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W jednej ze swoich uwag Ludwig Wittgenstein
opisuje dobrà architektur´ jako takà, której
chcia∏oby si´ odpowiedzieç gestem. Rozwija-
jàc myÊl filozofa, mo˝na powiedzieç, ˝e dobra
architektura wzbudza w cz∏owieku reakcj´,
silny afekt si´gajàcy cia∏a i wymuszajàcy od-
powiedê. Pytanie jednak brzmi: czy w swym
aforyzmie badacz bierze równie˝ pod uwag´
odpowiedê b´dàcà gestem sprzeciwu? 

W wypadku powstajàcej na poznaƒskim
Wzgórzu Przemys∏a II budowli niezgoda wobec
form jej architektury pojawi∏a si´ na d∏ugo
przed jej urzeczywistnieniem. Po og∏oszeniu
decyzji o rozpocz´ciu realizacji w gronie prze-
ciwników zapanowa∏ grobowy nastrój. Poja-
wia∏y si´ pomys∏y upami´tnienia historycznego
miejsca stypà, zapaleniem zniczy i przywdzia-
niem ˝a∏obnej czerni. Reakcje te wywo∏a∏a
kontrowersyjna decyzja o restytucji zamku
w kszta∏cie, który nie ma solidnego poparcia
w materiale êród∏owym ani nie funduje idei
dialogowania z przesz∏oÊcià. Decyzja ta jest
najprawdopodobniej fina∏em sporu toczàcego

si´ od lat 40. minionego wieku. To wówczas
pojawi∏y si´ pierwsze koncepcje odbudowy
kompletnie zniszczonego w czasie II wojny
Êwiatowej wzgórza: w 1949 roku Zbigniew
Zieliƒski, opierajàc si´ na XVII-wiecznym
sztychu przedstawiajàcym panoram´ Pozna-
nia, zaproponowa∏ budynek z czterema po-
przecznymi dachami i loggià oraz wie˝à odbu-
dowanà w ca∏ej swej okaza∏oÊci. Budowla ta
nie doczeka∏a si´ realizacji ze wzgl´du na
sprzeciw generalnego konserwatora zabytków
Jana Zachwatowicza, zwolennika odbudowy
dobrze udokumentowanego skrzyd∏a Raczyƒ-
skiego. Tej samej idei ho∏dowa∏ projekt Floria-
na Rychlickiego, który jednak˝e obok rekon-
strukcji wzniesionego przez Raczyƒskiego
dworu szlacheckiego z mansardowym dachem
zaplanowa∏ odbudow´ budynku z czasów pru-
skich z dostawionà do niego Êredniowiecznà
wie˝à. Z powodów politycznych rekonstrukcja
skrzyd∏a pruskiego nie by∏a dobrze postrzega-
na i ostatecznie zdecydowano si´ jedynie na
odbudow´ cz´Êci Raczyƒskiego, zrekonstruowa-
nej w latach 1959–1964. Od poczàtku lat 60.
powstawa∏y z kolei modernistyczne koncepcje
odbudowy zamku, bazujàce w du˝ej mierze na
precedensie, jakim by∏a decyzja o wzniesieniu
budynków Arsena∏u w nowoczesnej stylistyce.
Autorem najciekawszej z nich by∏ Zygmunt
Waschko. Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e nie ist-
niejà jednoznaczne przekazy ikonograficzne
pozwalajàce na odtworzenie zamku w formach
historycznych, architekt uzna∏, i˝ nale˝y pod-
jàç si´ próby ich wspó∏czesnej interpretacji.
Zaproponowa∏ dwusegmentowy, pawilonowy
budynek o formie modernistycznej, wznoszàcy
si´ na s∏upach, dzi´ki czemu widoczne pozo-
staç mia∏y relikty gotycko-renesansowej rezy-
dencji. Horyzontalny segment, znajdujàcy si´
nad fundamentami cz´Êci mieszkalnej, skon-
trastowany by∏ z krótszà, ale wy˝szà partià
wznoszàcà si´ nad fundamentami wie˝y. Pro-
jekt Waschki zosta∏ jednak skrytykowany i nie
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Patriotyczny obowiàzek, za jaki
zwolennicy odbudowy uwa˝ajà
wzniesienie na Górze Zamkowej
architektonicznego pomnika
Przemys∏a II, doprowadzi nieste-
ty do efektu groteskowego – po-
wstanie jarmarczne zamczysko,
które nie uczyni zadoÊç Êladom
po rzeczywistym kszta∏cie prze-
mys∏owego palatium. 

Zamek Królewski, Poznaƒ 
(w budwie, grudzieƒ 2011)
fot. Marek Wasilewski
[s. 60, 64]



doczeka∏ si´ realizacji. Pomimo braku decyzji
co do ostatecznego kszta∏tu zamku, jego przy-
sz∏à bry∏´ uwzgl´dniano w projektach urbani-
stycznych dla tej cz´Êci miasta. W konkursie
na nowy gmach Muzeum Narodowego, rozpi-
sanym w 1965 roku, zalecano na przyk∏ad, aby
nie przes∏ania∏ on docelowej sylwety zamku
Przemys∏a od strony placu Wielkopolskiego.
I choç mija∏y lata, a projektów przybywa∏o,
z chwilà nastania nowego milenium w dalszym
ciàgu nie wy∏oniono zwyci´skiego projektu.

Warto si´ zastanowiç, dlaczego ju˝ od kilku
dziesi´cioleci toczà si´ spory o kszta∏t nowego
zamku, spory do dziÊ nierozstrzygni´te. Wska-
zówek dostarczyç mo˝e to, o czym w swej
warstwowej charakterystyce przestrzeni Po-
znania pisa∏ niegdyÊ Piotr Marciniak: Wzgórze
Przemys∏a zajmuje tu niezwykle wa˝ne miej-
sce, nie tylko z topograficznego, ale i histo-
rycznego punktu widzenia. Niemal˝e ka˝da
epoka w dziejach miasta zostawi∏a tu po sobie
jakiÊ Êlad. Góra Zamkowa, jak nazywano
wczeÊniej ten pagórek, dominowa∏a nad Êre-
dniowiecznym miastem, a wie˝a jà wieƒczàca
by∏a widocznym znakiem w∏adzy, jakà spra-
wowali nad nowym organizmem miejskim
pierwszy król Polski po rozbiciu dzielnico-
wym, Przemys∏ II, a nast´pnie staroÊci królew-
scy zarzàdzajàcy Wielkopolskà. Symbolika
wie˝y, mocno zniszczonej w XVI wieku i ju˝
póêniej nigdy nie przywróconej do swej pier-
wotnej postaci, zyska∏a jednak ostatnio nowy
wymiar – jej odbudowa (o ile o takiej w ogóle
mo˝na mówiç), jak i odbudowa ca∏ego zamku
podzieli∏a Êrodowiska naukowo-kulturalne Po-
znania. Stawka, o którà toczà walk´ pomys∏o-
dawcy, to byç mo˝e nie tyle do∏o˝enie swojej
cegie∏ki do wizerunku miasta, ile autorstwo

i symboliczne panowanie nad nowà, prawdo-
podobnie tylko pozornie umocowanà w Êwiet-
noÊci dawnych wieków miejskà warstwà*. 

Zawiàzanemu w 2002 roku Komitetowi Odbu-
dowy Zamku Królewskiego w Poznaniu po
kilku latach staraƒ ostatecznie uda∏o si´ dopro-
wadziç do rozpocz´cia budowy, która ruszy∏a
w grudniu 2010 roku. Zwyci´ski projekt zosta∏
wy∏oniony w drodze konkursu og∏oszonego
jeszcze w 2003 roku, lecz z ró˝nych przyczyn
jego realizacj´ odwlekano w czasie. Historyzu-
jàca forma bry∏y budynku autorstwa Witolda
Milewskiego, skàdinàd wspó∏twórcy znanych
w Poznaniu akademików Jowita oraz Eskulap
czy Collegium Altum Uniwersytetu Ekono-
micznego (ale tak˝e kierownika restauracji
zamku rydzyƒskiego czy renowacji pa∏acu
w Kobylnikach), zdeterminowana zosta∏a
przez wytyczne konkursowe, które w praktyce
ogranicza∏y architektów do opracowania detali
gotowego pomys∏u odbudowy. Z góry bowiem
za∏o˝ono – jako ˝e niemo˝liwe jest odtworze-
nie budowli, której wyglàd zewn´trzny naj-
wierniej poÊwiadcza niewielki fragment wido-
ku Poznania autorstwa Fransa Hohenberga
i Georga Brauna z XVII wieku, schematycznie
ukazujàcy cztery segmenty zabudowy (i brak
wie˝y) – i˝ nale˝y, opierajàc si´ na zachowa-
nych êród∏ach, przedstawiç mo˝liwie wiernà
rekonstrukcj´ budynku. Tym samym zosta∏
uczyniony pierwszy krok do realizacji celu ko-
mitetu, jakim ustanowiono „restytucj´ obiektu
dawnej siedziby w∏adców i uczynienie z niej
wizytówki godnej Poznania”. Arbitralna, po-
zbawiona konsultacji spo∏ecznych decyzja, za-
k∏adajàca „odbudow´ zamku” (w stylu tzw. re-
trowersji), a nie jak chcia∏a du˝a cz´Êç zainte-
resowanych, „zagospodarowanie wzgórza”
(co dawa∏oby znacznie wi´ksze mo˝liwoÊci
zwolennikom form innych ni˝ historyczne),
pociàgn´∏a za sobà ca∏y szereg b∏´dów i niepo-
rozumieƒ. 
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Szybko pojawi∏y si´ g∏osy sprzeciwu: zarówno
poznaƒscy historycy sztuki, jak i spora cz´Êç
konkursowej publiki krytykowa∏a niejasny
przebieg procedury wy∏aniania oraz brak kon-
sultacji naukowej i spo∏ecznej, wreszcie arbi-
tralne narzucenie historyzujàcej formy i nie-
prawdziwy historycznie kszta∏t zwyci´skiej
budowli. Komitet stara∏ si´ odpieraç poszcze-
gólne zarzuty, mówiàc o zdecydowanym po-
parciu poznaniaków dla historyzujàcego
obiektu (jako dowód przedstawiano sum´ po-
nad 1,2 mln z∏otych zebranych na ten cel),
o decyzji miejskiego konserwatora zabytków
Marii Strza∏ko, wykluczajàcej budow´ nowo-
czesnej architektury w obr´bie Starego Miasta,
oraz o obecnoÊci historyków, historyków sztu-
ki i architektów w konkursowym jury. Opisy-
wane w prasie szczegó∏y konkursu ka˝à jednak
wàtpiç w wiarygodnoÊç s∏ów komitetu – pier-
wotnie wybrany projekt (autorstwa pracowni
AC Studio) na skutek zewn´trznej ingerencji
w dzia∏ania jury musia∏ ostatecznie ustàpiç
miejsca budynkowi autorstwa Milewskiego.
Nieregulaminowe zmiany w procedurze kon-
kursowej doprowadzi∏y do silnego sprzeciwu
ze strony ekspertów oceniajàcych prace
(w tym przede wszystkim Marii Strza∏ko, Ja-
nusza Pazdera, prezesa poznaƒskiego oddzia∏u
Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz profe-
sora Jana Skuratowicza, historyka sztuki),
a tak˝e pierwotnych zwyci´zców z pracowni
AC Studio. Ci ostatni skierowali spraw´ do sà-
du. Mimo licznych protestów na ∏amach prasy
(w tym oficjalnego oÊwiadczenia poznaƒskie-
go SHS) i orzeczenia sàdu o „matactwie i dzia-
∏aniach niezgodnych z regulaminem konkur-
su” komitet przeznaczy∏ projekt Milewskiego
do realizacji.

Dzi´ki wsparciu w∏adz miejskich i wojewódz-
kich szybko przystàpiono do staraƒ o uzyska-
nie pozwolenia na budow´ oraz organizacji
niezb´dnych funduszy. Kiedy w 2004 roku

uda∏o si´ podpisaç umow´ mi´dzy Wojewódz-
twem Wielkopolskim, Miastem Poznaƒ, Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu a komitetem
i gdy we wrzeÊniu roku nast´pnego uzyskano
zgod´ na budow´, wydawa∏o si´, ˝e komitet
zrealizuje postawiony sobie cel w ciàgu kilku
nast´pnych lat. Z przyczyn finansowych, a tak-
˝e z powodu nies∏abnàcych protestów, szcze-
gólnie ze strony poznaƒskiego Instytutu Histo-
rii Sztuki przy UAM, oraz biernej postawy
Muzeum Narodowego, które zwleka∏o z przy-
j´ciem roli inwestora, rozpocz´cie prac odwle-
kano jednak w czasie. 

Prze∏omowy dla krytyków projektu okaza∏ si´
rok 2007, kiedy Jaros∏aw Kozakiewicz zapro-
ponowa∏ awangardowà koncepcj´ zabudowy
Wzgórza Przemys∏a (Punctum), na którà przy-
chylnym okiem spoglàdali dyrektor Muzeum
Narodowego (do tej placówki nale˝y grunt, na
którym stanàç mia∏ nowy zamek) Wojciech
Suchocki oraz nowy marsza∏ek województwa
wielkopolskiego Marek Woêniak. Projekt Ko-
zakiewicza zak∏ada∏ ograniczenie do minimum
ingerencji w przestrzeƒ wzgórza, szacunek dla
Êredniowiecznych ruin oraz zharmonizowanie
nowoczesnej architektury z tkankà biologicznà
miejsca. Na osobliwà form´ budynku sk∏ada∏y
si´ cz´Êç przeznaczona na ekspozycje oraz
przeszklony taras widokowy zawieszony bez-
poÊrednio nad ruinami. W ten sposób powsta∏a
pewnego rodzaju negatywowa forma histo-
rycznej budowli, najlepiej widoczna we frag-
mencie tarasu, niejako przebitego niewidzialnà
wie˝à. Projekt, choç trudny w realizacji, poka-
zywa∏, ˝e alternatyw´ dla rekonstrukcyjnej for-
my zamku Milewskiego mo˝e stanowiç obiekt
jednoczeÊnie szanujàcy tradycj´ miejsca i ope-
rujàcy nowoczesnym j´zykiem ciekawych wi-
zualnie form architektonicznych. Ostatecznie
jednak g∏ównà zas∏ugà Punctum by∏o ponowne
wywo∏anie dyskusji na temat s∏usznoÊci od-
górnego pot´pienia nowoczesnej koncepcji
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zamku, rzekomo nieodpowiedniej dla tak wa˝-
nego miejsca w urbanistyce Poznania.

W 2009 roku pojawi∏a si´ kolejna propozycja
zagospodarowania wzgórza w innych ni˝ postu-
lowane przez komitet formach. Forum Wirtua
to projekt dyplomowy absolwenta poznaƒskiej
Politechniki Macieja Armanowskiego, który
zaproponowa∏ po∏àczenie za pomocà ciàgu
schodów przestrzeni Góry Przemys∏a z placem
Wielkopolskim. W nowo powsta∏ym budynku
autor postulowa∏ otworzenie muzeum wizuali-
zacji, które w sposób bezinwazyjny prezento-
wa∏oby poszerzanà na bie˝àco wiedz´ na temat
wyglàdu i przemian budowy zamku. Rozpo-
cz´ta w grudniu 2010 roku na Wzgórzu Prze-
mys∏a realizacja „Makabry∏y” czy „Zamku
Gargamela” – jak nazywajà go przeciwnicy
zrzeszeni w ramach grupy w serwisie spo∏ecz-
noÊciowym Facebook (ponad 3000 cz∏onków) –
nie ma wiele wspólnego z odwa˝nà i awangar-
dowà realizacjà, na jakà zdecydowali si´ Ko-
zakiewicz i Armanowski, podobnie zresztà jak
z zamkami królewskimi w Warszawie, Kra-
kowie i Berlinie. Mimo analogii, jakie zwolen-
nicy widzà mi´dzy tymi ostatnimi obiektami
a poznaƒskà odbudowà, ró˝nice sà znacznie
wi´ksze i koncentrujà si´ przede wszystkim na
dost´pnym przed restytucjà materiale êród∏o-
wym, pozwalajàcym wiernie odtworzyç wy-
mienione siedziby królewskie. W Poznaniu
mamy do czynienia z konstruowaniem makiety
(czy jak woli W∏odzimierz ¸´cki, prezes
KOZK – „symbolu”), której g∏ównym celem
ma byç nie przekazanie historycznej prawdy
o tym wa˝nym dla dziejów miasta i kraju miej-
scu, ale, mówiàc s∏owami komitetu: zapewnie-
nie „atrakcji turystycznej”, „powodu do dumy
dla Poznaniaków” oraz „podniesienie presti-
˝u miasta Poznania jako miasta królewskiego”.
Jak s∏usznie zauwa˝a Tomasz Ratajczak, chy-
ba najg∏oÊniejszy krytyk budowy zamku w for-
mie zaakceptowanej przez komitet, ale te˝ ka-
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stelolog i historyk sztuki: „Wi´kszoÊç osób,
które nie majà zawodowej stycznoÊci z histo-
rià architektury, b´dzie go [zamek] uwa˝a∏a za
rekonstrukcj´ historycznej budowli, którà nie
jest. On fa∏szuje histori´, poniewa˝ udaje
obiekt, który rzekomo w tamtym miejscu ist-
nia∏”. Opinia ta i szereg jej podobnych nie sà
niestety przez W∏odzimierza ¸´ckiego trakto-
wane jako konstruktywna krytyka, ale jedynie
jako s∏owa „grupy krzykaczy”.

Tym samym za kilkanaÊcie miesi´cy na Górze
Zamkowej stanie obiekt od dawna nieistniejàcy
w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców jako rezydencja
królewska (taka ÊwiadomoÊç istnia∏a zarówno
w wypadku Krakowa, jak i Warszawy), propo-
nujàcy, z ca∏ym szacunkiem dla Milewskiego,
quasi-disnejowskà architektur´ (fasada b´dzie
licowana ceg∏à, podczas gdy do zasadniczej
konstrukcji u˝yte zostanà pustaki), wpisujàcy
si´ w panujàcà obecnie mod´ na „odbudow´”
zamków przy braku wystarczajàcych êróde∏
(rodzime przyk∏ady Tykocina i Gostynina).
Przywo∏ujàc okreÊlenie Nan Ellin, u˝yte przez
badaczk´ do scharakteryzowania postmoderni-
stycznej urbanistyki, w budowanym zamku
Przemys∏a form follows fiction (forma odwzo-
rowuje fikcj´) – nie tylko nie wiadomo, jak
wyglàda∏y wie˝a i szczyty, ale tak˝e jaki
kszta∏t mia∏a (i czy w ogóle istnia∏a) loggia do-
stawiona do fasady budynku. Wiadomo za to
z ca∏à pewnoÊcià, ˝e w takiej formie zamek nie
istnia∏ – po po˝arze w XVI wieku nie odbudo-
wano wie˝y Êredniowiecznej, lecz jedynie jà za-
bezpieczono i prawdopodobnie obni˝ono, a za-
miast gotyckich szczytów, widocznych w pro-
jekcie Milewskiego, wzniesiono (jak twierdzà
Tomasz Ratajczak i Jan Skuratowicz) najpew-
niej renesansowe. 

Decyzj´ o rozpocz´ciu budowy z punktu widze-
nia historii sztuki deprecjonuje w najwi´kszym
stopniu brak szacunku dla gotyckich reliktów

zamku królewskiego, którego mury, zdaniem
Ratajczaka, nie sà wzmacniane zastrzykami
odpowiedniej zaprawy, ale zalewane betonem.
Kosztem budowy obiektu b´dzie najprawdopo-
dobniej poÊwi´cenie archeologicznych szczàt-
ków Êwiadka sto∏ecznoÊci Poznania. 
Patriotyczny obowiàzek, za jaki zwolennicy od-
budowy uwa˝ajà wzniesienie na Górze Zamko-
wej architektonicznego pomnika Przemys∏a II,
doprowadzi niestety do efektu groteskowego –
powstanie jarmarczne zamczysko, które nie
uczyni zadoÊç Êladom po rzeczywistym kszta∏cie
przemys∏owego palatium. A byç mo˝e nawet
wyrzàdzi mu pewnà krzywd´. Odwo∏ywanie
si´ do wype∏nionych bia∏ymi plamami histo-
rycznych narracji niesie ze sobà powa˝ne
konsekwencje – budynek, który w zamyÊle auto-
rów ma przypominaç o Poznaniu czasów Pia-
sta, równolegle wydobywa na Êwiat∏o dzien-
ne historie mniej oficjalnego nurtu: legendy,
apokryfy. Gdy na skutek b∏´du budowlanego
do kanalizacji przy ulicy Zamkowej dosta∏ si´
beton, na forach internetowych zaroi∏o si´ od
fantastycznych spekulacji o „zemÊcie Ludgar-
dy”, ˝ony Przemys∏a, która zmar∏a na zamku
w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach. Niedopo-
wiedzenie zwiàzane ze Êmiercià ma∏˝onki mo-
narchy poruszy∏o zbiorowà wyobraêni´, która
przypisa∏a ksi´ciu zlecenie zabójstwa bezp∏od-
nej ma∏˝onki. Byç mo˝e oto wersja, którà zapa-
mi´tajà powracajàcy do domów turyÊci i która
przylgnie do wyobra˝eƒ mieszkaƒców na te-
mat miasta: obiekt w centrum Poznania jako
karnawaliczne zamczysko Bia∏ej Damy. 


