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Architektura 
szcz´Êcia, 
czyli krótka historia 
polskiego „gargamela”
Piotr Marciniak



Na ∏amach jednej z popularnych stron interne-
towych poÊwi´conych architekturze w Polsce
i na Êwiecie za∏o˝ono osobny wàtek dotyczàcy
zjawiska zwanego „gargamelizmem”1. W kolej-
nych ods∏onach pojawi∏a si´ nawet definicja
opracowana przez jednego z internautów, który
pisa∏: „Przecie˝ jak sama nazwa mówi, Garga-
mele to skrzywienie poj´cia pa∏acu, zameczku...
to skrzywienie architektury historyzujàcej... to
pseudozamczyska, pseudowille, generalnie bu-
dynki z wie˝yczkami, tanie atrapy dla nowobo-
gackich, które straszà swojà tandetà... itp.”2.
W ten sposób anonimowy odbiorca i jednocze-
Ênie krytyk zakreÊli∏ ramy wszystkiego tego,
co kojarzy si´ z pretensjonalnymi i przeryso-
wanymi budynkami odnoszàcymi si´ do form
historycznych.

Zachowanie ciàg∏oÊci i utrzymanie tradycji,
sentyment, a tak˝e potrzeba identyfikacji z eli-
tami finansowymi popychajà do budowy okaza-
∏ych siedzib i podpowiadajà drog´ do osiedlenia
si´ w pa∏acu, dworku czy wreszcie zamku. O ile
dwa pierwsze archetypy wydajà si´ histo-
rycznie uzasadnione, o tyle forma zamku budzi
naturalne wàtpliwoÊci. W historycznym uj´ciu
zamek to zespó∏ elementów warownych i bu-
dynków mieszkalnych, które tworzy∏y kom-

pleks obronny. By∏ on pierwotnie oÊrodkiem
w∏adzy ksià˝´cej, a jednoczeÊnie obiektem
o wyjàtkowym znaczeniu militarnym. Oczywi-
Êcie zamki bywa∏y równie˝ siedzibami mo˝no-
w∏adców lub siedzibami rycerskimi, lecz pod-
stawowà funkcjà, dla której powstawa∏y, by∏a
obrona okolicznego terytorium3. Funkcj´ obron-
nà zamek ∏àczy∏ z gospodarczà i mieszkalnà.
Jego geneza si´ga Êredniowiecza, a powstanie
i rozwój zamków nowo˝ytnych by∏y w znacz-
nym stopniu uzale˝nione od przemian spo∏ecz-
nych i gospodarczych w tej cz´Êci Europy.
Rozwój gospodarki folwarczno-paƒszczyênia-
nej spowodowa∏ wzbogacenie si´ szlachty
(przekszta∏cajàcej si´ z czasem w ziemiaƒstwo)
kosztem rozwoju miast. Na kresach po∏udnio-
wo-zachodnich powstawa∏y ogromne latyfun-
dia magnackie, które zacz´∏y znaczàco wp∏y-
waç na ˝ycie gospodarcze Rzeczpospolitej.
Ich rozwój spowodowa∏ naturalnà koniecznoÊç
wznoszenia nowych rezydencji i oÊrodków ad-
ministracyjnych. W sytuacji ciàg∏ego zagro˝e-
nia po∏udniowo-wschodnich granic przez na-
jazdy tatarskie ich budowniczowie zmuszeni
byli do wznoszenia umocnieƒ4. To z pewnoÊcià
wówczas pojawi∏ si´ i zaczà∏ utrwalaç w spo-
∏ecznej ÊwiadomoÊci obraz siedziby mo˝no-
w∏adcy – obszernego i bogatego, ale tak˝e wa-
rownego zespo∏u budowli.

Wraz ze zmianami techniki i doktryny wojennej
musia∏o dojÊç do upadku zamku jako umocnio-
nej rezydencji feudalnej. Nast´powa∏y zatem
przebudowy, w wyniku których zatraca∏y
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Forma zamku ciàgle jest 
atrakcyjna; jest noÊnikiem wielu
znaczeƒ wyra˝anych w skali 
i formie architektury, tak˝e 
w architekturze mieszkaniowej. 

1 Por. http://www.skyscrapercity.com, wàtek [Polska]
Gargamele i kaszaloty (12.10.2011).

2 Definicja podana przez internaut´ o nicku marns 
w 2003 r., por:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=967
926&page=2 (15.10.2011). 

3 Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 15. 
4 Ibidem, s. 57. 



obronny charakter. Âwietnym przyk∏adem mo-
˝e byç tutaj zamek warszawski, którego prze-
budowa w XVI–XVIII wieku doprowadzi∏a do
ca∏kowitego zatarcia cech obronnych, pozosta-
wiajàc tylko funkcje reprezentacyjne. Na prze-
∏omie XVIII i XIX wieku zacz´∏o si´ masowe
opuszczanie zamków przez ich w∏aÊcicieli, po-
pada∏y w ruin´ i zapomnienie. Opuszczone sta-
wa∏y si´ romantycznymi ruinami, które ∏atwo
by∏o uwieczniç w emocjonalnych wizerunkach
i obrazach, budzàcych sentyment i t´sknot´ do
tego, co dawne. Zamki po∏o˝one w obr´bie mu-
rów miast zmienia∏y zupe∏nie swoje przezna-
czenie, cz´Êç z nich przekszta∏cono w rezyden-
cje miejskie. Do takiej formy domu aspirowa-
∏y z czasem tak˝e inne grupy spo∏eczne, jak
choçby mieszczaƒstwo. Na wsi naturalnym
wzorem by∏ dwór i pa∏ac, w mieÊcie móg∏ inspi-
rowaç równie˝ zamek. 

Dopiero w po∏owie wieku XIX podj´to próby
przystosowania opuszczonych zamków do no-
wych potrzeb. JednoczeÊnie pod wp∏ywem
francuskiego architekta i badacza architektury
Viollet-le-Duca rozwin´∏o si´ racjonalistyczne
podejÊcie do zachowanych zabytków przesz∏o-
Êci. Mi´dzy innymi dlatego w Wielkopolsce
poddano gruntownej przebudowie nale˝àce
do rodziny Dzia∏yƒskich zamki: w Kórniku,
przebudowujàc go w duchu neogotyckim
z orientalnymi nalecia∏oÊciami, i w Go∏ucho-
wie, nadajàc mu form´ renesansowego zamku
francuskiego.

Niezale˝nie jednak od zmiennych losów daw-
nych siedzib obronnych historyczny kostium
stylowy sta∏ si´ niemal obowiàzujàcà formà
u progu wieku XIX: poczàwszy od siedzib ma-
gnaterii polskiej, takich jak pochodzàcy jeszcze
z XVI wieku, przebudowany przez Zygmunta
Gorgolewskiego zamek Radziwi∏∏ów w O∏yce,
poprzez architektur´ rezydencjonalnej bur˝u-
azji warszawskiej, takà jak willa w Turczynku

ko∏o Milanówka projektu Dawida Landego,
koƒczàc na triumfie „rodzimoÊci” znajdujàcym
wyraz z „zamkowej” formie pa∏acu Kurna-
towskich w GoÊcieszynie. OczywiÊcie trzeba
w tym miejscu zaznaczyç, ˝e ów sentyment do
form rodzimych wyraênie zmierza∏ do
ukszta∏towania si´ stylu dworkowego u progu
XX wieku, która to koncepcja zyska∏a po-
wszechne uznanie i praktyk´ w okresie mi´dzy-
wojennym5. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w zdecydo-
wanej wi´kszoÊci by∏y to siedziby wiejskie.
Wiek XX przyniós∏ ponowne zainteresowanie
zamkiem w architekturze. W 1910 roku zbu-
dowano w Poznaniu zaprojektowanà przez
Franza Schwestena rezydencj´ cesarskà dla
Wilhelma II. Budowl´ wzniesiono w formie
Êredniowiecznego pfalzu, przez którà chciano
zamanifestowaç niemieckie panowanie nad ko-
lebkà polskiej paƒstwowoÊci6. WÊród Polaków
zamek sta∏ si´ symbolem ciàg∏oÊci w∏adzy i tra-
dycji narodowej, jak choçby zamek na Wawelu
czy odbudowany po II wojnie z wielkà staran-
noÊcià Zamek Królewski w Warszawie. 

Forma zamku ciàgle jest atrakcyjna; jest noÊni-
kiem wielu znaczeƒ wyra˝anych w skali i formie
architektury, tak˝e w architekturze mieszkanio-
wej. Szczególnie w krajach anglosaskich trady-
cjonalizm jako forma estetycznego kontinuum
by∏ i jest w dalszym ciàgu nurtem niezwykle
silnym i powszechnym. Podobnie w Polsce mi´-
dzywojennej na trwa∏e zakorzeni∏ si´ w polskiej
rzeczywistoÊci architektonicznej. W okresie po-
wojennym, na skutek przymusu estetyki socre-
alizmu oraz modernizmu rozumianego jako
kontestowanie komunistycznej w∏adzy, nie
móg∏ liczyç na zrozumienie i popularnoÊç.
Z poczàtkiem lat 80. fascynacja architektów,
a nast´pnie szerokiego kr´gu odbiorców histo-
rià przysz∏a wraz z nurtem postmodernizmu
w architekturze. Na jej powstanie wywar∏y
z pewnoÊcià ogromny wp∏yw amerykaƒskie
koncepcje Roberta Venturiego, wskazujàce na
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komplikowanie architektury oraz propagujàce
z∏o˝onoÊç i jej sprzecznoÊç7. Kolejne t∏uma-
czone na j´zyk polski ksià˝ki znanego architek-
ta i teoretyka Charlesa Jencksa wprowadzi∏y
te idee zarówno pod strzechy, jak i na salony.
Odniesienia do historycznej stylistyki, traktowa-
ne jako parafraza, pastisz albo element nowego
eklektyzmu, z ∏atwoÊcià przesz∏y do j´zyka
codziennoÊci, stajàc si´ awangardowà estetykà
podejmowanà przez najwybitniejszych archi-
tektów projektujàcych w duchu postmoderni-
zmu (np. Tomasza Turczynowicza).

Po roku 1989 popularnoÊç i uznanie zyskali
architekci nawiàzujàcy do estetyki historyzmu
i reprezentanci stylu nazywanego Nowym
Narodowym Romantyzmem. Wydaje si´, ˝e
obecnie grupa najbardziej zamo˝nych przed-
stawicieli klasy Êredniej kontynuuje te trady-
cje, chcàc za wszelkà cen´ zaakcentowaç swój
spo∏eczny status siedzibà utrzymanà w duchu
tradycyjnego pa∏acu lub te˝ zamku. Tradycja
siedzib ludzi aspirujàcych do elity spo∏ecznej
zawsze si´ga∏a po historycznie utrwalone
wzorce. I co ciekawe, czynili tak zwykle ci,
którzy nie mogli si´ pochwaliç szlacheckimi
czy arystokratycznymi korzeniami.

Architektura zawsze by∏a i jest odbiciem swo-
ich czasów, ale te˝ relacjà wspó∏czesnoÊci do
spuÊcizny przesz∏oÊci. Budowa zamków jest
przyk∏adem szerszej tendencji wyra˝ajàcej si´
w powrocie do historycznych form stylowych
oraz stosowaniu tradycyjnych materia∏ów
i rozwiàzaƒ. Historyczny kostium stylowy (nie
tylko zamek, lecz tak˝e pa∏ac i dwór) jest wy-
godnym pretekstem do (bywa, ˝e ostentacyj-
nego) manifestowanego przywiàzania do
przesz∏oÊci. Si∏a bowiem nawet przerysowa-
nego przywiàzania jest ogromna, o czym
Êwiadczà historyczne inspiracje dla architek-
tury publicznej realizowane przez ca∏y wiek
XIX, a nawet XX. Chyba najbardziej niezwy-
k∏ym przyk∏adem jest Neuschwanstein – czyli
„nowy ∏ab´dê i kamieƒ” – zamek zbudowany
nad prze∏omem rzeki Pöllat w Alpach Bawar-
sko-Tyrolskich. Utopijna wizja realizowana
od 1869 roku przez Ludwika II Bawarskiego
(zwanego Szalonym) sta∏a si´ po latach jed-
nym z najcenniejszych turystycznych skarbów
Bawarii, odwiedzanym rokrocznie przez tysià-
ce turystów. Si∏a marzeƒ i wujàtkowa wizja ar-
chitektury sta∏y si´ w kolejnych latach inspi-
racjà dla bajkowego Disneylandu zbudowane-
go na przedmieÊciach Pary˝a.

Obiektów w „zamkowym” typie pojawia si´
zresztà wi´cej, zarówno w budownictwie pu-
blicznym, jak i prywatnym. Jednym z najbar-
dziej spektakularnych przyk∏adów ostatnich lat
jest z pewnoÊcià siedziba Telewizji Polskiej
przy ulicy Woronicza w Warszawie zaprojek-
towana przez Czes∏awa Bieleckiego. Autor
projektu Êwiadomie nawiàza∏ do estetycznego
pluralizmu i wielowàtkowoÊci8, jednak w poja-
wiajàcych si´ komentarzach przyrównuje si´
budynek raczej do „wie˝y Babel”9 lub w∏aÊnie
zamku, który ma „uwznioÊliç” publicznà misj´
telewizyjnego medium.
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5 Szeroko o wspomnianych zagadnieniach pisze m.in.
Jaroszewski T.S., Od klasycyzmu do nowoczesnoÊci,
Warszawa 1996.

6 Pazder J., Zamek cesarski, Poznaƒ 2010, s. 15.
7 Rozwa˝ania na temat z∏o˝onoÊci i sprzecznoÊci

Venturi zawar∏ w jednej z najwa˝niejszych ksià˝ek
ostatniego stulecia (Venturi R., Complexity and
Contradiction in Architecture, New York 1966).

8 Bielecki pisze m.in., ˝e eklektyzm to „wolnoÊç wyboru,
komponowania i interpretacji spuÊcizny historycznej”
oraz mo˝liwoÊç nadania „uniwersalnemu modelowi
kultury w∏asnych modeli twórczych”, zob. Bielecki Cz.,
Wi´cej ni˝ architektura. Pochwa∏a eklektyzmu,
Warszawa 2005. 

9 Stiasny G.., Nowa siedziba TVP – awangarda czy
bubel? Zob:
http://www.se.pl/wydarzenia/ciekawostki/siedziba-tvp-
awangarda-czy-bubel_98872.html (15.10.2011). 
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Najbardziej dyskusyjnà zamkowà realizacjà
ostatnich lat jest kontrowersyjna rekonstruk-
cja, a w∏aÊciwie rozbudowa (albo te˝ kreacja)
Zamku Przemys∏a w Poznaniu. Gotycko-rene-
sansowa wizja przygotowana przez Witolda
Milewskiego (notabene jednego ze wspó∏auto-
rów najbardziej znanych realizacji poznaƒskie-
go modernizmu lat 60. i 70.) podzieli∏a zarów-
no Êrodowiska fachowe, jak i opini´ publicznà
na temat prawdy historycznej i celowoÊci reali-
zacji obiektów w historycznym kostiumie sty-
lowym. 

Poza budynkami u˝ytecznoÊci publicznej
szczególnie ch´tnie historyczne odniesienia
powracajà w rezydencjach mieszkaniowych.
WÊród nich szczególnie wyraênym przyk∏adem
wspomnianych tendencji sà domy polskich
Romów. Architektura Cyganów z grupy „polska
Roma” nigdy nie nawiàzywa∏a do form ludycz-
nych, tradycyjnego budownictwa regionalnego
ani te˝ domów proletariackich. Zawsze si´ga∏a
do wzorców wy˝szych, realizowanych przez
grupy zamo˝niejsze, o wi´kszym presti˝u
i znaczeniu w spo∏eczeƒstwie. Zmuszeni do
sta∏ego osiedlenia Cyganie szukali odniesieƒ
w kulturze wysokiej, stàd te˝ w katalogu wyko-
rzystywanych form pojawiajà si´ takie wzory,
jak dwory, pa∏ace, wille miejskie czy w∏aÊnie
zamki10. W budynkach tych powtarza si´ stoso-
wana dowolnoÊç adaptacji oryginalnych ele-
mentów architektonicznych, która nie liczy si´
w ogóle z zasadà podporzàdkowania cz´Êci
budowli ca∏oÊciowemu zamys∏owi estetyczne-
mu. Celem jest nie tylko pokazanie materialne-
go statusu i zwiàzanych z nim mo˝liwoÊci
i uprawnieƒ, ale tak˝e zamanifestowanie od-
r´bnoÊci etnicznej. W Êwiecie pe∏nym zagro-

˝eƒ, gdy ˝yje si´ w poczuciu spo∏ecznego wy-
obcowania, odniesienie to zyskuje na atrakcyj-
noÊci. Majàc w∏adz´, wyra˝ajàcà si´ w dzisiej-
szym Êwiecie przez pieniàdze, zaznacza si´ jà
przez formy, w których mo˝na odnaleêç pe∏ni´
bezpieczeƒstwa. Poczucie stopnia w∏asnej za-
mo˝noÊci i ch´ç budowania w∏asnego bajko-
wego Êwiata skutkujà si´ganiem po formy za-
spokajajàce w∏asne ego, niezale˝nie od skaza-
nia si´ na spo∏eczny ostracyzm11. Nie jest to
zresztà domena etnicznych mniejszoÊci. Po-
dobnie jak dla cz´Êci polskiej klasy Êredniej
„dwór polski” sta∏ si´ obowiàzujàcym wzorem
domu, tak dla aspirujàcych do klasy wy˝szej
„zamek” to rezydencja marzeƒ. Przywo∏ywa-
nie ich w formie domu mieszkalnego ma
Êwiadczyç o wyraênych, wysokich aspiracjach
w∏aÊcicieli, inspirowanych cz´sto modnymi
czasopismami czy telewizyjnymi serialami.
One to dawa∏y impuls do budowy nowych
siedzib, powodujàc, ˝e ów historyzm dawa∏
poczucie to˝samoÊci i osadzenia, kompensujàc
ludziom o ró˝nym statusie spo∏ecznym i zawo-
dowym psychiczne potrzeby dowartoÊciowania . 

W naturalny sposób w dyskusji na temat zam-
ku w architekturze pojawia si´ pytanie o grani-
ce smaku i kicz12. Projektowanie domów dla
indywidualnych klientów zawsze nara˝one
by∏o (i pewnie dalej b´dzie) na bezpoÊrednie
ryzyko ulegania gustom nie najwy˝szych lotów.
Feerie wie˝, wie˝yczek, attyk, gzymsów i orna-
mentu oraz bajeczne zestawienia bli˝sze bogac-
twu Bliskiego Wschodu inspirowane sà wizjami
nowych w∏aÊcicieli. Powodujà nimi owe
„gombrichowskie” prototypy, typowe dla kul-
tury mieszczaƒskiej, a wyraênym Êladem jest
przesadnie u˝yty ornament. Trudno podawaç
w wàtpliwoÊç korzystanie ze skarbnicy prze-
sz∏oÊci. Tak naprawd´ kszta∏t domu jest próbà
estetyzacji w∏asnym dà˝eƒ, upodobaƒ i pra-
gnieƒ, cz´sto skrywanych, ale jednak wyeks-
ponowanych i obna˝onych, a z pewnoÊcià
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10 Marciniak P., Architektura polskich Cyganów, „Czas
Kultury” 5-6/2001, s. 35–44. 

11 Ibidem.
12 Zob. Marciniak P., op. cit. 



przerysowanych. Kiczem jest niewàtpliwie
brak autentyzmu, przeniesienie elementów,
symboli i znaczeƒ architektury „z górnej pó∏ki”,
nurtów i dzie∏ nowatorskich i wybitnych do
poziomu i mo˝liwoÊci lokalnych, nie zawsze
utalentowanych twórców. Kiczowate sà zatem
neostyle, poniewa˝ przejmujà gotowe i ukszta∏-
towane ju˝ schematy artystyczne jako podsta-
w´ w∏asnej twórczoÊci. Elewacje z t∏uczonych
talerzy, ∏amane dachy, „gargamelowate” domy-
-zamki, tysiàcn odmian dworu polskiego –
wszystkie one chcà architektur´ uwznioÊliç,
uczyniç innà ni˝ w rzeczywistoÊci. Tak˝e sama
postmodernistyczna wieloznacznoÊç, ch´ç
uczytelnienia i kodowania znaczeƒ, wprowa-
dzenia porzàdku w nieuporzàdkowanym Êwie-
cie chaosu estetycznego, mog∏a doprowadziç
do znacznych przerysowaƒ13. 

Czy zatem przywiàzanie do tradycji jest skaza-
ne na spo∏eczny ostracyzm? Przecie˝ zarówno
polskie ziemiaƒstwo, jak i inteligencja w okre-
sie dwudziestolecia mi´dzywojennego dba∏y
nieustannie o to, aby dwór (ale tak˝e ca∏a ar-
chitektura tradycyjna) by∏ postrzegany jako
symbol tego, co najlepsze i najszlachetniej-
sze14. Problemem jest oczywiÊcie jakoÊç archi-
tektury powstajàcej za przyczynà architektów
nie zawsze najwy˝szej klasy. Problemem jest
ponadto pytanie o to, jak dalece architektura ma
wyra˝aç ducha czasów, w których powstaje.

Dlaczego jednak zamki, pa∏ace oraz „gargame-
le” budzà takie emocje? Przecie˝ w krajach
anglosaskich na ka˝dym kroku znaleêç mo˝na
rezydencje pe∏ne historycznych odniesieƒ.
Trudno si´ nie zgodziç z poglàdem Hermanna
Muthesiusa, który twierdzi∏, ˝e „prawdziwa
wartoÊç architektury jest zupe∏nie niezale˝na
od kwestii stylu”15.

Jeden z wybitnych amerykaƒskich architektów
samouków dzia∏ajàcych w po∏owie XX wieku,
Bruce Goff16, zaprojektowa∏ tak niezwyk∏e
budynki, jak „dom-indyk” czy „dom-parasol”.
Jego domy na trwa∏e wpisa∏y si´ w amerykaƒ-
ski pejza˝ architektoniczny, b´dàc oryginalnà
inspiracjà dla wielu innych twórców. Dlaczego
zatem „dom-zamek” budzi takie ogromne
emocje? Wspomniany ju˝ wybitny teoretyk
architektury Charles Jencks odpowiada:
„Ostatecznie jest to Êrodkowy Zachód [Ame-
ryki – przyp. PM], gdzie nie obowiàzujà regu-
∏y witruwiaƒskie, a architektura swobodnych
skojarzeƒ zawsze mia∏a racj´ bytu”17. Europa
z kolei bazuje na wspomnianych regu∏ach
opisanych przez Witruwiusza, do których klu-
czem od wieków by∏y trwa∏oÊç, u˝ytecznoÊç
i pi´kno… 
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13 Marciniak P., Architektura i kicz. Definiowanie
przestrzeni architektonicznej, „Czasopismo
Techniczne” 8/2003, Kraków, s. 230–235. 

14 Jaroszewski T.S., Od klasycyzmu do nowoczesnoÊci,
Warszawa 1996, s. 244.

15 Podaj´ za: To∏∏oczko Z., „Sen architekta”, czyli 
o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku,
Kraków 2002, s. 5. 

16 Nazywany tak˝e „anio∏em kiczu”. 
17 Jencks Ch., Architektura póênego modernizmu,

Warszawa 1989, s. 160. 
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Biurowiec TVP, Warszawa
architekt: Czes∏aw Bielecki (1997)
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