
– My z Dziubajkà znamy si´ od dziecka i ja dla
niego wynalaz∏em to ustrojstwo.
– Rozumiem – mruknà∏ Pan StaÊ.
– Ono, prosz´ pana, generuje specjalne infra-
dêwi´ki. Ja mog´ za pomocà tego pokr´t∏a
zmusiç nieomal ka˝dego do robienia takich
rzeczy, jakie b´d´ chcia∏.
Pan StaÊ zawy∏ wewn´trznie z radoÊci, a jedno-
czeÊnie zauwa˝y∏, ˝e lider przyglàda mu si´
uwa˝nie z sympatià i tym „czymÊ jeszcze”.
O, zna∏ ten wzrok Pan StaÊ, zna∏. Wiele razy
mia∏ z nim do czynienia i by∏ temu wzrokowi
niech´tny. Ale teraz, teraz o nie. By zjeÊç
Êwiat, Pan StaÊ zrobi wszystko.
– Ch´tnie, ale to bardzo ch´tnie dowiedzia∏-
bym si´ o tych... – musnà∏ lidera palcem wska-
zujàcym po ustach – infradêwi´kach.
– Lubisz infradêwi´ki, co nie, ch∏opczyku? –
szepnà∏ mu na ucho profesor-lider.
– Uwielbiam – zamrucza∏ Pan StaÊ.

„Om, om, om”, wyli jak op´tani goÊcie galerii
Olimpia, a ona sama z wytrzeszczonymi ocza-
mi patrzy∏a, jak Pan StaÊ muska paluszkiem
wargi profesora Czubatego.
– O co tu, kurwa, chodzi? – powiedzia∏a sama
do siebie. I spojrza∏a na drugà stron´ ulicy,
gdzie przed chwilà stali przedstawiciele grup
¸adnie i Otwarta Pracownia.

Nie by∏o nikogo.
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Mauzoleum
polskoÊci
Agata Araszkiewicz

Be˝owe wie˝e topià si´ w s∏oƒcu, odbijajàca
si´ w wodzie kamienna budowla ∏àczy suro-
woÊç i delikatnoÊç, rysujàc na tle nieba praw-
dziwie romantycznà rzeêb´. Osamotniona do-
minuje nad miasteczkiem pozostajàcym w jej
cieniu. Trzeba wspiàç si´ troch´ pod gór´, aby
przekroczyç nieco rozpadni´tà bram´, prowa-
dzàcà na czworoboczne podwórze. Widok za-
piera dech w piersiach. Jedyny pozostajàcy od
przesz∏o 150 lat w polskich r´kach zamek nad
Loarà, Montrésor, choç znany byç mo˝e z sze-
roko swego czasu obfotografowujàcej go pol-
skiej prasy, za ka˝dym razem zadziwia. Jego in-
tymnoÊç i rozmach, skromnoÊç i historyczna
autentycznoÊç muszà wzbudzaç zauroczenie.
Zielony podwórzec, na wiosn´ obros∏y w kwia-
ty, otoczony przybudówkami i oran˝erià, wy-
dobywa splendor frontowej Êciany z ogromny-
mi wejÊciowymi drzwiami. Ch∏ód i pó∏mrok
pierwszych izb jednoznacznie zatrzymuje nas
w miejscu, jeÊli nie cofa w czasie. Wszystko tu
wyglàda jak zastyg∏e w splendorze przesz∏o-
Êci: wspania∏e pamiàtki, zbiory r´kopisów



i starych atlasów oraz liczne bibeloty, kobier-
ce, dagerotypy. W jadalni myÊliwskie trofea
i wielkie porcelanowe zastawy. W sali bilardo-
wej i bibliotece (której sufit stworzono na wzór
paryskiej Opery Garnier) mahoniowe meble
i dawno obite w przepyszne tkaniny fotele.
Wielki, zdobiony herbami kominek, bogata
kolekcja obrazów (wÊród nich Caravaggio
i Veronese) oraz z∏ocone ramy portretów
przodków (m.in. p´dzla pani Vigée-Lebrun)
ujawniajà wielkoÊç rodzinnej przesz∏oÊci
wspó∏czesnych w∏aÊcicieli. Misternie rzeêbione,
kupione niegdyÊ na aukcji, tajne kr´te schodki
uzmys∏awiajà, ile zakr´tów historii i nieocze-
kiwanych zbiegów wydarzeƒ kryje si´ za tà
przepysznà siedzibà rodowà z dala od kraju.

Zw∏aszcza ˝e Montrésor, jak na prawdziwy za-
mek przysta∏o, w∏aÊnie na pi´trze ma swój tajny
schowek, malutki pokoik z tajemnym wej-
Êciem, do którego nie jest powiedziane, ̋ e mo˝-
na ∏atwo trafiç. Byç mo˝e zale˝y to od dobrej
woli waszego przewodnika, byç mo˝e od cha-
rakteru wycieczki. Dane mi by∏o, za co jestem
ogromnie wdzi´czna, po raz pierwszy zoba-
czyç Montrésor od razu, jak gdyby od Êrodka,
podczas intymnej rodzinnej uroczystoÊci pol-
sko-francuskiego Êlubu moich przyjació∏,
zwiàzanych rodzinnie z tym miejscem, dla któ-
rych na t´ okazj´ wyst´powa∏am w roli Êwiad-
ka. Tu˝ po ceremonii, w pi´kny majowy dzieƒ,
który podkreÊla∏ tajemniczà, pe∏nà t´sknoty
urod´ tego miejsca, zebraliÊmy si´ wi´c w ma-
∏ej grupie ochotników, sk∏onnej opuÊciç wiwa-
tujàce na podwórcu towarzystwo, by penetro-
waç w dziwnej zadumie po cz´Êci z nostalgià,
po cz´Êci z pasjà przepe∏nionego ekscytacjà
odkrywcy (mój przypadek) zamkowe wn´trza.
W tym doborowym gronie za przewodników
mieliÊmy cz∏onków rodziny. I nigdzie nasza
noga nie posta∏a d∏u˝ej ni˝ w tajemnym poko-
ju, schowku tylu wspomnieƒ, ukrytych tu na
emigracji jak najwi´ksze skarby.

By∏ to pokój polskich pamiàtek. Wszystko
zdobywane z trudem, odkupowywane od bied-
nych emigracyjnych twórców, znajdowane na
aukcjach przez kolejnych w∏aÊcicieli zamku.
Sà w tej polskiej kolekcji eksponaty niebywa-
∏ej wartoÊci, takie jak zastawy sto∏owe Jagiel-
lonów i Wazów, pamiàtki po Janie Sobieskim
(z∏ote i srebrne przedmioty darowane przez
wiedeƒczyków w podzi´kowaniu za obron´
miasta, XVIII-wieczne drewniane p∏askorzeê-
by wieszczàce chwa∏´ odsieczy), p∏ótna Roda-
kowskiego, Grottgera, Kossaka. Sà tak˝e rze-
czy zwiàzane bezpoÊrednio z Wielkà Emigra-
cjà: mi´dzy innymi ma∏y obrazek Lenartowi-
cza, kilka srebrnych sztuçców i bibelotów oraz
najwa˝niejszy, przechowywany jak relikwia
r´kopis wiersza Adama Mickiewicza, który
dane mi by∏o, jako osobie biegle potrafiàcej
rozszyfrowaç polskie pismo graficzne, odczy-
taç na g∏os zgromadzonym. Atmosfera uniesie-
nia i wzruszenia w tym w∏aÊnie pomieszczeniu
przeros∏a wszystko, czego mog∏am po tej zam-
kowej wizycie oczekiwaç. 

Ocalajàc go od ruiny, renesansowy zamek
Montrésor, w którym w przesz∏oÊci rezydowa-
∏a Diana de Poitier nim obj´∏a go w posiadanie
Katarzyna Medycejska, kupi∏ w 1848 roku hra-
bia Ksawery Branicki, wówczas jeden z najbo-
gatszych ludzi we Francji (wedle niektórych
êróde∏ prawdziwà pierwszà nabywczynià mia-
∏a byç Ró˝a Potocka, jego ˝ona). Branicki mia∏
wrodzony talent i zdolnoÊç do interesów. By∏
pomys∏odawcà instytucji udzielajàcej d∏ugoter-
minowych po˝yczek Crédit Foncier de France
– za co otrzyma∏ francuskie obywatelstwo –
dzi´ki której inny baron Haussman wyremon-
towa∏ Pary˝ i nada∏ mu znane nam dzisiaj jego
oblicze stolicy XIX wieku. Ale Branicki, syn
jednego z twórców Targowicy, mia∏ jeszcze
innà obsesyjnà misj´. Gromadzenie polskich
pamiàtek, owo „patriotyczne szaleƒstwo”,
mia∏o byç mo˝e odkupiç win´ ojca. „On si´ ni-
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gdy i nikomu nie p∏aszczy∏” – mia∏ powiedzieç
o tym arystokracie Cyprian Kamil Norwid,
w dowód uznania, ˝e hojnà r´kà wspiera∏ na
obczyênie spraw´ polskà, umiej´tnie nie wià-
˝àc si´ przy tym z ˝adnà koterià. „To wariat
czysty, op´tany przez Mickiewicza, który po-
rwa∏ go na samo dno piek∏a” – pisa∏ o nim je-
go szwagier Zygmunt Krasiƒski w aluzji do te-
go, ˝e Branicki szczodrze finansowa∏ powsta-
nie legionów we W∏oszech.

„Mon trésor” to po francusku znaczy „mój
skarb”. Prawdziwym skarbem w tym wypadku
okazujà si´ skrz´tnie przechowywane pamiàtki
polskoÊci. Ten ruch konserwacji (zasklepienia)
bez wàtpienia odpowiada niestabilnym zakr´-
tom polskiej historii, jej zagro˝onemu bytowi
politycznemu, a nawet wst´powaniu w nicoÊç.
Jest próbà wyabstrahowanej odpowiedzi na
nieudolnà niedoskona∏oÊç rzeczywistà. Jako
Polacy w nowo˝ytnej historii nie mamy kultu-
ry d∏ugiego trwania, dysponujemy za to ca∏à
masà wyobraêniowych figur zag´szczenia,
wyolbrzymienia, zrywu i fragmentu. Ta arche-
typiczna figura zamku (na obczyênie) konser-
wujàca w obronnym geÊcie zagro˝ony byt czy
identyfikacyjny model (ojczyêniany) mówi
nam du˝o o dynamice polskiej wyobraêni.
I w jakimÊ sensie – przypadkiem, niechcàcy –
patronuje wszelkim karykaturom odtworzenia
architektonicznego modelu mauzoleum pol-
skoÊci.

˚yjemy w czasach epigoƒstwa paradygmatu
romantycznego. Od 20 lat nie mamy pewnoÊci,
czy Polska istnieje i bijemy si´ o jej nowe ob-
licze. Trudno jest odtworzyç strategie d∏ugiego
trwania w sensie politycznym czy kulturo-
wym. Wszelkie wielkie wydarzenia narodowe,
takie jak katastrofa smoleƒska czy choçby
ostatni marsz w Warszawie z okazji z okazji 11
listopada, zamieniajà si´ w swojà w∏asnà kary-
katur´ i kiczowaty spektakl darcia narodowych

szat. Ruchowi konserwacji bowiem nie sprzy-
ja gest otwarcia i umiej´tnoÊci przedefiniowy-
wania siebie, wychylenia w stron´ ró˝norod-
noÊci na umocnionym poczuciu w∏asnej warto-
Êci. Tym bardziej trudno o odnalezienie jakiÊ
nowych estetycznych kodów nowej polskiej
to˝samoÊci, które by∏yby widoczne na przy-
k∏ad w architekturze cywilnej.

Nowe polskie pieniàdze afiszujà si´ wi´c przez
pa∏acowe budowle rodem z „zamku Gargame-
la”. Sà one próbà dotarcia do jakiÊ „dumnych”
fundamentów polskoÊci, sklejonych z narodo-
wych fantasmagorii, próbà przeskoczenia nad
zubo˝a∏ym komunistycznym pejza˝em. Taka
„pusta” rekonstrukcja musi si´ ocieraç o fun-
dujàcy jà ruch konserwacji i jakoÊ dealowaç
z pró˝nià, co powoduje, ˝e ka˝da przesada jest
mo˝liwa, ka˝de nagromadzenie znaczeƒ nie
wydaje si´ karko∏omne. Ciekawym przyk∏a-
dem ubo˝szej wersji „zamku” jest „polski
dworek” – swojsko konserwujàcy idylliczny,
sielski, bajkowy, wykluczajàcy, polski pejza˝.

Niesamowite hiperboliczne wyobra˝enie „osie-
dla polskich dworków” da∏ nam w swej znako-
mitej ekranizacji powieÊci Doroty Mas∏ow-
skiej Wojna polsko-ruska re˝yser filmu pod
tym samym tytu∏em Ksawery ˚u∏awski. G∏ów-
ny bohater, spauperyzowany dresiarz Silny na
koƒcu filmu budzi si´ w scenerii swoich ma-
rzeƒ – bia∏ym domku z kolumnami i ma∏ym
balkonikiem. Ten obraz Polski schamia∏ej,
odartej ze z∏udzeƒ, zagubionej w swej nacjona-
listycznej pogoni za ma∏à stabilizacjà jest wy-
mownym zwieƒczeniem filmu. W jednym
z ostatnich uj´ç kamera od prostackiego
uÊmiechu Silnego, granego zr´cznie przez Bo-
rysa Szyca, prowadzi nas na zewnàtrz domu,
w okolicach którego znajdujà si´ dziesiàtki po-
dobnych dworków. Gest karykatury uderza tu
zarówno w architektoniczny kicz wyobra˝eƒ
polskiej klasy Êredniej, jak i w kicz zbyt
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ograniczonego, zubo˝onego, b´dàcego przed-
miotem tanich politycznych manipulacji mo-
delu polskoÊci.

W ostatnich dniach ubieg∏ego 2011 roku
w Brukseli odby∏ si´ pogrzeb znanego publicy-
sty i dziennikarza Leopolda Ungera. Jego bio-
grafia odzwierciedla wszelkie zawirowania hi-
storii XX wieku. Urodzony we Lwowie w le-
wicowej inteligenckiej rodzinie ˝ydowskiego
pochodzenia jako m∏ody ch∏opiec znalaz∏ si´
na emigracji w Rumunii, gdzie uda∏o mu si´
przetrwaç wojn´. Osierocony przez Holokaust,
w którym zgin´∏a ca∏a najbli˝sza rodzina (je-
dyny brat, z którym wyjecha∏ do Rumunii, po-
leg∏ jako podprucznik II Korpusu Wojska Pol-
skiego pod Bolonià), wróci∏ do Polski po woj-
nie, gdzie zrobi∏ karier´ jako dziennikarz
w najlepszym okresie „˚ycia Warszawy”.
Uczestniczàc w tej ostatniej podró˝y, gdy kon-
dukt ˝a∏obny odprowadza∏ trumn´ na cmenta-
rzu ˝ydowskim w Brukseli, zastanawia∏am si´,
jakim „zamkiem” by∏a dla pana Leopolda
„polskoÊç”... Czy by∏ to „zamek na szklanej
górze”, której nigdy nie udaje si´ zdobyç? Czy
by∏ to rodzaj fenomenu narodowej to˝samoÊci,
zamkni´tej dla niego jako „etnicznie obcego”
na zamek?...

W biograficznej ksià˝ce pod znamiennym ty-
tu∏em Intruz (2001) Unger opisuje koleje swo-
jej „polskiej” drogi a˝ do przymusowej emi-
gracji na falach antysemickiej nagonki w 1968
roku. Ma∏o kto da∏ tak spójny obraz czystki ra-
sowej, jaka dokona∏a si´ w gomu∏kowskiej
Polsce przesz∏o 20 lat po zbrodniczym ludo-
bójstwie Holokaustu na ziemiach polskich. Je-
go los zresztà wielokrotnie poddawany by∏ po-
dobnej próbie, gdy spotyka∏y go antysemickie
reakcje w Bukareszcie – a to ceremonialny
protest trójki polskich studentów przeciwko je-
go obecnoÊci na wigilijnej kolacji w willi paƒ-
stwa Becków, gdzie znalaz∏ na jakiÊ czas

schronienie, a to zakaz miejscowego polskiego
proboszcza jego udzia∏u w wyst´pach emigra-
cyjnego chóru w koÊciele. Te z pozoru banal-
nie „g∏upie” rasistowskie odruchy mog∏y byç
wyrokiem Êmierci. „˚ycie uchodêcze w ogóle
– pisze Unger – nie by∏o us∏ane ró˝ami. Spo-
∏ecznoÊç polska, jak ka˝da inna, a zw∏aszcza
uchodêcza, czyli przewa˝nie biedna i wrzuco-
na w obcy Êwiat, by∏a sk∏ócona, podzielona,
kulturalnie i cywilizacyjnie nierówna, a czasa-
mi bywa∏a niezrównowa˝ona. Obok b∏yskotli-
wych inteligentów pojawiali si´ zwyczajni tro-
glodyci, obok wykwintnych manier znacznie
cz´Êciej mo˝na by∏o napotkaç zwyczajne
chamstwo. Obok wysoce kulturalnych, Êwia-
t∏ych ludzi [...] pojawiali si´ niestety tak˝e pro-
stacy, zwyczajni idioci, których wojna niczego
nie nauczy∏a. Nie nauczy∏a na przyk∏ad tole-
rancji, bez której wszelkie wspó∏˝ycie tak bar-
dzo zró˝nicowanej i sfrustrowanej grupy jak
uchodêcy na obcym bruku staje si´ po prostu
niemo˝liwe”.

Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e toutes propor-
tions gardées, ten opis dynamiki wznios∏oÊci
i chamstwa oddaje napi´cia charakteru pol-
skiej to˝samoÊci. W jej obr´bie ruch konser-
wujàcy ma bez wàtpienia wznios∏e pobudki,
ruch wykluczajàcy ma wszelkie potencje, aby
ocieraç si´ o prostactwo. W nasilonej skali ja-
ko zideologizowane wektory narodowych
emocji powróci∏y one jako zmanipulowana po-
litycznie matryca antysemickiej nagonki 1968
roku, gdy zacieÊnia∏ si´ polityczny terror i na-
rasta∏a dominacja „czerwonej, specyficznie
polskiej, moczarowskiej, nacjonalistyczno-
-komunistycznej odmiany faszyzmu”, jak
okreÊla jà Unger. Tym bardziej, ˝e stawkà tej
bezkompromisowej walki o w∏adz´ by∏ polski
naród, od tej chwili poddany coraz dalej idà-
cym represjom. Wtedy te˝ wytworzy∏y si´ fun-
damenty specyficznie polskiego fenomenu
„antysemityzmu bez ˚ydów”, pozostajàce
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w ciàg∏oÊci z brakiem politycznych i kulturo-
wych tradycji ró˝norodnoÊci, które tak bole-
Ênie da∏y si´ we znaki po upadku muru.

Opis przymusowego wygnania z Polski rodzi-
ny Ungerów (utrata pracy, wyrzucenie dzieci
ze szko∏y, starania o dokumenty na wyjazd –
poczàtkowo traktowane odmownie, nast´pnie
przyznanie trzech tygodni na spakowanie
wszystkich rzeczy) czyta si´ jak dokumenty
o zbrodni. Czy zosta∏a ona odkupiona? Po
przyjeêdzie do Brukseli Unger zyska∏ mi´dzy-
narodowà s∏aw´ jako komentator belgijskiego
dziennika „Le Soir” (Paul Mathil), publicysta
paryskiej „Kultury” i „International Harold
Tribune”. Po upadku muru by∏ jednym z naj-
lepszych piór „Gazety Wyborczej”. Dla nas
dzisiaj nie ma chyba wa˝niejszego „mauzo-
leum polskoÊci” ni˝ polskoÊç biografii Leopol-
da Ungera.
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Summary
„Czas Kultury” 6/2011
ZAMKI W POLSCE

Pawe∏ Lewandowski
BUILDING, REBUILDING, SENTIMENTS,
RESENTIMENTS 

The phenomenon of the construction of “new”
castles, inspired by their medieval predecessors, 
is characteristic not only of Poland nor is it new. 
The first attempts at this kind of architecture were
made in 18th-century England. In modern-day
Poland, the point of renovating buildings that exist
only as ruins is widely discussed. In Boles∏aw
Szmygin’s opinion, the current interest of private
investors in castles has two sources: firstly, the ruins
are something like “open forms”, ready to be filled
with any vision of a historic building. Secondly, the
decision to rebuild such historically and socially
relevant spaces, as most castles were, automatically
puts the investor in the position of a modern Lord of
the Castle. But in Alain de Botton’s opinion, the dark
side of this kind of action may be the slow death of
modernist architecture, which is being ignored in
terms of its development potential.

Marek Wasilewski
OUR CASTLEMANIA

The author ponders the historical and cultural causes
of the current Polish trend for restoring and building
quasi-historical castles. Is it the result of an affection
for medieval traditions or rather of a sense of danger
arising from the challenges presented by the
contemporary world? Should this trend be
considered to have been inspired by religion, since it
employs feudal symbolism, that of the knight and
royalty, or is it merely a symptom of bad taste and
aesthetic backwardness?


