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KilkanaÊcie lat temu, przechadzajàc si´ ulicz-
kami londyƒskiego Camden Town, rzuci∏em
okiem na oferty lokalnego biura nieruchomoÊci.
Ze zdumieniem zauwa˝y∏em, ˝e za malutkie
mieszkanie w Londynie zap∏aciç trzeba tyle,
ile wystarczy∏oby na zakup zamku w Szkocji.
Takiego samego jak ten sportretowany w filmie
Romana Polaƒskiego Matnia (Cul de sac), roz-
grywajàcym si´ w scenerii romantycznego wy-
brze˝a Szkocji. Mieszkaƒcy zamku to George,
pisarz i, jak si´ dowiadujemy, tak˝e bohater
wojenny, oraz jego m∏oda ˝ona Teresa, która
stanowi swoiste trofeum starego weterana
i pi´kny dodatek do presti˝owej posiad∏oÊci.
Po chwili okazuje si´ jednak, ˝e ˝ona zdradza
m´˝a z synem przyjació∏, a sam George w kon-
frontacji z nachodzàcym dom bandytà okazuje
si´ tchórzem i ma∏ym konformistà, którego
groteskowa postawa wyraênie kontrastuje
z kupionym przez niego dumnym budynkiem.
Skoro mówimy o pe∏nych pychy i ÊmiesznoÊci

lokatorach zamków, którzy do nich aspirujà,
ale nie pasujà, przypatrzmy si´ scenie opisy-
wanej przez Curzia Malapartego w Kaputt:
„Siedzia∏em oto przy stole Franka, «niemiec-
kiego króla Polski», na Wawelu, starym zam-
ku królów polskich w Krakowie. Frank siedzia∏
naprzeciw mnie w krzeÊle o wysokim, sztyw-
nym oparciu, jak gdyby to by∏ tron Jagiellonów
i Sobieskich, i wydawa∏ si´ szczerze przekona-
ny, ˝e jest wcieleniem królewskich i rycer-
skich tradycji Polski. Naiwna duma jaÊnia∏a na
jego twarzy o bladych, nalanych policzkach,
w której orli nos stanowi∏ akcent woli pe∏nej
pró˝noÊci, a niepewnej siebie. […]
– Mojà jedynà ambicjà – mówi∏ Frank, opiera-
jàc d∏onie o kraw´dê sto∏u i odchylajàc si´ do
ty∏u – jest wznieÊç naród polski na zaszczytne
miejsce w cywilizacji europejskiej, uczyniç
z tego narodu bez kultury…”1. 

Te obraêliwe i k∏amliwe s∏owa gubernatora
o narodzie bez kultury uderzajà jednak celnie
w tu∏ajàce si´ po Polsce kompleksy. Mamy kul-
tur´ – powtarzamy sobie uporczywie – mamy
pisarzy, muzyków, filmy… W nakr´conej
ostatnio reklamie popularyzujàcej nasz kraj
gromada celebrytów, takich jak Natalie Port-
man, Robert Duvall czy Jean Michel Jarre, ma-
luje nam historyczno-kulturalnà laurk´.

Przypomina si´ odpowiedê, której Malaparte
udzieli∏ Frankowi, gdy ten przedstawi∏ si´ jako
król Polski:
„– Rozmawia∏em z wieloma królami i z wielo-
ma jad∏em obiad w ich zamkach i pa∏acach, ale
˝aden z nich nie mówi∏ mi nigdy: jestem kró-
lem. […]
– Ma pan racj´ – rzek∏ Frank. – Prawdziwy
król nie mówi nigdy «jestem królem». Ale ja
nie jestem prawdziwym królem”2. 
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Czy potomkowie ch∏opów
paƒszczyênianych uzyskujà 
historycznà satysfakcj´, 
organizujàc wesela i komunie
w hotelach ucharakteryzowa-
nych na zamkowe kru˝ganki? 

1 Malaparte C., Kaputt, Warszawa 1962, s. 73.
2 Ibidem, s. 69.



Hans Frank móg∏ o sobie powiedzieç, ˝e jest
nieprawdziwym królem na prawdziwym zam-
ku. Dzisiaj do˝yliÊmy czasów, w których tak˝e
zamki przesta∏y byç prawdziwe.

Takich miejsc jest w Polsce wiele. MiejscowoÊç
Torzym niedaleko zachodniej granicy. Jadàc
w stron´ Niemiec, mijamy z prawej strony coÊ
na kszta∏t przysadzistego Êredniowiecznego
zamku. Mury obronne, wie˝yczka, jeziorko
z wyspà. To zajazd Chrobry, w imieniu pierw-
szego polskiego króla przypominajàcy mi´-
dzynarodowej klienteli, dla której jest to byç
mo˝e pierwszy postój w Polsce, o naszym ry-
cerskim rodowodzie. Kiedy wiele lat temu ra-
zem z innymi pasa˝erami autobusów jada∏em
tam obiady, moje rozbawienie wzbudza∏o da-
nie okreÊlone jako „kotlet rycerski”, który by∏
kotletem ze strusia. Czy˝by nasi przodkowie
po powrocie z wypraw krzy˝owych pokochali
strusin´? Od ponad 20 lat zatrzymujà si´ tu au-
tobusy z wycieczkami, tiry i indywidualni kie-
rowcy. Opinie goÊci sà zró˝nicowane, od za˝e-
nowania do sentymentu. Oto dwie wypowiedzi
internautów:
„Zawsze mnie wprowadzajà w podziw takie
budowle, jak zajazd Chrobry. Trzeba mieç fan-
tazj´ lub odwag´, aby w Êrodku miasta przy ru-
chliwym skrzy˝owaniu postawiç coÊ w rodzaju
obronnego kasztelu czy zamku. Z najprawdziw-
szà wie˝à obronnà i murami. Wszystko z kost-
ki chyba granitowej. Ca∏oÊç sprawia doÊç za-
skakujàce wra˝enie. W przyziemiu jest restau-
racja, która niczym szczególnym nie zachwy-
ca. Jedzenie tylko poprawne, menu ma∏o zró˝-
nicowane. Obs∏uga jaka taka. Wszystkich,
i obs∏ug´, i goÊci, cechuje du˝y poÊpiech, po-
niewa˝ lokal jest oblegany przez przejezdnych
zdà˝ajàcych do Niemiec lub wracajàcych.
Miesza si´ j´zyk polski, rosyjski, czasami nie-
miecki. Wystrój majàcy przypominaç Êrednio-
wiecze. Na pi´trze sà pokoje goÊcinne.
Wszystko razem jest nieco kiczowate i tandet-

ne. Tylko ciekawoÊç i g∏ód sk∏oniç mo˝e do
odwiedzenia tego miejsca. Turystycznie okoli-
ca bardzo ciekawa. Jeziora, lasy, grzyby. Do
ju˝ za chwil´ by∏ej granicy z Niemcami tylko
30 km”. 
„Ruszajàc w drog´, ciesz´ si´, ˝e 30 km za gra-
nicà wypij´ goràcy barszcz i zjem ulubiony
krokiet z kapustà i grzybami. Szkoda, ˝e tylko
raz w roku mog´ to robiç. W drodze powrotnej
do Niemiec zabieram ca∏e wiaderko tego sma-
ko∏yku do domu. 
W kolejnà niedziel´ znów nadszed∏ czas po-
dró˝y do Polski i ju˝ teraz ciesz´ si´ na pauz´
w Chrobrym. Fajnie, ˝e mog´ sobie tam jesz-
cze zapaliç, co nie jest dla na∏ogowców takie
oczywiste. Nie bywam tam cz´sto, lecz nie
mog´ powiedzieç, ˝eby mnie obs∏uga kiedy-
kolwiek rozczarowa∏a. Raz byliÊmy tam z pie-
skiem i spontanicznie dosta∏a nasza suczka
smakowity kawa∏ek mi´ska :). Cena i oferta
jest realna. Polecam”3. 

Co ka˝e Polakom na prze∏omie XX i XXI wie-
ku stawiaç z uporem maniaka fantazyjne i ki-
czowate zamki z pustaków i kostki granitowej?
Jak donosi Gazeta.pl4: „Kazimierz Wielki by∏-
by z nas dumny! Tradycje odbudowy zamków
si´gajà najdawniejszych czasów. Warowniom,
po z∏upieniu przez wojska nieprzyjaciela, nale-
˝a∏o przecie˝ przywróciç nale˝yty stan. Wiele
jednak pozostawa∏o w stanie ruiny przez d∏u-
gie lata, a nawet wieki. W ostatnim czasie za-
cz´to sobie o nich przypominaç, odnawiaç,
a nawet budowaç od podstaw. Co jednak jest
jeszcze rzetelnà rekonstrukcjà, a co ju˝ fanta-
zjà architekta? Wyglàda na to, ˝e Polska prze-
˝ywa drugi po wojnie zamkowy boom. Nie ma
regu∏y, który region buduje, odbudowuje czy
te˝ rekonstruuje najpr´˝niej. Przyk∏adowo
zamki powsta∏y niedawno m.in. na Mazowszu
(Gostynin), Podlasiu (Tykocin) i na Kielec-
czyênie (Bobolice). Niebawem do tego grona
do∏àczy chocia˝by Zag∏´bie (zamek dolny
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w B´dzinie), Wielkopolska (warownia na
Wzgórzu Przemys∏a w Poznaniu) oraz Opolsz-
czyzna (Chrzelice). Lista ciàgle si´ wyd∏u˝a”.

Czy jest to przejaw odrodzonego sarmackiego
ducha? A mo˝e to poczucie zagro˝enia ka˝e
nam si´ chowaç za murami atrapy kolejnego
Kamieƒca czy Zbara˝a? Zamek jest budowlà
obronnà, otoczonà nieprzebytym murem. Jest
fortecà ustawianà na stra˝y granic lub w celu

kontroli szlaków handlowych. Zamek, forteca
nie s∏u˝y jedynie do obrony przed inwazjà
z zewnàtrz. Jest te˝ cz´sto wi´zieniem, które
powstrzymuje swoich mieszkaƒców przed
kontaktami ze Êwiatem. Wydaje si´, ˝e wspó∏-
czesnym nawiàzaniem do syndromu zamkowe-
go sà powstajàce z okazji Euro 2012 stadiony.
Z jednej strony, sà one górujàcymi nad miasta-
mi symbolami w∏adzy i bogactwa, z drugiej –
ich niedost´pne, wznoszàce si´ jak Êciany
twierdzy mury sà symbolem walki. Z tych mu-
rów, podobnie jak podczas obl´˝eƒ, leje si´
czarna smo∏a nienawiÊci. Obelgi, którymi ob-
rzucani bywali zawsze ˝o∏nierze wroga, tutaj
przy aplauzie demokratycznie wybranej w∏adzy,
siedzàcej wygodnie w salonach VIP-ów, spada-
jà na g∏owy zawodników i kibiców dru˝yny
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3 Zob. za Gastronauci.pl,
http://www.gastronauci.pl/3849-zajazd-chrobry-torzym
(19.09.2011). 

4 piosh, Boom na Êredniowieczne zamki, Bry∏a.pl
(serwis Gazeta.pl), 24.01.2011,
http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301,8947874,Boom
_na_sredniowieczne_zamki.html (24.01.2011). 
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przeciwnika. Na trybunach plucie i kopanie,
poza trybunami krwawe ustawki. Tak w∏aÊnie
wyglàda widowisko jako substytut wojny. 

Do tradycji zamkowej nader cz´sto odwo∏uje
si´ w Polsce KoÊció∏ katolicki. To tradycja
„przedmurza”, stanu permanentnej wojny z in-
nowiercami. Liturgia i j´zyk KoÊcio∏a odtwa-
rzajà relacje feudalne, które swój idea∏ znalaz∏y
w Êredniowieczu. Bóg jest Panem i Królem,
wierni to poddani, ale jak˝e cz´sto te˝ i ryce-
rze. „Rycerze Niepokalanej”. Co jakiÊ czas do-
chodzà nas tak˝e z najbardziej radykalnych
Êrodowisk katolickich wo∏ania o og∏oszenie
Chrystusa królem Polski, czyli de facto o przy-
wrócenie w naszym kraju monarchii, która by-
∏aby tu jednoczeÊnie bardzo szczególnym przy-
padkiem teokracji, niepraktykowanej nawet
w paƒstwie urzàdzonym przez krzy˝owców.
Do tej idei nawiàzuje s∏ynny ju˝ pomnik Chry-
stusa Króla w Âwiebodzinie, który bardziej
przypomina posàg staro˝ytnego wodza z kart
W∏adcy PierÊcieni ni˝ Jezusa znanego z kart
Ewangelii. Nieprzypadkowo zewn´trzne brze-
gi ∏awek w bazylice licheƒskiej stylizowane sà
na husarskie skrzyd∏a. Wierni siedzàcy w tych
∏awach automatycznie zamieniajà si´ w wojsko.
Bazylika licheƒska jest kwintesencjà polskiego
kiczu, ale bywajà tak˝e przyk∏ady bardziej in-
teresujàce. Do takich zaliczyç mo˝na koÊció∏
Âwi´tego Rocha w Bia∏ymstoku. Zaprojekto-
wany w 1926 roku przez Oskara Sosnowskie-
go, nawiàzuje swojà formà do obronnego kre-
sowego zamku. Budowla po∏o˝ona jest na
wzniesieniu, które wyraênie króluje nad resztà
zabudowy. KoÊció∏ jest otoczony murem
z czterema wie˝yczkami naro˝nymi
przypominajàcymi baszty obronne. W przeci-
wieƒstwie do budowanych z pustaków atrap ta
ekspresyjna konstrukcja z ˝elbetu niczego nie
udaje, nawiàzuje natomiast ca∏kiem umiej´tnie
do baga˝u narodowych mitów i fantazji, które
mo˝na dzisiaj uwa˝aç za bardziej lub mniej

szkodliwe. Nie jest zapewne przypadkiem, ˝e
w∏aÊnie w tym symbolicznym miejscu w stycz-
niu 2011 roku ods∏oni´to tablic´ poÊwi´conà
ofiarom katastrofy smoleƒskiej. Królewsko-
-rycersko-zamkowe obsesje Polaków najpe∏-
niej chyba ujawni∏y si´ w∏aÊnie po niej, kiedy to
w ogólnym zamieszaniu postanowiono pospie-
sznie pochowaç par´ prezydenckà na Wawelu,
by uczyniç jà równà Bo˝ym pomazaƒcom.
Czy jest to nawiàzanie do rycerskich tradycji
naszych przodków? Wszak, jak powiada pro-
fesor Miko∏ejko: „jesteÊmy spo∏eczeƒstwem
postch∏opskim, wi´kszoÊç z nas to potomko-
wie ch∏opów paƒszczyênianych, którzy ˝yli
jak zwierz´ta, obarczeni ci´˝arami ponad si∏y.
Nienawidzili swoich panów, ale tylko w sposób
dziki, okrutny mogli t´ nienawiÊç okazaç”5.
Czy ta wspomniana nienawiÊç do panów obja-
wia si´ teraz w oszpecaniu ich wyimaginowa-
nych siedzib, czy zemsta polega na topieniu si´
w kiczowatej zalewie sielankowych zajazdów
i karczm zamkowych? Czy potomkowie ch∏o-
pów paƒszczyênianych uzyskujà historycznà
satysfakcj´, organizujàc wesela i komunie
w hotelach ucharakteryzowanych na zamkowe
kru˝ganki? Uciekamy do tego, co stare, bo
w starym czujemy si´ bezpiecznie. Nawet
wielkie centra handlowe, takie jak ∏ódzka Ma-
nufaktura czy poznaƒski Stary Browar, epatujà
swojà stylizowanà „staroÊcià”. 
„Âwi´tujemy, bo ka˝dy naród potrzebuje swo-
ich symboli” – mówi∏ ze stopni ratusza prezy-
dent miasta Ryszard Grobelny. „Potrzebuje
swoich wydarzeƒ, miejsc, osób, potrzebuje
czegoÊ, do czego mo˝e si´ odwo∏aç w historii
i w dniu wspó∏czesnym”. Zdaniem prezydenta,
narodowym symbolem powinien byç równie˝
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5 Ze Zbigniewem Miko∏ejkà rozmawia Aleksandra Klich,
Bóg z instrukcjà obs∏ugi „U˝yj i wyrzuç”,
Wyborcza.pl, 27.12.2010,
http://wyborcza.pl/1,76842,8863908,Bog_z_instrukcja_o
bslugi__Uzyj_i_wyrzuc_.html?as=3&startsz=x
(19.09.2011). 



odbudowywany w∏aÊnie na Górze Przemys∏a
zamek królewski (w renesansowej ods∏onie).
„Poznaƒ jest miastem piastowskim, trzeba
o tym przypominaç. Poznaƒ potrzebuje takiego
symbolu, by pokazaç, ˝e by∏ stolicà Królestwa
Polskiego” – doda∏ prezydent6. Jakim cudem ta-
kim symbolem ma byç g∏oÊno oprotestowany,
nie majàcy nic wspólnego z historià szpetny
„zamek Gargamela”, tego ju˝ prezydent Po-
znania nie t∏umaczy. W tym samym czasie,
kiedy w centrum Poznania powstaje monstrual-
ny pomnik kiczu, od∏ogiem le˝y prawdziwe kul-
turowe i historyczne dziedzictwo tego miasta, ja-
kim sà wspania∏e postindustrialne kompleksy ar-
chitektoniczne Starej Gazowni i Rzeêni. Okazu-
je si´, ˝e znacznie ∏atwiej odwo∏ywaç si´ do za-
mierzch∏ej historii, krótkiego panowania króla
Przemys∏a, ni˝ do znacznie bli˝szej tradycji zna-
nej z serialu Najd∏u˝sza wojna nowoczesnej Eu-
ropy. Ten kuriozalny przyk∏ad lenistwa intelek-
tualnego i braku ÊwiadomoÊci estetycznej nie
jest, niestety, w naszym kraju odosobniony.

Wolimy stawiaç atrapy, które majà uwznioÊliç,
zastàpiç, a nawet cz´sto zas∏oniç naszà praw-
dziwà histori´ i tradycj´. Czy jest to fantazyjnoÊç
i nastrojowoÊç, której kiczowatym wymiarem
bawi∏ si´ Gombrowicz w Op´tanych, odryso-
wujàc wytartà klisz´ powieÊci romantycznej
z nieodzownym zamkiem? 
„– To po có˝ pan wy∏azi∏? – zapyta∏ z g∏upia
frant Walczak. – Zamek pan chcia∏ obejrzeç? –
domyÊli∏ si´ nagle.
Idàc za wzrokiem profesora, ujrza∏ poczynajàce
si´ za lasem bagna, a dalej w odleg∏oÊci paru ki-
lometrów spi´trzonà mas´ murów i dwie naro˝-
ne wie˝e, nad którymi górowa∏ g∏ówny korpus
zamkowy o spadzistym dachu. Mniej wi´cej ze
Êrodka zabudowaƒ wystrzela∏a ta najwi´ksza
wie˝a, czworoboczna, którà ju˝ poprzednio wi-
dzia∏, gdy jechali ze stacji. Tu i ówdzie rysowa-
∏y si´ czarne otwory wàskich okien, wyszczer-
bione, surowe mury tchn´∏y wynios∏à, martwà

samotnoÊcià. Zamek z bliska wyglàda∏ pot´˝-
niej jeszcze i jakoÊ bardziej fantastycznie…”7.

Zamek jako nastrojowa, budzàca ciekawoÊç
i groz´ dekoracja pojawia si´ tak˝e na kartach
Pana Tadeusza:
„Czwa∏ujàca czereda zlecia∏a na b∏onia,
Gdy Hrabia ujrza∏ zamek i zatrzyma∏ konia.
Pierwszy raz widzia∏ zamek z rana i nie 

wierzy∏,
˚e to by∏y te˝ same mury, tak odÊwie˝y∏
I upi´kni∏ poranek zarysy budowy;
Zadziwi∏ si´ pan Hrabia na widok tak nowy.
Wie˝a zda∏a si´ dwakroç wy˝sza, bo sterczàca
Nad mg∏à rannà; dach z blachy z∏oci∏ si´ od 

s∏oƒca,
Pod nim b∏yszcza∏a w kratach reszta szyb 

wybitych,
¸amiàc promienie wschodu w t´czach 

rozmaitych;
Ni˝sze pi´tra obla∏a tumanu pow∏oka,
Rozpadliny i szczerby zakry∏a od oka.

Krzyk dalekich myÊliwców wiatrami 
przygnany,

Odbija∏ si´ kilkakroç o zamkowe Êciany:
Przysiàg∏byÊ, ˝e krzyk z zamku, ˝e pod mg∏y 

zas∏onà
Mury odbudowano i znów zaludniono”8.

Jak na ironi´, zamek Horeszków podzieli∏ los
wi´kszoÊci ruin zamkowych, które nam do
dzisiaj zosta∏y:
„Zamku ˝aden wziàç nie chcia∏, bo 

w szlacheckim stanie
Trudno by∏o wy∏o˝yç koszt na utrzymanie”9. 
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6 boj, 3 Maja w Poznaniu. Goràce Êwi´to mimo zimna,
Gazeta.pl, 3.05.2011,
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,9532356,3_M
aja_w_Poznaniu__Gorace_swieto_mimo_zimna.html
(19.09.2011). 

7 Mickiewicz A., Pan Tadeusz, ks. II Zamek, w.
114–128, za: http://www.pantadeusz.com/index.html. 

8 Ibidem, ks. I Gospodarstwo, w. 276–277. 



Czy w Polsce skoƒczy∏ si´ „szlachecki stan”
i pokazujemy, ˝e staç nas na coÊ, na co nie mo-
gli pozwoliç sobie nasi przodkowie? O czym
myÊla∏ twórca ekstrawaganckiej budowli, który
stworzy∏ gigantycznà ruin´ zamku w kaszub-
skiej wsi ¸apalice? Piotr Kazimierczak, gdaƒski
producent mebli, po uzyskaniu pozwolenia na
budow´ domu jednorodzinnego o powierzchni
170 metrów kwadratowych rozpoczà∏ w 1994
roku budow´ zamku o powierzchni pi´ciu tysi´-
cy metrów! Zamek ma 12 baszt i jest otoczony
trzymetrowym betonowym murem obronnym.
Dzisiaj na mapach i w przewodnikach widnie-
je jako kuriozalna atrakcja turystyczna.

Polska zamkomania to temat jednoczeÊnie fa-
scynujàcy i k∏opotliwy, splatajàcy ze sobà du-
chowoÊç i materialnoÊç, histori´ i nowocze-
snoÊç, kategorie spo∏eczne i indywidualne, pa-
tos, dà˝enie do pi´kna i kicz. Temat, który dla
jednych jest niewidocznym elementem naszej
codziennoÊci, a dla innych powodem do za˝e-
nowania i wstydu. Ten pe∏en sprzecznoÊci
splot mo˝na syntetycznie okreÊliç jako odwiecz-
ny polski k∏opot z odnalezieniem adekwatnej
formy dla naszego ˝ycia. Przed wojnà by∏y to
próby stworzenia stylu narodowego na bazie
na przyk∏ad stylu zakopiaƒskiego, póêniej cie-
kawe przyswajanie modernizmu. Po wojnie
socrealizm z jego doktrynà socjalistycznej tre-
Êci w narodowej formie, wulgarny wielkop∏y-
towy modernizm i kompletne niezrozumienie
postmodernizmu, który zderzy∏ si´ z traumà
transformacji ustrojowej. Poprzez swoje histo-
ryczne uwarunkowania Polska jest krajem,
a Polacy sà spo∏eczeƒstwem w ciàg∏ym poszu-
kiwaniu w∏aÊciwych sobie form ˝ycia spo∏ecz-
nego, filozoficznego i estetycznego. Wszystkie
projekty cywilizacyjne, które formy te budowa-
∏y, zazwyczaj by∏y brutalnie przerywane,
niszczone i wynaturzone. Skutkuje to mi´dzy
innymi tak trywialnymi faktami, jak kszta∏t po-
∏àczeƒ kolejowych i drogowych, ba∏agan urba-

nistyczny i stylistyczny w miastach czy kom-
pleksy natury cywilizacyjnej i duchowej. Do-
tyczy to tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, bu-
downictwa sakralnego, które sta∏o si´ jedynym
obszarem ekspresji w architekturze nieograni-
czonym wymaganiami wielkiej p∏yty. Brak
stylu i formy albo, inaczej to ujmujàc, jej naiw-
na wybuja∏oÊç, która jest efektem niskiej Êwia-
domoÊci estetycznej zamawiajàcych i wykonu-
jàcych zamówienie, to kolejna rana zadana
krajobrazowi naszej codziennoÊci.

Wyrastajàce jak grzyby po deszczu nowe pol-
skie zamki sà pomnikami naszej kulturowej
indolencji, manifestacjà polskoÊci zdziecinnia-
∏ej, odwróconej od ˝ycia, niezdolnej do stwo-
rzenia nowoczesnej formy i treÊci. Ca∏e szcz´-
Êcie, ˝e oprócz budowy zamków istnieje jesz-
cze w Polsce inne ˝ycie...
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