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„Pekin” i Schloss Posen – 
historie równoleg∏e
Jan Kowalski

Zamek Cesarski, 
Poznaƒ (pocztówka)
[s. 52]
Pa∏ac Kultury i Nauki, 
Warszawa (w budowie)
[s. 55]



„[…] kaza∏em zawieêç si´ do Schloss Posen,
a po drodze podziwia∏em b∏´kitnà wie˝´ i arka-
dowà loggi´ ratusza oraz kolorowe fasady wà-
skich mieszczaƒskich kamienic ÊciÊni´tych
wokó∏ Starego Rynku, w którym odbija∏o si´
kilka wieków dyskretnie fantazyjnej pomys∏o-
woÊci architektów, i tak a˝ do chwili gdy ta
poranna, lekka przyjemnoÊç ulotni∏a si´ brutal-
nie na widok samego zamku, rozleg∏ego stosu
kamiennych bloków, z przylegajàcym doƒ
wielkim pustym placem, surowego i naje˝one-
go spadzistymi dachami z ostro∏ukowà wie˝à
doklejonà z boku, masywnego, pe∏nego god-
noÊci i grozy, monotonii gmachu, przed któ-
rym parkowa∏y jeden po drugim mercedesy
z proporczykami dygnitarzy”2.

Kamienny tort, postawiony na sztorc barak, roz-
leg∏y stos kamiennych bloków – nawet w lite-

rackim opisie Tadeusza Konwickiego z Ma∏ej
apokalipsy i Jonathana Littella z ¸askawych
dostrzec mo˝na z∏owrogie pokrewieƒstwo tych
dwóch monumentalnych gmachów wybudo-
wanych na dowód obcego panowania w Pol-
sce. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nic nie ∏àczy
tych dwóch budowli: wzniesionego w 1953
roku Pa∏acu Kultury i Nauki imienia Józefa
Stalina w Warszawie, zwanego potocznie Pe-
kinem, i uroczyÊcie otwartego w 1910 roku
zamku cesarskiego w Poznaniu. By∏y podob-
nie nielubiane przez mieszkaƒców, uznane za
symbol obcej dominacji, traktowane jak intruz
naturalnej tkanki miejskiej, chciano burzyç
i wysadzaç w powietrze. W koƒcu obydwa
budynki sta∏y si´ bohaterami miejskich le-
gend i na trwa∏e wros∏y w pejza˝e swoich
miast, dopasowujàc si´ do zmieniajàcego si´
czasu. Na obie budowle patrzeç mo˝na jak na
zrealizowane ogromnym nak∏adem si∏ i Êrod-
ków fantasmagorie – urojenia, fantastyczne
wymieszanie jawy i snu. Ich pora˝ajàca nie-
praktyczna fantastycznoÊç zachwyca i odpy-
cha, czyniàc z nich przedmiot wieloznacznej
fascynacji.

Poznaƒski zamek zaprojektowany przez Franza
Schwechtena mia∏ manifestowaç niemieckie
panowanie w Wielkopolsce. Cesarz Wilhelm II
bardzo interesowa∏ si´ budowà i wywar∏ oso-
bisty wp∏yw na kszta∏t zamku, dobierajàc tak˝e
wiele jego detali. Budow´ rozpocz´to w 1905
roku i trwa∏a ona jedynie 5 lat. 21 sierpnia 1910
roku architekt osobiÊcie wr´czy∏ klucze cesa-
rzowi podczas jego wizyty w Poznaniu. Zamek
zosta∏ wzniesiony na planie nieregularnego
wieloboku w stylu neoromaƒskim, uwa˝anym
przez cesarza za najbardziej germaƒski i re-
prezentujàcy ÊwietnoÊç Âwi´tego Cesarstwa
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„W tej chmurze albo 
w tych kilku scalonych
chmurach jesiennych 
nurza si´ Pa∏ac Kultury, 
który kiedyÊ, za m∏odu, 
by∏ Pa∏acem Kultury i Nauki
imienia Józefa Stalina.
Ogromna, spiczasta budowla
budzi∏a strach, nienawiÊç,
magicznà zgroz´. Pomnik
pychy, statua niewolnoÊci,
kamienny tort przestrogi. 
A teraz to tylko wielki barak,
postawiony na sztorc. 
Z˝arty przez grzyb 
i pleÊƒ stary szalet zapomniany
na Êrodkowoeuropejskim
rozdro˝u”1.

1 Konwicki T., Ma∏a Apokalipsa, Warszawa 1989, s. 6. 
2 Littel J., ¸askawe, Wydawnictwo Literackie Kraków

2008, s. 699.



Narodu Niemieckiego. Wiele elementów zam-
ku wzorowanych by∏o na znanych obiektach
architektury europejskiej, tak jak na przyk∏ad
fontanna Lwów na podobnej fontannie z Patio
de los Leones w Alhambrze w Grenadzie czy
kaplica ozdobiona mozaikami wzorowanymi
na Capella Palatina w Palermo, sklepienie zaÊ
palmowe w refektarzu wzorowane by∏o na
sklepieniu Wielkiego Refektarza zamku
w Malborku. Nawiàzujàca do bizantyjskich
bazylik sala tronowa by∏a z trzech stron oÊwie-
tlana wielkimi oknami, otoczonymi wspartymi
na kolumnach arkadami. Pomi´dzy ∏ukami
umieszczono 8 posàgów przedstawiajàcych
niemieckich cesarzy, a we wn´ce Êrodkowej
arkady – orientalny tron. 

Spektakularna cesarska rezydencja mia∏a
Êwiadczyç o tym, ˝e Poznaƒ sta∏ si´ nowà
stolicà niemieckiego Wschodu. Powrót
Niemców do Poznania w czasie II wojny Êwia-
towej zaowocowa∏ przebudowà zamku we-
d∏ug projektu Alberta Speera. Jednym z efek-
tów tej przebudowy by∏o usuni´cie zamkowej
kaplicy i przekszta∏cenie jej w gabinet Adolfa
Hitlera. Poznaƒski zamek w swej historii pe∏ni∏
najrozmaitsze funkcje, mia∏ byç rezydencjà ce-
sarza i Führera III Rzeszy, by∏ sztabem nie-
mieckiej armii w czasie I wojny Êwiatowej, re-
zydencjà Naczelnika Paƒstwa Polskiego, uni-
wersytetem, Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej, wreszcie sta∏ si´ centrum kultury.

Idea budowy Pa∏acu Kultury i Nauki powsta∏a
podobno podczas wizyty Stalina i Mo∏otowa
w Warszawie w 1951 roku. „Nowy symbol
Warszawy” mia∏ byç wzorowany na socreali-
stycznych drapaczach chmur w Moskwie. Ju˝
w lipcu tego samego roku przyjecha∏ do War-
szawy zespó∏ radzieckich architektów pod
przewodnictwem Lwa Rudniewa. Wkrótce
razem z polskimi architektami wyruszyli oni
w podró˝ po Polsce, podczas której pokazano

Rosjanom najwa˝niejsze zabytki. Rosjanie
zachwyceni tym, co zobaczyli, wprowadzili
póêniej do projektu wiele typowo polskich ele-
mentów. Chcieli, aby nowy obiekt nosi∏ jak
najwi´cej lokalnych cech i podoba∏ si´ Pola-
kom. Rudniew podkreÊli∏, ˝e „projekt ten wi-
nien mieç na celu stworzenie jednorodnego
obrazu, obrazu pi´kna, który by si´ ∏àczy∏
w jednà ca∏oÊç architektonicznà i stanowi∏
∏àcznoÊç ze starà Warszawà”. Pisano o nim:
„Pa∏ac Kultury ma byç nie tylko wielki. Ma
byç pi´kny. Jako centralny budynek Warsza-
wy, socjalistycznej stolicy Polski, musi mieç
charakterystyczne cechy polskiej architektury,
powinien posiadaç elementy zaczerpni´te ze
skarbnicy polskiej kultury architektonicznej”.

Przywiezieni z Rosji robotnicy wznosili Pa∏ac
Kultury i Nauki przez 1175 dni. Dok∏adnie
o godzinie szesnastej 21 lipca 1955 roku amba-
sador ZSRR Pantelejmon Ponomarienko i pre-
mier rzàdu PRL Józef Cyrankiewicz, siedzàc
przy stole ustawionym przed wejÊciem g∏ów-
nym do PKiN, podpisali protokó∏ przekazania
Pa∏acu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina.

Autor „spontanicznej” propozycji przemiano-
wania Katowic na Stalinogród Gustaw Morci-
nek pisa∏ o sylwetce Pa∏acu widzianej z okien
pociàgu wje˝d˝ajàcego do Warszawy: „By∏a
podobna do zjawy, a przede wszystkim zda∏a
si´ podobna do Nike z paryskiego Luwru.
Czarowa∏a mnie swym przedziwnie smuk∏ym
i strzelistym, ulatujàcym w niebo kszta∏tem,
i podobnie jak tamta Nike, prawi∏a mi o zwy-
ci´stwie i wierze w cz∏owieka”3. Leopold
Tyrmand zanotowa∏ w swoim dzienniku, ˝e
warszawiacy rych∏o ochrzcili Pa∏ac „Pekinem”:
„Poza anagramem, jest w tym podtekst: tak na-
zywano z uszczypliwym lekcewa˝eniem wielkà
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czynszówk´ w przedwojennej Warszawie, na
rogu Z∏otej i ˚elaznej, siedlisko pokàtnych do-
mów rozpusty”. W∏adys∏aw Broniewski na-
zwa∏ dzie∏o Rudniewa „koszmarnym snem
pijanego cukiernika”. Podobno zwiedzajàcy
Warszaw´ francuski aktor Gérard Philippe
mia∏ zauwa˝yç sarkastycznie: „Ma∏y, ale gus-
towny”; s∏owa te przypisywane sà tak˝e Anto-
niemu S∏onimskiemu i Stanis∏awowi Dygatowi.

Historyk architektury Vadim Bass zauwa˝a, ˝e
„architektura stalinowska jest zjawiskiem para-
doksalnym. Z trudem znajdzie si´ drugi okres
w historii budownictwa, który odznacza∏by si´
podobnà obfitoÊcià formalnych i kompozycyj-
nych rozwiàzaƒ, ró˝norodnoÊcià, niekanonicz-
noÊcià. èród∏a unikalnoÊci architektury stali-
nowskiej nale˝y szukaç przede wszystkim
w osobliwym po∏o˝eniu architekta… Radziec-

ki budowniczy funkcjonuje pomi´dzy nagrodà
stalinowskà a obozem koncentracyjnym, przy
czym – podkreÊlmy to wyraênie – ocena pro-
jektu, jego los oraz los jego autora sà absolut-
nie nieprzewidywalne, gdy˝ nie wià˝à si´
z kryteriami profesjonalizmu czy artystycznej
jakoÊci”4.

Zarówno poznaƒski zamek, jak i warszawski
Pa∏ac sta∏y si´ Êwiadkami historii. Poznaƒskie
mury widzia∏y mi´dzy innymi cesarza Niemiec
Wilhelma II, Naczelnika Paƒstwa Józefa Pi∏sud-
skiego, Êmietank´ nazistowskich dygnitarzy,
w tym Alberta Speera i Heinricha Himmlera.
Na poczàtku paêdziernika 1943 roku specjalny
pociàg Reichsführera SS Heinricha Himmlera
zatrzyma∏ si´ na kilka dni w przy∏àczonym do
III Rzeszy Poznaniu. Himmler wyg∏osi∏ dwie
mowy. Za pierwszym razem – 4 paêdziernika
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Zamek Cesarski, Sala Tronowa
fot. Maciej Kaczyƒski



1943 roku – przemawia∏ do gruppenführerów
SS zebranych w Z∏otej Sali ratusza, a dwa dni
póêniej – do reich- i gauleiterów, zebranych
najprawdopodobniej w poznaƒskim zamku.
Przypuszcza si´, ˝e to w∏aÊnie tam prawdopo-
dobnie pad∏y pami´tne s∏owa, których wstrzà-
sajàce nagranie sta∏o si´ dowodem rzeczowym
w procesie norymberskim: „Stan´liÊmy przed
pytaniem: a co z kobietami i dzieçmi? Zdecy-
dowa∏em si´ znaleêç ca∏kowicie jasne rozwià-
zanie tak˝e w tej kwestii. Nie uwa˝a∏em si´
mianowicie za uprawnionego do tego, by wy-
t´piç m´˝czyzn – to znaczy zabiç lub kazaç za-
biç – jednoczeÊnie pozwalajàc, by ich dzieci
zemÊci∏y si´ kiedyÊ na naszych synach i wnu-
kach. Trzeba by∏o podjàç ci´˝kà decyzj´: ten
naród musi zniknàç z powierzchni ziemi”5. 

Do dziÊ zachowa∏a oryginalny wystrój i wypo-
sa˝enie wn´trz socrealistycznych Sala Kongre-
sowa PKiN. W czasach PRL odbywa∏y si´
w niej zjazdy PZPR oraz uroczyste imprezy tej
partii i innych organizacji politycznych, takich
jak na przyk∏ad ZSL czy te˝ PRON. Podczas
VII Zjazdu PZPR w 1975 roku goszczàcy na
obradach radziecki przywódca Leonid Bre˝-
niew „dyrygowa∏” delegatami podczas Êpie-
wania przez nich Mi´dzynarodówki. Przez lata
uznawano to za niepotwierdzonà anegdot´,
jednak po upadku komunizmu odnaleziono ta-
Êm´ z zarejestrowanym incydentem. Ale w Sa-
li Kongresowej odbywa∏y si´ tak˝e koncerty,
mi´dzy innymi w roku 1967 zagrali tu The
Rolling Stones i by∏ to jeden z pierwszych kon-

certów zachodniej grupy w bloku wschodnim.
Wyst´powali tu równie˝ Marlena Dietrich,
King Crimson, Procol Harum (tymczasem
w poznaƒskim zamku zobaczyç mo˝na by∏o ta-
kie legendy muzyki, jak Plastic People of the
Universe czy Patti Smiths). To w∏aÊnie w Sali
Kongresowej pad∏y s∏ynne s∏owa Mieczys∏awa
Rakowskiego: „Sztandar Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej – wyprowadziç”. Dzisiaj
w Sali Kongresowej odbywajà si´ imprezy
firm takich jak Microsoft czy wybory miss.
W tym roku mo˝na by∏o oglàdaç Sal´ Kongre-
sowà w pokazywanym na Biennale wenec-
kim filmie Yael Bartany, w którym sala s∏u˝y-
∏a jako decorum dla wystawienia zw∏ok S∏awo-
mira Sierakowskiego.

Po II wojnie Êwiatowej w∏adze podj´∏y decyzj´
o zburzeniu cesarskiego zamku. Z braku Êrod-
ków ograniczono si´ jednak tylko do obni˝e-
nia zamkowej wie˝y, by nie dominowa∏a nad
ÊródmieÊciem. Planowano ponadto zbudowa-
nie w sàsiedztwie 20-kondygnacyjnego wie-
˝owca, który zdominowaç mia∏ bry∏´ zamku.
Aby zmieniç ideowe oblicze zamku, w Holu
Kolumnowym umieszczono p∏askorzeêby
przedstawiajàce histori´ Poznania i Wielko-
polski. Mimo tych zabiegów w∏adze nie czu∏y
si´ dobrze w tak zwanym Nowym Ratuszu.
W 1962 roku podj´to decyzj´ o wyprowadze-
niu Rady Narodowej z zamku. Decyzj´ t´ t∏u-
maczono tym, ˝e „Prezydium Rady Narodowej
m. Poznania, przyjmujàc liczne delegacje zagra-
niczne, szczególnie w czasie MTP, jest stale
nara˝one na indagacje odnoÊnie do pochodze-
nia budynku «Nowy Ratusz», czyli by∏ego zam-
ku niemieckiego, którego pochodzenie znajà
przedstawiciele wszystkich paƒstw, a zw∏aszcza
krajów zachodnich”. W miejsce „Nowego
Ratusza” powo∏ano Pa∏ac Kultury, którego
dzia∏alnoÊç mia∏a „s∏u˝yç realizacji polityki
kulturalnej paƒstwa i socjalistycznemu wycho-
waniu spo∏eczeƒstwa”.
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5 Z prof. Janem M. Piskorskim rozmawia Piotr Bojarski,
Himmler w Poznaniu: ˚ydów musimy wyt´piç!,
Gazeta.pl Poznaƒ, 5.10.2009,
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,37175,7110655,Him
mler_w_Poznaniu__Zydow_musimy_wytepic_.html
(30.11.2011).
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Rzeêby na PKiN, Warszawa
fot. Marek Wasilewskii



W 20. rocznic´ zburzenia muru berliƒskiego
minister Rados∏aw Sikorski zaproponowa∏
zburzenie PKiN. W wywiadzie dla Radia Zet
powiedzia∏: „20 lat temu podczas obalania
komunizmu – zabrak∏o «momentu katharsis». –
To, co patriotyczna ludnoÊç stolicy zrobi∏a po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci 91 lat temu, zburzy-
∏a cerkiew prawos∏awnà na dzisiejszym placu
Józefa Pi∏sudskiego, tego nam zabrak∏o”.

Tymczasem w roku 2007 PKiN zosta∏ wpisany
na list´ zabytków, co odsun´∏o w niebyt
wszystkie przesz∏e i przysz∏e próby jego zbu-
rzenia. Postanowienie Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków wzbudzi∏o wiele emocji.
Skrytykowa∏o je zrzeszajàce historyków i pra-
cowników naukowych UJ stowarzyszenie Ini-
cjatywa Ma∏opolska im. Króla W∏adys∏awa
¸okietka. Jej cz∏onkowie nazwali dzieƒ wpisa-
nia PKiN do rejestru zabytków „czarnym dniem
polskiej kultury”, stwierdzajàc jednoczeÊnie, i˝:
„Decyzja ta oznacza, ˝e PKiN zostanie na sta-
∏e obj´ty prawnà klauzulà nienaruszalnoÊci.
Pomnik architektury kolonialnej ZSRR w cen-
trum stolicy Polski b´dzie ju˝ na zawsze
Êwiadczy∏ o tym, ˝e diaboliczny plan Stalina
i Mo∏otowa, aby poprzez symbolik´ architek-
tonicznà Pa∏acu zsowietyzowaç mentalnoÊç
Polaków urodzonych pod radzieckà okupacjà,
powiód∏ si´”.

Nie zabrak∏o te˝ g∏osów pozytywnych. Szef
Spo∏ecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kultu-
rowego przy prezydencie Warszawy, profesor
Andrzej Tomaszewski, stwierdzi∏: „To wybit-
ny przyk∏ad architektury socrealizmu. Nawet
w dawnym Zwiàzku Radzieckim trudno zna-
leêç obiekty równie wysokiej klasy. We wn´-
trzach znajdziemy dzie∏a polskich artystów:
malarstwo Êcienne, meble projektowane
m.in. przez Jana Bogus∏awskiego, ceramicz-
ne ˝yrandole i szklane kinkiety z polskich
hut”.

Zwolennikiem PKiN jako zabytku by∏ tak˝e
Stefan Kury∏owicz: „Czy tego chcemy, czy nie
jest przestrzennà ikonà Warszawy, obecnà na
pocztówkach, zdj´ciach, filmach i w progra-
mach telewizyjnych. Przykre jest dla mnie tylko
to, ˝e nie uda∏o nam si´ stworzyç nic konkuren-
cyjnego. G∏ównà zaletà Pa∏acu jest jego skala,
bo takich obiektów nie ma na Êwiecie wiele.
Nie do powtórzenia sà tak˝e detale jego wy-
koƒczenia. To symbol starej epoki i powinien
byç pod ochronà, nawet jeÊli kojarzy si´ z So-
wietami”.

W tym kontekÊcie na ironi´ zakrawa ma∏o zna-
ny fakt, ˝e przed wojnà, w 1936 roku, Juliusz
Nagórski zaprezentowa∏ prezydentowi MoÊcic-
kiemu i prezydentowi miasta Starzyƒskiemu
projekt Wie˝y Niepodleg∏oÊci – wysokiego na
200 metrów wie˝owca (z nadajnikiem radio-
wym na szczycie) ∏udzàco podobnego do po-
wojennego Pa∏acu Kultury i Nauki. Wiedz´
o projekcie Nagórskiego w trakcie projekto-
wania Pa∏acu Kultury i Nauki z pewnoÊcià
mieli polscy architekci wspó∏pracujàcy
z Rudniewem. 

Dwa budynki w ró˝nych cz´Êciach Polski po-
stawione przez obcych w∏adców i architektów.
Poznaƒski zamek, ten architektoniczny horror,
to ostatni zbudowany w Europie zamek monar-
szy. PKiN zamkiem nie by∏ nigdy w sensie do-
s∏ownym, ale jako symbol w∏adzy Imperium na
zachodnich rubie˝ach by∏ zamkiem w sensie
metaforycznym. NauczyliÊmy si´ z nimi ˝yç.
NienawidziliÊmy ich, ÊmialiÊmy si´ z nich.
Wydaje si´, ˝e teraz ich symboliczna moc
wyczerpa∏a si´ tak dalece, ˝e mo˝emy z nimi
normalnie ˝yç.

Piszàc ten tekst, korzysta∏em z publikacji 
Janusza Pazdera Zamek cesarski, Poznaƒ 2010 oraz
z kwartalnika „Autoportret” (1/2008) pod tytu∏em
Przestrzenie w∏adzy.
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