiç wÊród miejscowych nowoczesne tech-
niki rolnicze i rzemieÊlnicze), a wystawnoÊci
wn´trz zawdzi´czane jest powiedzenie „wart
Pac pa∏aca, a pa∏ac Paca” .

Wracajàc jednak do wspó∏czesnoÊci, warto
wspomnieç o nowych zamkach powstajàcych
obecnie w Europie. Na obrze˝ach Zurychu zna-
ny z projektowania tak zwanych ziemnych do-
mów (Erdhäuser) szwajcarski architekt Peter
Vetsch w pobli˝u swojego dawnego mieszkania
(labiryntu podziemnych pomieszczeƒ) wybudo-
wa∏, ku zaskoczeniu opinii publicznej, rezy-
dencj´ powtarzajàcà formy nadreƒskich zam-
ków. Wyposa˝ona w naro˝ne wie˝e-baszty
willa pe∏ni funkcj´ nowego domu i zarazem
pracowni artysty. W miejscowoÊci Treigny we
Francji powstaje wznoszony wed∏ug tradycyj-
nych Êredniowiecznych zasad murarskich zamek
Guedelon, którego ukoƒczenie planuje si´ do-
piero w 2020 roku (projekt rozpocz´to w 1997
roku). O ile w Europie, w mniejszym lub wi´k-
szym stopniu usianej zachowanymi ruinami,
mod´ na budowy obiektów o zamkowych for-
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mach mo˝na umotywowaç historià lub wzgl´-
dami symboliczno-sentymentalnymi, o tyle
podobne przedsi´wzi´cia za oceanem sà kurio-
zum skrojonym w sam raz pod Baudrillardow-
skà analiz´. Czy to jednak wystarczajàca racja,
by odmówiç spragnionym Êredniowiecza
Amerykanom zamków na ich ojczystej ziemi?
Na pewno nie posunie si´ do tego dzia∏ajàca
w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat firma
Castle Magic, zapewniajàca profesjonalne
doradztwo wolnomularskie w zakresie budo-
wy zamku, a tak˝e gotowe, wycenione projek-
ty takich budynków oraz oferty wykoƒczonych
twierdz, przygotowanych do zamieszkania od
zaraz. O popularnoÊci zamkowej mody w USA
niech zaÊwiadczà ukoƒczone realizacje, takie
jak Medieval Times Castle w Kissimee na Flo-
rydzie. Zjawisko w szerszej perspektywie opi-
suje serwis dupontcastle.com – w katalogu na
stronie WWW znajduje si´ ponad 300 zamko-
wych obiektów z terenu USA3. 

4.
Dotychczasowy model ochrony konserwator-
skiej ruin zamkowych, odzwierciedlony w po-
stanowieniach Karty weneckiej sygnowanej
przez Polsk´ w 1964 roku, zak∏ada∏, ˝e absolut-
nym wyznacznikiem zabytku jest jego orygi-
nalnoÊç (postulowano odstàpienie od wszelkie-
go odbudowywania i rekonstrukcji), a ka˝dy
element dodany wtórnie powinien byç odró˝-
nialny od rzeczywistej tkanki zabytkowej. Czy
nagminne ∏amanie zaleceƒ Karty w Polsce ju˝
w kilka lat po podpisaniu (odbudowy starówek
Gdaƒska, Warszawy, zamek warszawski, zamek

w Malborku) mo˝na usprawiedliwiaç nostalgià
i upodobaniami estetycznymi? Bardziej przy-
datne w tym kontekÊcie wydaje si´ raczej poj´-
cie resentymentu rozumianego jako g∏´boko
chowana, wcià˝ powracajàca uraza. Byç mo˝e
to w∏aÊnie ta negatywna emocja, bioràca si´
z poczucia skrzywdzenia, w tym wypadku
skrzywdzenia przez histori´, jest motywem
decydujàcym o wyborze form dla odbudowy-
wanych zamków. Âwiadczyç mog∏yby o tym
wypowiedzi niektórych zwolenników rekon-
strukcji zamku Przemys∏a w Poznaniu, nawo∏u-
jàcych do restauracji królewskiego oÊrodka w∏a-
dzy polskiej, jako jedynego mogàcego stanowiç
przeciwwag´ dla „hitlerowsko-kajzerowskiego”
zamku cesarskiego, architektonicznego po-
mnika zniewolenia. Takie uzasadnienia dla
form historycznej odbudowy nie sà, niestety,
odosobnione. 

Jak zauwa˝a de Botton, sytuacja w której upor-
czywie si´ga si´ po stare, wytarte wzory w ar-
chitekturze, prowadzi do patologicznych skut-
ków. Z estetycznego punktu widzenia jest to
powolna agonia powodowana brakiem rozwo-
ju budynków w nowych dla nich formach.
Brak architektonicznej odwagi u odpowie-
dzialnych za polskie odbudowy jest za granicà
komentowany doÊç jednoznacznie: mówi si´
o nostalgicznych Polakach stawiajàcych sobie
nowe-stare zamki. Niestety, niejednoznacz-
noÊç stanowiska konserwatorów zabytków nie
pomaga w wypracowaniu wspólnego zdania na
temat sensu wznoszenia ahistorycznych ma-
kiet – wed∏ug cz´Êci Êrodowiska nadbudowa
niszczejàcych ruin jest w naszym klimacie naj-
lepszà metodà zachowania ich dla przysz∏ych
pokoleƒ. 
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2 Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1973.
3 W Polsce ofert´ sprzeda˝y zamków i pa∏aców mo˝na

znaleêç na stronie Agencji NieruchomoÊci Historycz-
nych Be Happy: http://www.zabytki-nieruchomo-
sci.com.


