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Wprowadzenie

Rozpoczynając budowę tzw. Forum Humboldtów [Humboldt-Fo-
rum], które nawiązuje do barokowego kształtu niegdysiejszego zamku 
Hohenzollernów w Berlinie [Berliner Schloss], zjednoczone Niemcy 
podjęły się realizacji nie tylko jednego z droższych projektów budow-
lanych początku XXI wieku, ale też prawdopodobnie najważniejszego 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i polityczno-historycznym. 
Ogromne znaczenie inwestycji szacowanej na ok. 620 milionów euro 
wynika z jednej strony z miejsca jej realizacji, którym jest obarczone 
wielowiekową i wielowątkową historią swoiste centrum stolicy i tym 
samym całego kraju. Z drugiej strony jest ono związane z potrzebą 
zaznaczenia przez zjednoczone Niemcy swojej odrębności względem 
tradycji państw, z których się zrodziły oraz określenia profilu wartości, 
którym zdecydowały się hołdować.

Nieco odmienna interpretacja towarzyszy od/budowie Zamku 
Królewskiego w stolicy Wielkopolski. Muzeum Narodowe, podej-
mując decyzję o powiększeniu przestrzeni wystawienniczej Muzeum 
Sztuk Użytkowych poprzez wzniesienie na sąsiadującym ze Starym 
Rynkiem Wzgórzu Przemysła obiektu historyzującego, również odwo-
łało się do historii miejsca i podjęło próbę wskrzeszenia genius loci. 
Znaczenie inwestycji podjętej w stolicy Wielkopolski nie wykracza 
jednak – w przeciwieństwie do berlińskiego projektu – poza lokalną 
symbolikę. Mimo różnic oba projekty wzbudziły liczne kontrowersje, 
które można analizować na wielu płaszczyznach, poczynając od samej 
idei od/budowy, poprzez decyzje dotyczące jej formy oraz sposobów 
finansowania, aż po koncepcje wykorzystania nowo powstałych 
obiektów. Towarzyszące im spory i dyskusje toczyły się zarówno na 
poziomie instytucjonalnym, jak i społecznym. Zaangażowane w nie 
były muzea, stowarzyszenia, eksperci, lokalni aktywiści, politycy, 
dziennikarze, ale też mieszkańcy obydwu miast.

Zaistnienie wielowątkowej debaty wokół problematyki obu inwe-
stycji stało się inspiracją dla badań porównawczych, przeprowadzo-
nych w ramach projektu pt. Implanty pamięci? Od/budowa Zamków 
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w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku, który 
powstawał w latach 2015-2016 w ramach współpracy czterech ba-
daczy z Polski i Niemiec. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu reprezentowali germanistka dr Dominika Gortych, pełniąca 
rolę kierownika projektu, oraz socjolog dr Łukasz Skoczylas, nato-
miast partnerski Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze 
historyk dr Karsten Holste. Zespół uzupełnił ekspert w dziedzinie 
rekonstrukcji obiektów historycznych oraz historyk sztuki dr Guido 
Hinterkeuser (Berlin). Taki skład zespołu badawczego pozwolił na 
efektywne połączenie zagadnień z zakresu socjologii, historii sztuki, 
kulturoznawstwa oraz tzw. kultur pamięci. Umożliwiło to stosukowo 
szerokie ujęcie poruszanej problematyki, którą były sposoby funkcjo-
nowania obydwu obiektów w świadomości społecznej mieszkańców 
Poznania i Berlina, definiowanych jako implanty pamięci. Należy jed-
nak zaznaczyć, że dokonywane tu porównanie nie jest jednoznaczne 
z utożsamieniem istoty obu projektów. Należy je rozumieć raczej 
jako możliwość spojrzenia na pewne fenomeny (takie jak odbudowa 
historycznych obiektów) w szerszym niż tylko lokalnym czy narodo-
wym kontekście. 

Tom otwiera refleksja teoretyczna poświęcona pojęciu implantu 
pamięci społecznej. Zapożyczony z teorii Mariana Golki termin został 
skonfrontowany z innymi metaforycznymi pojęciami, które od lat 
funkcjonują w badaniach nad pamięcią, takimi jak przestrzenie czy 
miejsca pamięci. Zestawienie to ukazuje trafność dokonanego wy-
boru analitycznego względem opisywanych fenomenów. W związku 
z tym pojęcie implantu pamięci jest konsekwentnie stosowane na 
wszystkich etapach interpretacji wyników przeprowadzonych badań, 
stanowiąc symboliczną oś znaczeniową całego projektu.

Druga część poświęcona została procesowi od/budowy zamków 
w Berlinie i Poznaniu z uwzględnieniem historii ich pierwowzorów. 
Obydwie rezydencje powstały w okresie średniowiecza, a jedną 
z przyczyn ich wzniesienia był wzrost znaczenia rodu Hohenzollernów 
oraz wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Dzieje obiektów były jednak 
zgoła odmienne: podczas gdy berliński zamek rozrastał się przestrzen-
nie i oddziaływał zarówno na architekturę, jak i kształt urbanistyczny 
Berlina aż do wyburzenia budowli w roku 1950, zamek Przemysła, 
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mimo kilkukrotnej przebudowy, uległ częściowemu zniszczeniu pod 
koniec XVII wieku i nie wywarł znaczącego wpływu na aktualną tkan-
kę miejską. Z faktem tym wiąże się brak szczegółowych świadectw 
dotyczących pierwotnego wyglądu poznańskiej siedziby królewskiej, 
co miało ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o jego ewen-
tualnej rekonstrukcji. Mimo iż w przypadku zamku Hohenzollernów 
świadectwa takie istniały, również nie udało się uniknąć kontrowersji 
dotyczących zarówno formy architektonicznej obiektu, jak i kwestii 
jego zagospodarowania. Ta ostatnia odbiła się w stolicy Niemiec dużo 
szerszym echem, niż miało to miejsce w Poznaniu. 

Autorem trzeciej części jest Guido Hinterkeuser, który analizuje 
obydwa projekty z punktu widzenia historyka sztuki. Jak dowodzi, 
różne okoliczności zdecydowały ostatecznie o formie badanych obiek-
tów i zakresie rekonstrukcji ich oryginałów. Podczas gdy w Berlinie 
na plan pierwszy w procesie decyzyjnym dotyczącym rekonstrukcji 
wysunęła się wola polityczna, w Poznaniu większą rolę odgrywał 
rodzaj tradycji, do której starano się nawiązać.

Kolejną część poświęcono opisowi dyskursu prasowego wokół 
realizowanych przedsięwzięć. Inwestycja prowadzona na Wzgórzu 
Przemysła wzbudzała kontrowersje o zasięgu lokalnym, natomiast 
działaniom podejmowanym w Berlinie towarzyszyła dyskusja medial-
na w całym kraju. Wpłynęło to na charakter analizowanych przekazów 
prasowych, bardziej rozbudowanych i posługujących się złożoną 
argumentacją w Berlinie, a dość schematycznych w Poznaniu. W tle 
analizy artykułów prasowych postawiono pytania, które dotyczyły 
dynamiki, otwartości i społecznego oddziaływania dyskusji wokół 
kontrowersyjnych aspektów obu inwestycji.

W celu dogłębnego zbadania obrazu funkcjonowania porów-
nywanych obiektów w świadomości społecznej przeprowadzono 
indywidualne wywiady pogłębione z przewodnikami turystycznymi 
w Poznaniu oraz osobami interesującymi się kwestią rekonstrukcji 
zamku w Berlinie. Różnica w doborze prób badawczych wynika 
z charakteru dostępnych już badań dotyczących procesu od/budowy, 
zdecydowanie szerszych w przypadku Poznania. Inny był również 
stopień zaawansowania prac budowlanych w czasie przeprowa-
dzania badań. Istniejący w przestrzeni miejskiej poznański implant 
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pamięci zdążył już stać się obiektem komentarzy i oceny turystów, 
do których docierano pośrednio poprzez wywiady z przewodnikami 
miejskimi. W Berlinie stosunkowo niewielki stopień zaawansowania 
prac sprawił, że przewodnicy turystyczni nie wyrażali zgody na prze-
prowadzenie wywiadów na tematy interesujące badaczy. Z wymie-
nionych wyżej powodów analiza zebranego materiału dotyczy nieco 
odmiennych kwestii, chociaż tworzą one wzajemnie powiązany obraz 
kontrowersyjności badanych fenomenów.

Ze względu na przyjętą strukturę analizy, w większości rozdziałów 
opartą o formalny podział na część poświęconą od/budowie w Po-
znaniu i Berlinie, podsumowanie całości pracy stanowi próbę porów-
nawczego zestawienia wyników badań w Polsce i Niemczech.

Dominika Gortych, Łukasz Skoczylas
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1. Implanty pamięci społecznej. 
Konceptualizacja pojęcia (Łukasz Skoczylas)

1.1. Czym są implanty pamięci społecznej?

Pojęcie implantów pamięci zostało wprowadzone przez Mariana 
Golkę, według którego są to „wtórnie i post factum wykreowane: 
budowle, zapisy, obrazy czy filmy, a także treści wiedzy, które mają 
uzupełnić braki pamięci, odtworzyć jej domniemaną treść albo wręcz 
stworzyć w nowej postaci, która zgodna byłaby z aktualną polityką 
zbiorowości czy aktualnym układem interesów, wartości i celów” (Golka 
2009, 61). Ta definicja jest bardzo szeroka, obejmuje bowiem całe spek-
trum obiektów materialnych i niematerialnych. W rozumieniu Golki, 
implanty podzielić można na kilka rodzajów, których związki z pamięcią 
społeczną różnią się znacznie. Autor tego pojęcia definiuje dany obiekt 
jako implant na podstawie relacji, jaka łączy go z pamięcią społeczną. 
Wyjaśnić należy zatem także rozumienie przez niego samej pamięci 
społecznej: „W lakonicznym, definicyjnym ujęciu, pamięć społeczna 
jest to społecznie tworzona, przekształcana, względnie ujednolicana 
i przyjmowana wiedza, odnosząca się do przeszłości danej zbiorowo-
ści. Wiedza ta obejmuje różne treści, pełni różne funkcje, trwa dzięki 
różnym kulturowym nośnikom oraz trafia do świadomości jednostek 
z różnych źródeł” (Golka 2009, 15). Jest to jedna z wielu występujących 
w literaturze przedmiotu definicji zjawiska, którego ramy i sposoby 
badania wciąż powodują spory pomiędzy przedstawicielami różnych 
dyscyplin naukowych. Można nawet spotkać się z opinią, iż definicji 
pamięci społecznej jest tak wiele, jak wiele jest osób zajmujących 
się tym tematem (Wertsch/Roedinger 2008). W niniejszej pracy, dla 
zachowania spójności rozważań, przyjmuję definicję Golki, ponieważ 
ułatwia ona zrozumienie fenomenu opisywanego zjawiska.

Implanty pamięci wpływają na wiedzę dotyczącą przeszłości danej 
zbiorowości. Taki jest główny cel ich istnienia. Implantami pamięci 
społecznej jest więc cała rzesza materialnych obiektów, a także niema-
terialnych wartości, zachowań i zorganizowanej aktywności ludzkiej. 
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Wszystko to, co stanowi odwołanie do przeszłości i ma sprawiać wra-
żenie pochodzącego z niej, jest implantem pamięci. Należy zwrócić 
uwagę na zawarty w tej tezie aspekt celowego działania. Implant 
jest bowiem obiektem, którego funkcja praktyczna schodzi na drugi 
plan względem funkcji symbolicznej. Jego twórcy zaś celowo nadają 
mu cechy charakterystyczne dla artefaktów lub działań z przeszłości, 
aby przypisać jego genezę jednoznacznie do czasu minionego. W celu 
nadania implantowi tych cech, twórcy muszą włożyć w jego powsta-
nie więcej wysiłku (czasu, sił, środków) niż w stworzenie obiektu 
o podobnej funkcji praktycznej, ale korespondującego wprost ze 
współczesnością. Wynika z tego szereg nieporozumień i kontrowersji, 
o których będzie mowa w niniejszej książce.

Tezy Golki (2009, 161-167) dotyczące różnorodności implantów 
pamięci, po pewnej reinterpretacji, przedstawić można jako wyli-
czenie obiektów spełniających definicyjne wymagania. To właśnie 
relacja, która łączy takie obiekty z przeszłością, pozwala na określenie 
ich tym mianem. Są to więc:
	Obiekty oryginalne, pochodzące z przeszłości, które jednak zostały 

zapomniane i są na nowo wprowadzane do świadomości społecz-
nej poprzez ich odkrycie lub nowatorskie zreinterpretowanie, jak 
ma to miejsce w przypadku zabytków archeologicznych (restytucje 
pamięci), lub też poprzez umieszczenie ich w przestrzeni związanej 
z pamięcią, jak ma to miejsce w przypadku obiektów uznanych za 
eksponaty o charakterze muzealnym (komasacje pamięci).

	Obiekty naśladujące w sposób możliwie wierny inne przedmioty 
lub budowle pochodzące z przeszłości – te istniejące (kopie pa-
mięci) lub zniszczone (rekonstrukcje pamięci).

	Obiekty naśladujące w sposób nieścisły te, które uznaje się za 
istniejące w przeszłości (apokryfy i stylizacje pamięci) lub wyda-
rzenia, które najprawdopodobniej miały miejsce w przeszłości 
(inscenizacje pamięci).

	Obiekty odwołujące się do przeszłości, bez odniesień do konkret-
nych wydarzeń lub przedmiotów namacalnych, tworzące nowe 
formy, np. żywoty fikcyjnych świętych (konfabulacje pamięci), 
lub też rozbudowane uniwersa imaginacyjne odwołujące się do 
przeszłości, np. styl fantasy (halucynacje pamięci).



15

	Obiekty tworzące całość z elementów nowych oraz starych, spra-
wiające przy tym wrażenie pochodzących z przeszłości (fasady 
pamięci).
Aby lepiej zrozumieć, o czym będzie mowa w dalszych rozdziałach 

publikacji, odróżnić należy pojęcie implantów pamięci od innych 
terminów, które używane są w analizach współczesnych procesów 
pamięciowych. Niniejsza książka została poświęcona dwóm budynkom, 
dlatego zwrócono szczególną uwagę na te określenia, które używane są 
w odniesieniu do architektonicznych implantów pamięci społecznej.

1.2. Nośnik pamięci a implant pamięci

Nośniki pamięci społecznej to wszystkie te działania i przedmioty, 
które wiążą się z pamięcią społeczną. Jest to pojęcie bardzo szerokie, 
bowiem potencjalnie obejmować może dosłownie wszystko (Kula 
2002, 7), co pozwala na używanie terminu do analizy pamięci indy-
widualnej, biograficznej, rodzinnej, społecznej itd. Szerokość definicji 
koresponduje w tym przypadku z dość uniwersalnym zastosowaniem 
pojęcia w studiach nad pamięcią. Za istotne należy uznać również 
rozróżnienie nośników pamięci społecznej na dwa typy: intencjonalne 
i mimowolne (Szpociński 2014b). Te pierwsze powstają jako medium 
dla wiedzy o przeszłości – są to pomniki, tablice pamiątkowe, kapsuły 
czasu umieszczane w nowo wybudowanych obiektach, ale także akty 
notarialne, pamiętniki, apele poległych, inscenizacje bitew itd. Drugi 
rodzaj to nośniki powstałe bez intencji zmiany lub utrwalenia jakichś 
treści pamięci, które jednak stały się nimi w toku trwania specyficz-
nych procesów społecznych. Są to więc np. przedmioty codziennego 
użytku, należące do osób znanych lub szczególnie stare; pierwsze 
egzemplarze produktów lub wynalazków, które wpłynęły na zmiany 
cywilizacyjne; obiekty wydobyte przez archeologów w czasie trwa-
nia wykopalisk, umożliwiające nam poznanie realiów życia naszych 
przodków; obiekty lub działania, które związane są z wydarzeniami 
interpretowanymi dziś jako ważne – np. pieśni z przeszłości, mające 
zagrzewać do boju żołnierzy. 
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Implant pamięci jest szczególnym rodzajem intencjonalnego 
nośnika pamięci społecznej. Nawet jeśli naśladuje on przedmiot 
niegdyś użytkowy, to sam został stworzony w celu przywrócenia 
pamięci o czymś lub zwiększenia świadomości historycznej. Replika 
dawnego samochodu jest implantem, a jednocześnie nośnikiem pa-
mięci o rozwoju przemysłu czy też o dawnych ideach designerskich; 
rekonstrukcja nieistniejącego budynku jest implantem, a jednocze-
śnie nośnikiem pamięci o czasach, w których został on wybudowany 
oraz jego twórcach – projektantach, zleceniodawcach, budowniczych, 
dawnych ideach urbanistycznych i architektonicznych.

1.3. Miejsce pamięci a implant pamięci

Pojęcie miejsc pamięci, wprowadzone przez Pierre’a Norę, jest 
niezwykle popularne we współczesnych studiach pamięci. Fakt ten 
można po części tłumaczyć wieloznacznością terminu, nieograni-
czoną bynajmniej do metafory geograficznej (miejscem pamięci 
jest także święto, pieśń, powieść itd.). Ponadto koncepcja miejsca 
pamięci podlegała znaczącej ewolucji w kolejnych pracach Nory, 
a szczególnie w projektach innych autorów nawiązujących do tej 
teorii (Kończal 2013). Dziś trudno wskazać definicję, która mogłaby 
ująć różnorodność pojęcia (Szpociński 2008). Próbując być może 
wybrnąć z tej sytuacji, Nora stwierdził, że tym, co wyróżnia miejsca 
pamięci jest ich autoreferencyjność, a więc brak odniesienia do obiek-
tywistycznie pojmowanej rzeczywistości historycznej (Nora 1989, 
23). Miejsca pamięci mogą zatem same w sobie być przedmiotem 
studiów nad pamięcią, w oderwaniu od studiów nad przeszłością. 
Tym, co w ostateczności wydaje się istotne dla zrozumienia miejsca 
pamięci jest jego związek z tożsamością i znaczeniem, jakie zostało mu 
nadane przez ludzi (w pierwotnym rozumieniu Nory przez członków 
wspólnoty narodowej). W tym kontekście dany obiekt materialny lub 
niematerialny staje się miejscem pamięci wtedy, gdy w interpretacji 
danej grupy łączy się z jej przeszłością i staje się podstawą do defi-
niowania wspólnoty przez samych jej członków. Miejsce pamięci jest 
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więc nośnikiem pamięci, który jest ważny dla społeczności w procesie 
tworzenia tożsamości zbiorowej.

Pomiędzy miejscem pamięci a implantem pamięci nie istnieje 
bezpośredni związek, ponieważ obydwa pojęcia służą do analizy 
odmiennych fenomenów i związanych z nimi problemów. Podczas 
gdy rzeczywistym przedmiotem badań nad miejscami pamięci jest 
długotrwała praca pamięci, pozwalająca na wykształcenie się w da-
nej grupie poczucia wspólnoty, pojęcie implantów służy badaniu 
konkretnych ingerencji w pamięć tej wspólnoty. Implant pamięci 
społecznej może być miejscem pamięci, o ile zostanie mu nadana 
interpretacja związana z tożsamością zbiorową. Zapewne dzieje się 
tak w przypadku wielu implantów pamięci, szczególnie tych o cha-
rakterze architektonicznym; miejsc pamięci jest jednak znacznie 
więcej niż implantów i mają one bardziej różnorodny charakter. 
Miejsce pamięci jest więc pojęciem znacznie szerszym znaczeniowo 
od implantu pamięci.

1.4. Rekonstrukcja a implant pamięci

Rekonstrukcja to odtworzenie danego obiektu zgodnie z zachowa-
nymi planami, opisami czy innymi materiałami, które w wyczerpujący 
sposób informują o jego kształcie. Pojęcie to w szczególny sposób 
łączy się z architekturą, głównie zaś z pracami odtworzeniowymi 
następującymi bezpośrednio po zniszczeniu danego obiektu. W wa-
runkach współczesnych rekonstrukcje mają miejsce najczęściej po 
działaniach wojennych lub katastrofach naturalnych. 

Pojęciu rekonstrukcji odpowiada jeden z podtypów implantów 
pamięci, który Golka nazywa (2009, 163) rekonstrukcją pamięci. 
Należy w tym miejscu zastanowić się, czy każda rekonstrukcja archi-
tektoniczna jest implantem pamięci. Wydaje się, że rekonstrukcja 
tworzona bezpośrednio po zniszczeniu danego obiektu nie spełnia 
definicji implantu pamięci, ponieważ jej funkcją nie jest wówczas 
wpłynięcie na pamięć społeczną, która w niewielkim stopniu uległa 
zmianie. Nie ma ona bowiem na celu uzupełnienia braków pamięci 
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(Golka 2009, 161). Problemem pozostaje jednak to, w jaki sposób 
należy odróżniać rekonstrukcje będące implantami od tych, które nimi 
nie są. W innym miejscu (Skoczylas 2014) zaproponowałem, aby linię 
podziału wyznaczyć w przejściu pomiędzy pamięcią komunikacyjną 
a kulturową, przy czym w odniesieniu do obu terminów zastosowa-
łem znaczenie nadane przez Jana Assmanna (2008, 67-71). Pamięć 
komunikacyjna zawiera w sobie treści biograficzne współcześnie 
żyjących ludzi, ma silny aspekt emocjonalny i jest nieformalna. Jej 
transmisja następuje w warunkach codzienności, zwykle poprzez 
ustne przekazywanie wiedzy o przeszłości osobom młodszym. Ma ona 
często charakter konfesyjny i jest związana z konkretnym człowiekiem, 
nawet gdy dotyczy rzeczy o charakterze ogólnym (np. dlatego ludzie 
skłonni są dzielić się tym, co robili lub gdzie byli w czasie, gdy działo 
się coś, co uznają za ważne dla potomności). Długość trwania pamięci 
komunikacyjnej, według Assmanna (2008, 71) wynosi ok. 80-100 lat. 
Część z jej treści przechodzi z czasem do pamięci kulturowej, wysoce 
sformalizowanej i opartej na mediach pośredniczących (książkach, 
uroczystościach itp.). Implantem pamięci jest w tym rozumieniu ta 
rekonstrukcja, która odtwarza obiekt nieistniejący od ok. 80 lat. Po 
tym bowiem czasie pamięć o owym obiekcie albo stanie się częścią 
wspomaganej medialnie pamięci kulturowej, albo wiedza o nim bę-
dzie dostępna jedynie ekspertom, bądź też zostanie zarchiwizowana 
w bibliotekach. Posługując się pojęciami zaproponowanymi przez 
Aleidę Assmann (Assmann 1999, 130-142), pamięć o tym obiekcie 
stanie się albo częścią pamięci funkcjonalnej, albo jedynie pamięci 
magazynującej. Z obszaru tej ostatniej może wszak zostać przeniesio-
na do obszaru pamięci funkcjonalnej i tym samym zaimplantowana 
do pamięci zbiorowej danej wspólnoty.

Kryterium dotyczące przejścia pomiędzy pamięcią komunikacyjną 
a kulturową ma zastosowanie, gdy w proces pamięciowy nie zosta-
ną włączone dodatkowe elementy. Elementem takim jest celowe 
zmienianie treści pamięciowych, czego najlepszym przykładem jest 
zastępowanie danego obiektu – po jego zniszczeniu – nowym, nie 
będącym rekonstrukcją. Taki nowy „twór” ma często na celu cenzuro-
wanie treści pamięciowych. W przypadku budynków najbardziej oczy-
wistym przykładem jest wyburzenie budynku lub pomnika o dużym 
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znaczeniu symbolicznym i zastąpienie go innym. Działanie takie jest 
dość powszechne w sytuacji poważnych zmian realiów politycznych 
na danym terenie i jest równoznaczne z cenzurowaniem informacji 
o przeszłości. Wymaga ono posiadania władzy, a więc związane jest 
z oficjalną polityką struktur państwowych (Kwiatkowski 2009, 113-
114). Obiekt mający silne znaczenie symboliczne dla danego ustroju 
lub narodu zostaje wtedy zastąpiony takim, który tego znaczenia nie 
posiada lub też posiada symbolikę zupełnie przeciwstawną. Wiąże 
się to z celowym usunięciem pewnych treści z pamięci społecznej 
danej wspólnoty, co z kolei pomaga w tworzeniu jej nowej tożsamości 
(por. Connerton 2008). Intencjonalne zamazywanie pamięci o danym 
obiekcie poprzez zastąpienie go innym, wyraźnie różnym, nadaje 
późniejszej jego rekonstrukcji status implantu pamięci – nawet jeśli 
od zniszczenia oryginału nie upłynęło tyle czasu, ile potrzeba, aby 
pamięć o nim przeszła z pamięci komunikacyjnej do kulturowej. Dzieje 
się tak dlatego, że powstanie rekonstrukcji zmienia kształt pamięci, 
zamazując moment, w którym oryginał rekonstruowanego obiektu 
był przedmiotem cenzury. 

1.5. Historyzująca kreacja architektoniczna a implant 
pamięci

Rekonstrukcje, które – szczególnie w środowisku naukowym i kon-
serwatorskim – uchodzą za nieuprawnione, określane są wieloma 
terminami. Najczęstsze jest chyba pojęcie kreacji architektonicznej, 
rzadziej spotkać można określenie pastiszu. Tego typu inwestycje 
bywają także nazywane fałszerstwem lub gargamelem – te pejora-
tywne terminy odnoszą się wprost do domniemanego braku oparcia 
projektu na źródłach historycznych lub jego nieestetycznej formy. 

Tworzenie tego typu obiektów związane jest z niewystarczającą 
liczbą źródeł, które w sposób satysfakcjonujący określałyby ich kształt, 
albo ze stosunkowo niewielkim znaczeniem, jakie się im przypisuje. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z kreacjami architek-
tonicznymi, które starają się oddać dominujące trendy minionej 
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epoki, stanowiącej źródło inspiracji kształtu tworzonego obiektu, oraz 
zadośćuczynić posiadanym przez projektantów źródłom. W drugim 
przypadku powstają stylizacje nowoczesnych budynków, które nie 
starają się naśladować dawnych dzieł architektonicznych, a jedynie 
odtwarzać ich ogólne założenia. Czasem można zatem spotkać się 
z pomysłami pastiszowymi, mającymi na celu zmianę oryginalnych 
danych dotyczących odtwarzanego obiektu na bardziej odpowiada-
jące pierwotnym założeniom czy duchowi epoki, w której powstał. 
Dobrym przykładem tego typu działań jest renowacja Hali Stulecia 
we Wrocławiu. Gmach został oszklony w sposób odwołujący się do 
pierwotnego, ale nigdy niezrealizowanego projektu (Kajdanek 2012). 
W innych przypadkach projektanci tworzą budowle z założenia 
współczesne, które tylko z zewnątrz nawiązują do formy dawnych 
obiektów, co obserwujemy na przykładzie centrum handlowego 
Stary Browar w Poznaniu.

Historyzujące kreacje architektoniczne są w rozumieniu Golki 
(2009, 163), w zależności od przyjętych przez projektantów zało-
żeń, fasadami pamięci, jej apokryfami lub stylizacjami. Wszystkie te 
obiekty mogą zostać określone jako implanty pamięci społecznej, 
a ich rola w zmienianiu tejże jest szczególnie wyraźna z powodu ich 
kontrowersyjności. W spory wokół tego typu budynków, oprócz osób 
reprezentujących stanowiska opozycyjne wobec zmian pamięci, włą-
cza się również spora grupa konserwatorów i historyków sztuki.

1.6. Symulakr a implant pamięci społecznej

Symulakr, kluczowa część koncepcji symulacji i ponowoczesnej 
konsumpcji Jeana Baudrillarda (2006), to w definicyjnym ujęciu znak 
pozbawiony odniesienia w rzeczywistości. Według Baudrillarda dzi-
siejsze społeczeństwo tworzy znaki, które odsyłają do innych znaków, 
które odsyłają do kolejnych znaków itd. Współcześnie konsumujemy 
więc nie rzeczy, a przede wszystkim znaki. Niewyczerpanym źródłem 
inspiracji dla ich tworzenia jest przeszłość. Zdaniem Baudrillarda, 
„konsumpcję kulturową można zdefiniować jako czas i miejsce 
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karykaturalnego wskrzeszenia, parodystycznego przywołania tego, 
co odeszło już w przeszłość i niebyt” (Baudrillard 2006, 121). To od-
wołanie do przeszłości musi oczywiście spełniać pewne warunki. Po 
pierwsze konieczne jest założenie, że do przeszłości jako takiej dotrzeć 
nie można i przez to niemożliwe jest jej zbadanie. To przekonanie 
pozwala na oddzielenie współczesnych znaków przeszłości od rze-
czywistej przeszłości, która jest niedostępna dla ludzkiego poznania. 
Po drugie, współczesne odwołania do „tego co było” muszą zawierać 
w sobie element konsumpcyjny: „[…] wszyscy ci ludzie konsumują, 
konsumują pod rytualną postacią to, co było niegdyś historycznym 
wydarzeniem i zostało na powrót siłą przywrócone rzeczywistości 
w formie legendy” (Baudrillard 2006, 122).

Pojęcie symulakru jest szersze od pojęcia implantu pamięci spo-
łecznej. Można jednak domniemywać, że wszystkie współczesne 
implanty mają za swój cel konsumpcję kulturową przeszłości. Często 
pełnią one funkcję muzeów i atrakcji turystycznych, wprost nasta-
wionych na wzbudzenie zainteresowania szerokiej rzeszy odbiorów. 
Można mieć wątpliwości w stosunku do implantów powstałych przed 
nadejściem ery ponowoczesności, takich jak Carcassone w Langwe-
docji czy Hohkönigsburg w Alzacji. Szczególnie interesujące wydaje 
się porównanie symulakrów do implantów, które nie przyjmują 
formy całkowitej rekonstrukcji. Część architektonicznych implantów 
pamięci cechuje bowiem daleko posunięta stereotypowość, związana 
ze współczesnym postrzeganiem konkretnego okresu w przeszłości. 
Pomijając ich często bardzo rozbudowaną formę materialną, obiekty 
te rzeczywiście odnoszą się bardziej do pewnej interpretacji prze-
szłości i jej związków ze współczesnością niż do konkretnego obiektu 
z przeszłości. 

1.7. Zabytek a implant pamięci

Zabytek to obiekt uznany za szczególnie cenne świadectwo 
przeszłości i z tego powodu chroniony. W państwowym systemie 
uregulowań prawnych jest to ten obiekt, który spełnia określone 
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przez prawodawcę wymagania i został wpisany do odpowiedniego 
rejestru. Zniszczenie lub nieuprawnione zmienianie jego kształtu 
uznawane jest za działanie niezgodne z prawem.

Termin „zabytek” - w potocznym rozumieniu jego znaczenia – 
stosuje się niekiedy do obiektów odnoszących się do przeszłości, 
których celem jest upamiętnianie, pomijając przy tym ich wiek (np. 
pomniki). Ma to oczywiście swój wpływ na działania prawne, obej-
mujące swoim zasięgiem także liczne rekonstrukcje, a więc implanty 
pamięci. Należy przy tym zaznaczyć, że nie każdy implant pamięci 
jest zabytkiem, a wokół zakresu prawnej ochrony implantów toczą 
się zażarte dyskusje historyków sztuki, działaczy społecznych, histo-
ryków i konserwatorów.

1.8. Dziedzictwo kulturowe a implant pamięci

Pojęcie dziedzictwa występuje najczęściej wraz z dookreślającym 
je przymiotnikiem – i tak w przypadku polityki najczęściej mówi się 
o dziedzictwie narodowym, w sferze sądowej o dziedzictwie praw-
nym, w nauce zaś o dziedzictwie biologicznym lub kulturowym. Stani-
sław Ossowski zwracał uwagę (1966, 64-69), iż dziedzictwo kulturowe 
może być rozumiane dwojako: jako wzory reakcji przekazywane 
z pokolenia na pokolenie oraz jako obiekty materialne – budynki, 
dzieła sztuki, miasta itd. Nie jest tutaj istotne, skąd wziął się dany 
obiekt czy wzór, a więc czy jest on efektem twórczości przodków danej 
społeczności, czy nie. Dlatego elementem dziedzictwa kulturowego 
związanego z islamem może być budynek wieczernika w Jerozolimie, 
będący obecnie meczetem, mimo iż przez większą część swojej hi-
storii nie miał on nic wspólnego z tą religią. Elementem dziedzictwa 
może być również obiekt naturalny, nie będący dziełem człowieka, 
a co najwyżej podlegający jego wpływom.

Najbardziej interesującym aspektem rozważań Ossowskiego na 
temat dziedzictwa jest uznanie obiektów materialnych za jego ko-
relaty. Badaczowi udaje się w tym miejscu wyeliminować problem, 
który może powstawać w sytuacji, gdy stawia się znak równości 
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pomiędzy dziedzictwem a obiektami materialnymi. Część z nich 
pozostaje przecież jego składnikami, nawet jeśli od dawna już nie ist-
nieje (np. Bursztynowa Komnata). Z drugiej strony sam fakt istnienia 
danej rzeczy w materialnej formie nie warunkuje tego, że będzie ona 
fragmentem dziedzictwa (np. dzieło literackie musi zostać uznane za 
cenne, być wciąż czytane i omawiane, aby można było uznać je za 
fragment dziedzictwa). Ossowski, na podstawie własnych rozważań, 
wypracował definicję dziedzictwa kulturowego jako typowego dla 
danej grupy zespołu dyspozycji, odnoszących się do danego obiek-
tu. Jeśli chodzi o obiekty materialne, to „z jednej strony […] w skład 
dziedzictwa kulturowego wchodzi technika i styl wytwarzania, 
z drugiej strony, wzory reagowania na wytworzone już przedmioty, 
a więc sposób użytkowania narzędzi i budowli, sposób korzystania 
z książek, przekazywany tradycyjnie sposób reagowania uczuciowego 
i umysłowego na poszczególne dzieła sztuki itd.” (Ossowski 1966, 
66). Traktując pałace jako muzea, fabryki jako galerie, a twierdze jako 
tereny spacerowe, pozbywamy się części dziedzictwa, nawet jeśli 
zachowujemy materialną formę obiektów sprzed wieków.

Implant pamięci społecznej może stać się elementem dziedzictwa 
kulturowego, choć jego powstanie wpływa na zmianę innych jego 
elementów. Zrekonstruowanie budynku ważnego dla danego narodu 
jest z jednej strony przywróceniem materialnej formy dziedzictwu, 
z drugiej jednak wiąże się ze zmianą powszechnych dyspozycji zwią-
zanych z tym budynkiem, a więc ze zmianą dziedzictwa (zniknąć 
może żal spowodowany zniszczeniem obiektu, możliwe jest jednak 
pojawienie się awersji wobec sposobu jego odtworzenia). Szczegól-
nie interesująca wydaje się kwestia wpływu odtwarzanych obiektów 
architektonicznych na dziedzictwo kulturowe.

Nietrudno stwierdzić, że zdecydowanie łatwiej jest sprawować 
kontrolę nad budynkiem niż obyczajem czy przekazywaną ustnie 
opowieścią. Laurajane Smith zwróciła uwagę, iż: „Zdolność do re-
dukcji koncepcji dziedzictwa do kontrolowanego i wydzielonego 
miejsca pozwala zredukować społeczne, kulturowe i historyczne 
konflikty o znaczenie, wartość czy naturę dziedzictwa lub – mówiąc 
szerzej – przeszłości, do wydzielonych i specyficznych konfliktów 
wokół jednostkowych miejsc i/lub technicznych spraw związanych 
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z zarządzaniem tymi miejscami” (2006, 31). Materialność implantów 
ułatwia kontrolowanie treści z nimi związanych, ogranicza również 
liczbę osób, które taki implant mogą tworzyć i sprawować nad nim 
opiekę. Smith stwierdziła, że taki sposób zarządzania dziedzictwem 
wpływa na – przynajmniej zakładaną – pasywność jego odbiorców. 
Od zwiedzających tradycyjne muzea nie oczekuje się aktywnego kon-
struowania wiedzy o danym miejscu lub czasach, z których pochodzą 
eksponaty. Osoby odwiedzające tego typu placówki mają zazwyczaj 
pełnić rolę biernego odbiorcy zgromadzonych informacji. Wpływa 
to również na oczyszczanie wiedzy o przeszłości ze wszystkiego, co 
zdaniem zarządców danego obiektu może zostać uznane za niesto-
sowne (Smith 2006, 32-33). Gustownie przystrzyżona roślinność oraz 
starannie wyczyszczone wnętrza – to cechy charakterystyczne dla 
większości muzeów, miejsc pamięci czy przygotowanych do zwiedza-
nia ruin. Sposób doświadczania danego obiektu, który był zupełnie 
obcy w czasach, w których obiekt ten tworzono lub w których pełnił 
ważną funkcję, jest teraz dominujący. Najlepszym tego przykładem 
są budynki dawnych więzień i lochów (np. Tower of London) lub za-
budowania fabryczne, zamienione w galerie sztuk (Smith 2006).

Smith uważa też, że zachodni dyskurs dziedzictwa jest wyjątkowo 
ekskluzywny i wyklucza grupy podporządkowane. Ochronie podlegają 
bowiem niemal wyłącznie obiekty związane z klasą wyższą Możemy 
wyróżnić dwa główne powodu takiego stanu rzeczy. Tylko zamożniej-
sze warstwy społeczeństwa dysponowały środkami pozwalającymi na 
pozostawienie kolejnym pokoleniom śladów trwałych. Należy również 
pamiętać, że to z tej grupy wywodzili się pierwsi eksperci, którzy 
rościli sobie prawo do decydowania o tym, co warte jest ochrony. 
Również mniejszości etniczne i narodowe wykluczone są z dyskursu 
dziedzictwa, ponieważ wyrósł on z narodowej narracji i jego celem 
jest wzmacnianie narodowych identyfikacji.

Zachodni dyskurs o dziedzictwie stał się dominujący na całym 
świecie, rugując z międzynarodowej dyskusji inne sposoby rozumienia 
przeszłości, czego przykładem jest choćby Karta Ateńska (Smith 2006, 
21) czy różnego rodzaju akcje UNESCO. W przedmowie do katalogu 
zabytków umieszczonych na liście programu Pamięć Świata, autor-
stwa dyrektor generalnej UNESCO Ireny Bokovej, czytamy: „Co łączy 
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gliniane tabliczki zapisane pismem klinowym z tureckiego Bogazköy, 
tablice z dwudziestoma jeden postulatami ‘Solidarności’, kolekcję 
muzułmańskich rękopisów Bašagica i tkaninę z Bayeux? Wszystkie 
są zapisem szczególnego momentu w historii ludzkości – i wszyst-
kie umieszczono na Liście Światowego Programu UNESCO ‘Pamięć 
Świata’. Celem tego Programu jest ochrona wyjątkowych form, doku-
mentujących dziedzictwo ludzkości – historię myśli i odkryć” (Bokova 
2011, 4). Widzimy, że za takim pojmowaniem omawianej przez nas 
kwestii leży głębokie przekonanie, iż niematerialne wartości mogą 
być chronione przez materialne przedmioty. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, we własnym wstępie do 
tegoż katalogu, wspomniał o stanowisku wcześniejszego dyrektora 
UNESCO, Federico Mayora, który „[…] odwoływał się do przykładu 
z historii Polski, wskazując na całkowitą zagładę zbiorów archiwów, 
bibliotek i muzeów warszawskich w czasie II wojny światowej jako 
wielkie ostrzeżenie dla całej ludzkości przed działaniami przynoszą-
cymi bezpowrotne zmiany w dziedzictwie kulturalnym” (Zdrojewski 
2011, 6). Jednoznaczne utożsamienie dziedzictwa z materialnymi śla-
dami przeszłości (np. aktami zgromadzonymi w archiwach) jest tutaj 
wyraźnie widoczne. Postrzeganie zniszczeń wojennych w kontekście 
dziedzictwa kulturowego ograniczone jest do strat materialnych, 
zgodnie z wiarą, iż to właśnie materia stanowi medium, poprzez które 
kolejne pokolenia mogą poznawać przeszłość. Wedle tej logiki, straty 
ludzkie nie są tak ważne, gdyż –ze względu na naturalną wymianę 
pokoleń – i tak by do nich doszło. Zniszczenie materialnego śladu 
czasów minionych jest prawdziwą tragedią, zatarciem dziedzictwa 
narodowego, a nawet – patrząc z punktu widzenia międzynarodo-
wych organizacji – dziedzictwa ogólnoludzkiego. 

1.9. Przestrzeń pamięci a implant pamięci

Przestrzeń pamięci to przestrzeń, w której obecne są nośniki 
pamięci o szczególnym znaczeniu lub w której odbywają się praktyki 
upamiętniające. Jest ona doświadczana jako niezwykle mocno związa-
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na z przeszłością, tak więc występuje w niej wiele nośników o silnym 
zabarwieniu emocjonalnym, będących jednocześnie wyzwaniem pod 
względem poznawczym. W praktyce przestrzenią pamięci są miejsca 
szczególnie i jednoznacznie wyodrębnione z otoczenia (np. cmen-
tarze, najbliższe okolice pomników, muzea) lub też obszar o dużym 
nagromadzeniu nośników pamięci (np. centra miast).

Implanty pamięci społecznej bardzo często tworzą lub współtwo-
rzą przestrzeń pamięci, która jest z kolei predestynowana do poja-
wiania się w niej implantów. Przestrzenie jednolite, pod względem 
charakteru, postrzegane są jako bardziej atrakcyjne turystycznie. 
Jeśli więc zachodzi potrzeba wybudowania nowego obiektu w za-
bytkowej przestrzeni, często najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
stworzenie implantu. Powstała wtedy całość umożliwia tworzenie 
dodatkowych atrakcji, chociażby inscenizacji czy przedstawień. Trend 
ten obserwuje się przynajmniej od lat 70. i 80. XX wieku, czyli od 
czasu, gdy „zaczęto traktować układy przestrzeni śródmiejskiej jako 
swoiste ‘sceny’, dla których tworzono stosowne dekoracje, sceno-
grafie” (Lorens 2005, 119-120). Ten sposób traktowania przestrzeni, 
szczególnie dobrze widoczny w centrach miast i innych dzielnicach 
uznawanych za atrakcyjne turystycznie, nazywany jest zwykle tematy-
zacją przestrzeni (Lorens 2005). Jest on również jednym z czynników 
odpowiedzialnych za współczesną krytykę stosowanych dawniej 
modernistycznych rozwiązań, prowadzącą niekiedy do destrukcji 
budynków o „niepożądanym” kształcie i zastępowania ich implan-
tami. Tematyzacja przestrzeni wiąże się ze specyficznie rozumianym 
szacunkiem dla dawnej architektury i pośrednio neguje celowość 
jej historycznych przemian. Stanowi więc zaprzeczenie idei, zgod-
nie z którą społeczeństwo zobligowane było do budowy obiektów 
w stylu charakterystycznym dla obecnej fazy jego rozwoju. Dość 
dobrze współgrają z tym przekonaniem stosowane w architekturze 
postmodernistycznej odwołania do przeszłości oraz utrata wiary 
w postęp jako główną zasadę rządzącą dziejami ludzkości. Nasuwa 
się zatem pytanie, czy to nie implanty pamięci są charakterystyczną 
dla współczesnego społeczeństwa formą architektury.

Pojawianie się implantów w przestrzeniach pamięci tłumaczyć 
można także chęcią podkreślenia pewnych, uznawanych za ważne, 
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treści pamięci społecznej, które związane są z innymi jej nośnikami. 
Powstanie implantu może mieć na celu ukazanie kształtu danej 
przestrzeni, właściwego dla okresu powstania i budowy obiektu 
dziś istotnego, dzięki czemu współczesny turysta może docenić 
pierwotny zamysł architekta. To samo dotyczy odtwarzania struktury 
dawnej tkanki miejskiej (często bez jednoznacznej rekonstrukcji stanu 
sprzed zniszczenia, ale przy zachowaniu jej układu przestrzennego), 
którego celem jest stworzenie przestrzeni możliwie bliskiej dawnej 
wizji urbanistycznej. Pamiętajmy, że „rozumienie dzieła wymaga 
często rekonstrukcji kontekstu, w którym zostało ono stworzone” 
(Kabrońska 2008, 49).
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2. Zamkowe historie. 
 O od/budowie zamków w Poznaniu 

i Berlinie

2.1. Od/budowa Zamku Królewskiego w Poznania 
i kontrowersje z nią związane (Łukasz Skoczylas)

2.1.1. Historia zamku do 1945 roku

Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu była ściśle związana 
z przenoszeniem miasta z wyspy Ostrów Tumski na zachodnią stronę 
Warty. Proces ten miał miejsce w połowie XIII wieku. Usytuowana na 
wzgórzu i stosunkowo silnie ufortyfikowana siedziba książęca odgry-
wała znaczącą rolę w układzie urbanistycznym lokowanego na nowym 
miejscy miasta. Niestety brakuje nam źródeł, pozwalających dokład-
nie określić, kiedy i w jakiej formie wybudowano pierwszy obiekt na 
tym terenie. Lokacja miasta nastąpiła w 1253 roku, jednak pewne 
działania mające na celu jego przeniesienie podjęto już wcześniej. 
Część badaczy stwierdza, że prowadzono wówczas prace również 
w starym grodzie na Ostrowie Tumskim (Ziółkowska 2004), inne 
opracowania wskazują jednak dość jednoznacznie, że wraz z lokacją 
miasta na zachodnim brzegu Warty rozpoczął się proces rozbiórki po-
łożonej na wyspie siedziby książęcej, nie zaś jej przebudowa (Zarzycki 
2014). Pierwsze elementy przyszłego zamku powstały w obecnym 
miejscu najprawdopodobniej z inicjatywy księcia wielkopolskiego 
Przemysła I w połowie XIII wieku, choć najstarsze zachowane relikty 
murów uznawane są za nieco starsze. Przez następne wieki zamek 
przechodził liczne przeobrażenia. Podczas panowania króla Przemysła 
II (1295-1296), starającego się zjednoczyć ziemie polskie w okresie 
rozbicia dzielnicowego, zamek był główną siedzibą królewską, choć 
nie jest pewne, czy władca ten przebywał w nim po swojej koronacji. 
W publikacji, którą wydał Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu, funkcję symboliczną tego obiektu opisano w następujący 
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sposób: „Oddziaływanie tego świeckiego, monumentalnego dzieła 
skierowane miało być nie tylko do wielmoży i rycerzy czy też ducho-
wieństwa, lecz także na mieszczan sprowadzanych do lokowanego 
właśnie Poznania – dla nich poznańska rezydencja była znakiem prawa 
i obrony, jakie zapewniał im władca, lecz także jego sprawiedliwości 
i siły. Zapewne istnienie takiej imponującej zabudowy adresowane 
było także do konkurujących z Przemysłem II książąt dzielnicowych” 
(Dolczewski 2004, 13).

W okresie swojego istnienia zamek był miejscem, w którym oficjal-
nie sprawowano władzę królewską nad miastem i regionem. Z tego 
powodu był także świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. 
Licznym przeobrażeniom ulegał również kształt architektoniczny bu-
dowli, co wynikało zarówno z podejmowanych prób jej przebudowy, 
jak i ze zniszczeń wojennych oraz przypadków samoistnego zawalania 
się jej części. Biorąc pod uwagę dzisiejszy wygląd zabudowy Góry 
Przemysła możemy stwierdzić, że najbardziej istotne zmiany zaszły 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Zamek poważnie ucierpiał w czasie 
wojny północnej, toczonej w latach 1700-1721, i nie podniósł się 
z tych zniszczeń. Próbą przywrócenia mu dawnej świetności była 
inicjatywa Kazimierza Raczyńskiego, ostatniego wielkopolskiego 
starosty generalnego, który w ramach działań Komisji Dobrego Po-
rządku z własnych pieniędzy w 1783 roku ufundował nowy gmach 
archiwum z salami reprezentacyjnymi, wykorzystując część funda-
mentów dawnej zabudowy (Zarzycki 2014). Nowy budynek powstał 
w stylu klasycyzującym i przypominał bardziej pałac niż zamek. Do 
dziś nazywany jest on skrzydłem Raczyńskiego. W 1793 roku Poznań 
znalazł się pod panowaniem pruskim. Rozebrano wówczas większość 
niewykorzystywanych ruin zamkowych, część z nich wykorzystując 
do wzniesienia dwóch nowych budynków o skromnej kubaturze 
i wyglądzie. Kolejne przeobrażenia zachodzące na Górze Przemysła 
oraz zgoda na zabudowę jego najbliższych okolic sprawiły, że teren 
ten znacząco zmienił swój charakter. Ważnym momentem dziejów 
tego miejsca była również II wojna światowa. W latach 1943-1944 
niemieckie władze okupacyjne wybudowały na wzgórzu podziemny 
schron (Sobczak 2014), a podczas wyzwalania Poznania w 1945 roku 
obiekty znajdujące się na wzgórzu uległy znacznym zniszczeniom. Po 
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raz kolejny działania wojenne sprawiły, że w miejscu dawnego zamku 
pozostały same ruiny. 

2.1.2. Odbudowa centrum Poznania po II wojnie światowej

Lata powojenne to okres odbudowy i przebudowy centrum mia-
sta, zniszczonego dość mocno w czasie bitwy o Poznań. Proces ten 
bardzo często wiązał się z przywracaniem rozwiązań urbanistycznych 
sprzed okresu zaborów, czego przykładem było chociażby odtworze-
nie na Starym Rynku budynku wagi miejskiej, która decyzją władz 
niemieckich została pod koniec XIX wieku zastąpiona neorenesanso-
wym budynkiem tzw. Nowego Ratusza. Także Góra Przemysła, znaj-
dująca się obok Starego Rynku, stała się przedmiotem intensywnych 
zabiegów, mających na celu przywrócenie jej dawnego wyglądu, 
choć większość z nich zakończyła się na etapie planowania. W 1949 
roku przystąpiono do odgruzowywania Góry Przemysła i usuwania 
ruin obiektów wybudowanych w okresie zaborów, odkrywając przy 
okazji liczne relikty dawnych murów (Kondziela 2004, 46). Wtedy 
też sporządzono pierwszy projekt od/budowy zamku, autorstwa 
Zbigniewa Zielińskiego, który w latach powojennych zajmował się 
podniesieniem Starego Rynku ze zniszczeń wojennych. Nie został on 
przyjęty do realizacji ze względu na nieuwzględnienie w nim skrzydła 
Raczyńskiego (Kondziela 2004, 46), które w kształcie z XVIII wieku zo-
stało odbudowane w latach 1959-1960 (Linette 1981, 67), a następnie 
oddane do użytku publicznego w 1964 roku jako siedziba Muzeum 
Rzemiosł Artystycznych (od 1991 roku Muzeum Sztuk Użytkowych), 
będącego jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Od momentu przedstawienia przez Zbigniewa Zielińskiego pierw-
szej wizji od/budowy zamku do 2002 roku powstało co najmniej 
kilkadziesiąt (według wyliczeń autora niniejszego tekstu dokładnie 
39, trudno jednak o całkowitą pewność) projektów przywrócenia mu 
dawnej formy lub wzniesienia w jego miejscu gmachu symbolizującego 
dawną budowlę. W latach pięćdziesiątych XX wieku trwało dalsze od-
gruzowywanie Góry Przemysła, rozpoczęto także prace archiwistyczne, 
mające na celu dostarczenie możliwe najszerszej wiedzy dotyczącej 
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wyglądu zamku w przeszłości. Mimo że jeden z przygotowanych 
wówczas projektów zyskał oficjalną akceptację konserwatorów za-
bytków, nie rozpoczęto wówczas od/budowy (Kondziela 2004, 47). 
Na przestrzeni lat pojawiały się kolejne propozycje architektoniczne 
dotyczące poznańskiego zamku, szczególnie liczne podczas ogólno-
polskiego konkursu na rozbudowę niedalekiej siedziby Muzeum Na-
rodowego, które do dziś pozostaje właścicielem tego terenu. W 1965 
roku Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiło konkurs na 
nowe skrzydło Muzeum Narodowego, który dotyczył również zago-
spodarowania dawnej góry zamkowej. Wtedy też powstało najwięcej 
projektów zakładających powstanie w tym miejscu nowych obiektów. 
Wśród wymogów stawianych zgłaszanym propozycjom znajdowało się 
zalecenie, aby nowy gmach Muzeum Narodowego, położony wzdłuż 
reprezentacyjnych Alei Karola Marcinkowskiego, nie zasłaniał obiek-
tów mieszczących się na Górze Przemysła (Marciniak 2010, 140). Jest 
to szczególnie istotne ze względu na położony tuż obok Plac Wolności, 
z którego rozciąga się widok na liczne ważne dla historii miasta obiekty 
– hotel Bazar, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Narodowe i – od czasu 
od/budowy – także na Zamek Królewski. Należy również pamiętać, że 
ta część dziwiętnastowiecznego Poznania miała w założeniu charakter 
reprezentacyjny. Budowane przez wiele lat nowe skrzydło muzeum 
odbiega od pierwotnego zwycięskiego projektu, choć po od/budowie 
zamku sama idea konkursu, dotychczas powszechnie krytykowana, 
jest wyraźnie widoczna w przestrzeni miejskiej. Mimo początkowych 
założeń powstanie budynku nie wpłynęło istotnie na zmiany w ob-
rębie samego wzgórza, na które trzeba było poczekać do drugiego 
dziesięciolecia XXI wieku.

Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego przez tyle lat od/
budowa Zamku Królewskiego nie doszła do skutku. Temat podnoszony 
był wielokrotnie w gronie specjalistów (konserwatorów, architektów 
i urbanistów), żywo interesowały się nim także lokalne elity. Henryk 
Kondziela (2004) uważa, że w latach pięćdziesiątych XX wieku nie 
podjęto prac ze względów finansowych, następnie zaś długotrwały 
wysiłek budowlany i organizacyjny Muzeum Narodowego, a więc 
właściciela terenu zamkowego, ograniczał się do nowego skrzydła 
jego głównej siedziby. 
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Wątki te poruszane były w czasie badań prowadzonych wśród 
zwolenników od/budowy, jej przeciwników oraz profesjonalistów 
(osób zainteresowanych od/budową ze względu na wykonywany 
zawód lub stanowisko zajmowane w administracji miejskiej lub pań-
stwowej) (Skoczylas 2014b). Badania te przeprowadzono za pomocą 
m.in. indywidualnych wywiadów pogłębionych, w trakcie których, 
wśród opisywanych przyczyn braku wcześniejszej od/budowy Zamku 
Królewskiego, znalazł się argument finansowy, ale także kilka innych. 
Osoby uczestniczące w badaniu zwracały także uwagę na zmianę 
dominujących trendów architektonicznych, wynikającą z zakończenia 
okresu powojennej odbudowy i nastaniem socrealizmu, który często 
operował detalami historyzującymi. Jego zwolennicy byli przychylni 
przywracaniu dawnego lub domniemanego wyglądu budynków 
znajdujących się w centrach miast. W wywiadach powoływano się na 
przykłady pawilonów dawnego Biura Wystaw Artystycznych (BWA) 
i Arsenału, a więc obiektów modernistycznych, które powstały na 
Starym Rynku pomiędzy ratuszem, odwachem a wagą miejską. W tym 
miejscu zamierzano początkowo, zgodnie z zamysłami Zbigniewa Zie-
lińskiego, wznieść gmach upamiętniający dawne poznańskie sukien-
nice. Modernistyczne budynki w wyraźny sposób odróżniają się od 
pozostałej, najczęściej zabytkowej zabudowy rynku i z tego względu są 
powszechnie krytykowane. Pojawiają się liczne pomysły dotyczące ich 
przebudowy lub nawet zasłonięcia ich obiektem historyzującym, tzw. 
Bramą Patronów, na której miałyby znaleźć się wizerunki opiekunów 
Poznania – św. Piotra oraz św. Pawła. W tym kontekście wieloletnie 
nierealizowanie jakiegokolwiek projektu od/budowy Zamku Królew-
skiego można uznać za wynik nałożenia się trzech czynników: 1) braku 
czasu oraz poświęcenia sił na odbudowę innych zniszczeń wojennych 
w latach 40. i 50. XX wieku; 2) zmiany przekonań panujących w środo-
wisku konserwatorów i architektów w okresie, gdy najbardziej palące 
zadania związane z powojenną odbudową miasta zostały już wykonane; 
3) negatywnej oceny modernistycznych budynków wzniesionych na po-
bliskim Starym Rynku, w związku z czym postanowiono nie realizować 
niehistoryzujących projektów upamiętniających poznański zamek.

Uczestnicy badań zwracali również uwagę na kontekst ideologicz-
ny - nie wypadało w socjalistycznej Polsce wznosić na nowo dawnej 
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rezydencji monarszej. Po raz kolejny przywoływano tutaj niezrealizo-
wany projekt odbudowy poznańskich sukiennic, który uznany został 
za zbyt podobny do dawnych siedzib magnackich. Ta interpretacja 
wydaje się szczególnie kontrowersyjna, biorąc pod uwagę silne ide-
ologicznie odwołania władz komunistycznych do początków polskiej 
państwowości, których głównym celem była legitymizacja powojen-
nych granic Polski, nawiązujących w ogólnym zarysie do wczesnego 
okresu piastowskiego. Również praktyka konserwatorska pokazała, że 
w latach powojennych dbano o siedziby dawnych władców, a odbudo-
wa Zamku Królewskiego w Warszawie jest tego najbardziej dobitnym, 
choć mającym swoją wyraźną specyfikę, przykładem.

Kolejną (Skoczylas 2014b) kwestią dotyczącą problematyki 
ewentualnej od/budowy poznańskiego zamku, na którą szczególnie 
często uwagę zwracali jej przeciwnicy, było przekonanie o braku 
wystarczających źródeł mogących w sposób jednoznaczny wskazać, 
jak potencjalny obiekt powinien wyglądać. Wydaje się, że odczu-
wana przez lokalne elity silna potrzeba uporządkowania wzgórza 
oraz wyraźnego zaznaczenia jego roli w układzie urbanistycznym 
średniowiecznego Poznania wiązała się przez lata z chęcią budowy 
obiektu upamiętniającego, nie zaś naśladującego. Obiekt taki nawią-
zywać miał do współczesnych stylów architektonicznych, zachowując 
jedynie bryłę dawnego zamku. Ku temu rozwiązaniu skłaniał się 
m.in. Eugeniusz Linette (1981, 105), opierając swoją opinię właśnie 
na wspomnianej powyżej niewiedzy, dotyczącej dawnego kształtu 
zamku w którejkolwiek z faz jego rozwoju, Linette zwracał również 
uwagę, iż ewentualna od/budowa byłaby niezgodna z przyjętymi 
współcześnie normami konserwatorskimi. Warto dodać, że pro-
pozycja budowy takiego właśnie, a więc współczesnego w stylu, 
obiektu do dziś jest żywa i podnoszona była jako argument przez 
przeciwników prowadzonej w latach 2010-2016 od/budowy, w ba-
daniach przeprowadzanych jeszcze w czasie jej trwania (Skoczylas 
2014b, 129-130). 

Idea od/budowy zamku lub zmiany sposobu zagospodarowania 
Wzgórza Przemysła, mimo iż nierealizowane przez lata, były wciąż 
żywe wśród lokalnych aktywistów, polityków i społeczników. Orga-
nizowano liczne spotkania, zbierano dokumentację i prowadzono 
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kolejne badania. W 1983 roku założony został poznański oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w którego dokumenty progra-
mowe wpisano kwestię od/budowy zamku (Kowalski 2014, 167). 
Przez lata w propagowanie wiedzy o zamku angażowały się liczne 
regionalne stowarzyszenia i fundacje, a do władz lokalnych oraz do 
dyrekcji Muzeum Narodowego kierowano listy otwarte wzywające 
do podjęcia działań zmierzających ku od/budowie. 

2.1.3. Działania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu

W 2002 roku powstał Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu, początkowo jako federacja stowarzyszeń, później jako 
odrębne stowarzyszenie osób fizycznych (Kowalski 2014, 169). Skupiał 
on przede wszystkim lokalnych działaczy społecznych i polityków, 
a także osoby należące do środowiska akademickiego. Już w 2003 
roku odbył się konkurs architektoniczny, do którego zgłoszono 
22 projekty od/budowy zamku. Komisja konkursowa, licząca 15 osób, 
działała w oparciu o zasadę anonimowości twórców poszczególnych 
propozycji. Wstępne opinie na temat zgłoszonych prac oparto na 
sądach dwóch recenzentów, wybranych spośród członków komisji. 
Mimo tego zabiegu obrady były bardzo burzliwe. Zgodnie z regulami-
nem członkowie komisji oceniali każdy z projektów, przyznając punkty 
od 0 do 10,a pomiędzy dwiema turami głosowania zaplanowano czas 
na dyskusję i swobodną wymianę argumentów. Do realizacji zamierza-
no skierować tę z propozycji, która otrzymałaby najwięcej punktów 
podczas drugiego głosowania. Po jego przeprowadzeniu okazało 
się jednak, że różnica pomiędzy dwoma projektami z najwyższymi 
notami wyniosła zaledwie dwa punkty. W związku z tym podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu trzeciego głosowania, w trakcie którego 
dokonywano wyboru pomiędzy wyłonionymi wcześniej propozycja-
mi. Niestety nie przyniosło ono rozstrzygnięcia, a o wyniku konkursu 
zadecydował głos przewodniczącego komisji. Wskazał on pracę, która 
poprzednio zajęła drugie miejsce. W późniejszym terminie uznano 
jednak, że taki sposób wyboru zwycięskiego projektu jest niezgodny 
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z regulaminem i ostatecznie do realizacji skierowano ten, który wygrał 
drugie głosowanie (Nowak 2004, 52-53). Jest to projekt historyzujący, 
stworzony przez Witolda Milewskiego oraz wspierający go zespół 
z pracowni Arcus. Autor propozycji jest architektem znanym w Po-
znaniu przede wszystkim z realizacji budynków użyteczności publicz-
nej utrzymanych w stylu modernistycznym. Zdaniem recenzentów 
zaproponowana przez Milewskiego wizja zamku „[w] zastosowanych 
formach szczytów i kształtowaniu elewacji w maksymalnym stopniu 
nawiązała do poznańskiej tradycji” (Grygorowicz/Kondziela 2004, 
57). Kształt architektoniczny dawnej siedziby królewskiej został w niej 
oparty głównie na przekazach ikonograficznych z XVI wieku.

Od 2004 roku trwała publiczna zbiórka środków na od/budowę 
zamku, w tym samym roku komitet uzyskał także status organizacji 
pożytku publicznego, który zapewnił jej szereg udogodnień formal-
no-podatkowych. Już w 2005 roku wydano pozwolenie na budowę 
według zmodyfikowanego projektu Milewskiego, które jednak – ze 
względu na brak podjęcia prac – wygasło po dwóch latach (kolejne 
pozwolenie wydano w 2008 roku). W 2007 roku pieniądze na od/
budowę wyasygnował Sejmik Samorządowy Województwa Wielko-
polskiego, a minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz 
Ujazdowski zobowiązał Muzeum Narodowe w Poznaniu do pełnienia 
roli inwestora projektu. Rok później kolejne środki zapewniła Rada 
Miasta Poznania, a sejmik wojewódzki zwiększył swoją dotację. 
W roku 2009 niepokój spowodowany przedłużającym się procesem 
przygotowań do rozpoczęcia realizacji projektu wyraziło 47 zna-
nych w mieście osób publicznych. W 2010 roku rozpisano przetarg 
na roboty budowlane i oficjalnie rozpoczęto proces od/budowy, 
którego koniec planowano wówczas na 2014 rok. Na czas trwania 
prac zamknięte zostało Muzeum Sztuk Użytkowych, znajdujące się 
w skrzydle Raczyńskiego. Do 2011 roku swoje poparcie, poprzez 
zakup cegiełek, wyraziło – wedle słów przewodniczącego komite-
tu – 20 tysięcy osób prywatnych (Bojarski 2011). Pod koniec 2013 
roku zakończono realizację projektu Milewskiego (Kowalski 2014, 
180-182). W grudniu 2015 roku Komitet Odbudowy Zamku Królew-
skiego w Poznaniu został zlikwidowany. W zamku znajdować ma się 
ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych, taras widokowy, a także sala 
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poświęcona dziejom gmachu oraz jego związkom z historią Polski. 
Jednocześnie w planach pozostaje wybudowanie nowoczesnego 
łącznika pomiędzy nowym skrzydłem Muzeum Narodowego a od/
budowanym zamkiem. Planowany element budynku umożliwiłby 
zwiedzanie obu muzeów w ramach jednego pakietu turystycznego, 
w jego obrębie miałaby również znajdować się kawiarnia.

Poza wspomnianym powyżej wsparciem osób prywatnych, sa-
morządu wojewódzkiego oraz Rady Miasta Poznania działania na 
rzecz od/budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu wspierały także 
inne lokalne samorządy i firmy oraz liczne fundacje i stowarzyszenia. 
Ostatecznie realizacja inwestycji, nie licząc wyposażenia muzealnego, 
pochłonęła 20 milionów złotych (Jędraszak, Wośkowiak 2014).

Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu prowadził 
stronę internetową, na której zachęcał do wspierania projektu, 
informował o postępie prac i imprezach towarzyszących, a także 
przedstawiał argumenty uzasadniające jego działania, które można 
streścić w następujący sposób: (Pomagamy… 2016):
	w zamku najprawdopodobniej stworzono polskie godło państwo-

we i napisano pierwszy wiersz w języku polskim;
	zamek upamiętania ważne wydarzenia historyczne, które miały 

miejsce w obrębie jego murów, takie jak: złożenie hołdu lennego 
przez wielkiego mistrza krzyżackiego Hansa von Tieffena w 1493 
roku, narodziny jednej z córek Zygmunta Starego, wizyty wielu 
polskich królów, wesela szlacheckie oraz występy Teatru Jezuic-
kiego (pierwszego teatru w Poznaniu, działającego od XVI wieku); 
jego od/budowa wzmocni więc patriotyczne i narodowe emocje 
wśród mieszkańców miasta,

	zamek stanie się atrakcją turystyczną, podkreśli architektoniczną 
wyjątkowość Poznania i może stać się jednym z symboli miasta,

	poprzez zmianę zagospodarowania znacznej części Góry Przemy-
sła, zamek ozdobi Poznań, a dzięki swojej historyzującej formie 
uzupełni tkankę urbanistyczną centrum miasta,

	zamek przywróci Poznaniowi należną pozycję wśród innych pol-
skich miast.
Autorzy tekstu na stronie internetowej komitetu użyli sformu-

łowań sugerujących, że to poznaniacy zdecydowali o od/budowie 
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zamku i opowiedzieli się za historyzującą formą gmachu. Przemysła 
II nazywali zaś „twórcą idei zamku” (Wspólne… 2016). 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród zwo-
lenników od/budowy dawnej siedziby królewskiej metodą indywi-
dualnych wywiadów pogłębionych wyróżniono siedem motywacji, 
którymi osoby te kierowały się w swoich działaniach (Skoczylas 2014b, 
92-120). Były to: 
	Motywacja narodowa, w której zamek uznawany był za symbol 

polskości Poznania. Motywację tę wzmacnia fakt rozebrania znacz-
nej części ruin gmachu przez władze pruskie oraz istnienie w mie-
ście licznych budynków z czasów zaborów, które miały świadczyć 
o jego niemieckim charakterze. Szczególnie często porównywano 
w tym kontekście Zamek Królewski z Zamkiem Cesarskim. 

	Motywacja lokalna, w której Poznań prezentowany był jako miasto 
o stołecznych tradycjach oraz ośrodek niezwykle ważny w historii 
Polski, szczególnie w średniowieczu. Zamek Królewski traktowany 
jest jako dowód wysokiej rangi i stołecznej funkcji miasta. 

	Motywacja lokalna, której reprezentanci uznawali Poznań za przy-
kład średniowiecznego miasta idealnego. Jest to jedno z niewielu 
miejsc na świecie (i jedyny duży ośrodek), w którym charaktery-
styczny dla średniowiecznych wzorców urbanistycznych układ ulic 
zachował się w niemal niezmienionym kształcie. Od/budowany 
Zamek Królewski przywraca zatem kolejny element pierwotnego 
planu miasta i sprawia, że związki współczesnej tkanki miejskiej 
z ideałami przeszłości stają się łatwiejsze do zauważenia.

	Motywacja lokalna, która uznawała od/budowę zamku za spo-
sób na poprawę jakości przestrzeni miejskiej. W tym kontekście 
wskazywano, że Góra Przemysła w swoim poprzednim stanie 
była miejscem wyprowadzania psów i libacji alkoholowych, a po-
zostałości dawnych zabudowań były niemal niezauważalne dla 
zwiedzającego (osłoniono je dachem pokrytym papą).

	Motywacja lokalna, w której od/budowany zamek może uchodzić 
za atrakcję turystyczną.

	Motywacja użytkowa, która wiązała się z możliwością wyko-
rzystania powierzchni od/budowanego zamku jako przestrzeni 
muzealnej oraz miejsca oficjalnych uroczystości itd.
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	Motywacja osobista, w której zaangażowanie w działania mające 
na celu od/budowę zamku zostało wyjaśniane jako hołd złożony 
ważnym osobom, związanym z odbudową Polski ze zniszczeń 
wojennych oraz przysługa wyświadczona przyjaciołom uczest-
niczącym w pracach komitetu lub jako naturalna kontynuacja 
aktywności w lokalnych stowarzyszeniach dbających o rozwój 
Poznania.

2.1.4. Krytyka od/budowy zamku

W opozycji do osób wspierających od/budowę zamku, w debacie 
publicznej pojawiały się liczne głosy krytyczne wobec jej idei, reali-
zowanego projektu lub sposobu prowadzenia prac i zastosowanych 
materiałów. Spór o działania na Górze Przemysła oraz ich kształt, 
zarówno w wymiarze publicznym, jak i prywatnym, był bardzo ostry, 
wzajemne argumenty zaś nie zawsze miały charakter merytoryczny 
(Skoczylas 2014a). Rada Naukowa Instytutu Historii Sztuki Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjęła uchwałę, w której 
pomysł od/budowy zamku uznany został za próbę zafałszowania 
historii, a samemu obiektowi zarzucono „udawanie zabytku” (Cylka 
2008). Z inicjatywy lokalnego oddziału Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych przedstawiony został projekt wzniesienia w miejscu dawnej 
siedziby monarszej nowoczesnego w stylu budynku, który umożliwił-
by powiększenie przestrzeni wystawienniczej Muzeum Sztuk Użytko-
wych i zapewnił dobry punkt widokowy dla turystów. Jednocześnie 
obiekt ten nie ingerowałby w autentyczne pozostałości dawnego 
zamku. Tradycja przedstawiania propozycji konkurencyjnych wobec 
realizowanej inwestycji i nie mających pełnego poparcia społeczne-
go jest w Poznaniu silna. Podobne działania podejmowano wobec 
inicjatyw władz zaborczych podczas budowy teatru miejskiego na 
początku XIX wieku (konkurencyjny wobec zrealizowanego projekt 
Henryka Ittara) czy wznoszenia Zamku Cesarskiego na początku XX 
wieku (konkurencyjny wobec zrealizowanego projekt Lucjana Micha-
łowskiego) (Michałowski 2003, 69-71; Ostrowska-Kębłowska 2009, 
118-145). Projekt przedstawiony przez Zachętę spotkał się jednak 
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z dość powszechną krytyką ze względu na swoje niedopasowanie 
do zabytkowego otoczenia – w mediach nadano mu nawet przydo-
mek „akwarium”. Krytycy projektu Milewskiego nazywają natomiast 
powstały na Górze Przemysła obiekt „Zamkiem Gargamela”, dostrze-
gając jego podobieństwo do domu czarnego charakteru z popularnej 
bajki. Liczba fanów strony „Powstrzymajmy budowę Zamku Garga-
mela w Poznaniu” na portalu społecznościowym Facebook w dniu 
06.06.2016 wynosiła 2680, przy czym wcześniej osiągała ona wartość 
około 3200. Warto dodać, że strona „Odbudujmy Zamek Królewski 
w Poznaniu” miała w tym samym dniu 287 fanów (Powstrzymajmy… 
2016; Odbudujmy… 2016). Krytyczne listy otwarte do instytucji wspie-
rających od/budowę zamku wysyłało stowarzyszenie „Inwestycje dla 
Poznania”, które negatywnie oceniło skalę badań archeologicznych 
przeprowadzonych na wzgórzu przed podjęciem prac oraz sam pro-
jekt architektoniczny. W mediach wielokrotnie wypowiadali się także 
miejscy aktywiści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, 
głównie historycy i historycy sztuki, oceniający w sposób niezwykle 
krytyczny działania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Po-
znaniu i jego sojuszników. 

Sytuację dodatkowo komplikowały liczne spory pomiędzy osobami 
i instytucjami zaangażowanymi w od/budowę. Główną osią tychże 
sporów było wyposażenie wnętrza nowego obiektu oraz jego funkcja. 
Choć nie kwestionowano wprost konieczności wykorzystania zamku 
jako przestrzeni wystawienniczej dla Muzeum Sztuk Użytkowych, to 
jednak część członków komitetu i jego zwolenników publicznie opo-
wiadała się za utworzeniem w gmachu muzeum godła narodowego 
oraz wykorzystaniu jego przestrzeni na potrzeby reprezentacyjne 
(np. przyjmowanie ważnych gości lub organizowanie uroczystych 
sesji sejmiku wojewódzkiego). Chciano także, aby przynajmniej część 
wystroju wnętrz miała charakter historyzujący. Brak zgody panuje 
również co do tego, czy taras widokowy na wieży powinien być do-
stępny niezależnie od wstępu do Muzeum Sztuk Użytkowych, czy też 
powinien on pozostawać nierozerwalnie z nim złączony. 

Spór toczył się także pomiędzy formalnym inwestorem od/budo-
wy, czyli Muzeum Narodowym, a architektem. Dotyczył on szeregu 
spraw: szczegółów architektonicznych, zmian wprowadzanych w sto-
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sunku do pierwotnego projektu, planów umieszczenia w zamkowej 
wieży kawiarni, dostępności w obiekcie toalet itd. Ostatecznie po-
zwolenie na użytkowanie obiektu pozyskano na podstawie zaakcepto-
wania projektu przez innego architekta. Co więcej, wiele krytycznych 
komentarzy skierowanych zostało względem Muzeum Narodowego 
z uwagi na przedłużający się okres pomiędzy zakończeniem robót 
budowlanych a otwarciem Muzeum Sztuk Użytkowych. Przedsta-
wiciele dyrekcji tłumaczyli ten fakt zaangażowaniem sił i środków 
w inne inwestycje, przede wszystkim w remont pałacu w Rogalinie, 
który także stanowi własność Muzeum Narodowego.

Liczne głosy krytyczne wśród poznaniaków pojawiały się także 
w reakcji na umieszczenie reklam na od/budowywanym zamku. 
Same roboty budowlane były uciążliwe dla okolicznych mieszkań-
ców i przedsiębiorców, przede wszystkim z powodu omyłkowego 
wlania do rur kanalizacyjnych betonu. Ogromny sprzeciw wzbudził 
pomysł części zwolenników od/budowy, zgodnie z którym zakładano 
przekształcenie osiemnastowiecznego skrzydła Raczyńskiego tak, 
aby przypominało ono obiekt średniowieczny oraz nawiązywało 
do kształtu architektonicznego realizowanego projektu. Kolejne 
protesty podniesiono przeciwko inicjatywie Muzeum Narodowego, 
które chciało rozebrać fragment dziewiętnastowiecznego muru 
w celu umożliwienia dojazdu do zamku samochodom ciężarowym. 
Jako alternatywę dla tego rozwiązania podawano naruszenie śre-
dniowiecznej przypory wieży zamkowej. Ostateczne na żadne z tych 
rozwiązań nie zgodziły się władze konserwatorskie (Bojarski 2013). 
Kolejnym tematem wciąż żywej dyskusji wokół zagospodarowania 
Góry Przemysła jest postulowane umieszczenie przed zamkiem 
konnego pomnika Przemysła II. 

W czasie od/budowy zamku jej przeciwnicy przeprowadzili kilka 
akcji artystycznych, w celu przyciągnięcie uwagi opinii publicznej. 
Na początku 2012 roku u podnóża dawnej Góry Zamkowej ułożono 
czarną, styropianową konstrukcję, która została następnie zniszczona 
przez osoby przebrane za małpy. Nieukończonemu jeszcze gmachowi 
przyznano nagrodę Monolit Award, stworzoną z myślą o publicznych 
inwestycjach budowlanych, które są niepotrzebne i mało warto-
ściowe z estetycznego punktu widzenia (Monolit… 2013). Cała akcja 
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czerpała symbolikę z fabuły filmu Stanleya Kubricka 2001: Odyseja 
Kosmiczna, opowiadającego historię pochodzącego z kosmosu 
monolitu. Wywoływał on u żyjących na ziemi małp agresję i dawał 
impuls do ich rozwoju. 

W badaniach przeprowadzonych wśród przeciwników od/budowy 
zamku metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych wyróżniono 
osiem motywacji dla ich działań (Skoczylas 2014b, 120-140). Były 
to: 
	Motywacja narodowa, w której argumentacja była bardzo podob-

na do tej, którą przedstawiali zwolennicy od/budowy. Jej prze-
ciwnicy chcieli, aby narracja o przeszłości w Poznania tworzona 
była w opozycji do poniemieckich nośników pamięci społecznej 
w mieście i wspierała przekonanie o jego polskim charakterze. 
W tym kontekście inicjatywa wzniesienia historyzującego obiek-
tu na Górze Przemysła stanowiła realizację niemieckich idei, 
a tworzenie tego typu obiektów i wykorzystywanie ich w celu 
reinterpretacji przeszłości odbierane były jako cechy charakte-
rystyczne dla kultury niemieckiej. Z tego punktu widzenia od/
budowany Zamek Królewski w Poznaniu może stać się symbolem 
zwycięstwa myślenia kategoriami charakterystycznymi dla tejże 
kultury i rodzi skojarzenia z innymi obiektami w mieście, które 
zostały wybudowane w czasie zaborów. Niektórzy przeciwnicy od/
budowy widzieli tę kwestię szerzej, zwracając uwagę, że podob-
ne przekonania były charakterystyczne nie tyle dla Niemiec, ile 
dla zachodnioeuropejskich elit XIX wieku. Przywoływano w tym 
kontekście historyzujące realizacje z Wielkiej Brytanii czy Francji. 
Jednocześnie jednak są one zawsze traktowane jako wyraz idei, 
które nie przystają do polskich warunków i polskiej kultury.

	Motywacja lokalna, w której efekt od/budowy zamku był rów-
noznaczny z pogorszeniem jakości przestrzeni miejskiej. Moty-
wacja była argumentowana poprzez odwoływanie się do zmiany 
krajobrazu historycznego centrum miasta, w którym do tej pory 
dominowała wieża ratuszowa. Wzniesienie obiektu w zapropono-
wanym kształcie traktowano jako zmarnowaną szansę na stwo-
rzenie na Górze Przemysła wartościowego obiektu oraz właściwe 
zagospodarowanie sąsiedniego terenu. 
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	Motywacja lokalna, w której nowy obiekt uchodzi za źródło 
wstydu. Dla osób deklarujących taką motywację swoich działań, 
od/budowany zamek stawał się przyczyną poniżenia dla całego 
miasta. Było to silnie widoczne w zasobie słownictwa, jakim jego 
przeciwnicy określali – i określają nadal - nowy obiekt. W wywia-
dach pojawiały się takie określenia jak „wstyd”, „upokorzenie”, 
„kompromitacja”, „małostkowość czy „ośmieszenie”. Szczególnie 
duży opór wywołuje pomysł wykorzystania zamku jako przestrzeni 
reprezentacyjnej - podczas witania ważnych gości lub obchodzenia 
patriotycznych uroczystości.

	Motywacja obywatelska, która opierała się na sprzeciwie wobec 
sposobu przeprowadzenia początkowej fazy procesu od/budo-
wy. Dla przeciwników prac budowlanych na Górze Przemysła 
brak powszechnej i publicznej dyskusji poprzedzającej realiza-
cję zamierzeń jest dowodem na niedomaganie społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Ułomność demokratycznych procedur 
doprowadziła do wybrania projektu, który nie spełniał oczekiwań 
mieszkańców miasta oraz specjalistów – historyków, historyków 
sztuki, architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów itd. 
Z tego powodu od/budowa przyjmuje znamiona prywatnego 
pomysłu niewielkiej grupy osób, realizowanego za publiczne 
pieniądze wbrew woli poznaniaków. Ponadto powstały obiekt 
jest tak bardzo kontrowersyjny, że jeszcze przez wiele lat będzie 
oddziaływał na lokalną społeczność jako źródło kolejnych konflik-
tów.

	Motywacja modernizacyjna, w której budowanie wszelkich hi-
storyzujących obiektów odbierane jest jako przejaw zatrzymania 
rozwoju społecznego. Tymczasem każda epoka powinna pozo-
stawić po sobie charakterystyczne ślady, ułatwiające przyszłym 
pokoleniom jej zrozumienie. Współcześni ludzie mają więc prawo 
i obowiązek kształtowania świata wedle własnych potrzeb, bez 
zwracania się ku przeszłości. Osoby deklarujące tę motywację 
uważają, że architektura wpływa na człowieka i jego sposób 
pojmowania rzeczywistości, dlatego powinno się tworzyć obiek-
ty wedle współczesnych stylów architektonicznych, gdyż będą 
one wówczas kierować myśli ludzi ku przyszłości. W wywiadach 
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często przywoływano również istniejący od drugiej połowy XIX 
wieku stereotyp Poznania jako miasta konserwatywnego i trady-
cjonalistycznego, czego wyrazem była nieudana i zachowawcza 
forma architektoniczna nowych budynków (Krasuski 2009, 226). 
Tworzenie obiektów nowoczesnych, najlepiej awangardowych, 
wpłynąć miałoby na zmianę poglądów społecznych, ideologicz-
nych i politycznych poznaniaków.

	Motywacja historyczna, w której od/budowany zamek jest fałszer-
stwem dowodu historycznego i wpływa na powstanie błędnych 
przekonań o przeszłości miasta. Reprezentujący tę motywację prze-
ciwnicy od/budowy zamku pojmowali przeszłość jako obiekt badań 
pozytywistycznie rozumianej historii, stanowiącej jedną z nauk 
akademickich. Ich zdaniem możliwe jest poznanie obiektywnej 
prawdy historycznej, a wielość interpretacji jest wynikiem niedo-
kładnych badań bądź celowych prób zafałszowania ich wyników. 
Gmach wzniesiony na Górze Przemysła odbierany jest przez wielu 
ludzi, szczególnie turystów, jako autentyczny zabytek, co wprowadza 
ich w błąd i powoduje mylne postrzeganie przez nich przeszłości 
miasta czy historii architektury. Chodzi tu nie tylko o fakt, że nie ma 
całkowitej pewności w kwestii wyglądu istniejącego niegdyś zamku, 
ale także o to, że obiekt w świadomości społecznej odwołuje się do 
budowli z czasów króla Przemysła (a więc do XIII wieku), podczas gdy 
w rzeczywistości nawiązuje on przede wszystkim do architektury 
znacznie późniejszego okresu (głównie z XVI wieku). 

	Motywacja estetyczna, opierająca się na przekonaniu, że od/
budowany obiekt jest brzydki. Miała ona swoje liczne wersje – od 
krytyki całego projektu architektonicznego, poprzez negatywną 
ocenę poszczególnych jego części, po akceptację dla samego 
projektu, której towarzyszyło jednak oburzenie na niską jakość 
zastosowanych materiałów. W przypadku ostatniego z zarzutów 
deklarowano żal, że nowy obiekt poprzez zastosowanie wyraźnie 
współczesnych materiałów w sposób niewystarczający naśladuje 
oryginalne zabudowania.

	Motywacja osobista, w której zaangażowanie w sprzeciw wobec 
od/budowy zamku wyjaśniane było jako naturalna kontynuacja 
aktywności w lokalnych stowarzyszeniach dbających o rozwój 
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Poznania lub też spłata zobowiązań wobec społeczeństwa, wy-
nikających z dostępu do darmowej edukacji lub zatrudnienia 
w instytucji publicznej. 
Przeciwnicy od/budowy zamku są autorami licznych publikacji, 

w których prezentują swoje argumenty. Obiekt jest w nich porów-
nywany do Disneylandu i uznawany za „symulakr” w rozumieniu 
Jeana Baudrillarda (Lewandowski 2011). W tym kontekście ukończo-
ny w 2013 roku gmach swoją obecnością w tkance urbanistycznej 
ukrywa brak istnienia prawdziwego zamku, tworząc wrażenie, że 
sam nim jest., Symuluje tym samym obiekt autentyczny, wywołując 
wśród ludzi reakcje podobne do tych, jakie wywoływałby „praw-
dziwy” zabytek (por. Baudrillard 2005). W innej publikacji zamek 
nazywany jest „atrapą”, będącą „pomnikiem ignorancji inicjatorów 
jej powstania”, „udaną próbą zafałszowania historii”, „skandalicznym 
przedsięwzięciem”, „gmachem przypominającym pretensjonalną, 
nowobogacką rezydencję na przedmieściu” itp. (Ratajczak 2011, 
169-184). Jednocześnie działania komitetu interpretowane są jako 
realizacja partykularnych interesów wąskiej grupy osób, którą prze-
prowadzono poprzez manipulację mediami i matactwo w trakcie 
konkursu architektonicznego (Ratajczak 2011, 181). Ten sam autor 
wpisuje inwestycję na Górze Przemysła w szerszy trend od/budowy 
podobnych obiektów w całej Polsce (m.in. w Ciechanowie, Gosty-
ninie, Bobolicach, Wytrzyszczce i Tykocinie), którego celem jest 
„nieuczciwe kształtowanie pamięci historycznej” (Ratajczak 2012). 
Obiekt jest krytykowany za psucie krajobrazu kulturowego Poznania 
oraz interpretowany jako wyraz lekceważenia w Polsce postanowień 
Karty Weneckiej (Raszka i in. 2016).

2.1.5. Recepcja od/budowy przez odbiorców pamięci społecznej

Warto zastanowić się jeszcze nad recepcją od/budowy Zamku Kró-
lewskiego przez mieszkańców Poznania, którzy nie byli w ten proces 
lub w jego krytykę w żaden sposób zaangażowani. W przeprowadza-
nych w 1964 roku badaniach świadomości społecznej poznaniaków 
Zamek Królewski nie pojawia się jako symbol miasta, a określenie 
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„zamek” stosowane jest wyłącznie na określenie Zamku Cesarskiego 
(Ziółkowski 1984). W niektórych późniejszych badaniach (Cichocki, 
Podemski 1999, 72; Suchocka 2010, 110-111) pojawiają się natomiast 
opinie nawołujące do od/budowy zamku.

W trakcie trwania prac budowlanych na Górze Przemysła przepro-
wadzono wśród mieszkańców Poznania – metodą zogniskowanych 
wywiadów grupowych – badania, które ujawniły bardzo różne spo-
soby oceny przedsięwzięcia: od bardzo entuzjastycznych do wysoce 
negatywnych (Skoczylas 2014b, 202-260). Fakt ten nie powinien 
dziwić, biorąc pod uwagę naturalną różnorodność społeczeństwa. 
Poza powtarzaniem omówionych wcześniej argumentów, w wersji 
pochodzącej najczęściej wprost z debaty publicznej, podczas badań 
zaobserwowano kilka ciekawych fenomenów. Po pierwsze okazało 
się, że problemem jest określanie nowego obiektu „Zamkiem Kró-
lewskim”. Słowo „zamek” wciąż kojarzone było przez wielu uczestni-
ków badań tylko z Zamkiem Cesarskim. Dodatkowo obawiali się oni 
trudności praktycznych związanych ze współistnieniem w mieście 
dwóch obiektów nazywanych w podobny sposób; część z nich nie 
chciała zgodzić się na nazywanie zamkiem obiektu wybudowanego 
w XXI wieku. Dość powszechnie akceptowano natomiast określenia 
nawiązujące do postaci Gargamela, i to nawet w przypadku osób 
pozytywnie nastawionych do od/budowy. W stosowaniu nazwy 
„Zamek Gargamela” widziano sposób na przyciągnięcie turystów 
i wyróżnienie się wśród innych miast posiadających tego typu obiekty. 
Od/budowę interpretowano zarówno jako przejaw działania społe-
czeństwa obywatelskiego, jak i przykład jego ułomności, jako inwe-
stycję mogącą przynosić w przyszłości zyski finansowe, jak i dowód 
na marnotrawienie pieniędzy publicznych.

Podsumowując badania wykonane w trakcie trwania od/budo-
wy zamku podkreślić należy, że jej zwolennicy i przeciwnicy różnili 
się w sposobie postrzegania przeszłości. Z jednej strony mamy do 
czynienia z tendencją do traktowania jej w sposób ahistoryczny 
i mitologizujący, jako sferę rządzoną przez odwieczne prawa (np. 
dotyczące rywalizacji pomiędzy narodami) oraz los. Dla tej grupy 
zamek jest symbolem, którego nieadekwatność historyczna – nawet 
jeśli dostrzegana – nie stanowi dużego problemu. Sposób rozumie-
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nia przeszłości powinien bowiem służyć współczesnym potrzebom 
społecznym, w tym przypadku przede wszystkim: tożsamościowej, 
edukacyjnej i turystycznej. Po drugiej stronie sporu znajdują się 
osoby postrzegające przeszłość jako proces, który doprowadził do 
współczesności. Możliwe jest jego badanie przez historię i jej nauki 
pomocnicze, rozumiane jako dyscypliny akademickie, ale wracanie do 
poprzednich etapów tego procesu – choćby w wymiarze architekto-
nicznym - jest bezsensowne i szkodliwe. Jeśli chodzi zaś o „zwykłych” 
mieszkańców miasta, to przyjmują oni argumenty stosowane w deba-
cie publicznej przy jednoczesnej bardzo dużej wierze w kompetencje 
formułujących je osób, należących do elity urzędniczej, politycznej 
lub akademickiej. Może okazać się, że ostatnim sposobem oceny 
sensowności przeprowadzonej inwestycji będzie próba określenia jej 
wymiernej wartości, liczonej poprzez domniemany lub realny wpływ 
na ruch turystyczny (Skoczylas 2014b). Ze względu na ogromną rolę, 
jaką mieszkańcy miasta przypisują turystycznemu znaczeniu siedziby 
Przemysła II, w niniejszym projekcie badawczym zdecydowano się 
zanalizować ten aspekt jego funkcjonowania poprzez przeprowadze-
nie wywiadów z przewodnikami miejskimi. Pozwoli to na uzyskanie 
pełniejszego obrazu społecznego znaczenia od/budowy Zamku Kró-
lewskiego w Poznaniu. 

2.2. Na drodze ku implantowi pamięci społecznej o Prusach 
(Dominika Gortych)

2.2.1. Historia budowy i wyburzenia Zamku Berlińskiego 
w zarysie

Podobnie jak historia Zamku Królewskiego w Poznaniu, historia 
Zamku Berlińskiego rozpoczyna się już w średniowieczu i jest nazna-
czona licznymi przełomami. Została ona w ostatnich latach wielokrot-
nie przedstawiona (por. m.in. Peschken/Klünner 1982; Hanemann 
1992; Hinterkeuser 2003; Hinterkeuser 2014), stąd nie będzie w tym 
miejscu przytaczana w szczegółach. Celem niniejszego zarysu jest za-
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prezentowanie tych kamieni milowych w rozwoju berlińskiej rezyden-
cji, które dają asumpt do omówienia znaczących podobieństw bądź 
równie istotnych różnic pomiędzy Zamkiem Berlińskim a Zamkiem 
Przemysła II. Ponadto zostaną zaprezentowane najważniejsze funkcje 
oraz znaczenie, jakie dla Berlina i Niemiec odgrywała siedziba Hohen-
zollernów w swojej pierwotnej wersji, oraz jakie będzie odgrywała 
jako implant pamięci społecznej. Na tej bowiem podstawie można 
określić powody szczególnego zainteresowania, jakim politycy, eks-
perci i ogólnie społeczeństwo obdarzyło projekt Forum Humboldtów 
w historycznej szacie barokowych fasad.

W przeciwieństwie do Zamku Przemysła, którego budowa zbiegła 
się z lokacją Poznania w XIII wieku (por. poprzedni rozdział), powstanie 
rezydencji Hohenzollernów w siostrzanym mieście Berlin-Coelln w po-
łowie wieku XV nie było związane z jego początkami. To raczej położe-
nie i dotychczasowe znaczenie tego mieszczańskiego grodu sprawiły, 
że książę elektor Fryderyk II Żelazny zdecydował o umiejscowieniu 
swojej siedziby w tym właśnie rejonie Marchii Brandenburskiej (por. 
Flierl 2009, 2). Obiekt wybudowany w północnej części wyspy na rzece 
Sprewie [Spreeinsel] wpłynął na dalszy rozwój miasta, szczególnie pod 
względem urbanistycznym, „odciskając swoje piętno na sąsiednich 
dzielnicach” (Hinterkeuser 2007, 11). Jednak oddziaływanie to nie 
było bynajmniej jednokierunkowe. Jak udowadnia Georg Steinmeyer, 
zamek i jego otoczenie znajdowały się stale we wzajemnej zależności: 
czasem rezydencja podporządkowywała się strukturze miasta (jak 
w przypadku przebudowy w stylu barokowym), a czasem miasto 
orientowało się w swoim rozwoju i architektonicznej formie względem 
bryły zamku (Steinmeyer 2002, 22-24). W świadomości berlińczyków 
to jednak ten ostatni funkcjonuje jako element dominujący względem 
okolicznych dzielnic. Nie zawsze owa relacja była przez mieszkańców 
interpretowana pozytywnie – wystarczy przytoczyć tu niesławny akt 
tzw. berlińskiego gniewu [Berliner Unwille] z 1440 roku, gdy mieszcza-
nie podtopili plac budowy, na którym wznoszono pierwszą siedzibę 
książąt elektorów. Nie odsunęło to jednak przyszłego rodu cesarskiego 
od jego planów względem tego miejsca.

Wraz z rosnącym znaczeniem Hohenzollernów zmieniała się też ich 
berlińska siedziba. Po raz pierwszy w latach 1538-1540, gdy Joachim 
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II Hektor, książę elektor w latach 1535-1571, podarował zamkowi 
nowe skrzydło z renesansową fasadą; następnie od roku 1579 za 
panowania księcia Jana Jerzego Hohenzollerna (lata panowania 1571 -
-1598), który nakazał dobudowę kolejnych traktów. Również Fryderyk 
Wilhelm I, zwany Wielkim Elektorem (lata panowania 1640-1688), 
postanowił dalej rozbudowywać zamek i utworzyć sale reprezenta-
cyjne (por. ibidem). Jednak najważniejsza przebudowa rozpoczęła się 
w roku 1698, a powierzono ją gdańskiemu rzeźbiarzowi Andreasowi 
Schlüterowi. 30 listopada 1699 roku Schlüter został przez Fryderyka 
III, księcia elektora w latach 1688-1713, mianowany kierownikiem 
budowy. Jego zadanie nabrało symbolicznego charakteru: w ob-
liczu zamiaru objęcia przez księcia władzy królewskiej w Prusach, 
rzeźbiarz miał nadać zamkowi imponującą barokową formę i tym 
samym europejską rangę (por. Flierl 2009, 2). Efekt należy uznać za 
udany, ponieważ idee Schlütera spełniały wszelkie wymogi stawia-
ne architekturze miasta stołecznego i do dzisiaj określane są jako 
perła północnego baroku. Wyniesienie Fryderyka III do godności 
królewskiej miało znaleźć wyraz także w wyposażeniu pomieszczeń 
reprezentacyjnych (por. Stephan 2007, 40-49). Rozbudowa budynku 
w kierunku zachodnim przez architekta Johanna Fryderyka Eosandera 
von Göthe w latach 1707-1713 i następnie przez Martina Böhme do 
roku 1716 potwierdziła nową rangę rodu Hohenzollernów. W tej 
funkcji obydwa projekty zamkowe, poznański i berliński, zdają się 
być zbieżne, ponieważ także rozbudowa zamku w Poznaniu na rozkaz 
Przemysła II prawie pięćset lat wcześniej nastąpiła z uwagi na jego 
plany objęcia korony królewskiej.

Podczas gdy Przemysł II w okresie swego panowania jako król 
Polski (1295-1296) prawdopodobnie nigdy nie przekroczył progu 
Zamku Królewskiego, pruscy władcy, jak dowodzi Wolfgang Neu-
gebauer, stale zamieszkiwali różne skrzydła berlińskiej rezydencji. 
Oczywiście przebywali także w innych siedzibach (np. w Królewcu, 
Kostrzynie nad Odrą i Poczdamie). Jednak to Zamek Berliński stał się 
ponadlokalnym centrum sprawowania władzy, realizującym zadania 
administracyjne, sądownicze i symboliczne. Przez wieki budowla na 
wyspie Spreeinsel służyła jako sąd, siedziba administracji dworu, pań-
stwa, skarbu i armii (ostatnie urzędy opuściły zamek w roku 1871). 
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Nie bez znaczenia pozostawały też funkcje naukowo-kulturalne i dy-
nastyczno-reprezentacyjne, które dominowały szczególnie w okresie 
cesarstwa, a z których po roku 1918 utrzymała się jedynie ta pierwsza, 
gdy w zamku umiejscowiono Muzeum Sztuk Użytkowych i naukowe 
instytuty, a historyczne komnaty udostępniono zwiedzającym (por. 
Neugebauer 1999, 10-13, 45-54, 61-63).

Podczas gdy Zamek Berliński zyskiwał w XVIII wieku blask, zna-
czenie i wielofunkcyjność, prawie nikt nie troszczył się już o niegdy-
siejszą siedzibę wielkopolskiej linii Piastów. Wielka wojna północna 
(1700-1721) obróciła ją w ruinę. Nawet starania Kazimierza Raczyń-
skiego, próbującego zachować zamek chociażby w postaci nowego 
wczesnoklasycystycznego budynku archiwum, nie zdołały przywrócić 
rezydencji dawnego przepychu. Po II wojnie światowej na Wzgórzu 
Przemysła pozostały niemalże same gruzy (patrz rozdział poprzedni 
i następny). Mimo to wydaje się, że proces upadku, naznaczony 
wojnami, zmianami dynastii i rozbiorami Polski, był bardziej „natu-
ralny” niż samowolna decyzja sekretarza generalnego SED Waltera 
Ulbrichta, nakazująca w roku 1950 wysadzenie zamku Hohenzoller-
nów w powietrze.

Po I wojnie światowej była rezydencja cesarska funkcjonowała 
jako centrum kultury i także po roku 1945 miała szansę zachować 
ten charakter. Mimo iż ogromne części budowli wraz z pomiesz-
czeniami reprezentacyjnymi padły ofiarą pożaru spowodowanego 
bombardowaniem, część grubych murów ostała się. Podjęte działania 
zabezpieczające pozwoliły nawet na wykorzystanie ruin – w roku 1946 
w zamku mogła się odbyć wystawa malarstwa francuskiego, a do roku 
1949 trzy kolejne prezentacje dzieł sztuki. We wrześniu 1949 roku 
kręcono wokół budynku i w jego obrębie sowiecki film fabularny. 
Prace te wywołały ogromne zniszczenia całego kompleksu, m.in. 
w obszarze słynnej barokowej klatki schodowej autorstwa Andreasa 
Schlütera (por. Rodemann 1951, 7 i n.). Tytuł filmu, Koniec Berlina 
[Das Ende von Berlin], brzmi z perspektywy wydarzeń następnego 
roku jak gorzka przepowiednia.

„Centrum naszej stolicy, ogród Lustgarten oraz teren obecnej ruiny 
muszą stać się wielkim placem przeznaczonym dla demonstracji, na 
którym chęć walki i wola odbudowy naszego ludu będą mogły zna-
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leźć należyty im wyraz” (Walter Ulbricht, cyt. za Rodemann 1951, 
10) – tymi słowy Walter Ulbricht wydał na niegdysiejszą rezydencję 
Hohenzollernów tragiczny w skutkach wyrok. Wprawdzie niektóre 
z elementów dziedzińca Schlütera miały zostać zdemontowane i za-
bezpieczone przed przeprowadzeniem rozbiórki tak, aby można je 
było zrekonstruować w innym miejscu (por. ibidem, 12), jednak nie 
da się zaprzeczyć, że w tym przypadku niezwykłe cenny zabytek pru-
skiego baroku uległ politycznej samowoli. Nie zdołały tego zatrzymać 
żadne apele kierowane do sumienia rządzących przez historyków 
sztuki i innych ekspertów (por. ibidem, 15-21).

2.2.2. Krótka historia socjalistycznej idei dla stolicy Niemiec 
Wschodnich

Wraz z powstaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej roz-
poczęła się nowa era w procesie kształtowania miasta, również pod 
względem estetyczno-budowlanym. Nowy system polityczny wraz 
ze wszystkimi typowymi dla niego ideami i roszczeniami miał od-
zwierciedlać się w architektonicznym obrazie wschodnioniemieckiej 
stolicy. Tzw. klasycyzm socjalistyczny opanował okazałą Aleję Stalina 
(przemianowaną w 1961 roku na Aleję Karola Marksa). Wydawałoby 
się, że tradycja pruskiego rodu nie należała do palety historycznych 
narracji, które chciał pielęgnować wschodnioniemiecki rząd pod 
przewodnictwem SED. Jednak rozwój wypadków przy Alei Unter 
den Linden świadczy o tendencji przeciwnej: Brama Brandenburska, 
ambasada Rosji, Forum Fridericianum wraz z Operą Narodową, Kate-
drą Św. Jadwigi i Uniwersytetem Humboldtów, Stary Arsenał, Nowy 
Odwach, Pałac Księżniczek i Pałac Następców Tronu doznały niemal-
że wiernej rekonstrukcji w ramach powojennej odbudowy miasta, 
przy czym czasem w tę tradycyjną formę wplatano socjalistyczne 
motywy (Hennet 2005, 31). Jedynie zamek i Berlińska Akademia 
Budownictwa [Schinkelsche Bauakademie] musiały ustąpić miejsca 
nowym projektom budowlanym: wolnej przestrzeni przeznaczonej 
na plac defilad i ogromnemu budynkowi Ministerstwa Spraw Za-
granicznych NRD.
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I tak w centrum Berlina, w południowej części wyspy na rzece Spre-
wie, powstał najpierw wielki plac zwieńczony trybuną, a następnie 
w roku 1976 Pałac Republiki jako siedziba Izby Ludowej [Volkskam-
mer] i centrum kulturalne (por. Jordan 2007; Skow 2007; Kneisler 
2007). Budowla została uznana za architektonicznie nowoczesną 
i zachwyciła wielu berlińczyków z części wschodniej. W szczególności 
jej funkcja jako centrum imprez i spotkań towarzyskich zdecydowała 
o silnym związku społeczeństwa z tym miejscem. Relacja ta dała 
o sobie wyraz w debatach o zagospodarowaniu Placu Zamkowego 
po roku 1990. Zależnie od tego, czy budynek definiowano jako „dom 
ludu”, czy jako „politycznie instrumentalizowany gest władzy ze strony 
represyjnego i zbrodniczego państwa”, stawiano się, jak dowodzi Jörn 
Düwel, po stronie przeciwników lub zwolenników jego wyburzenia 
(Düwel 2007, 96).

Niezaprzeczalnym faktem było ogromne zanieczyszczenie tej 
reprezentacyjnej socjalistycznej budowli azbestem, które jeszcze 
w 1990 roku stało się podstawą decyzji Izby Ludowej, dotyczącej 
zamknięcia Pałacu w celu usunięcia ewentualnego zagrożenia. Prace 
remontowe trwały od 1998 do 2003 roku i kosztowały ponad 30 milio-
nów euro, mimo iż już w roku 1993 stało się wielce prawdopodobnym, 
że budynek zostanie rozebrany całkowicie. Zgodnie z decyzją Komisji 
Wspólnej Bonn/Berlin [Gemeinsamer Ausschuss Bonn/Berlin]1 z 23 
marca, w jego miejscu miał powstać nowy obiekt, przeznaczony na 
użytek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, centrum kongresowego 
i biblioteki (por. Hennet 2005, 57). Niejasnym pozostawało, czy 
enerdowski Pałac stanie się częścią nowego kompleksu. Jednak ża-
den z projektów zgłoszonych w 1994 roku do udziału w pierwszym 
konkursie architektonicznym pt. „Spreeinsel” nie zdołał przekonująco 
zaprezentować rozwiązania tego typu. W roku 1995 podjęto próby 
nadania Pałacowi Republiki statusu zabytku i tym samym objęcia go 
ochroną konserwatorską, co jednak zakończyło się niepowodzeniem. 
Jeszcze w tym samym roku Komisja Wspólna Bonn/Berlin zgodziła się 
na koncepcję wielofunkcyjnego wykorzystania terenu i nadania mu 

1 Organ konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec o charakterze subsydiarnym, 
spełniający funkcję parlamentu pomocniczego w sytuacjach, gdy cały parlament 
nie może obradować.
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symboliki, która odzwierciedlałaby federalną różnorodność Republiki 
(por. ibidem, 92). Zgodnie z tą myślą powołano Międzynarodową 
Komisję Ekspertów „Historische Mitte Berlin” (2000-2002), która 
sformułowała zalecenia skierowane do rządu federalnego oraz ber-
lińskiego senatu. Zaproponowano stworzenie tzw. Forum Humbold-
tów: nowoczesnego budynku o naukowo-kulturalnym charakterze, 
w rozmiarach i stereometrii niegdysiejszego zamku, przy jednoczesnej 
rekonstrukcji barokowych fasad autorstwa Andreasa Schlütera (trzech 
zewnętrznych i trzech wewnętrznych, należących do tzw. dziedzińca 
Schlütera) (por. Internationale Expertenkommission 2002). Tym sa-
mym zapadł wyrok w sprawie domu ludowego byłej NRD. Demontaż 
Pałacu odbył się w latach 2006-2008. Ani tymczasowe wykorzystanie 
go w charakterze alternatywnego centrum kulturalnego, ani liczne 
demonstracje, spacery protestacyjne i akcje artystyczne (takie jak 
przytwierdzenie do jago dachu przez Larsa Ramberga wielkich białych 
liter składających się na wyraz Zweifel, czyli „wątpliwość”), nie zdołały 
powstrzymać tego procesu.

Ocena tych wydarzeń wypadała różnie. Wiele negatywnych są-
dów odzwierciedlało główne nurty dyskusji na temat zróżnicowania 
stylów i poziomu życia we wschodniej i zachodniej części Niemiec, 
która wyrażała pewnego rodzaju dyskomfort i niezadowolenie z po-
wodu formy ponownego zjednoczenia, nierzadko rozumianego jako 
przyłączenie NRD do RFN. W tym duchu argumentował Andreas 
Huyssen, który określił zbliżający się demontaż Pałacu Republiki 
jako „strategi[ę] siły i upokorzenia, ostatni wybuch ideologii zim-
nowojennej, realizowan[ej] przez politykę znaków – w większości 
całkowicie niepotrzebnie i z łatwym do przewidzenia politycznym 
skutkiem wśród ludności wschodnioniemieckiej, która czuła się coraz 
bardziej pozbawiana historii własnego życia i wspomnień o czterech 
dekadach osobnego rozwoju” (Huyssen 2009, 440). Konkurencja 
między Wschodem a Zachodem dała się zauważyć praktycznie na 
każdym etapie debaty nad zagospodarowaniem terenu Placu Zamko-
wego, choć z czasem coraz bardziej ustępowała miejsca dyskursowi 
urbanistyczno-architektonicznemu. To właśnie argumenty dotyczące 
samej struktury miasta ostatecznie utorowały drogę ku częściowej 
rekonstrukcji Zamku Berlińskiego.
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2.2.3. Forum Humboldtów w barokowej szacie jako 
najważniejszy projekt wizerunkowy zjednoczonych 
Niemiec

Krótko po ponownym zjednoczeniu Niemiec, 30 listopada 1990 
roku, we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się brzemienny 
w skutki – jak się później ukazało – artykuł, wzywający do od/budowy 
Zamku Berlińskiego. Jego autor, historyk i publicysta Joachim Fest, 
ówczesny współwydawca FAZ, dostrzegał w odtworzeniu rezydencji 
Hohenzollernów m.in. symbol upadku idei władzy socjalistycznej 
(por. Fest 1990, cyt. za Hennet 2005, 40). Wypowiedź ta jest dziś 
postrzegana jako preludium wieloletniej debaty dotyczącej zagospo-
darowania centralnego placu niemieckiej stolicy. Debaty, w której 
wzięli udział zarówno politycy, przedstawiciele kręgów eksperckich, 
jak i mieszkańcy miasta, a która odbiła się szerokim echem w niemiec-
kiej prasie. Jej przebieg do roku 2002, czyli do wydania zaleceń przez 
Międzynarodową Komisję Ekspertów „Historische Mitte Berlin” od-
nośnie budowy Forum Humboldtów przy jednoczesnej rekonstrukcji 
barokowych fasad Zamku Berlińskiego, zrekonstruowała dość szcze-
gółowo Anna-Inés Hennet (pr. Hennet 2005). Przede wszystkim na 
wynikach jej badań opiera się poniższa prezentacja, podsumowująca 
kontrowersje pojawiające się w debacie do roku 2002. 

Według niemieckiej badaczki cały spór nie dotyczył tylko i wyłącz-
nie przestrzennej organizacji Berlina, lecz także kwestii obchodzenia 
się zjednoczonego państwa z dziedzictwem swojej przeszłości oraz 
sposobu budowania nowej, pozjednoczeniowej tożsamości:

Czy należy żyć także z jej [przeszłości – D.G.] mniej pięknymi 
świadectwami […]? Czy może należałoby poprzez powtórną 
budowę chociażby fasad dawno utraconego, z punktu wi-
dzenia historii kultury niezwykle cennego budynku, podjąć 
próbę uzdrowienia otwartej rany w sercu Berlina, nawią-
zać w ten sposób do pozytywnych tradycji własnej historii 
i utworzyć symbol, który pozwoli wszystkim Niemcom na 
zbudowanie tożsamości […]? A może trzeba […] odważyć się 
na radykalny nowy początek? (ibidem, 15)
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Prezentując taką oceną sytuacji, Hennet nie pozostaje odosob-
niona. Drugą stronę medalu, czyli wpływ polityki historycznej na 
podejmowane w przyszłości działania, podkreśla architekt i publicy-
sta Bruno Flierl, który w berlińskiej „symbolicznej walce o wartość 
urbanistycznej i architektonicznej dominanty” dostrzega „głęboki 
polityczny spór dotyczący przeciwnych poglądów na odpowiednie 
modele wartości, wyznaczające tory skierowanego ku przyszłości 
rozwoju społeczeństwa w Niemczech i stolicy” (Flierl 2009, 1). W tym 
samym momencie jednak ocenia tę walkę jako zaprzepaszczoną szan-
sę: jednoznaczny „polityczny rewanżyzm”, do którego sprowadzały 
się według Flierla słowa Festa, wzmocniony „propagandą na rzecz 
zamku” realizowaną przez hamburskiego przedsiębiorcę Wilhelma 
von Boddiena i założone przez niego Towarzystwo Wspierania Wysta-
wy Znaczenie Zamku Berlińskiego dla centrum Berlina [Förderverein 
für die Ausstellung Die Bedeutung des Berliner Stadtschlosses für die 
Mitte Berlins, dziś występujące jako Towarzystwo Wspierania Zamku 
Berlińskiego - Förderverein Berliner Schloss e.V.], staje się za pomocą 
„show” na rzecz odbudowy „ucieczką od nierozwiązanych problemów 
teraźniejszości” i świadczy o „utracie wiary w przyszłość” (ibidem, 
12). O tym, że Flierl może być postrzegany jako obrońca Pałacu 
Republiki i tym samym przeciwnik rekonstrukcji zamku, można się 
było przekonać najpóźniej w momencie publikacji zaleceń przez Mię-
dzynarodową Komisję Ekspertów „Historische Mitte Berlin” w roku 
2002. Flierl jako członek komisji złożył wtedy zdanie odrębne, m.in. 
w sprawie urbanistycznego uzasadnienia dla rozbiórki Pałacu (por. 
Internationale Expertenkommission 2002, 32). Swojej sceptycznej 
postawie wobec zaleceń komisji eksperckiej dał też wyraz w innym 
miejscu, pisząc: „Pod ciśnieniem podsycanym przez media, większość 
członków komisji już w lipcu 2001 zdecydowała się, przede wszystkim 
z uwagi na sytuację urbanistyczną, poprzeć wizerunek starego zamku 
jako projekt dla nowego kompleksu” (Flierl 2009, 16).

Zawarta w zaleceniach Komisji „Historische Mitte Berlin” z roku 
2002 urbanistyczna argumentacja zaczęła już wcześniej dominować 
debacie dotyczącej zagospodarowania – wtedy jeszcze – Placu Marxa 
i Engelsa, która w swych początkach miała charakter raczej polityczny 
i ideologiczny. Przyczyniły się do tego dwa wydarzenia: opublikowanie 
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przez Wolfa Jobsta Siedlera artykułu Zamek nie leżał w Berlinie – Berlin 
był zamkiem [Das Schloss lag nicht in Berlin – Berlin war das Schloss], 
a także ustawienie w latach 1993-1994 przez towarzystwo Wilhelma 
von Boddiena atrapy zamku w jego historycznym umiejscowieniu. 
To według Hennet doprowadziło do odpolitycznienia sporu. Także 
demokratyczny wymiar całego projektu od/budowy, czyli włączenie 
się członków społeczeństwa do dyskusji i uwzględnienie ich głosów 
podczas podejmowania decyzji politycznych, miał o sobie dać znać 
już w tamtym okresie (Hennet 2005, 60).

W przestrzeni publicznej ugruntowało się z czasem przekonanie, 
że niezależnie od formy zagospodarowania nowego budynku na Placu 
Zamkowym (nazwę Schloßplatz Plac Marksa i Engelsa otrzymał w roku 
1994 – por. Siebeck 2007, 87), należy go wznieść w formie niegdysiej-
szego barokowego zamku. Podczas gdy w ramach wystawy „Berlin 
jutro. Idee dla serca wielkiego miasta” [Berlin morgen. Ideen für das 
Herz einer Großstadt], otwartej 26 stycznia 1991 roku i prezentującej 
propozycje zagospodarowania centralnego placu w Berlinie, można 
było odnaleźć zaledwie jeden projekt, który przewidywał rekonstruk-
cję Zamku Berlińskiego (por. Haubrich 2012, 44), to wzniesiona dwa 
lata później symulacja zamkowych fasad doprowadziła do przełomu 
w świadomości społecznej berlińczyków. Ich pozytywna postawa 
względem planów rekonstruktorskich została wzmocniona zobowią-
zaniem podjętym przez Towarzystwo Wspierania Zamku Berlińskiego, 
zakładającym zbiórkę funduszy na rekonstrukcję wyłącznie od osób 
prywatnych. Tym samym zamknięto sprawę zaangażowania na ten 
cel publicznych środków. Jednak dopóki niejasną pozostawała kwestia 
treści, jaką miał reprezentować nowy kompleks, przyszłość Pałacu 
Republiki i ewentualnie zrekonstruowanego zamku stała pod znakiem 
zapytania. Zmieniło się to w roku 1995, gdy Komisja Wspólna Bonn/
Berlin zgodziła się na koncepcję, która „przewiduje wielofunkcyjne 
użytkowanie przestrzeni zamku, odzwierciedlające federalną różno-
rodność Republiki Federalnej Niemiec w jednoczącej się i otwartej 
na świat Europie” (Schweitzer 1995, cyt. za Hennet 2005, 92). Idea ta 
rok później doczekała się konkretyzacji. Zgodnie z założeniami Komisji 
Wspólnej w nowym obiekcie o kubaturze niegdysiejszego zamku 
miało powstać centrum konferencyjne, połączone z miejscem imprez 
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kulturalnych, hotelem, biblioteką, sklepami i restauracjami. Budowa 
miała być finansowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
(chociaż wtedy jeszcze nie mówiono otwarcie o wysokości środków 
przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa czy kraju związkowego) 
(por. Hennet 2005, 93).

Mimo rosnącego zainteresowania tą sprawą ze strony polityków 
(por. ibidem, 111-115; Haubrich 2012, 52), debata toczyła się dość 
opornie. Dopiero dzięki propozycji ówczesnego ministra budownictwa 
i transportu Franza Münterferinga z dnia 8 lipca 1999 roku, by powołać 
międzynarodową komisję ekspertów mającą zdecydować o losie Placu 
Zamkowego, a także koncepcją prezydenta fundacji Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz Klausa Dietera Lehmanna odnoście wykorzystania 
nowego budynku, zyskała ona nową dynamikę. Lehmann przedstawił 
swój pomysł podczas jednego ze spotkań w siedzibie fundacji Brama 
Brandenburska [Stiftung Brandenburger Tor], w domu im. Maxa 
Liebermanna. Zakładał on utworzenie Forum Humboldtów, w skład 
którego weszłyby instytucje publiczne cierpiące z powodu niedobo-
ru przestrzeni, m.in. względnie słabo odwiedzane muzea z dzielnicy 
Dahlem oraz Centralna i Krajowa Biblioteka w Berlinie [Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin]. Jako naukowy komponent całego przedsię-
wzięcia uwzględniono włączenie w jego ramy zbiorów Uniwersytetu 
Humboldtów. Od połowy października 2001 roku koncepcja ta obo-
wiązywała jako oficjalne porozumienie zaangażowanych w nią insty-
tucji, a dla międzynarodowej komisji ekspertów stała się podstawą do 
sformułowania zaleceń dotyczących od/budowy zamku.2

Prace międzynarodowego gremium trwały nieco ponad rok (od 
powołania komisji w listopadzie 2000 roku do sformułowania przez 

2 Koncepcję „nieodzownego” Forum Humboldtów jako jednego z największych 
projektów wizerunkowych zjednoczonych Niemiec (a nawet jako „sprawę całego 
świata”), która powstała „z historii miejsca”, rozwinął w następstwie Lehman-
na Hermann Parzinger, który objął po nim stanowisko prezydenta fundacji. 
Parzinger podkreślał każdorazowo potencjał leżący w rzeczonym projekcie, 
zakładający pośrednictwo w procesie wzajemnego zrozumienia kultur świata 
oraz ich uprawomocniania – por. Parzinger 2011, 15-23. Ten pierwotny projekt 
został zmodyfikowany w 2015 roku przez nowo urzędującego burmistrza Ber-
lina Michaela Müllera, który dotychczasowe miejsce przeznaczone bibliotece 
postanowił przekazać na potrzeby wystawy „Berlin.Welt.Stadt”.
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nią wniosków z posiedzeń w grudniu 2001 roku) i zrodziły komplek-
sowe zalecenia odnośnie zagospodarowania Placu Zamkowego (por. 
Internationale Expertenkommission 2002).3 Zleceniodawcy, czyli 
rząd federalny i berliński senat, otrzymali sprawozdanie 17 kwietnia 
2002 roku. 4 lipca parlament większością głosów (65,2%) zdecydował 
o ogłoszeniu międzynarodowego konkursu architektonicznego na 
budowę Forum Humboldtów w kubaturze zamku i przy rekonstrukcji 
wybranych barokowych fasad.

Decyzja Bundestagu została odebrana pozytywnie, szczególnie 
przez zwolenników od/budowy oraz idei Forum Humboldtów. Po-
mysłodawca tej ostatniej przyznał decyzji Bundestagu po czasie 
szczególne znaczenie:

Berlin na mocy tej decyzji otrzymał wyjątkową szansę, aby 
to wyróżniające się w stolicy miejsce o wyjątkowym znacze-
niu historycznym, urbanistycznej akcentuacji i międzynaro-
dowej emanacji ukształtować nie tylko w sposób światowy, 
jawny i pełnowartościowy, ale też nadać mu sens obowiązu-
jący w przyszłości, czyli uczynić świat wspólnikiem tego naj-

3 Z przedstawionych przez komisję uzasadnień dla proponowanych rozwiązań 
można wyczytać nie tylko fakt dominacji argumentów urbanistycznych w pro-
cesie decyzyjnym, ale także projekt tożsamościowotwórczej koncepcji dla 
nowych Niemiec, której symbolem miał się stać Plac Zamkowy: „Jako miejsce 
dialogu kultur i nauki, Forum Humboldtów rozwija jedyną w swoim rodzaju siłę 
przyciągania, która będzie oddziaływać poza granicami Berlina i pomoże nadać 
Placu Zamkowemu nową symbolikę tożsamościową. O tożsamościowotwórczym 
działaniu nie rozstrzyga jedynie proponowany sposób wykorzystania budynku, 
ale też bez wątpienia sama jego forma. Architektoniczne ukształtowanie Placu 
Zamkowego musi odnosić się do szczególnego historycznego i urbanistycznego 
znaczenia tego miejsca i odpowiednio wpisać się w istniejącą miejską przestrzeń. 
Tych wymogów, według jednomyślnej w tym względzie komisji, nie spełniał Pałac 
Republiki. […] Zaproponowany sposób użytkowania, jak również szczególne zna-
czenie terenu dla państwa i kraju związkowego wymagają uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu instytucji państwowych. […] Wymaga to też decyzji ze strony 
osób odpowiedzialnych politycznie na poziomie państwa. […] Niezbędne jest 
tutaj znalezienie całościowego urbanistycznego i architektonicznego rozwiązania, 
które będzie nawiązywało do historycznego znaczenia miejsca, wpisze się płynnie 
w strukturę centralnej dzielnicy i uzupełni ją w dominujący sposób. Różnorodna 
oferta spotkań kulturalnych i towarzyskich powinna przywrócić odpowiednią 
jakość centrum.” (Internationale Expertenkommission 2002, 4-10)
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bardziej wytwornego z wszystkich placów Niemiec, a Berlin 
zdefiniować jako pośrednika pomiędzy kulturami świata. […] 
Żadna inna metropolia nie posiada ku temu tak oczywistej 
legitymizacji. Niemiecka stolica może powiązać ten plan 
z nazwiskiem „Humboldt”. Imię Wilhelma Humboldta ozna-
cza historię idei europejskich, radykalną ofensywę w ramach 
polityki oświatowej, a także wychowanie do indywidualno-
ści poprzez sztukę i naukę. […] Imię Aleksandra Humboldta 
symbolizuje opis obcych kultur w duchu kosmopolityzmu, 
połączenie estetyki z naturą, świadomość kulturowego 
współistnienia. (Lehmann 2007, 257 i n.)

Kryteria estetyczne i urbanistyczne, które odgrywały główną rolę 
w walce o od/budowę historycznego budynku, zostały odsunięte 
w cień nowej narracji. Ta opierała się na pozytywnie rozumianej 
tradycji pruskiej spod znaku nauki i kultury, którą symbolizowało na-
zwisko braci Humboldtów. W połączeniu z barokowym dziedzictwem 
Schlütera i Eosandera, ta konkretna linia pruskiej tradycji stała się fak-
tycznie wyjątkowym zjawiskiem i jednocześnie niezwykle stosowną 
podstawą dla zbudowania nowej ogólnoniemieckiej tożsamości po 
roku 1990. W podobnym duchu argumentuje Katharina Grabbe:

Rekonstrukcja Zamku Miejskiego [sic!] ma wypełnić pustkę 
w centralnym, tożsamościowotwórczym miejscu, które me-
tonimicznie jawi się jako „serce narodu”, a także dopełnić 
obrazu miasta. Przy tym wielokrotnie pojawiają się odwo-
łania do pruskiego dziedzictwa. Zjednoczone Niemcy pró-
bują same wykreować swój projekt tożsamościowy, posłu-
gując się przy tym nośną tradycją historyczną i starając się 
ją kontynuować. […] Ponieważ w przypadku Berlina chodzi 
o stolicę Niemiec, jego centrum zyskuje znaczenie centrum 
narodu. Spór o zamek może być więc rozumiany i interpre-
towany jako spór o podstawowe wartości narodu, ewentual-
nie o narodową tożsamość. (Grabbe 2014, 12 i 217).

Wizerunkowy projekt dla Niemiec i Berlina wymagał jednak 
ogromnych nakładów finansowych. Komisja oszacowała koszty na 552 
miliony euro, w tym 80 milionów z przeznaczeniem na rekonstrukcję 
barokowych fasad (dziś koszty rekonstrukcji szacuje się na 105 mi-
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lionów euro). Idea publiczno-prywatnego partnerstwa jako modus 
finansowania przedsięwzięcia wydawała się w momencie formułowa-
nia zaleceń przez komisję możliwa do zrealizowania. Jednak podjęte 
w 2005 roku poszukiwania potencjalnych prywatnych inwestorów 
okazały się bezskuteczne. Jasnym stało się, że cała inwestycja musi 
zakładać wyłącznie publiczne użytkowanie i zostać w większości sfi-
nansowana z publicznych środków. Niejasność w tym temacie trwała 
do roku 2007, gdy Związek oraz kraj związkowy Berlin zdecydowały 
o przeznaczeniu odpowiednio 368 i 30 milionów euro ze swoich 
budżetów. Pozostałe 80 milionów na sfinansowanie fasad miało po-
chodzić ze zbiórek przeprowadzonych przez Towarzystwo Wspierania 
Zamku Berlińskiego. 6 lipca 2011 zrewidowano koszty i podniesiono 
górną granicę finansowania na 590 milionów Euro (por. Haubrich 
2012, 57-64). Mimo iż wydatki na ten cel mogą się na pierwszy rzut 
oka wydawać olbrzymie, ich wysokość była wielokrotnie relatywizo-
wana poprzez porównania z innymi publicznymi inwestycjami, takimi 
jak budowa niesławnego lotniska BER, rewitalizacja budynku Opery 
Narodowej w Berlinie czy budowa Filharmonii nad Łabą w Hambur-
gu. Dominuje przekonanie, że tak długo, jak budynek będzie służył 
celom publicznym, a proces jego budowy będzie przebiegał zgodnie 
z planem i rekonstrukcja barokowych fasad rzeczywiście zostanie 
sfinansowania jedynie z prywatnych źródeł, tak długo nie pojawią się 
żadne zarzuty ze strony społeczeństwa względem od/budowywanego 
zamku (o tym więcej w części empirycznej poświęconej funkcjono-
waniu implantów pamięci w pamięci zbiorowej).

Ściśle powiązana z kwestią finansową była sprawa kontrowersyj-
nej rekonstrukcji barokowych fasad. Drażliwość tego problemu nie 
polegała jednak na ogromnej sumie, jaką należało zdobyć w tym celu 
poprzez prywatne darowizny. Raczej chodziło o zarzut „kulisowości 
architektury”: z jednej strony, ponieważ planowana rekonstrukcja 
miała dotyczyć jedynie fasad zewnętrznych i w obrębie dziedzińca, 
a nie zamkowych wnętrz; z drugiej strony, ponieważ sama zewnętrz-
na rekonstrukcja wymagała – oprócz nakładów finansowych – także 
olbrzymiego wysiłku organizacyjnego. Aby mogła zostać uznana za 
„wiarygodną”, musiałyby – jak dowodzi Heinrich Magirius – „zostać 
zebrane wszystkie przekazy dotyczące niegdysiejszego zamku. Histo-
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ryczne źródła – plany, wymiary i fotografie – mają ogromne znacze-
nie; a jeszcze większe – resztki źródeł pierwotnych, czyli zachowane 
części budowli i elementy wyposażenia” (Magirius 2008, 60). I tak na 
podstawie historycznych zdjęć i rycin nad wyraz dokładnie określono 
pierwotne wymiary zamku i rozpoczęto poszukiwania zachowanych 
fragmentów ozdób ściennych – tak, aby zrekonstruowane fasady 
mogły sprawiać wrażenie oryginalnych barokowych kształtów (por. 
Stuhlemmer 2007, 196-199). Im więcej uwagi przywiązywano do 
formy zewnętrznej rekonstrukcji, tym wyraźniejszy stawał się brak 
rekonstrukcji wewnętrznej. Na problem ten zwracało uwagę w szcze-
gólności Towarzystwo Zamek Berliński [Gesellschaft Berliner Schloss], 
założone w roku 1991 jako Towarzystwo Odbudowy Zamku Berlińskie-
go [Gesellschaft zum Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses e.V.]. 
Jeden z jego członków, Guido Hinterkeuser, konsekwentnie opowiada 
się za przywróceniem przestrzeni wewnętrznych (por. Hinterkeuser 
2006), również z powodu istnienia wielu zachowanych elementów 
wyposażenia wnętrz, które dziś są rozproszone po różnych muzeach 
Berlina i Brandenburgii (por. Hinterkeuser 2012).

Tak jak zaleciła komisja, a następnie zdecydował parlament, 
ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt 
budowy Forum Humboldtów. Jego uczestnicy byli zobligowani do 
uwzględnienia konkretnych wytycznych, czyli konieczności rekon-
strukcji trzech barokowych fasad oraz umiejscowienia tzw. agory 
w centralnym miejscu budynku. Zwycięzcą konkursu okazał się Włoch 
Franco Stella, którego projekt przekonał jury ze względu na szczególne 
zrozumienie przez architekta barokowych idei Schlütera i umiejętne 
połączenie ich ze współczesną architekturą. W roku 2013 położono 
kamień węgielny pod budowę Forum Humboldtów, a trzy lata póź-
niej główna inwestorka z ramienia Związku, założona w 2009 roku 
Fundacja Zamek Berliński – Forum Humboldtów [Stiftung Berliner 
Schloss – Humboldtforum] mogła świętować uroczystość zakończenia 
budowy w stanie surowym. W roku 2019 budynek ma zostać prze-
kazany do użytku publicznego.

Mimo iż stoimy przed faktami dokonanymi i implant pamięci o Pru-
sach zdążył już zająć ogromną przestrzeń w centrum Berlina, wciąż 
trwają dyskusje dotyczące ostatecznych treści projektu i kształtu jego 
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otoczenia. Jak stwierdzili Reinbold i Novak, debata prowadzona do 
roku 2002 charakteryzowała się dużą dozą zaangażowania społecz-
nego, co według badaczy świadczy o dobrze funkcjonującej w Niem-
czech demokracji (por. Reinbold/Novak 2007, 81). Czy niemieckie, 
ewentualnie berlińskie społeczeństwo wciąż darzy dyskusję wokół 
najważniejszego projektu wizerunkowego zjednoczonych Niemiec 
równie dużym zainteresowaniem jak na początku, czy może jednak 
zmęczyło się powracającym jak bumerang tematem, będzie przed-
miotem analizy w kolejnych rozdziałach.
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3. Rekonstrukcja zamków w Berlinie 
i Poznaniu z perspektywy historii sztuki 
(Guido Hinterkeuser)

3.1. Perspektywa historii sztuki

Kwestia rozumienia pojęcia „perspektywa historii sztuki” wyma-
ga wyjaśnienia już na samym początku rozważań, przy czym należy 
zauważyć, że termin ten nie będzie w dalszej części tekstu odnosił 
się do długotrwałych i kontrowersyjnych debat, które wciąż towa-
rzyszą projektom rekonstrukcji budowli historycznych, mimo iż biorą 
w nich udział także historycy sztuki, posługujący się argumentami 
związanymi z tą dziedziną nauki. Dobrym przykładem tego rodzaju 
działalności jest list otwarty Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym specjaliści powiązani 
z placówką opowiedzieli się przeciwko rekonstrukcji tamtejszego 
Zamku Królewskiego. Podobne stanowisko reprezentują niemieccy 
historycy sztuki, przyjmujący negatywną postawę względem licznych 
projektów rekonstrukcyjnych, zarówno tych realizowanych, jak i tych 
będących przedmiotem publicznej dyskusji. Swój sprzeciw szczególnie 
mocno akcentują konserwatorzy zabytków, którzy w zdecydowanej 
większości są przedstawicielami tej dziedziny nauki.

Wzorce argumentacji, które znacząco wpływały na kształt dys-
kusji oraz które podporządkowane były aspektom konserwatorsko-
teoretycznym, społecznym i politycznym, pozostaną na marginesie 
refleksji zawartych w tej części. Stanowią one zresztą treść kolejnych 
rozdziałów. W tym miejscu należy jednak zasygnalizować, że wspo-
mniane już debaty nie tylko decydują o podjęciu ostatecznej realizacji 
przedsięwzięcia, ale oddziałują również na kształt samej rekonstrukcji, 
chociażby wymuszając wprowadzenie rozwiązań kompromisowych. 
Analizując budynek z wykorzystaniem narzędzi i metod badawczych 
historii sztuki, należy w pierwsze kolejności określić, jaki zakres rekon-
strukcji powinno się uznać za dopuszczalny oraz pożądany z punktu 
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widzenia danej społeczności. Przede wszystkim jednak należy zwrócić 
uwagę na merytoryczne podstawy, uchodzące za konieczne dla sen-
sownego przeprowadzenia projektu rekonstrukcyjnego, do których 
zaliczane są znaleziska archeologiczne, fragmenty architektury i rzeźb, 
graficzne oraz fotograficzne przedstawienia, pisane źródła histo-
ryczne, a także pozostałości niegdysiejszego wyposażenia wnętrz. 
Konieczna jest również ocena zrealizowanej rekonstrukcji, jej facho-
wości, wykorzystanych podczas prac materiałów oraz problematyki 
związanej z prowadzeniem tego typu działalności i toczącej się wokół 
niej dyskusji. Chodzi zatem o to, czy i w jakim stopniu rekonstruowa-
ny obiekt odpowiada oryginałowi, zarówno pod względem kształtu 
architektonicznego, jak i budulca. 

3.2 Zamek Berliński

3.2.1. Zarys historii budowy

Dzięki licznie zachowanym źródłom historycznym, w tym mate-
riałom ikonograficznym, możliwy jest dość precyzyjny opis kształtu 
zamku Hohenzollernów, nawet w sytuacji, gdy niektóre z dokonanych 
zmian jego formy architektonicznej nie zostały dostatecznie udo-
kumentowane (Geyer 1936; Peschken/Klünner 1982; Geyer 1992; 
Peschken 1992; Peschken 1998; Hinterkeuser 2003). Znajomość 
historii budowli pozwala zrozumieć stopniowy charakter tworzenia 
się jej bryły, która zachowała się na niezliczonych fotografiach. Wie-
dza ta jest jednym z warunków decydujących o sukcesie procesu 
rekonstrukcji, który nie może jednak opierać się tylko na materialne 
fotograficznym, nawet jeżeli jest on wyjątkowo bogaty. Przy jego 
szczegółowej analizie i ocenie zawsze bowiem natrafimy na sprzecz-
ności, wymagające zdecydowanych rozstrzygnięć. Należy pamiętać, że 
nie każda ingerencja w kształt berlińskiego zamku będzie odpowied-
nia dla procesu rekonstrukcji, z drugiej jednak strony interpretacja 
architektury fasadowej w sensie sztuki konceptualnej kryje w sobie 
niebezpieczeństwo uproszczeń i zastosowania standardowych roz-
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wiązań, które lekceważą historyczne znaczenie budowli. Poza tym 
w przypadku rekonstrukcji częściowych, a za taką uznaje się od/
budowę zamku Hohenzollernów, powinno się zachować całkowitą 
przejrzystość w kwestii wyboru rekonstruowanych fragmentów oraz 
powodów podejmowania takich właśnie decyzji.

O wymiarach i kształcie pierwotnej bryły zamku, którego budowę 
zainicjował 31 lipca 1443 roku książę elektor Fryderyk II Żelazny (lata 
panowania 1440-1470), wiadomo niewiele. Bez wątpienia jednak 
główny trakt z prywatnymi pomieszczeniami książęcymi leżał wzdłuż 
rzeki Sprewy i do końca istnienia budowli pozostawał częścią skrzydła 
wschodniego (ryc. 1). Patrząc od strony rzeki można go było częściowo 
dostrzec w obszarze chóru Kaplicy św. Erazma, pozostałe jego elemen-
ty zostały w znaczącym stopniu przekształcone podczas późniejszych 
przeobrażeń tej części budowli, które szczególnie mocno wpłynęły 
na kształt frontu skierowanego w stronę małego dziedzińca z baro-
kowymi fasadami autorstwa Schlütera (ryc. 2.). Pod rządami księcia 
elektora Joachima II Hektora (lata panowania 1535-1571) powstało 
skrzydło wzdłuż ulicy Stechbahn. Skrzydło to, poprzez swoje charak-
terystyczne okrągłe wykusze na krawędziach zewnętrznych, wysokie 
szczyty, a przede wszystkich przez kosztowną konstrukcję wieży ze 
spiralną klatką schodową od strony dziedzińca, stanowiło czysty 
przykład importu saskiego renesansu (ryc. 3). Tutaj też rozpoczęła 
się barokowa przebudowa autorstwa wspomnianego już Andreasa 
Schlütera, który nie tylko nie wyburzył budynków znajdujących się 
wzdłuż książęcego traktu, ale też opatrzył je barokowymi fasadami, 
zarówno od strony miasta, jak i dziedzińca. Podczas tej przebudowy 
całkowicie zlikwidowano niektóre elementy zamku, takie jak wysokie 
szczyty i okrągłą klatkę schodową, inne zaś – otwory okienne oraz 
wykusze – wkomponowane zostały w barokową formę budowli 
(ryc. 4). Za czasów księcia elektora Jana Jerzego Hohenzollerna (lata 
panowania1571-1598) zamek – począwszy od roku 1579/1580 – 
podlegał dalszej rozbudowie. W tym okresie powstał „Trzeci Dom” 
w północno-wschodniej części wewnętrznego dziedzińca, a także 
budynek apteki po wschodniej stronie ogrodu Lustgarten, dalej bu-
dynek poprzeczny w ułożeniu prostokątnym, uzupełniający skrzydło 
wzdłuż ulicy Stechbahn i jednocześnie oddzielający obydwa dziedziń-
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ce zamkowe oraz Dom Księżnych po stronie Sprewy. Abstrahując od 
tzw. Domu Trzeciego, który w całości stał się częścią zbudowanego 
przez Schlütera skrzydła od strony Lustgarten, pozostałe budynki 
przetrwały barokową przebudowę niemalże bez szwanku i istniały 
w niezmienionej formie aż do wyburzenia zamku. Książę elektor Jo-
achim Fryderyk Hohenzollern (lata panowania 1598-1608) rozkazał 
otoczyć do tej pory niezbyt ściśle zabudowany dziedziniec przedni 
z trzech stron regularnymi dwu- i trzypiętrowymi altanami (ryc. 5). 
W ich miejsce powstały na początku XVIII wieku trzy nowe skrzydła 
zamku według projektu Johanna Fryderyka Eosandera, uchodzące-
go za kontynuatora działalności Andreasa Schlütera. Osłoniły one 
zewnętrzny dziedziniec, przy czym nigdy nie zbadano, w jak dużej 
mierze zawierały w sobie mury poprzedzających je budowli.

Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem (lata panowania 
1640-1680), kontynuował rozbudowę wybranych części swojej 
siedziby. Około roku 1680 dodano skrzydło zwrócone swym krót-
szym bokiem w kierunku Sprewy, w którym na najwyższym piętrze 
umiejscowiono prywatne apartamenty książąt elektorów. Skrzydło 
to było połączone trzypiętrową galerią bezpośrednio z mieszkaniem 
księżnej, znajdującym się w tzw. Domu Księżnych. W tym samym 
czasie powstała również Sala Alabastrowa [Alabastersaal], która 
miała być pomieszczeniem reprezentacyjnym z oknami wychodzą-
cymi na obydwa dziedzińce (ryc. 5). Także te budynki nie uległy już 
w późniejszych wiekach żadnej przebudowie.

Idąca w parze z ambicjami królewskimi elektora Fryderyka III (lata 
panowania 1688-1713) idea rozbudowy powstałych w poprzednich 
stuleciach traktów i nadania im homogenicznej, nowoczesnej i baro-
kowej formy została wprawdzie w znaczącym stopniu zrealizowana, 
jednak stanowiła niewielką tylko część pierwotnych zamierzeń. Pod-
stawę tej gruntownej przebudowy stanowił model zamku zaprojek-
towany przez gdańskiego rzeźbiarza Andreasa Schlütera, któremu 
powierzono jego wdrożenie. Zaprojektowane przez niego barokowe 
fasady zarówno zewnętrznych murów gmachu (od strony Lustgarten 
oraz Placu Zamkowego), jak i w obrębie jednego z wewnętrznych 
dziedzińców, odpowiadały międzynarodowym standardom. Razem 
z powstałymi po roku 1707 traktami autorstwa Johanna Fryderyka 
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Eosandera, następcy Schlütera, w dużym stopniu uformowały one 
ostateczny kształt zamku, który uznać możemy za inspirację wszyst-
kich propozycji rekonstrukcji siedziby Hohenzollernów pojawiają-
cych się po roku 1990 (ryc. 6). Fakt, że jego architektura bazowała 
na systemie witruwiańskim, umożliwiał proste uzasadnienie jego 
reprodukcyjności, podczas gdy bogate przestrzenne sztukaterie 
i płaskorzeźby, kreślone indywidualną barokową kreską, wzbudzały 
sprzeciw wielu sceptyków rekonstrukcji.

Eosander zaprojektował zupełnie nową fasadę zwróconą 
w kierunku ulicy Schlossfreiheit. Jej głównym punktem był portal, 
umiejscowiony w centrum frontu i przypominający łuk triumfalny. 
Przewidziana przez architekta wieża zwieńczona kopułą nie została 
niestety wzniesiona, jednak w latach 1845-1853 powstała w tym 
miejscu kopuła zamkowa według planów Karola Fryderyka Schinkla 
i Fryderyka Augusta Stülera, która bardzo szybko stała się symbolem 
gmachu (ryc. 7). Była ona najważniejszą zmianą zewnętrznego kształ-
tu budowli, dokonaną po jej barokowej przebudowie. Wielokrotnie 
dokonywano jednak zmian wewnątrz zamku, gdyż niemal każdy 
z władców starał się urządzić prywatne pomieszczenia zgodnie z gu-
stami epoki. Do momentu zniszczenia zamku w roku 1945 zachowała 
się znacząca ilość historycznych apartamentów, razem z ich orygi-
nalnym wyposażeniem. Należy w tym miejscu wspomnieć przede 
wszystkim o apartamentach księcia elektora Fryderyka Wilhelma na 
najwyższym piętrze książęcego skrzydła, barokowych pomieszcze-
niach państwowych i salach reprezentacyjnych [Paraderäume] od 
strony ogrodu Lustgarten wraz z ich najważniejszymi elementami, 
m.in. barokową klatką schodową [Großes Treppenhaus] (ryc. 8), tzw. 
Salą Szwajcarską i przede wszystkim Salą Rycerską (ryc. 9) – wszystkie 
autorstwa Andreasa Schlütera. Na uwagę załugują także leżące piętro 
niżej apartamenty królewskie Fryderyka Wilhelma II (lata panowania 
1786-1797), mieszkanie jego małżonku Fryderyki, również leżące 
w skrzydle od strony Placu Zamkowego oraz mieszkanie Fryderyka 
Wilhelma IV (lata panowania 1840-1861), urządzone według projektu 
Schinkla jeszcze w okresie sprawowania przez wspomnianego władcę 
funkcji następcy tronu, a w końcu mieszkanie ostatniego niemiec-
kiego cesarza Wilhelma II (lata panowania 1888-1918). Wspomniane 
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pomieszczenia zamkowe odzwierciedlały dwieście lat panowania 
pruskich władców oraz historię sztuki w tymże okresie.

Po upadku monarchii w 1918 roku kształt zamku oraz jego wypo-
sażenie miało pozostawać niezmienione, a sam budek stał się siedzibą 
muzeów i instytucji naukowych oraz udostępniony został zwiedzają-
cym, którzy po raz pierwszy w historii mogli zobaczyć wspomniane 
pomieszczenia. W ostatnich tygodniach wojny Zamek Berliński mocno 
ucierpiał w wyniku bombardowań i uległ częściowemu spaleniu. Szczę-
śliwie elementy wyposażenia wnętrz zostały wcześniej zabezpieczone, 
dzięki czemu do dzisiaj zachowała się trzecia ich część (Hinterkeuser 
2012). Pomimo że odbudowa zamku, całkowicie możliwa w pierwszych 
powojennych latach, była rozważana przez kierownictwo Niemieckiej 
Socjalistycznej Partii Jedności sprawującej władzę w NRD, podjęto 
decyzję o wyburzeniu budowli i całkowitym usunięciu jej ruin. Przez 
dwadzieścia lat ten historyczny plac pozostawał pustkowiem, przez 
kolejnych trzydzieści mieścił Pałac Republiki.

3.2.2. Dyskusja odnośnie rekonstrukcji Zamku Berlińskiego

Przełom polityczny w roku 1989 skierował dyskusję dotyczącą 
potencjalnej rekonstrukcji zamku na nowe tory. Wielu zadawało 
sobie pytanie, czy chcemy, aby wizerunek stolicy był wizualnie opa-
nowany przez architekturę reżimu NRD, mimo iż politycznie reżim 
ten został przezwyciężony. Dostrzegano architektoniczną marność 
Pałacu Republiki, który nagle został skonfrontowany z niezwykle 
licznymi fotografiami Zamku Berlińskiego, przedstawiającymi tę 
reprezentacyjną budowlę w nienaruszonym jeszcze działaniami 
wojennymi mieście. W latach 1993-1994 powstała w miejscu wy-
burzonego zamku symulacja zamkowych fasad, stworzona i sfinan-
sowana przez założone w 1992 r. Towarzystwo Wspierania Zamku 
Berlińskiego [Förderverein Berliner Schloss e.V.]. To dzięki niej szala 
dyskusji przechylała się coraz bardziej w kierunku tych jej uczest-
ników, którzy nie tylko życzyli sobie wyburzenia Pałacu Republiki, 
ale też postulowali rekonstrukcję zamku Hohenzollernów, a nie 
wzniesienie w jego miejscu nowoczesnej budowli.
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Okres długotrwałych i trudnych dyskusji zakończyła decyzja Bun-
destagu z lipca 2002 roku (Goldenbaum 2016, 174-179). Przewidy-
wała ona wyburzenie Pałacu Republiki (co nastąpiło w roku 2008) 
i wzniesienie w jego miejsce nowego budynku o wymiarach wybu-
rzonego po wojnie zamku przy jednoczesnej dokładnej rekonstrukcji 
jego trzech barokowych fasad oraz również barokowego kształtu 
wewnętrznego dziedzińca Schlütera. Pozostałe elementy zamku, 
takie jak jego front od strony rzeki (składający się z wielu budowli 
powstałych w różnych stuleciach, w tym z najstarszej części zamku), 
budynek mieszczący Salę Alabastrową, skrzydło apteczne oraz wielki 
dziedziniec zamkowy, pozostawiono do dyspozycji architektów.

Niemiecki parlament nie podjął tej decyzji całkowicie na własną 
rękę, kierując się zaleceniami wydanymi przez Międzynarodową 
Komisję Ekspertów „Historische Mitte Berlin” (Internationale 
Expertenkommission 2002; Goldenbaum 2016, 162-170). Wśród 
zaleceń znajduje się opatrzone klauzulami uzasadnienie dopusz-
czenia jedynie częściowej rekonstrukcji: „Autentyczność tkwi tutaj 
nie tylko w starym, w dużej mierze straconym kamieniu, lecz także 
w architektonicznej koncepcji twórców, zachowanej w planach 
ewentualnie w dokumentacji” (Internationale Expertenkommission 
2002, t. Abschlussbericht, s. 41). Komisja nie chciała wyraźnie określić 
zaleceń względem fasady od strony rzeki, wielkiego dziedzińca oraz 
kopuły zamkowej i pozostawiła decyzję dotyczącą tych elementów 
przyszłej „pracy nad projektem architektonicznym” (ibidem). Kwestię 
rekonstrukcji pomieszczeń wewnętrznych wówczas pominięto.

Podjęto zatem decyzję o rekonstrukcji tych części zamku, które 
ugruntowały jego międzynarodową pozycję, czyli fasad stworzonych 
w latach 1698-1716 przez Andreasa Schlütera i Johanna Fryderyka 
Eosandera. W tych właśnie elementach gmachu można rozpoznać 
„koncepcję zachowaną w postaci planu lub dokumentacji”, co 
w oczach Komisji usprawiedliwiało rekonstrukcję, a co nie miało 
miejsca np. w przypadku różnorodnego pod względem kształtu archi-
tektonicznego frontu od strony Sprewy, który w swoim pierwotnym 
założeniu nie powstawał na bazie równie homogenicznego projektu. 
W ten sposób zrezygnowano z rekonstrukcji najstarszych elementów 
zamku, mimo że istniały ku temu techniczne warunki oraz znaczny 
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materiał źródłowy. W odniesieniu do podobnego przedsięwzięcia 
związanego z Zamkiem Królewskim w Poznaniu można powiedzieć, 
że byłoby wielkim szczęściem, gdyby zachował się chociażby ułamek 
takiej dokumentacji.

Konflikt pomiędzy rekonstrukcją a nowoczesnością, któremu 
asumpt dały polecenia Komisji oraz decyzja Bundestagu, pojawił się 
ponownie w kontekście dyskusji dotyczącej przyszłego wykorzystania 
powstającego budynku. Według zaproponowanej koncepcji obiekt 
miałby stać się siedzibą Muzeum Etnologicznego oraz Muzeum Sztuki 
Azjatyckiej, będącego częścią zespołu instytucji o nazwie Staatliche 
Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, której zbiory znajdują 
się w oddalonej znacznie od centrum dzielnicy Dahlem. W budynku 
dawnego zamku miały również znaleźć swoje miejsce zbiory nauko-
we Uniwersytetu Humboldtów i specjalny dział Biblioteki Centralnej 
i Kraju Związkowego Berlin [Zentral- und Landesbibliothek Berlin] 
(Schuster 2016; Lehmann 2016). Ideologicznie wszystko to włączone 
zostało do Forum Humboldtów, co miało pokazać, że poszczególne 
zbiory nie tylko otrzymają własną przestrzeń, lecz będą również 
stanowić urodzajne podłoże dla dialogu pomiędzy kulturami świata 
i zostaną zaprezentowane w zupełnie nowej formie, zwróconej ku 
nowej problematyce. W swoich najważniejszych punktach pierwotna 
koncepcja wykorzystania budynku pozostaje aktualna do dziś, od 
czego jedynym wyjątkiem jest fakt, że w roku 2015 Kraj Związkowy 
Berlin wypowiedział udział biblioteki w przedsięwzięciu i postano-
wił w jej miejscu stworzyć wystawę pod nazwą „Welt.Stadt.Berlin”, 
która ma prezentować wielokontekstowy dialog niemieckiej stolicy 
z wielokulturowym światem.

3.2.3. Rekonstrukcja Zamku Berlińskiego

Zgodnie z decyzją Bundestagu należało najpierw wypracować 
koncepcję dotyczącą sposobu finansowania i organizacji całego pro-
jektu oraz przyszłego wykorzystania zamku. W roku 2007 rozpisano 
dwufazowy konkurs architektoniczny, którego zwycięzcą 28 listopada 
2008 roku został jednogłośnie Włoch Franco Stella (por. Schloss Berlin/
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Humboldt-Forum. Realisierungswettbewerb 2009). Jego projekt pozo-
stawał wierny dyrektywom niemieckiego parlamentu, które przewidy-
wały rekonstrukcję barokowych fasad zewnętrznych oraz trzech ścian 
małego dziedzińca. Ponadto Stella zaplanował rekonstrukcję kopuły 
i trzech portali wraz z bramami wjazdowymi na dziedziniec zamkowy. 
W miejsce heterogenicznego frontu od strony Sprewy Stella zapro-
ponował jednorodny blok, który nawiązuje do systemu barokowych 
fasad i przenosi go w nowoczesny raster. Podczas gdy w 2008 roku 
owa część była pomyślana jako dostępny od zewnątrz Belweder, luźno 
powiązany ze wschodnim skrzydłem małego dziedzińca, dziś jest ona 
architektonicznie i funkcjonalnie na stałe powiązana z tym traktem 
(ryc. 10). Również fasady budynku poprzecznego zaprojektowane 
zostały w nowoczesnym stylu. Wyjątkowym elementem zwycięskiego 
projektu jest wprowadzenie drugiego budynku poprzecznego, który 
dzieli dziedziniec wielki na dwie części. Między poprzecznymi blokami 
powstał w ten sposób podłużny, dostępny dla publiczności plac, zwany 
Forum Zamkowym [Schlossforum], rozciągający się między portala-
mi II oraz IV i łączący ze sobą bezpośrednio ogród Lustgarten i Plan 
Zamkowy. Na zachód, w miejscu niegdysiejszego wielkiego dziedzińca, 
powstała przestrzeń o wysokości wszystkich pięter, otoczona z trzech 
stron galeriami i przykryta płaskim szklanym dachem. Projekt Stelli 
przekonał jury, ponieważ z jednej strony zachował logikę barokowej 
budowli, z drugiej wyraźnie oddzielał rekonstrukcję od nowoczesności 
(Haubrich 2012, 67-93, Stella 2013).

W latach 2008-2012 prowadzono rozległe wykopaliska archeolo-
giczne, związane między innymi budową nowej linii metra, która ma 
przebiegać pod Forum Humboldtów. W trakcie tych prac odkryto 
historyczne pomieszczenia piwniczne, które – za wyjątkiem tych 
w południowo-zachodniej części zamku – zostały włączone do pro-
jektu budowy. 12 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod budowę Zamku Berlińskiego/Forum 
Humboldtów. W roku 2015 obchodzono uroczystość zakończenia 
budowy w stanie surowym. W tej chwili trwają dynamiczne prace 
wykończeniowe.

W Berlinie podjęto decyzję o rekonstrukcji częściowej, mimo iż 
przynajmniej na zewnątrz możliwe było przeprowadzenie rekonstruk-
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cji całkowitej. W związku ze szczególnym charakterem architektury 
Schlütera, zakładającym nośne konstrukcje ryzalitów w portalach, 
w których dominują duże otwory, a powierzchnia ścian jest zredu-
kowana do minimum, logice architektonicznej odpowiadałoby zre-
konstruowanie także wewnętrznych ryzalitów w portalach wraz z ich 
traktami wjazdowymi, klatkami schodowymi oraz salami (Hinterkeuser 
2006, 15-26). Częściowo stanie się tak w przypadku dwóch portali 
wzniesionych przez Eosandera (portal II i IV), ponieważ przejmą one 
funkcję pasaży prowadzących przez zamek, jednak nie jest to bynaj-
mniej wystarczające. Przede wszystkich rezygnacja z rekonstrukcji 
barokowej klatki schodowej (ryc. 6), która tworzyła przejście pomiędzy 
wnętrzami zamku a formą jego frontu i przynależała obydwu tym 
sferom, stanowi ogromny deficyt aktualnego planu. Przecież to tutaj 
miała miejsce kontynuacja architektury dziedzińca i w szczególności 
pięcioosiowego ryzalitu, za którego oknami przebiegały schody (ryc. 
2). Uczestnicy specjalistycznej konferencji, która odbyła się w 2010 
roku, sformułowali postulaty w kwestii rekonstrukcji historycznych 
z perspektywy historyków sztuki i przedstawili je w „10 Tezach Willi 
Vigoni”. Odnieśli się w nich także do tego problemu: „Klatki schodowe, 
trakty piesze i portale wewnętrzne są z punktu widzenia specjalistów 
częścią zadania rekonstruktorskiego. Także na górnych kondygnacjach 
powinno się brać pod uwagę historyczną dyspozycję odnośnie zary-
sów i dostępności” (Rettig 2011, 12). Postulaty te zostaną być może 
uwzględnione po otwarciu Forum Humboldtów, jednak ich urzeczy-
wistnieniu przeszkodzić mogą nie tyle koszty z tym związane, lecz 
niezrozumienie ze strony politycznych decydentów. To samo dotyczy 
rekonstrukcji niektórych pomieszczeń wewnętrznych. Jedna z tez 
zakłada: „8) Nie powinno się zamykać możliwości rekonstrukcji waż-
nych ciągów pomieszczeń w rzucie poziomym i przekroju pionowym” 
(ibidem). Teza ta została uwzględniona w realizowanym projekcie.

Mimo iż tezy powstałe przy współudziale fundacji Stiftung Berliner 
Schloss – Humboldtforum (dziś: Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss), która jest głównym inwestorem budowlanym z ramienia 
państwa, sformułowano w sposób ostrożny i powściągliwy, nie zo-
stały uwzględnione we wszystkich swoich punktach. Dotyczy to m.in. 
żądania utrzymania „w dużej mierze zachowanych fundamentów 
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i piwnic” (ibidem 11), które w toku rekonstrukcji zamku Hohenzol-
lernów zostały po części zniszczone.

Głównym założeniem realizowanego przedsięwzięcia jest zatem 
przywrócenie miastu barokowych fasad zamku, co należałoby dokład-
nie przedstawić w osobnym studium. W tym przypadku całkowicie 
i bez zbędnych kompromisów spełnione zostały wysokie wymagania 
narzucone projektowi. Odpowiadająca temu teza ze wspomnianego 
już dokumentu brzmi: „Rekonstrukcje fasad muszą zostać przepro-
wadzone zgodnie z dostępną wiedzą i najwyższymi standardami, 
zachowując możliwie najwyższą jakość i technikę wykonania oraz 
wierność używanych materiałów. Powinno się przy tym unikać re-
dukcji formy [architektonicznej]” (ibidem).

Ocena zachowanych źródeł dotyczących wyglądu omawianego 
elementu architektonicznego, tworzenie planów budowy, a w szcze-
gólności planów rekonstrukcji bogatych zdobień, które pokrywają 
fasady, postępowały w długoletnim procesie, przy zachowaniu jego 
najwyższej jakości (Haubrich 2012, 97–105; Stuhlemmer 2014).

3.2.4. Krytyka Forum Humboldtów

Istotną cechą Forum Humboldtów, wobec której historyk sztuki 
może przyjmować postawę krytyczną, jest fakt, że we wnętrzu budyn-
ku prawie nic nie przypomina o niegdysiejszej rezydencji Hohenzol-
lernów. Brakuje oczywistych nawiązań pomiędzy zewnętrzną formą 
zamku a sposobem wykorzystania jego pomieszczeń. Nie pokuszono 
się nawet o zrekonstruowanie wybranych przestrzeni czy zaprezento-
wania zachowanych przecież elementów wyposażenia dawnej siedzi-
by cesarskiej. Ciekawym pomysłem byłaby rekonstrukcja północnego 
traktu na drugim piętrze, łączącego Szwajcarską Salę, pomieszczenia 
reprezentacyjne według projektu Schlütera, Salę Rycerską, Galerię 
Obrazów i Białą Salę. O tym, że w teoretycznie od lat domkniętym 
koncepcie jeszcze do niedawna istniała swoboda zmiany treści, 
świadczy wymiana biblioteki na muzeum miejskie.

Z jednej strony podejmuje się wielkie starania o wierną i gwa-
rantującą wysoką jakość rekonstrukcję zewnętrznych fasad zamku 
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Hohenzollernów, z drugiej jednak strony nie poddaje się rekonstrukcji 
historycznej klatki schodowej lub przynajmniej jednego pomiesz-
czenia wewnątrz zamku. Z logiki rekonstruowanych barokowych 
fasad wynikałaby konieczność nawiązania do nich również w formie 
i sposobie wykorzystania wnętrz budowli. Czy jest jakikolwiek sens 
w tym, że zgodnie z aktualnym planem wykorzystania zamkowych 
pomieszczeń żadne z setek zachowanych dzieł sztuki, które zdobiły 
niegdyś siedzibę Hohenzollernów, nie będzie stanowiło wyposażenie 
jej rekonstrukcji? Chiński tron cesarski z czasów panowania cesarza 
Kangxi, który należy do zbiorów Muzeum Sztuki Azjatyckiej, zostanie 
wyeksponowany w 2019 roku w Forum Humboldtów. Dziwi jednak 
fakt braku zainteresowania zachowanymi tronami pruskich królów. 
Pozostają one – podobnie jak cała reszta dzieł sztuki pochodząca 
z Zamku Berlińskiego – dalej rozproszone po okolicznych instytucjach. 
Nawet legendarna srebrna zastawa, stworzona w Augsburgu w latach 
1695-1698, która do roku 1939 była wystawiona w Sali Rycerskiej 
(ryc. 9), a dziś znajduje się w zamku w Köpenick, nie powróci do 
rekonstruowanego obiektu.

3.3. Zamek Królewski w Poznaniu

Sytuacja Zamku Królewskiego w Poznaniu była znacząco odmien-
na. Został on zaniedbany już w XVII wieku, a w wieku XIX, gdy możliwe 
byłoby uchwycenie jego kształtu na fotografii, gmach właściwie już nie 
istniał (Warschauer 1910; Linette 1981; Karolczak 2003a; Dolczewski 
2004b; Kondziela 2004 [a]; Sobczak 2013; Zamek Królewski 2014). 
Źródła dokumentujące wcześniejszą formę architektoniczną siedzi-
by Przemysła II zachowały się w szczątkowej formie, pod postacią 
nielicznych grafik i rycin, zawierają ponadto wiele luk. Na podstawie 
badań archeologicznych można wprawdzie potwierdzić „płynne” 
następowanie po sobie kolejnych odsłon budowli, jednak obiekty 
zburzone w 1945 roku, a następnie odbudowane kilka lat później, 
nie miały wiele wspólnego z pierwotnym Zamkiem Królewskim, który 
poruszał fantazję zwolenników jego rekonstrukcji. 
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Całkowicie zburzony na przełomie lat 1950/1951 Zamek Berliński 
jest zatem wspaniale udokumentowany za pomocą licznych fotografii, 
częściowo nawet w kolorze. Do tego dochodzą duże zasoby rycin 
i planów budowlanych, a także bogate zbiory innych akt. Szczegól-
nie zdjęcia oddziałują wyjątkowo efektownie, nie tylko ukazując 
zamek w obrębie przestrzeni miejskiej i tym samym pozwalając 
zwolennikom odbudowy marzyć o przywróceniu niegdysiejszego 
piękna centrum miasta, lecz również stanowiąc istotną podstawę 
skrupulatnej i historycznie wiernej rekonstrukcji, wraz z fragmentami 
rzeźb i pozostałej części architektury wyburzonego zamku, z które-
go zachowało się wiele zbiorów godnych uwagi. Tego wszystkiego 
brakuje w odniesieniu do poznańskiego zamku, a odzwierciedlonych 
na rycinach budynków nikt nie ma zamiaru rekonstruować. Gmach, 
o którego przywróceniu marzą zwolennicy odbudowy, istnieje więc 
jedynie w przekazach, które – w porównaniu do standardów działań 
względem zamku Hohenzollernów w Berlinie – nie pozwalają na 
analogiczne przedsięwzięcie. 

Historia poznańskiego zamku rozpoczęła się w okresie panowania 
księcia Przemysła I (1220-1257), z inicjatywy którego na jednym ze 
wzgórz położonych na zachód od miasta wzniesiono siedzibę wielkopol-
skiej linii Piastów. Przylegała ona do murów miejskich i była chroniona 
przez dodatkowe obwarowania od wschodu, w miejscu, gdzie wzgórze 
ostro spadało w dół. Syn i następca wspomnianego księcia, Przemysł 
II, kontynuował rozbudowę rodowej siedziby, którą ze względu na 
zdobycie przez tego władcę korony królewskiej określa się mianem 
Zamku Królewskiego i której przypisuje się ogólnopolskie znaczenie. 
Niemiecki historyk żydowskiego pochodzenia Adolf Warschauer 
w poetycki sposób wyraził ten fakt, pisząc w 1910 roku: „Ze wszystkich 
budynków miasta Poznania stary zamek jest tym, z którym związane są 
najbogatsze historyczne wspomnienia, a we wnętrzach tej czcigodnej 
budowli wielokrotnie decydowały się losy tego kraju” (ibidem).

Do roku 1300 powierzchnia zamku osiągnęła swoje dzisiejsze 
wymiary. Także archeologiczne badania nie pozostawiają wątpli-
wości co do tego, że oprócz budynku mieszkalnego, położonego 
wzdłuż wzgórza, którego piwnice zachowały się do dzisiaj, do 
kompleksu przynależała wysoka wieża. W związku z przedwczesną 
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śmiercią Przemysła II i ostatecznym przeniesieniem polskiej stolicy 
do Krakowa w czasach panowania Władysława Łokietka poznański 
zamek stracił funkcję rezydencji królewskiej, mimo iż kolejni władcy 
korzystali z budowli. Od tego momentu zamek stał się siedzibą wiel-
kopolskiego starosty generalnego, Sądu Najwyższego oraz archiwum 
ksiąg grodzkich (ibidem). Także ze względu na tę funkcję zachowane 
budynki były w późniejszych czasach wielokrotnie modernizowa-
ne. Odpowiedzialne za kolejne przeobrażenia zabudowań Góry 
Przemysła były również zniszczenia, którym zamek ulegał w trakcie 
swojej historii, jak np. w latach 1382-1385 podczas wojny domowej 
w Wielkopolsce pomiędzy Grzymalitami a Nałęczami i w roku 1536 
podczas wielkiego pożaru miasta (Warschauer 1910, 380; Koralczak 
2003a, 8–11; Sobczak 2013, 50–55).

W ten sposób zarówno wieża jak i przyłączone do niej od północy 
budynki wielokrotnie zmieniały swoją formę, co niestety nie zostało 
udokumentowane za pomocą godnych zaufania źródeł ikonograficz-
nych. W roku 1981 Eugeniusz Linette przedstawił projekty rekon-
strukcji zamku w formie nawiązującej do układu architektonicznego 
z ok. 1300 roku, pierwszej połowy XVI wieku oraz kilku dziesięcioleci 
przed i po roku 1600 (Linette 1981, ryc. 45-47; Karolczak 2003a, 
8-11, ryc. 1-3). Zgodnie z nimi budynek rósł sukcesywnie i osiągnął 
w końcu trzy piętra, przy czym podłużna bryła pokryta była cztere-
ma poprzecznymi dachami dwuspadowymi ze stromymi ozdobnymi 
szczytami. Taki kształt bryły zamku zachował się na wybranych pa-
noramach Poznania z XVII wieku. Najwcześniejsze przedstawienia 
poznańskiej rezydencji królewskiej, które można uznać za pewne, 
pochodzą dopiero z XIX wieku, czyli z okresu, w którym zabudowania 
miały już niewiele wspólnego z pierwotnymi założeniami. W braku 
źródeł tkwi sedno problematyki rekonstrukcji poznańskiego zamku 
i związanych z nią debat.

Spośród wszystkich zachowanych wizerunków gmachu najdokład-
niejszym jest opublikowana w 1618 roku weduta z atlasu miejskiego 
autorstwa Georga Brauna i Fransa Hogenberga (ryc. 11). W momencie 
publikacji atlasu odzwierciedlona na rycinie wieża już niestety nie 
istniała, a mały wolnostojący budynek w zachodniej części, który po-
wstał jako donżon (baszta spełniająca funkcje mieszkalne), a później 
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służył jako królewska kuchnia, został zachowany w szczątkowej wersji. 
Rycina ta jest najważniejszym zachowanym źródłem, stanowiącym 
podstawę rekonstrukcji zamku, nawet jeśli w kontekście szczegółów 
budowlanych posiada niewielką siłę wyrazu. Wyraźnie rozpoznać 
można jednak schodkowe szczyty zadaszeń, które - jak się przyjmuje 
- powstały w trakcie późniejszego remontu, zastępując gładkie skosy 
pierwotnych szczytów. Twórcy rekonstrukcji byli zatem skazani na 
przypuszczenia, co można było zauważyć w pojawiających się od 
połowy ubiegłego wieku projektach odbudowy oraz w trakcie kon-
kursu w roku 2003, podczas którego zalecano równie silnie strome, 
trójkątne szczyty, jak i szczyty schodkowe czy okrągłe.

Niestety nawet uchwycony przez Brauna i Hogenberga kształt 
zamku nie zachował się, gdyż ten ucierpiał znacznie podczas dwóch 
wojen północnych, czyli podczas potopu szwedzkiego (1655-1660) 
oraz wielkiej wojny północnej (1700-1721), stając się miejscem po-
tyczek pomiędzy Szwedami, Polakami i Sasami (Warschauer 1910, 
383; Karolczak 2003a, 14–19; Dolczewski 2004b, 33-38). Nie wiemy 
jak wyglądał zamek po tych wydarzeniach, gdyż po raz kolejny bra-
kuje materiałów źródłowych. Jednak z pewnością można zgodzić się 
z Adolfem Warschauerem, który pisał: „Stary zamek piastowski był 
ruiną, gdy wojna chyliła się ku końcowi” (Warschauer 1910, 383).

W następnych dziesięcioleciach prawdopodobnie nie podjęto 
żadnych prac naprawczych. Dopiero w roku 1783 hrabia Kazimierz 
Raczyński (1739–1824), ówczesny starosta generalny Wielkopolski, 
rozpoczął zasadniczą odnowę przynajmniej części zamku. O tym 
działaniu świadczy zachowana do dzisiaj, oryginalna kamienna tablica 
(Warschauer 1910, 383; Sobczak 2013, 64 i n.; Karolczak 2003a, 19; 
Dolczewski 2004b, 42 i n.; Sobczak 2013, 64 i n.). W północnej części 
dawnego budynku mieszkalnego powstała wtedy według projektu 
Antoniego Höhne (1745–1795) prawie całkowicie nowa budowla 
w prostej wczesnoklasycystycznej formie, przy czym stare mury 
zostały z nią zintegrowane tak dalece, jak było to możliwe. Budynek 
ten istnieje do dziś (ryc. 12).

Znajdujące się po wschodniej stronie gmachu wzniesionego przez 
Raczyńskiego ruiny dawnego zamku postanowiono początkowo za-
chować. Sytuacja uległa zmianie po drugim rozbiorze Polski w 1793 
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roku, gdy Poznań znalazł się w granicach Prus, a nowe władze podjęły 
decyzję o budowie nowego obiektu w południowej części wzgórza 
(Karolczak 2003a, 20–25; Sobczak 2013, 65–67). W swojej formie 
budynek ten nie odróżniał się zbytnio od wcześniejszego, wybudo-
wanego w roku 1783, był jedynie nieco niższy i bardziej funkcjonalny 
(ryc. 13). Elegancki dach mansardowy został zastąpiony dachem czte-
rospadowym, poza tym środkowy ryzalit, ukoronowany klasycznym 
tympanonem, nie znalazł już swego odzwierciedlenia. Kolejny wolno-
stojący budynek powstał jednocześnie w północnym krańcu terenu, 
a dokładnie w miejscu, w którym niegdyś znajdowały się królewska 
kuchnia i średniowieczna baszta. Cały teren, któremu tym samym 
nadano imponującą formę, został przekazany jako siedziba najwyższe-
go urzędu sądowego i w dalszym ciągu pozostawał archiwum grodzkim 
(Warschauer 1910, 383). W roku 1884 umieszczono tam archiwum 
państwowe, które pozostało w tym miejscu aż to roku 1939 (ibidem; 
Sobczak, 67–69). Wówczas o dawnym zamku Piastów przypominał 
już tylko rozkład budynków i stary, okrągły mur od wschodniej strony 
wzgórza, przy czym nadużyciem byłoby twierdzenie, jakoby zamazanie 
pamięci o gmachu było zamiarem czy intencją władz pruskich. Konty-
nuowały one raczej rewitalizację Wzgórza Zamkowego w stylu, który 
w roku 1783 zapoczątkował Kazimierz Raczyński. Dopiera ta forma 
zamku jest wystarczająco dobrze udokumentowana w zachowanych 
źródłach. Stary zamek piastowski, który pobudza fantazję zwolenników 
rekonstrukcji, nie zachował się do czasów fotografii.

Dynamika wydarzeń historycznych doprowadziła do tego, że 
kształt zamku uległ zmianie po raz kolejny. Zabudowania Wzgórza 
Zamkowego prawdopodobnie nie uległy przeobrażeniom po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i pozbyciu się przez 
Poznań niemieckiego zwierzchnictwa. Dopiero w styczniu i lutym 
1945 roku, podczas bitwy o Poznań, budynki na wzgórzu zostały 
zniszczone i przetrwały wojnę jedynie pod postacią ruin (Karolczak 
2003a, 26–30; Sobczak 2013, 70 i n.). Pojawiło się wówczas pytanie 
o to, co należy zrobić z pozostałościami niegdysiejszego zamku (ryc. 
14). W dyskusjach dotyczących tej kwestii ważną rolę odgrywała 
problematyka narodowa. Budynek wzniesiony przez Raczyńskiego 
w 1783 roku był niewiele mniej zniszczony niż powstałe kilka lat po 
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nim budowle pruskie. Jednak to ich ruiny zostały w końcu w roku 
1949 całkowicie usunięte, z wyjątkiem piwnic, które pochodziły jesz-
cze z czasów średniowiecza. Budynek Raczyńskiego został natomiast 
w latach 1959-1964 odbudowany, aby służyć jako siedziba Muzeum 
Sztuk Użytkowych. Odbudowany został również przyległy do niego 
prostokątny budynek, zajmujący teren dawnej kuchni królewskiej 
Wprawdzie powstał on za czasów pruskich, jednak niewielki rozmiar 
zniszczeń, jakim uległ podczas wojny, sprawiał, że jego rozbiórka 
byłaby niedorzeczna.

Poprzez wyburzenie „pruskiej” części zabudowy w roku 1949 
powstała na Wzgórzu Zamkowym luka, dlatego też natychmiast 
pojawiły się pierwsze plany zagospodarowania tej wyrwy poprzez 
odbudowę piastowskiego zamku (Grabski 2003; Sobczak 2013, 74 
i n.; Kondziela 2004, 46 i n.). Co ciekawe już wówczas proponowa-
no rozwiązania przyjęte do realizacji w 2003 roku. Architekt Feliks 
Rychlicki przedstawił wtedy wiele projektów, które zakładały rekon-
strukcję zarówno budynku mieszkalnego, jak i przyległej do niego od 
strony południowej wieży (Grabski 2003, 31 i n., ryc. 1–3). Projekty 
te zakładały wariacje na temat formy szczytów dachowych i wieży 
oraz jej zwieńczenia. Uwidoczniło to fakt, iż nie posiadamy pewnych 
informacji dotyczących szczegółów architektonicznego kształtu zam-
ku. Podobne spektrum możliwych historycznych rozwiązań znalazło 
się w projektach przedłożonych do konkursu w roku 2002. 

Świadomość niedostatecznego charakteru zachowanych wize-
runków zamku była szczególnie widoczna w projekcie Zbigniewa 
Zielińskiego z 1949 roku, który ostatecznie nie doczekał się realizacji 
(Grabski 2003, 32, ryc. 4). Uwzględniał on bowiem fakt, że Skrzydło 
Raczyńskiego i zamek Piastów nigdy nie istniały obok siebie, lecz 
następowały po sobie. Zieliński wyciągnął z tego radykalny wniosek 
i zalecił rozbiórkę budynku Raczyńskiego, a na tak powstałej wolnej 
przestrzeni zamierzał zrekonstruować zamek w jego pierwotnych 
wymiarach. Dziś zamek znajduje się w stanie hybrydowym, którego 
chciał uniknąć Zieliński. Gmach, który wzniesiono na Górze Zamko-
wej, nigdy nie istniał w obecnej formie, jednak z powodów konser-
watorskich usunięcie zachowanego budynku Raczyńskiego byłoby 
niemożliwie, być może nawet bardziej niż w roku 1949. Z drugiej 
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strony w latach sześćdziesiątych XX wieku powstało wiele koncepcji, 
które zakładały nie tyle rekonstrukcję piastowskiego zamku, co stwo-
rzenie w jego miejscu nowoczesnej parafrazy upamiętniającej dawne 
zabudowania (Grabski 2003; Kondziela 2004, 47–51). Tego rodzaju 
rozwiązania proponowano również podczas konkursu w 2003 roku, 
jednak w wielu przypadkach preferowano formy łączące architek-
turę historyczno-rekonstrukcyjną i współczesną (por. Grygorowicz/
Kondziela 2004).

Dopiero przy uwzględnieniu perspektywy historycznej, projekt 
Witolda Milewskiego, który ostatecznie został uznany za zwycięski 
i doczekał się realizacji w latach 2010-2014, staje się zrozumiały 
(ryc. 15) (Karolczak 2003b, 20–25; Mielewczyk 2014). Niemożliwe 
było tu zastosowanie kryteriów, które kierują rekonstrukcją Zam-
ku Berlińskiego. Zachowany materiał źródłowy, tak szczątkowy 
w porównaniu z Berlinem, nie pozwalał na dokładną rekonstrukcję 
fasad. Nawet źródła ukazujące renesansowy kształt zamku (ryc. 3) 
są o wiele lepsze i precyzyjniejsze od tych, które mieli do dyspozycji 
poznańscy rekonstruktorzy. Wprawdzie istnienie wieży i budynku 
mieszkalnego odpowiada pierwotnym założeniom architektonicznym 
siedziby Przemysła II, jednak elementy wykończeniowe i zdobienia, 
takie jak wysunięta do przodu loggia, opierają się w znacznej mierze 
na spekulacjach.

Kończąc rozważania zawarte w tej części należy zwrócić uwagę 
na pewną sprzeczność. W Poznaniu przeważyła chęć pełnej rekon-
strukcji zamku, dotycząca również jego wnętrz, które starano się 
wykreować zachowując historyczną atmosferę poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie klatki schodowej czy sklepień najniższej kondy-
gnacji gmachu. Dokonano jej pomimo tego, że materiał źródłowy 
był dalece niewystarczający, co zmuszało twórców do opierania się 
na hipotezach i rozwiązaniach analogicznych. W Berlinie natomiast 
zabrakło politycznej woli: mimo że istnieje obszerny zbiór źródeł, 
dokumentujących zewnętrzną i wewnętrzną formę zamku, podjęto 
decyzję o zaledwie częściowej rekonstrukcji. Skoncentrowano się na 
przywróceniu miastu słynnych barokowych fasach dawnej siedziby 
Hohenzollernów, zaniechawszy jednak podobnych starań w przypad-
ku wyposażenia zamkowych pomieszczeń.
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4. Polskie i niemieckie dyskusje dotyczące 
od/budowy zamków w zwierciadle prasy

4.1. Debata, która się prawie nie odbyła. Zamek 
Królewski w Poznaniu w polskiej prasie (Łukasz 
Skoczylas)

Badania prasowych reakcji na od/budowę Zamku Królewskiego 
w Poznaniu zostały przeprowadzone za pomocą metody analizy treści. 
Jest to metoda niereaktywna, w której badacz skupia swoją uwagę na 
danych zastanych, nie wpływając w żaden sposób na ich wytwórców. 
Z jednej strony nie istnieje więc możliwość uściślenia poruszanych 
kwestii, z drugiej zaś możliwe jest sprawdzenie tego, co realnie po-
jawia się w dyskursie, bez wpływu opinii lub przekonań, które nie są 
publicznie wyrażane. Rola dziennikarzy w procesach pamięciowych 
jest wyjątkowo istotna, gdyż pełnią oni rolę przekazicieli pamięci 
pomiędzy jej liderami (osobami zaangażowanymi w propagowanie 
pewnych treści pamięciowych, zarządzanie nośnikami pamięci itp.) 
a jej odbiorcami (osobami niezaangażowanymi w procesy pamięciowe 
w sposób aktywny) (Skoczylas 2014b). Autorzy tekstów prasowych 
pośredniczą zatem w relacji pomiędzy osobami wpływającymi na 
nośniki pamięci w mieście (w analizowanym tu przypadku: na implant 
pamięci społecznej) a jego mieszkańcami i turystami. To w znacznej 
mierze od dziennikarzy zależy, w jaki sposób intencje i motywy lide-
rów pamięci zostaną przedstawione opinii publicznej. Ich rola wzra-
sta w sytuacji, gdy dochodzi do sporu pomiędzy liderami pamięci. 
Dotyczy to nie tylko warstwy treściowej zamieszczanych w mediach 
materiałów, ale również tego, komu oddaje się w nich głos i o jakich 
elementach sporu informuje się odbiorców.

Do analizy poruszanej problematyki, zgodnie z założeniami projek-
tu, wybrano dwa periodyki: regionalny dodatek do największej gazety 
ogólnopolskiej z segmentu tzw. quality press - „Gazeta Wyborcza” - 
oraz największą gazetę regionalną w Poznaniu -„Głos Wielkopolski”.
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Pierwszy z nich był w 2016 roku najlepiej sprzedającą się ogól-
nopolską gazetą codzienną wśród quality press i drugą w ogóle, po 
tabloidowym „Fakcie”. Jej średnia sprzedaż wyniosła 140 662 egzem-
plarze, przy czym sprzedaż „Faktu” wynosiła 281 242; trzecie miejsce 
pod względem sprzedaży zajmuje także tabloidowy „Super Express” 
ze średnią sprzedażą 138 069 egzemplarzy. Głównym konkurentem 
„Gazety Wyborczej” na rynku quality press jest „Rzeczpospolita”, 
która w 2016 roku osiągnęła średnią sprzedaż 54 096 egzemplarzy 
(Kurdupski 2016). Warto przypomnieć, że „Gazeta Wyborcza” powsta-
ła w 1989 roku na podstawie ustaleń Okrągłego Stołu jako oficjalny 
organ prasowy Komitetu Wyborczego „Solidarność”, z czasem jednak 
popadła w konflikt z organizacją i przestała mieć z nią jakiekolwiek 
oficjalne związki. Jest czasopismem silnie zaangażowanym w życie 
polityczne kraju, przy okazji wyborów wskazywany jest faworyt re-
dakcji, a wiele zawartych w nim artykułów ujawniało opinii publicznej 
nieprawidłowości w działaniach instytucji państwowych. „Gazeta 
Wyborcza” prezentuje światopogląd liberalny, w kwestiach ekono-
micznych znacznie bardziej zniuansowany niż w sprawach związanych 
z obyczajowością. Zdecydowanie opowiada się za ścisłym rozdziałem 
państwa od Kościoła oraz sprzeciwia się wszelkim przejawom rasizmu, 
ksenofobii czy homofobii. Wydawcą periodyku jest spółka Agora SA 
z siedzibą w Warszawie.

„Głos Wielkopolski” zajął w 2016 roku trzecie miejsce w Polsce 
pod względem sprzedaży wśród gazet codziennych o regionalnym 
zasięgu, a jego sprzedaż wynosiła średnio 26 509 egzemplarzy. Drugie 
miejsce w tym zestawieniu zajął „Dziennik Zachodni” (średnio 33 957 
sprzedanych egzemplarzy), który wydawany jest w Sosnowcu i obej-
muje swoim zasięgiem obszar Górnego Śląska. Najchętniej czytaną 
gazetą tego typu była natomiast wydawana w Bydgoszczy „Gazeta 
Pomorska” (średnio 36 870 sprzedanych egzemplarzy) (Gazeta… 
2016). „Głos Wielkopolski” ukazuje się od 1945 roku. Przez lata współ-
egzystował w sprzedaży regionalnej z „Gazetą Poznańską”, będącą 
w czasach PRL-u oficjalnym organem partii komunistycznej. W 2006 
roku wchłonął ten tytuł, stając się jedyną codzienną gazetą regionalną 
obejmującą swoim zasięgiem całą Wielkopolskę. „Głos Wielkopolski” 
ma opinię dziennika konserwatywnego, choć w ostatnich latach nie 
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angażuje się w spory światopoglądowe. Jego wydawcą jest firma 
Polska Press, będąca częścią koncernu Verlagsgruppe Passau GmbH 
z siedzibą w Pasawie (Niemcy).

Ze względu na bardzo długi proces od/budowy poznańskiego 
zamku, który trwał w zasadzie od zakończenia II wojny światowej, 
analizę reakcji prasowych na przedsięwzięcie poddano pewnym 
ograniczeniom czasowo-tematycznym. Skupiono się na artykułach 
towarzyszących ważnym momentom związanym z inwestycją, które 
określić można „kamieniami milowymi” procesu fizycznego wzno-
szenia implantu pamięci, a jednocześnie wydarzeniami węzłowymi 
dla debaty o nim. To one były pretekstem do wyrażania najbardziej 
skrajnych opinii, do pojawiania się materiałów medialnych oraz do 
prezentowania odbiorcom pamięci działań i motywów jej liderów. 
Kryterium doboru tekstów miało zatem charakter dualistyczny, te-
matyczno-temporalny. Do analizy wybrano następujące wydarzenia 
węzłowe:
•	 powstanie Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 

(21 kwietnia 2002 roku),
•	 rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na projekt od/budo-

wanego zamku (12 maja 2003 roku),
•	 wydanie przez prezydenta Poznania pozwolenia na budowę (5 lip-

ca 2008 roku),
•	 rozpoczęcie prac (20 grudnia 2010 roku),
•	 rozwiązanie komitetu od/budowy wynikające z zakończenia re-

alizacji inwestycji (16 grudnia 2015 roku).
Pod uwagę brano teksty opublikowane w prasie trzy miesiące 

przed oraz trzy miesiące po danym wydarzeniu.
Warto podkreślić, że analizie poddano artykuły, które dotyczyły 

bezpośrednio od/budowy zamku, pomijając przy tym te, opisujące 
Górę Przemysła w kontekstach niezwiązanych z inwestycją. Nie-
brane pod uwagę teksty dotyczyły w głównej mierze znajdującego 
się obok zamku kościoła zakonu franciszkanów i wydarzeń z nim 
związanych: licznych koncertów muzyki klasycznej organizowanych 
w jego wnętrzach, peregrynacji świętego obrazu oraz wystawienia 
w przylegających do kościoła pomieszczeniach makiety dawnego Po-
znania. Góra Przemysła pojawiała się także w skargach mieszkańców, 



84

radnych i aktywistów miejskich, którzy zwracali uwagę na panujący 
tam nieporządek, spożywanie alkoholu i nieobyczajne zachowania, 
jakich dopuszczała się w tych okolicach młodzież. W 2003 roku góra 
zamkowa wygrała drugą edycję plebiscytu na najbardziej magiczne 
miejsce w mieście (w pierwszej zwyciężył Stary Rynek).

4.1.1. Powstanie Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu

Poznański dodatek „Gazety Wyborczej” w ogóle nie poinformował 
o powstaniu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. 
W pierwszym z badanych okresów pojawia się on tylko w krótkiej 
notatce z lipca, dotyczącej spotkania komitetu z prezydentem 
miasta (Zapowiedzi… 2002). Kwestia realizacji inwestycji w okresie 
formowania się wspomnianej organizacji poruszana była tylko dwu-
krotnie (raz wprost, za drugim w kontekście zagospodarowania Góry 
Przemysła), przy czym odbywało się to za pośrednictwem tekstów 
o nieco odmiennej tematyce (były to sylwetki nowego poznańskiego 
konserwatora zabytków oraz byłego architekta miejskiego) (Lamęcka 
2002, W dobrym… 2002).

„Głos Wielkopolski” aż dwukrotnie informował o planach założe-
nia komitetu na kilka dni przed jego powstaniem – najpierw w krótkiej 
notce (Kto… 2002), później zaś w obszerniejszym artykule historycz-
nym (Plenzler 2002). Większą część pierwszego tekstu poświęcono 
wypowiedzi szefa jednej z organizacji zajmującej się dbaniem o po-
znańskie zabytki, który założenie stowarzyszenia uznał za naturalną 
konsekwencję zakończenia rozbudowy Muzeum Narodowego w 2001 
roku, wskazując przy tym, że od/budowa zamku to kolejne ważne 
zadanie stojące przed muzeum i wszystkimi poznaniakami (Kto… 
2002). Dzień po powołaniu komitetu pojawił się natomiast artykuł, 
opisujący jego planowaną strukturę i działalność. Kilka miesięcy 
później „Głos…” przypomniał, że już wcześniej pojawiała się na jego 
łamach tematyka planowanej inwestycji. Tekst przyozdobiono grafiką 
Henryka Kota, przedstawiającą widok na Górę Przemysła z początku 
XX wieku, oraz dodano do niego życzenia powodzenia dla komitetu 
wraz z wezwaniem, aby wiążące decyzje związane z projektem pod-
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jęto w 750. rocznicę lokacji miasta, czyli w 2003 roku (Poznaniacy… 
2002).

4.1.2. Konkurs na projekt od/budowy

Najwięcej tekstów poświęconych od/budowie Zamku Królewskiego 
opublikowano w „…Wyborczej” w okresie związanym z ogłoszeniem 
i rozstrzygnięciem konkursu na projekt architektoniczny nowego 
obiektu. Redakcja gazety zachęcała do dyskusji na temat samej idei, 
a także ewentualnej formy, jaką miałaby ona przyjąć. Skutkowało 
to pojawieniem się na łamach periodyku wielu listów od znanych 
w mieście specjalistów, ale również od „zwykłych” poznaniaków, 
którzy chcieli wyrazić swoją opinię na poruszany temat. Kolejne etapy 
konkursu, a także liczne kontrowersje z nim związane (opisane sze-
rzej w rozdziale poświęconym historii zamku i jego od/budowy) były 
często opisywane przez dziennikarzy „Wyborczej” oraz analizowane 
w redakcyjnych komentarzach. W artykułach znaleźć można również 
liczne opisy publicznych spotkań i dyskusji poświęconych pomysłowi 
od/budowy zamku.

Rozstrzygnięcie konkursu, który wyłonił przyjęty do realizacji 
projekt gmachu, stanowiło cezurę czasową w tym sensie, że przed 
tym wydarzeniem pojawiały się głosy osób mających nadzieję na 
kompromisowe rozwiązanie podstawowego sporu dotyczącego 
formy od/budowanego zamku (współczesnej bądź historyzującej). 
Duże nadzieje pokładano w inwencji architektów, choć pojawiały się 
krytyczne komentarze względem ograniczających ją zasad konkursu. 
Po wyłonieniu zwycięskiej propozycji część gorących zwolenników 
idei od/budowy zamku stała się przeciwnikami procesu tworzenia im-
plantu pamięci. Apelowali oni o zorganizowanie konkursu ponownie, 
przy czym tym razem decyzję mieliby podejmować specjaliści spoza 
Poznania (Czekalski 2003, Kolbuszewska 2003a), lub pozostawienie tej 
kwestii do rozstrzygnięcia kolejnym pokoleniom (Skibiński 2003).

Krytyka założeń konkursowych wynikała głównie z przekonania 
o ich zbyt restrykcyjnym charakterze, który bardzo mocno ingerował 
w twórczy proces projektowania nowego gmachu Czekalski 2003). 
Zwracano uwagę, że wymuszają one pojawienie się na Górze Prze-
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mysła budynku – przynajmniej w jakimś stopniu – historyzującego, 
a także że oparte zostały na bardzo wątłych i niepewnych przekazach 
ikonograficznych. Apelowano o rozszerzenie zakresu konkursu w wy-
miarze czasowym (aby na przysyłanie prac dano uczestnikom więcej 
czasu) (Hildebrandt 2003) oraz urbanistycznym (aby włączyć do niego 
kwestię całościowej rewitalizacji wzgórza lub odtworzenia całego 
kompleksu zamkowego, z dodatkowymi wieżami i podwyższonymi 
murami) (Jakimowicz 2003). Po zakończeniu procesu wyboru zwy-
cięskiej propozycji pojawiła się krytyka związana z jego przebiegiem 
(szczególnie z kilkukrotnym głosowaniem nad przyjętym do realizacji 
projektem), prowadząca do formułowania zarzutów o ustawienie 
konkursu (Kolbuszewska 2003c). Jedna z dziennikarek żaliła się z kolei, 
że zwolennicy idei od/budowy zamku zarzucili jej czerpanie korzyści 
ze wspierania jednego ze zgłoszonych pomysłów (Kolbuszewska 
2003b). Zwracano także uwagę na brak satysfakcjonującej dyskusji 
poprzedzającej konkurs; wzywano do przeprowadzenia szerszych 
badań archeologicznych na wzgórzu (Hildebrandt 2003); pisano 
o tym, że komitet od/budowy jest ciałem szerzej nieznanym (Męczyń-
ska/Dybalski 2003); domagano się oceny prac konkursowych przez 
jury reprezentujące ogół poznaniaków (Wędrychowicz 2003), a nie 
tylko urzędników i architektów, których głównymi osiągnięciami są 
powszechnie krytykowane modernistyczne budynki mieszkalne (Hil-
debrandt 2003. Pojawiły się również trzy propozycje wykorzystania 
wnętrz zamku: jako sale ekspozycyjne Muzeum Sztuk Użytkowych, 
przestrzenie reprezentacyjne dla władz samorządowych na szcze-
blu wojewódzkim (Lamęcka 2003a; Dolczewski 2003) lub dla władz 
centralnych (Wiesiołowski 2003) oraz jako siedziby poznańskiego 
oddziału Muzeum Europejskiego, którego powstanie – wraz z liczny-
mi oddziałami w całej Unii Europejskiej – postulowano (Andrałojć/
Andrałojć 2003).

Zdecydowanie bardziej rozbudowana była argumentacja związana 
z krytyką zwycięskiego projektu oraz działań komitetu. Stosunkowo 
jednowymiarowe były argumenty lingwistyczne (związane ze znacze-
niem słów „rekonstrukcja” i „odbudowa”, które mają nie oddawać 
istoty przedsięwzięcia) (Jakimowicz 2003; Lamęcka 2003b) oraz 
turystyczne (opierające się na przekonaniu, że turyści przyjeżdżają 
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oglądać autentyczne zabytki, a jeśli zależy im na obiektach nowych, 
to tylko tych charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami 
architektonicznymi i współczesną estetyką) (Kolbuszewska 2003d). 
Kwestią bardziej złożoną były natomiast odniesienia historyczne, 
konserwatorskie oraz finansowe. Najbardziej zróżnicowanymi ar-
gumentami posługiwano się w tekstach, w których odnoszono się 
do sfery tożsamościowej Poznania i jego mieszkańców, próbujących 
udowodnić, że implant pamięci nie spełnia ich aspiracji.

Odnosząc się do pozytywistycznie rozumianej historii, zarzucano 
zwolennikom od/budowy, że zbyt mocno podkreślają znaczenie krót-
kich rządów Przemysła II, a nowy obiekt zaburza współczesny wygląd 
tkanki miejskiej Poznania, powstały w wyniku długotrwałego procesu 
dziejowego (Kolbuszewska 2003d). Zwracano przy tym szczególną 
uwagę na fakt, że górujący nad miastem zamek oddawał potęgę pana 
feudalnego (Jakimowicz 2003) i nie pasuje do ośrodka funkcjonują-
cego w kraju o ustroju demokratycznym (Ratajczak 2003). 

W publikacjach krytycznych wobec od/budowy dokładnie roz-
patrywano kwestie konserwatorskie. Analizowano przy tym normy 
konserwatorskie i stopień, w jakim prace konkursowe spełniają ich 
wymagania. Zwycięski projekt uznawano z jednej strony za fałszer-
stwo historyczne, bowiem zamek w proponowanej formie nigdy nie 
istniał, z drugiej za połączenie pomysłów zaczerpniętych z innych 
obiektów, pochodzących z bardzo wielu odmiennych regionów 
(Męczyńska/Dybalski 2003). Zwracano uwagę, że idea od/budowy 
zamku w duchu historyzującym jest charakterystyczna dla dziewięt-
nastowiecznego sposobu myślenia, w jednym z tekstów pojawiło się 
nawet porównanie zaprojektowanej wieży Zamku Królewskiego do 
analogicznego elementu pochodzącego z XX wieku Zamku Cesar-
skiego (Raszka 2003), który wzniesiony został w stylu eklektycznym 
z dominacją stylu neoromańskiego. Jednocześnie wymieniano liczne 
przykłady realizacji tego typu obiektów, w których nowoczesne formy 
architektoniczne z powodzeniem wkomponowano w zabytkowe oto-
czenie, takich jak: zamek Castelvecchio w Weronie, ratusz w Gryfowie 
Śląskim, Muzeum Żydowskie i Reichstag w Berlinie, zamek-ratusz 
w Bensbergu, muzeum Manggha w Krakowie, Muzeum Guggenheima 
w Bilbao, Luwr w Paryżu, a także inne nowoczesne przedsięwzięcia 
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w Londynie, Norwich i Groningen (Buś/Ignaczak/Kubiak 2003; Ratajczak 
2003; Hildebrandt 2003; Skibiński 2003; Wędrychowicz 2003). Co szcze-
gólnie ciekawe w kontekście niniejszego projektu badawczego, w jednej 
z publikacji powołano się na przykład toczonej w Berlinie dyskusji, do-
tyczącej od/budowy tamtejszego zamku, wyrażając przekonanie, że 
ostatecznie zostanie ona zrealizowana według niehistoryzującego 
projektu (Ratajczak 2003). Zwrócono także uwagę na zniszczony 
w zamachach terrorystycznych nowojorski kompleks World Trade 
Center, który zdecydowano się odbudować według nowej koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej (Buś/Ignaczak/Kubiak 2003). Przy-
taczaniu argumentów natury konserwatorskiej towarzyszyła krytyka 
zwycięskiego projektu jako ingerującego w relikty autentycznego 
zamku, oraz wezwanie do wybudowania zamiast niego obiektu muze-
alnego, umożliwiającego turystom ich oglądanie (Skibiński 2003).

Opinie sceptyczne opierające się na argumentach finansowych 
skupiały się wokół wydatkowania pieniędzy publicznych na od/budo-
wę zamku oraz na adekwatności działań komitetu wobec prawnych 
uwarunkowań posługiwania się środkami publicznymi. W pierwszej 
z wymienionych wyżej kwestii zwracano uwagę na inne potrzeby 
mieszkańców miasta oraz na potrzebę podjęcia natychmiastowych 
prac konserwatorskich przy autentycznych zabytkach. W drugiej zaś 
krytykowano sposób przeprowadzenia konkursu, przede wszystkim 
kwestię powtarzanych głosowań nad zwycięskim projektem. Gazeta 
zwróciła się nawet w tej sprawie z prośbą o opinię do Urzędu Zamó-
wień Publicznych (Kolbuszewska 2003b; Kolbuszewska 2003f).

Teksty prezentujące argumenty przeciwko od/budowie, opierające 
się na jej nieadekwatności w stosunku do tożsamości poznaniaków 
i ich aspiracji, były wyjątkowo zróżnicowane. Zwracano w nich uwa-
gę na szereg kwestii związanych ze stereotypowym postrzeganiem 
poznaniaków przez samych siebie. Uznawano, że na Górze Przemysła 
powinien stanąć budynek w stylu architektonicznym charakterystycz-
nym dla współczesności, ponieważ podniesie to prestiż miasta (Wę-
drychowicz 2003). Z jednej strony twierdzono, że dobra współczesna 
architektura spełniać będzie stołeczne ambicje poznaniaków, którzy 
bardzo pielęgnują pamięć o okresie, w którym ich miasto było siedzi-
bą władcy (Buś, Ignaczak, Kubiak 2003). Z drugiej strony apelowano, 
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aby nie iść drogą Warszawy, która swój Zamek Królewski odbudowała. 
Wskazywano przy tym na fakt, że Poznań ma Zamek Cesarski, który 
jest całkowicie autentycznym zabytkiem i wyróżnia Poznań na tle 
Warszawy czy Krakowa. Apelowano także, aby wypełniać dziedzic-
two budowniczego zamku, księcia Przemysła I, który – decydując się 
na jego wzniesienie – podjął decyzję na wskroś nowoczesną jak na 
realia XIII wieku. Teraz, idąc za jego przykładem, również należałoby 
wznieść na wzgórzu obiekt, będący emanacją obecnych poglądów na 
architekturę i służący zaspokojeniu współczesnych potrzeb miasta.

Wśród tekstów opublikowanych w analizowanym okresie zwią-
zanym z konkursem na projekt architektoniczny od/budowanego 
zamku, występowały także takie, w których wyrażano poparcie dla 
wytycznych konkursowych oraz dla zwycięskiego projektu. Zwracano 
w nich uwagę na fakt, że implant pamięci będzie uzupełniał istnie-
jącą zabudowę, nie wywołując szoku u jej obserwatorów (Czarnecki 
2003. Nowoczesne rozwiązania uznawano za wielką niewiadomą, 
która może wprawdzie przynieść pozytywną zmianę w tkance urba-
nistycznej, jednak może również stanowić negatywną ingerencję w tą 
przestrzeń (Milewski 2003). Historyzujący obiekt jest bezpieczny, 
a jego społeczny odbiór łatwiejszy do przewidzenia. W tym kontek-
ście pojawiały się odwołania do nieudanych przedsięwzięć, które 
wprowadziły nowoczesną architekturę do zabytkowego otoczenia, 
głównie do zabudowy centralnej części Starego Rynku (budynki tzw. 
Arsenału i Biura Wystaw Artystycznych) oraz do okolic Alei Karola 
Marcinkowskiego (nowe skrzydło Muzeum Narodowego) (Wielkopol-
ska… 2003). Warto przypomnieć, że ostatni z wymienionych obiektów 
zawdzięcza swoją kontrowersyjną formę idei odsłonięcia widoku na 
od/budowany Zamek Królewski z zachodniej części centrum miasta. 
Podawano także przykłady implantów pamięci, które – zdaniem zwo-
lenników inwestycji na Górze Przemysła – są realizacjami udanymi, 
m.in. Zamek w Berlinie i Kościół Marii Panny w Dreźnie, ale również 
Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie (Buś/Ignaczak/Kubiak 
2003). Za pozytywny przykład takich obiektów uznano także pałace 
stylizowane na zamki, jakie powstawały na przełomie wieków XIX 
i XX, m.in. poznański Zamek Cesarski. Kolejny sposób dyskredytacji 
pomysłów wybudowania na Górze Przemysła gmachu w jednym ze 
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współczesnych stylów architektonicznych opierał się na przekonaniu, 
iż dążenie do takiego rozwiązania jest wyrazem kompleksów i chęci 
nobilitacji miasta „na siłę” (Milewski 2003). Implant pamięci stano-
wił będzie tymczasem spełnienie stołecznych ambicji poznaniaków, 
podkreślając, że to z tego miasta rządził krajem król Polski.

Odwołujące się do wiedzy historycznej argumenty przeciwników 
od/budowy zamku starano się obalić zapewnieniami o istnieniu wy-
starczających dowodów dotyczących wyglądu zamku w przeszłości, 
a różnorodność projektu i – szerzej rzecz ujmując – obiektów kom-
pleksu zamkowego, traktowano jako zaletę, szczególnie w kontekście 
turystycznym (Dolczewski 2003; Wiesiołowski 2003). Uważano, że 
obiekt taki przyciągnie do miasta kolejnych zwiedzających, co przy-
niesie korzyści gospodarcze (przede wszystkim nowe miejsca pracy) 
– przy okazji odwoływano się tutaj do poznańskiej pragmatyczności 
i zaradności. Taras widokowy mieszczący się na wieży zamku zaspokoi 
z kolei palącą potrzebę istnienia tego typu atrakcji, umożliwiającej 
podziwianie centrum miasta z wysokości kilkudziesięciu metrów 
(Kolbuszewska 2003e; Jaworski 2003).

W poznańskim dodatku do „Gazety Wyborczej”, oprócz publikacji 
prezentujących argumentu za lub przeciw od/budowie, pojawiały się 
również teksty o charakterze bardziej ogólnym. Opisywano w nich 
historię zamku (Skuratowicz 2003) lub analizowano różne podejścia 
do rekonstrukcji zniszczonych obiektów historycznych, zwracając 
jednocześnie uwagę na możliwość odbudowy pruskiego budynku biu-
rowego z XIX wieku, którego kształt architektoniczny został utrwalony 
w dostępnych nam źródłach (Libicki 2003). Najbardziej nietypowy 
pomysł dotyczący zagospodarowania Góry Przemysła został zawarty 
w liście otwartym pracowników kliniki pediatrycznej, w którym ape-
lowali oni o stworzenie budynku bajkowego, przeznaczonego przede 
wszystkim dla dzieci. Miałby on odtwarzać znane z popularnych baśni 
wzorce zamków i jednocześnie, wraz z ratuszem i resztą zabudowy 
Starego Rynku, stanowić element szerszego produktu turystycznego 
(Rólski i in. 2003).

”Głos Wielkopolski” opublikował w tym czasie znacznie mniej arty-
kułów dotyczących kwestii potencjalnego kształtu budowli. Skupiano 
się w nich głównie na opisie przebiegu konkursu oraz kontrower-
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sjach z nim związanych (Dachtera 2003. Szeroko omawiano również 
finansową stronę przedsięwzięcia, wskazując przede wszystkim na 
brak niezbędnych środków (Zamek… 2003, Talaga 2003) i opisując 
działania komitetu związane ze zbieraniem funduszy (Jaki… 2003). 
Opublikowano także wywiad z dwoma zwolennikami od/budowy, 
którzy prezentowali odmienne poglądy dotyczące formy architekto-
nicznej nowego obiektu, opisywali przebieg konkursu i wskazywali na 
pozytywne efekty realizacji idei od/budowy (podkreślenie znaczenia 
miasta, wzrost ruchu turystycznego, uzyskanie nowej przestrzeni dla 
muzeum) (Łęcki, Pazder, Braniecki 2003).

4.1.3. Wydanie zgody na rozpoczęcie prac budowlanych

Wydarzeniem węzłowym dla trzeciego analizowanego okresu było 
wydanie przez prezydenta Poznania oficjalnego zezwolenia na prowa-
dzenie prac na Górze Przemysła. Na tym etapie dyskusji w poznańskim 
dodatku do „Gazety Wyborczej” powtarzane były liczne argumenty 
opisane już w niniejszym tekście, uzupełniane niekiedy o dodatko-
we informacje. Pojawiły się także nawiązania do idei wybudowania 
na wzgórzu obiektu zupełnie współczesnego, komentowano w tym 
kontekście przede wszystkim projekt Jarosława Kozakiewicza, charak-
terystyczny ze względu na liczne przeszklenia i skupienie się na funkcji 
tarasu widokowego, bez oczywistych odwołań do formy zamkowej 
(Modrzewski 2008). Projekt ten był dość mocno krytykowany, zarów-
no przez zwolenników, jak i przez przeciwników implantu pamięci, 
przy czym ci pierwsi próbowali przypisać oponentom akceptację dla 
pomysłu Kozakiewicza. Sam artysta ubolewał zresztą, że z powodu 
negatywnej oceny tej propozycji, szansy na realizację nie ma inny 
jego projekt, dotyczący architektury parkowej w jednym z miejsc cen-
trum Poznania (Torbicka 2008). W tym kontekście zwracano uwagę 
na przykład Warszawy, w której konkurs na gmach Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej wygrał projekt kontrowersyjny, wpisujący się jednak 
w najnowsze trendy architektury światowej. Realizację implantu 
pamięci w Poznaniu interpretowano w odniesieniu do warszawskiego 
przedsięwzięcia jako przejaw prowincjonalizmu i małomiasteczkowo-



92

ści (Dąbrowski 2008). W opozycji do projektu Kozakiewicza zapropo-
nowano także wzniesienie nowoczesnego w kształcie budynku przy 
wykorzystaniu tradycyjnych materiałów (cegły i drewna), zamiast 
uznanych za zbyt nowatorskie szkła i stali (Ratajczak 2008a). Krytyka 
propozycji Kozakiewicza w połączeniu z krytyką projektu historyzu-
jącego spowodowały pojawienie się głosów, które nawoływały do 
zaniechania prac na Górze Przemysła i rozpoczęcia procesu wyboru 
odpowiedniej wizji zagospodarowania tego terenu na nowo (postu-
lowano przy tym nadanie procesowi ponadlokalnego zasięgu) lub 
do pozostawienia sprawy do rozstrzygnięcia przyszłym pokoleniom 
(Modrzewski 2008).

W artykułach powstałych w czasie towarzyszącym wydaniu po-
zwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych pojawiły się oczywiście 
także inne kwestie. Projektowi, który zdecydowano się zrealizować, 
zaczęto wytykać kolejne wady, przede wszystkim niefunkcjonalność 
i brzydotę (Dąbrowski 2008; Modrzewski 2008), a wśród zwolenników 
wzniesienia obiektu historyzującego pojawiły się odwołania do ka-
nonów planowania przestrzennego (Parysek 2008). Można przypusz-
czać, że były one przywoływane jako przeciwwaga dla wielokrotnie 
podnoszonych przez przeciwników od/budowy kanonów postępo-
wania konserwatorskiego. Zwracano także uwagę na bezrefleksyjne 
podejście do zabytkowości obiektów funkcjonujących w przestrzeni 
miejskiej, stwierdzając w tym kontekście, że większość zabudowań 
uznawanych za zabytki nie spełnia restrykcyjnych norm, które przyj-
mowane są przez konserwatorów. W jednym z tekstów pojawił się 
opis działań artystycznych, zorganizowanych jako wyraz krytyki wobec 
idei od/budowy zamku (Mazur 2008). Symbolicznie łączono również 
kwestię rozpoczęcia prac z porażką Poznania w staraniach o przyzna-
nie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury (Ratajczak 2008b).

Cechą charakterystyczną kwestii, które pojawiły się w dyskusji 
w omawianym okresie, było pojawianie się argumentów formułowa-
nych ad personam (Parysek 2008; Ratajczak 2008a). W obręb tego zja-
wiska włączano nie tylko uczestników sporu, ale również urzędników, 
którzy zdaniem autora danego tekstu prasowego zachowywali się 
w niewłaściwy sposób (Ratajczak 2008b). Tego typu wypowiedziom 
medialnym zaczęły z czasem towarzyszyć uwagi dotyczące niskiego 
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poziomu ogólnej debaty publicznej wokół kwestii od/budowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu.

Teksty prasowe zamieszczane w „Głosie Wielkopolskim” były 
dużo uboższe w treści od tych z „Gazety Wyborczej”. Ich głównym 
tematem były działania komitetu na gruncie formalno-prawnym oraz 
jego zabiegi, których celem było zapewnienie środków finansowych 
na realizację przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście wyższych niż 
pierwotnie zakładano kosztów inwestycji. Informowano także, że 
nowy marszałek województwa chętnie widziałby na Górze Przemy-
sła obiekt nowoczesny, jednak radni sejmiku dalej popierają obiekt 
historyzujący (Cylka 2008a, Cylka 2008b). W jednym z tekstów wspo-
mniano o gorących dyskusjach, toczących się wokół od/budowy zam-
ku wśród przedstawicieli instytucji samorządowych i stowarzyszeń 
lokalnych, a także w mediach i na forach internetowych. Przeciwnikom 
od/budowy przypisano posługiwanie się argumentami konserwator-
skimi, zwolennikom natomiast przekonanie o negatywnym wpływie 
nierealizowania przedsięwzięcia na wizerunek Poznania oraz o braku 
możliwości postawienia w tym miejscu obiektu nowoczesnego (Cylka 
2008c).

4.1.4. Początek od/budowy

Jakość i charakter dyskusji wokół od/budowy to temat dość 
szeroko omawiany w „…Wyborczej” w kolejnym okresie poddanym 
analizie, dla którego wydarzeniem węzłowym było rozpoczęcie 
prac budowlanych na Górze Przemysła. W tekstach dotyczących 
publicznego sporu, jaki powstał wokół implantu pamięci, zwracano 
uwagę na pozytywną wartość dyskusji, nawet jeśli miała ona burz-
liwy przebieg. Dostrzegano w tym kapitał na przyszłość, ponieważ 
zarówno osoby biorące udział w dyskusji, jak i śledzące jej przebieg, 
miałyby zdaniem dziennikarzy zwracać w przyszłości większą uwagę 
na jakość powstającej w Poznaniu architektury oraz na zarządzanie 
miejską przestrzenią. W bardziej krytyczny sposób komentowano 
rezultaty trwającego sporu, negatywnie oceniając brak umiejętności 
osiągania kompromisu i wyrażając zaniepokojenie sytuacją, w której 
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tak ważna sprawa polaryzuje mieszkańców miasta zamiast ich łączyć 
(Libicki 2011).

W okresie towarzyszącym początkowi prac przy od/budowie 
zamku pojawiły się w dyskursie medialnym istotne nowe elementy. 
Po pierwsze, w rozważaniach wprost pojawił się wątek polityczny, 
najczęściej w kontekście wyborów samorządowych z grudnia 2010 
roku. Inwestycja stała się częścią kampanii wyborczej, wobec której 
startujący z ramienia własnego komitetu wyborczego urzędujący 
prezydent miasta (i zwycięzca wyborów) nie zajmował stanowiska. 
Poparcie dla od/budowy w nowoczesnej formie wyraził kandydat 
Platformy Obywatelskiej (2. miejsce w pierwszej oraz drugiej turze 
głosowania), natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości (3. miejsce 
w pierwszej turze głosowania, które nie pozwoliło mu wejść do drugiej 
tury) poparł projekt historyzujący (Wybieralski 2010b). Poparcie dla 
realizowanego przedsięwzięcia wyraził również wiceprezydent miasta 
odpowiedzialny za kulturę i oświatę, co stało się jedną z przyczyn 
powstania listu wzywającego prezydenta miasta do jego odwołania; 
list pojawił się mniej więcej pół roku po wyborach i został podpisany 
przez liczne grono artystów, naukowców, aktywistów, polityków, 
a nawet urzędników miejskich (Wiceprezydent… 2010). 

Po drugie, w dyskusjach dotyczących powstającego implantu 
pamięci, zaczęto zwracać uwagę na pomysł zagospodarowania jego 
wnętrz, zgodnie z którymi proponowano utworzenie Muzeum Go-
dła Narodowego z siedzibą w od/budowanym zamku (Wybieralski 
2010a). Wraz z nieustającymi apelami o przeprowadzenie kolejnych 
badań archeologicznych (Bojarski 2010a), poddano publicznej ocenie 
ideę wyeksponowania ich wyników po ukończeniu realizacji przed-
sięwzięcia (Bojarski 2010c).

Trzeci z pojawiających się w omawianym okresie aspektów do-
tyczył oceny poszczególnych elementów historyzującej koncepcji, 
którą zdecydowano się urzeczywistnić. Pojawiła się m.in. bardzo 
silna krytyka ujęcia w projekcie renesansowych arkad (Dlaczego… 
2011; Bojarski 2010a; Bojarski 2011a), a stowarzyszenie „Inwestycje 
dla Poznania” wystosowało list otwarty wyrażający niezadowolenie 
z powodu braku publicznej wiedzy na temat szczegółów realizowa-
nego projektu architektonicznego (Bojarski 2010b).
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Kolejną kwestią było znalezienie się w dyskursie medialnym 
wzmianki o happeningu, który zorganizowali przeciwnicy od/bu-
dowy. Polegał on na uroczystym podziwianiu Wzgórza Przemysła, 
pozbawionego jeszcze bryły nowego budynku, czemu towarzyszyła 
wspólne spożywanie śniadania (W skrócie 2010).

W jednym z tekstów pojawiła się również krytyczna ocena od/budo-
wy zamku jako działania anachronicznego ze względu na skupienie się 
na materialnej stronie dziedzictwa kulturowego. W tym rozumieniu 
współczesne sposoby dbania o dziedzictwo, które będą miały znacze-
nie także w przyszłości, mają przede wszystkim charakter wirtualny 
i dotyczą cyfryzacji istniejących jego zasobów. Inwestycja realizowana 
na górze zamkowej, jako działanie skupione na materialnych próbach 
odtwarzania substancji zabytkowej, nie przystaje do współczesnych 
trendów (Gradowski, Merczyński 2011).

Kilka tekstów poświęconych było technicznym problemom 
związanym z od/budową, przede wszystkim z kwestią umocnienia 
wzgórza betonem tłoczonym pod ciśnieniem, który uszkodził pod-
ziemną infrastrukturę w okolicy (Jak beton… 2011; Królewski… 2011; 
Miliony… 2011).

Artykuły opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” - w okresie to-
warzyszącym rozpoczęciu prac związanych z od/budową zamku - po-
sługują się narracją jej zwolenników. Choć dziennikarze informowali 
o istnieniu przeciwników projektu historyzującego oraz o używanym 
przez nich określeniu „Zamek Gargamela”, to głos oddawali głównie 
członkom komitetu lub opisywali ich argumentacje w sposób pośred-
ni. Implant pamięci został przez nich przedstawiany jako przeciwwaga 
dla pruskiego Zamku Cesarskiego, która pozwoli uświadomić sobie 
polską i królewską przeszłość Poznania (Podolska 2010). Zamek ma 
również pełnić w przyszłości – zgodnie z pomysłem członków komitetu 
- nie tylko funkcję muzealno-turystyczną, ale także służyć instytucjom 
władzy samorządowej na szczeblu wojewódzkim i miejskim jako prze-
strzeń reprezentacyjna (Podolska 2010, Podolska 2011a). Działania 
przeciwników od/budowy opisywane były w dużo mniej rozbudowany 
sposób, brakuje opisów ich argumentacji (Podolska 2011a, Trzebia-
towski 2010), a autentyczny zamek utożsamiany został z implantem 
pamięci (Trzebiatowski 2010). Uszkodzenie instalacji podziemnych 
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w sąsiedztwie Góry Przemysła, wiążące się z koniecznością wcze-
śniejszego zamknięcia Muzeum Sztuk Użytkowych, przedstawiane 
było jako zupełnie przypadkowe, mogło bowiem zdarzyć się nawet, 
gdyby obok nie prowadzono prac budowlanych. W specjalnej not-
ce, która towarzyszyła informacji o wspomnianej awarii, poruszono 
kwestię pozytywnych stron prowadzonej od/budowy. Przywoływano 
fakt zwiększenia przestrzeni muzealnej oraz korzyści płynące z tarasu 
widokowego (Podolska 2011b).

4.1.5. Rozwiązanie komitetu

W okresie towarzyszącym rozwiązaniu Komitetu Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu, który jako ostatni podlegał analizie dokonanej 
na potrzeby niniejszego tekstu, wątek powstania implantu pamięci na 
Górze Przemysła został przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” poruszo-
ny zaledwie kilkukrotnie. W ogóle nie poinformowano o rozwiązaniu 
komitetu; w artykułach dotyczących zamku powielano znane już wątki. 
Nowością były informacje dotyczące planowanego otwarcia tarasu wi-
dokowego oraz sali poświęconej historii Góry Przemysła i godła narodo-
wego. Pojawiały się również wzmianki o sporach pomiędzy inwestorem, 
czyli Muzeum Narodowym, a autorem projektu od/budowanego zamku, 
który nie zgadzał się na wprowadzenie w nim kilku zmian (Bojarski 
2016a; Bojarski 2016b). Powstały obiekt pojawiał się także, jako przy-
kład negatywny, w dyskusji wokół planowanej budowy nowego obiektu 
dydaktycznego Uniwersytetu Artystycznego, który miałby stanąć w są-
siedztwie siedziby Muzeum Narodowego. Jednym z pomysłów, który 
pojawił się w ówczesnej debacie, było potencjalne nawiązywanie formy 
architektonicznej tej inwestycji do obiektu, który znajdował się w tym 
samym miejscu aż do czasu II wojny światowej. Autorzy tej propozycji 
podawali od/budowany Zamek Królewski jako przykład przedsięwzię-
cia, które wzbudziło ogromny spór wokół stosunkowo mało istotnych 
elementów projektu. Również w krytycznym komentarzu do pomysłu 
realizacji historyzującego gmachu w sąsiedztwie Muzeum Narodowego 
powoływano się na przykład implantu pamięci wzniesionego na Górze 
Przemysła (Mazur/Pawłowski/Werc 2015; Mazur 2015).
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„Głos Wielkopolski”, podobnie jak poznański dodatek do „…Wybor-
czej”, nie poświęcił w tym okresie szczególnej uwagi kwestii od/budowy 
zamku. W krótkiej notce prasowej wspomniano pomysł grafika Dariusza 
Krupy, który zaproponował pokrycie elewacji gmachu muralem (Teo-
ria… 2015). Jego koncepcja nawiązywała do jednego z poznańskich 
murali, w dzielnicy Śródka, który spotkał się z wyjątkowo entuzjastycz-
nym przyjęciem opinii publicznej. Warto zwrócić uwagę na kontekst 
tego pomysłu: muralami w Poznaniu pokryte są przede wszystkim tzw. 
„ślepe” ściany kamienic, stanowiące ślady po zniszczeniach wojennych 
lub późniejszych rozbiórkach fragmentów zwartej niegdyś zabudowy. 
Uznaje się takie ściany za nieatrakcyjne wizualnie, dlatego też podej-
mowane są próby ich upiększania poprzez przez sztukę. Zastosowanie 
podobnych działań wobec elewacji zamku, nawet jeżeli ogranicza się 
do symulacji komputerowej, musi zostać zinterpretowane jako krytyka 
wartości architektonicznej nowego gmachu. 

Drugi artykuł dotyczący powstałego na Górze Przemysła implan-
tu pamięci, który opublikowany został w okresie towarzyszącym 
rozwiązaniu komitetu, ma zupełnie odmienny charakter. Stanowi 
bowiem opis wizyty wewnątrz zamku oraz w znajdującym się obok 
skrzydle Raczyńskiego. Autorka opisała atrakcje, przygotowywane 
z myślą o turystach, odwiedzających obiekt po oddaniu go do użytku. 
Krytykę zamku przedstawiono w artykule jako drwiny architektów 
i historyków, które nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na reali-
zację idei od/budowy. W artykule oddano głos chwalącemu budy-
nek przewodniczącemu komitetu jego od/budowy oraz pracownicy 
Muzeum Sztuk Użytkowych, zwracającej uwagę na fakt, że muzeum 
musi swoją ekspozycją dostosować się do przestrzeni, nie została 
zaprojektowana na jego potrzeby (Koziołek 2016). 

4.1.6. Podsumowanie

Wyniki badań dyskursu prasowego, który toczył się wokół od/
budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, są tożsame z wynikami 
badań przeprowadzonych wśród zwolenników i przeciwników przed-
sięwzięcia (Skoczylas 2014b). Argumenty i opinie pojawiające się 
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na łamach analizowanych periodyków stanowią dość dobre, choć 
niepełne, odzwierciedlenie stanowisk osób zaangażowanych w spór 
wokół powstania implantu pamięci.

Interesująca wydaje się kwestia różnic pomiędzy artykułami 
publikowanymi przez „Gazetę Wyborczą” oraz „Głos Wielkopolski”. 
Dziennikarze pierwszej z redakcji, pełniąc rolę moderatora dysku-
sji, otwierali szansę wypowiedzenia się przedstawicielom różnych 
stanowisk. Publikowali oni listy od osób znanych, specjalistów oraz 
od „zwykłych” poznaniaków, przedstawiając bardzo urozmaicony 
i rozbudowany sposób argumentowania odmiennych pomysłów na 
zagospodarowanie Góry Przemysła. W komentarzach redakcyjnych 
oraz innych artykułach prezentowano jednak sceptyczne, a później 
krytyczne, stanowisko wobec działań Komitetu Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu, szczególnie zaś wobec realizowanego hi-
storyzującego projektu architektonicznego. „Głos Wielkopolski” dużo 
mniej miejsca poświęcił problematyce inwestycji na górze zamkowej, 
a jego redakcja nie miała ambicji, by stać się przestrzenią szerokiej 
dyskusji o od/budowie dawnej siedziby Przemysła II. Trudno również 
oprzeć się wrażeniu, że wydźwięk artykułów, które ukazały się w tej 
gazecie, był przychylny działaniom komitetu.

4.2. Kontrowersje wokół od/budowy Zamku Berlińskiego 
– Forum Humboldtów (Dominika Gortych)

Dynamika dyskursu publicznego daje się najlepiej zaobserwować 
w oparciu o artykuły prasy codziennej. Szczególnie w przypadku 
znaczących projektów polityczno-kulturalnych, jakim z pewnością 
jest od/budowa Zamku Berlińskiego, zainteresowane redakcje re-
lacjonują wszelkie fakty i nowinki pochodzące z kręgu decydentów. 
W ten sposób doniesienia, komentarze i sprawozdania składają się 
na najbardziej aktualne i kompletne archiwum współczesnej historii. 
Anna-Inés Hennet udowodniła to w kontekście berlińskiego projek-
tu, analizując debatę wokół zagospodarowania Placu Zamkowego 
w okresie od jej początków aż do roku 2002, czyli do wydania przez 
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Międzynarodową Komisję Ekspertów „Historische Mitte Berlin“ zale-
ceń odnośnie od/budowy zamku i opartej na nich decyzji parlamentu 
z lipca tego samego roku. Niniejszy rozdział stanowi kontynuację 
analizy przeprowadzonej przez niemiecką badaczkę. Celem nie jest 
jednak pełna i szczegółowa rekonstrukcja debaty wraz z wszystkimi 
wydarzeniami, które nadawały jej bieg. Chodzi raczej o zaakcento-
wanie jej momentów zwrotnych, aby w drugim kroku zidentyfiko-
wać i opisać związane z nimi kontrowersje, które miały najbardziej 
znaczące skutki. Wyniki tej analizy zostaną ostatecznie zestawione 
z wnioskami dotyczącymi debaty publicznej wokół od/budowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu. Celem jest porównanie obydwu procesów 
pod kątem ich dynamiki, otwartości, transparentności i siły publicz-
nego oddziaływania. Podstawę analizy stanowią artykuły prasowe 
ogólnokrajowych dzienników o największym nakładzie: „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung” (określana jako FAZ; pierwsze wydanie 1 
listopada 1949 r., średni nakład w roku 2016 na poziomie 252 253 
egzemplarzy; wydawana przez „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Sp. 
z o.o., właścicielem jest w większości Fundacja Fazit) oraz „Süddeut-
sche Zeitung“ (SZ; pierwsze wydanie 6 października 1945 r., średni 
nakład w roku 2016 na poziomie 367 579 egzemplarzy; wydawana 
przez Süddeutscher Verlag, właścicielem jest w większości Południo-
woniemiecki Holding Medialny z siedzibą w Stuttgarcie), a także 
najpopularniejszy dziennik z obszaru tzw. prasy bulwarowej, czyli 
„Berliner Zeitung” (BZ; pierwsze wydanie 21 maja 1945 r., do roku 
1990 ukazywała się tylko w Berlinie Wschodnim; średni nakład w roku 
2016 na poziomie 101 272 egzemplarzy) z okresu 2008-2015.

Już pobieżna lektura tych trzech dzienników pozwala na wysunięcie 
dwóch prostych wniosków: pomiędzy decyzją parlamentu o budowie 
Forum Humboldtów w historycznej szacie trzech barokowych fasad 
w roku 2002 a ogłoszeniem wyników konkursu architektonicznego 
na jego projekt w roku 2008, dyskusja wokół rekonstrukcji Zamku 
Berlińskiego pozostawała dość niemrawa. Abstrahując od decyzji 
Bundestagu o finansowaniu budowy Forum w kwocie 552 milio-
nów euro (440 milionów z budżetu państwa, 32 miliony z budżetu 
kraju związkowego Berlin i 80 milionów z prywatnych darowizn na 
rekonstrukcję barokowych fasad), która zapadła w roku 2007, nie 
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zarejestrowano żadnego wydarzenia, które nadałoby debacie od-
powiedniej prędkości (demontaż Pałacu Republiki stanowi odrębny 
temat i nie został uwzględniony podczas analizy materiału prasowego, 
choć z pewnością był jedną z większych kontrowersji towarzyszących 
dyskusjom wokół zagospodarowania byłego Placu Marksa i Engelsa). 
Dopiero na początku roku 2008, gdy mijał termin zgłaszania projektów 
do międzynarodowego konkursu architektonicznego, a na nowego 
prezydenta fundacji Stiftung Preußischer Kulturbesitz wybrano Her-
manna Parzingera, dyskusja nabrała nowego tempa i już do końca 
pozostawała niezwykle dynamiczna. 28 listopada 2008 roku ogłoszo-
no wyniki międzynarodowego konkursu architektonicznego. Jedno-
głośna decyzja ustanawiająca Franco Stellę bezsprzecznym zwycięzcą 
nie pozostała bez echa, tym bardziej że została później dwukrotnie 
zakwestionowana. W roku 2010 całemu projektowi groziło fiasko, 
ponieważ 6 czerwca urząd kanclerski zdecydował o wprowadzeniu 
poprawki do budżetu, mającej pozwolić na oszczędności – również 
kosztem odsunięcia projektu od/budowy Zamku Berlińskiego w cza-
sie. Kwestia finansowania i tym samym przyszłość przedsięwzięcia 
pozostawały niejasne do 6 lipca 2011 roku, kiedy to komisja budże-
towa podniosła ostatecznie górną granicę przewidywanych kosztów 
budowy do 590 milionów euro (planowany wkład Berlina i darowizn 
pozostawał niezmienny) i zezwoliła na uruchomienie środków. Tym 
samym usunięto ostatnią przeszkodę na drodze ku realizacji projektu. 
12 czerwca 2013 roku Berlin świętował wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod Forum Humboldtów, a 15 czerwca – oddanie budynku 
w stanie surowym. W międzyczasie, 5 maja 2015 roku, powołano 
trójosobowy zespół dyrektorów programowych nowej instytucji, co 
jednak nie zdołało zatrzymać dyskusji dotyczących jej treści i sposo-
bów użytkowania nowego kompleksu.

Przeprowadzona w ramach niniejszych badań analiza dyskursu 
prasowego krąży wokół wymienionych wydarzeń jako kamieni milo-
wych w debacie o zagospodarowaniu Placu Zamkowego i koncentruje 
się przede wszystkim na okresie trzech miesięcy przed i po danym 
wydarzeniu, choć istotne teksty z czasu pomiędzy tymi momen-
tami również zostają uwzględnione. Dotyczy to przede wszystkim 
artykułów i komentarzy, których tematem była sama idea Forum 
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Humboldtów – problem ten bowiem bez przerwy poruszał umysły 
i wzbudzał emocje, co czyni go jedną z największych kontrowersji całej 
debaty. Dalsze spory, o których będzie mowa w niniejszym rozdziale, to 
w pierwszej kolejności koncepcja Stelli dotycząca od/budowy Zamku 
Berlińskiego oraz spór prawny o uczestnictwo włoskiego architekta 
w konkursie, następnie kwestia kosztów budowy oraz rekonstrukcji 
barokowych fasad i związany z tym problem odpowiedzialności po-
szczególnych instytucji, a w końcu znaczenie projektu dla współczesnej 
niemieckiej narracji mistrzowskiej [master narrative] i związanej z nią 
autodefinicji społeczeństwa zjednoczonych Niemiec i zjednoczonego 
Berlina.

4.2.1. „Całe szczęście, że nie jest gwiazdą.”4 Nieznajomy 
buduje zamek

23 stycznia 2008 roku upływał termin zgłaszania projektów do 
udziału w konkursie architektonicznym, dotyczącym od/budowy 
Zamku Berlińskiego. W pierwszym etapie Federalne Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Rozwoju wybrało sto pięćdziesiąt pro-
jektów i przedłożyło je jury konkursu. W połowie czerwca wyłoniono 
trzydzieści propozycji, które przeszły do drugiej rundy, a 28 listopada 
ogłoszono bezsprzecznego zwycięzcę. Został nim włoski architekt 
Franco Stella, profesor na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Ge-
nui i właściciel małego biura projektowego w mieście Vicenza. 

Krótko przed ogłoszeniem wyników Andreas Kilb zwrócił w FAZ 
uwagę na zadziwiającą, „niemalże konspiracyjną ciszę” ze strony gre-
mium decydentów, zdradzając jednocześnie, że niektórzy z jurorów, 
ponoć zdecydowani przeciwnicy rekonstrukcji historycznych, „naj-
chętniej wysadziliby całe postępowanie konkursowe w powietrze” 
(Kilb 2008b). Mimo to historyzujący projekt Stelli zyskał poparcie 
całego międzynarodowego jury i został jednogłośnie okrzyknięty 
zwycięskim. Tym samym jurorzy dopełnili zobowiązania wobec par-
lamentu i zaleceń komisji „Historische Mitte Berlin”.

4 Tak Harald Jähner zatytułował swój tekst opublikowany w BZ 3 lipca 2009 r.
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Mimo zwycięskiego statusu, projekt Stelli, który „na pierwszy rzut 
oka urzekał” (ibidem), wykazywał zarówno zalety jak i wady: ujmował 
wprawdzie, jak pisał Jens Bisky w komentarzu dla SZ, inteligentnymi 
rozwiązaniami urbanistycznymi i otwierał nowe przestrzenie i drogi, 
jednak „estetycznie nie zdołał przekonać” (Bisky 2008b). Za innowa-
cyjne uznano m.in. otwarcie zamku na miasto, które Stella zaplanował 
wzdłuż osi północ-południe pomiędzy dwoma dużymi portalami ba-
rokowych fasad. Tak zaprojektowana architektura, jak pisał Andreas 
Kilb, unaoczniła charakter zamku jako „skarbca republiki, jako zamku 
obywateli” (Kilb 2008a). Także berlińczycy z zadowoleniem odebrali 
propozycję Stelli: według badania przeprowadzonego przez instytut 
Forsa, aż 64% populacji Berlina wyraziło się o nim pozytywnie (por. 
Thomsen 2009).

Redakcja FAZ określiła swoją postawę wobec decyzji jury jako 
„bardzo BARDZO szczęśliwą i zadowoloną” i wyraziła życzenie, aby 
już „nigdy, nigdy, NIGDY więcej o tym nie słyszeć” (Richter 2008). 
Oczywisty sarkazm redakcyjnego komentarza sprowadził się do 
krytyki projektu Stelli, któremu odmówiono charakteru „parafrazy 
architektury barokowej Schlütera”. Zamiast tego projekt zinter-
pretowano jako „gwałtowną architekturę włoskiego manieryzmu, 
sprowadzoną do koniecznych oczywistości” (ibidem). W tym samym 
uszczypliwym tonie redakcja zwróciła uwagę na inny ważki problem: 
Forum Humboldtów, będące tematem licznych dyskusji, jest według 
FAZ zaledwie środkiem do celu, czyli do odbudowy zamku, a nie 
odwrotnie. To należałoby sobie uświadomić, ponieważ „w między-
czasie relacja ta grozi odwróceniem” (ibidem). Faktycznie, postronny 
obserwator dotychczasowych procesów decyzyjnych mógł stracić 
orientację dotyczącą tego, który z obydwu projektów – budowa 
Forum Humboldtów czy od/budowa Zamku Berlińskiego – stanowił 
podstawę dla drugiego.

Po ogłoszeniu wyników konkursu zorganizowano w Pałacu Następ-
ców Tronu przy alei Unter den Linden wystawę najlepszych projek-
tów. Szczególną uwagę zwiedzających, m.in. redakcji FAZ, przykuła 
propozycja biura Kuehn/Malvezzi, które „włożyło palec w otwartą 
ranę zamkowego projektu […] – głęboką sprzeczność pomiędzy jego 
politycznie narzuconą formą a koncepcją użytkowania […]” (Kilb 
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2008d). Biuro Kuehn/Malvezzi zostało odznaczone nagrodą specjalną. 
Doceniono tym samym, że – mimo iż projekt nie spełnił warunków 
konkursowych (zamiast kopuły przewidywał szklane zadaszenie) – 
jego wymowa była, ogólnie rzecz ujmując, przekonująca. W oczywi-
sty bowiem sposób odzwierciedlał fasadowy charakter planowanej 
budowli. Stąd też zasadne pytanie Andreasa Kilba: „Skoro pruskość 
nowego zamku jest tylko i wyłącznie kulisą, dlaczego nie należałoby 
jej w taki sposób potraktować?” (ibidem). Niestety zwycięska kon-
cepcja zdawała się nie zawierać tego elementu autorefleksji. Również 
tak bardzo pożądana kopuła, której Kuehn/Malvezzi nie uwzględnili 
i tym samym zaprzepaścili swoje szanse na zwycięstwo, okazała się 
ostatecznie dość dużym finansowym problemem, a jej rekonstrukcja 
stała przez długi czas pod znakiem zapytania, o czym będzie mowa 
w innym miejscu.

Zwycięstwo Stelli, mimo iż jednoznaczne, okazało się nie być 
ostatecznym. 18 czerwca 2009 roku minister Wolfgang Tiefensee 
podpisał z Włochem umowę. Dwa tygodnie później, na początku 
lipca, wszystkie gazety donosiły (zgodnie z informacjami magazynów 
„Art” i „Zitty”), jakoby Stella miał nie dopełnić warunków konkursu. 
Rzekomo podał on fałszywe dane odnośnie wysokości rocznych obro-
tów swojego biura (warunkiem przystąpienia do konkursu były kwoty 
na poziomie 300 000 rocznie w okresie 2004-2006) oraz odnośnie 
liczby zatrudnionych w biurze współpracowników (minimum trzech 
pracowników oprócz właściciela). BZ wyrażała obawę, że realizacja 
projektu może zostać opóźniona o całe lata, jeśli zarzuty względem 
Stelli okażą się prawdziwe (Jähner 2009), a FAZ ogólnie pytała o dalsze 
losy całego przedsięwzięcia (Maak 2009). 3 lipca 2009 roku inny ar-
chitekt i zarazem uczestnik sławnego konkursu, Hans Kollhoff, wniósł 
w tej sprawie zażalenie do Urzędu Antymonopolowego [Kartellamt]. 
Pełnomocnik Stelli potwierdził fakt niewystarczających dochodów 
włoskiego biura, zwrócił jednak uwagę na to, że był to zaledwie jeden 
z warunków, które należało spełnić w momencie przystępowania 
do konkursu. Pozostałe wymogi Stella miał wypełnić. To jednak nie 
wystarczyło przegranemu Kollhoffowi. Zwrócił się on do Izby ds. Za-
mówień Publicznych [Vergabekammer] z siedzibą w Bonn z prośbą 
o sprawdzenie transparentności przy udzieleniu zlecenia włoskiemu 
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architektowi przez rząd federalny (por. Paul 2009). Według FAZ od 
dawna było jasne, że zarówno konkurs, jak i zawarcie umów ze Stellą 
zostały przeprowadzone nieprofesjonalnie, co ministra Tiefensee 
mogło nawet kosztować stanowisko, gdyby nie zbliżające się wybory 
(por. Kilb 2009a).

Wyrok Izby ds. Zamówień Publicznych z 11 września 2009 roku 
był jednoznaczny i uznał umowę dotyczącą budowy Forum Hum-
boldtów zawartą pomiędzy Stellą a ministerstwem za nieważną, pod 
zarzutem naruszenia europejskiego prawa konkursowego. Ponadto 
Urząd Antymonopolowy poddał w wątpliwość, czy Stella, który na-
wiązał współpracę z dwoma znaczącymi biurami architektonicznymi 
w Berlinie i Hamburgu, nadal pozostawał rzeczywistym kierownikiem 
projektu. Nakazano powtórzenie procesu zleceniodawczego. Mimo 
niewyjaśnionej do końca sytuacji prawnej, Stella nieprzerwanie pra-
cował nad swoim projektem. Ani ministerstwo, ani prezydent fundacji 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz nie widzieli potrzeby chociażby 
chwilowego odstąpienia od dalszych planów.

Ostatnie słowo w tym sporze miał Wyższy Sąd Krajowy w Düssel-
dorfie, który rozstrzyga w sprawach kartelowych państwa. 2 grudnia 
sąd „zapewnił jasność co do budowy zamku” (Bernau 2009): sporny 
kontrakt ze Stellą musi być ponownie wynegocjowany, ponieważ inni 
architekci wyróżnieni w konkursie (a między nimi plasujący się na trze-
cim miejscu Kollhoff) nie zostali uprzednio poinformowani o fakcie 
zawarcia umowy ministerstwa z włoskim architektem. Ponownemu 
jej podpisaniu nic jednak nie stało na przeszkodzie. BZ skomentowa-
ła ponadto kontrowersyjną postawę sędziego z Düsseldorfu i brak 
gotowości z jego strony, aby próbować zrozumieć argumenty Izby 
oraz Hansa Kollhoffa. Ten odstąpił od dalszych kroków prawnych 
przeciwko Stelli. Dwa z przytaczanych argumentów (nieuprawniony 
udział Włocha w konkursie oraz jego artystyczną niższość względem 
znaczących partnerów) sąd oddalił. Nowy kontrakt pomiędzy Stellą 
a ministerialnym Urzędem ds. Budownictwa i Porządku Przestrzenne-
go [Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung] został zawarty 30 
grudnia 2009 roku. Dwa lata później okazało się, że architekt nie speł-
nił żadnych kryteriów udziału w konkursie (jego współpracownikami 
byli w rzeczywistości pracownicy firmy projektującej meble, będącej 
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własnością jego brata, nieposiadający prawa do wykonywania zawo-
du architekta), jednak Wyższy Sąd Krajowy zrezygnował z dokładnej 
analizy tej przedziwnej konstrukcji włoskiego przedsiębiorstwa. We-
dług FAZ sędzia miał „lapidarnie stwierdzić”, że wymagania stawiane 
uczestnikom konkursu nie powinny być „przesadnie wygórowane” 
(Kilb 2011c). I tak prawny spór o architekta Stellę został zakończony 
lakonicznym komunikatem, a rząd według komentatorów nie miał 
innego wyjścia, jak wspierać zwycięzcę, który go „według wszelkiego 
prawdopodobieństwa okłamał” (ibidem). I to polityczni decydenci 
czynili konsekwentnie.

Mimo iż konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty w roku 
2008, dyskusje odnośnie zewnętrznej formy od/budowywanego 
zamku trwały też w kolejnych latach. Swego rodzaju epilog dopisał do 
nich monachijski architekt Stephan Braunfels, który pod koniec 2013 
roku zaproponował obniżenie kosztów budowy poprzez wprowadze-
nie poważnych zmian w projekcie Stelli. Ten „zrzęda”, jak Braunfelsa 
określiła BZ (Bernau 2012), stworzył koncepcję otwarcia zamku w kie-
runku Sprewy poprzez całkowite wyburzenie wschodniego skrzydła, 
któremu Stella podarował nowoczesną fasadę. Propozycja Braunfelsa 
spotkała się w większości z dezaprobatą ze strony najważniejszych 
aktorów debaty i decydentów: Wilhelm von Boddien potępił ją jako 
„nieodpowiedzialną szarlatanerię” (Paul 2013d), a rzecznik fundacji 
Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum, która jest głównym in-
westorem z ramienia państwa, zapewnił o zachowaniu niezmiennej 
koncepcji, zgodnej z „jasną decyzją parlamentu” (ibidem). Były 
przewodniczący ministerialnego urzędu ds. budownictwa Florian 
Mausbach zbył pomysł jako „pozbawiony treści i ahistoryczny” (Paul 
2013e); tym samym okazał wsparcie względem spornego projektu 
Stelli. Mausbach posłużył się bardzo odważnymi porównaniami, na-
zywając ewentualną realizację projektu Braunfelsa „przepychaniem 
kulis” i „postmodernistycznym gwałtem na architektonicznej koncep-
cji europejskiego baroku”, a także próbą „ostatecznego zniszczenia 
historii tego miejsca” (ibidem).

Niemniej jednak Braunfels zyskał także zwolenników. Kierownik 
części felietonistycznej w BZ Harald Jähner ocenił nowy koncept jako 
„przyjaźniejszy ludziom i przy tym dużo bardziej radykalny”, niż ten 
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zaproponowany przez Stellę i opowiedział się za ponownym przemy-
śleniem kwestii rekonstrukcji zamku (Jähner 2013). Jednak zwycięzca 
konkursu oddalił wszelkie żądania, zgodnie z którymi miałby dokonać 
zmian w swoim szkicu, a debatę wywołaną przez Braunfelsa ocenił 
jako „niedorzeczną”: utrata powierzchni, dodatkowe koszty oraz 
opóźnienia w realizacji to według niego nieuniknione skutki wszelkich 
zmian w dotychczasowym planie (por. Architekt lehnt… 2013).

W konsekwencji nowych dyskusji wokół zamku na przełomie 
lat 2013/2014 powstała inicjatywa obywatelska „Otwarty Zamek 
Berlin” [Offenes Schloss Berlin], która zażądała natychmiastowego 
zaprzestania budowy. Jej orędownicy wysuwali argument, jakoby 95% 
berlińczyków było niezadowolonych z realizowanego projektu (por. 
Lenz 2014). W prasie pojawiły się odezwy wzywające do ogłoszenia 
nowego konkursu, ponieważ – jak donosiła BZ – Stella nie jest w stanie 
efektywnie rozwiązać problemu wschodniego skrzydła, a cała jego 
koncepcja nie jest ani barokowa, ani racjonalna (Bernau 2013b). Tego 
rodzaju diagnozy nie znalazły jednak odzwierciedlenia w kolejnych 
decyzjach. Według nowej minister kultury Moniki Grütters ta krytycz-
na debata pojawiła się zbyt późno (por. Grütters: Debatte… 2013). 
Także podpisy zbierane przez wspomniany ruch obywatelski na rzecz 
społecznej inicjatywy ustawodawczej, skierowanej przeciwko budo-
wie wschodniego skrzydła, nie zdołały zatrzymać realizacji projektu 
Stelli. Ani racjonalne argumenty odnośnie obniżenia kosztów o blisko 
70 milionów euro (które można by przeznaczyć na rekonstrukcję 
barokowych fasad), ani polityczne czy ideologiczne racje, takie jak 
otwarcie zamku na wschód jako symbol pojednania starej Republiki 
ze NRD, nie miały siły przebicia.

4.2.2. Metr kwadratowy za więcej niż 15 tys. euro, czyli 
berliński luksus

W roku 2007 Bundestag oszacował koszty wzniesienia Forum 
Humboldtów na 552 miliony euro. W tej sumie nie mieściła się ani 
rekonstrukcja kopuły według pierwowzoru autorstwa Stülera, ani 
elementy dziedzińca Eosandera. Wolfgang Tiefensee podkreślił ten 
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fakt przy okazji ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego, 
w którym zwycięskim okazał się projekt Stelli, przewidujący obydwie 
rekonstrukcje. Komentarze nie kazały długo na siebie czekać. FAZ py-
tała, czy minister zapomniał swoje własne słowa, którymi krytykował 
kulisowość rekonstrukcji zamku w Brunszwiku, po czym dodała, że 
w przypadku pełnej realizacji koncepcji Stelli chodzi o „architekto-
niczny wyraz i estetyczne oddziaływanie najważniejszego projektu 
budowlanego zjednoczonych Niemiec” (kil 2008b). W tym duchu 
gazeta już w 2008 roku opowiadała się przeciwko zapowiadanym 
oszczędnościom w budżecie przeznaczonym na od/budowę zamku.

Wiosna i lato 2009 roku przyniosły dla Forum Humboldtów ważne 
decyzje dotyczące zarządzania środkami finansowymi. W kwietniu 
rząd federalny zdecydował o powołaniu fundacji użyteczności pu-
blicznej jako głównego inwestora budowlanego z ramienia państwa. 
Jej głównym zadaniem było zbieranie i zarządzanie prywatnymi 
darowiznami na rzecz rekonstrukcji barokowych fasad. Publiczny 
charakter fundacji miał „gwarantować wysoki poziom przejrzystości 
i solidarności”, a przez to zwiększyć gotowość Niemców do przekazy-
wania środków na rzeczony cel (Klesmann 2009). Przewodniczącym 
tego gremium, które podjęło pracę z początkiem lata 2009, został 
Manfred Rettig, architekt i planista miejski, który zdołał już dowieść 
swoich zdolności menedżerskich podczas przeprowadzki parlamentu 
z Bonn do Berlina. Krótko po decyzji o mianowaniu Rettiga, fundacja 
musiała stawić czoła pierwszemu dużemu wyzwaniu: zapowiedziom 
czasowego przesunięcia realizacji projektu.

Po wyborach, które odbyły się jesienią 2009 roku, nastąpiła zmiana 
w obrębie politycznej odpowiedzialności za budowę Forum Humbold-
tów: Peter Ramsauer zastąpił Wolfganga Tiefensee w funkcji ministra 
ds. transportu publicznego, budownictwa i rozwoju miast. Zmiana ta 
dała asumpt do ponownej dyskusji nad możliwościami finansowymi 
państwa w kontekście od/budowy Zamku Berlińskiego. SZ obawiała 
się, że nowy minister może w obliczu dość niepewnej sytuacji finan-
sowej związku i krajów związkowych mnożyć tutaj trudności (por. Wer 
mehr will… 2009). Ogólny wydźwięk dyskusji, jak stwierdzała BZ na 
podstawie analizy wypowiedzi polityków, był raczej pesymistyczny: 
„w trudnych ekonomicznie czasach, w jakich dzisiaj żyjemy, zwyczajnie 
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nie ma pieniędzy na budowę zamków” – oficjalnie mówiono na razie 
o możliwym odsunięciu realizacji projektu w czasie (Dankbar 2009). 
Przed decydującym posiedzeniem parlamentu w prasie mnożyły się 
argumenty zarówno za, jak i przeciw projektowi od/budowy.

Z jednej strony szeroko komentowano wyniki badania opinii 
publicznej autorstwa instytutu Forsa, zgodnie z którymi 80% ber-
lińczyków wolałoby w obliczu ciężkiej sytuacji finansowej kraju cał-
kowicie zrezygnować z projektu od/budowy (Zylka 2010). Minister 
Ramsauer opowiadał się natomiast za rozwiązaniem pośrednim, czyli 
„czasowym rozdzieleniem rekonstrukcji historycznych fasad od bu-
dowy pozostałych części kompleksu” (Paul 2010a). Pomysł ten, który 
niechybnie kazał przywołać wyróżniony nagrodą specjalną projekt 
biura Kuehn/Malvezzi (por. jby 2010), został jednak uznany przez 
przewodniczącą komisji ds. kultury Monikę Grütters za „kompromi-
tujący” (Wie viel Geld… 2010) i tym samym całkowicie odrzucony. 
W ślad za nią poszły inne głosy krytyczne, skierowane jednak nie tylko 
przeciwko idei Ramsauera, ale też – co zaskakujące – przeciwko całej 
koncepcji od/budowy Zamku Berlińskiego. W nowej dyskusji dotyczą-
cej budowy Forum Humboldtów na Placu Zamkowym wzięli udział 
m.in. Thomas Flierl (przewodniczący komisji ds. rozwoju miasta) 
i Franziska Eichstädt-Böhlig, którzy zażądali moratorium od/budowy 
zamku. Według Flierla przesunięcie realizacji projektu pozwoliłoby na 
ponowną refleksję nad treściami Forum Humboldtów (Aulich/Höhn 
2010). Do tej narracji przyłączyły się dalsze głosy polityków, którzy 
ogólnie prezentowali „sceptyczną postawę” (Paul 2010b) względem 
dotychczasowych zamierzeń. Jednak w obliczu słów kanclerz Angeli 
Merkel, która w imieniu rządu potwierdziła wolę realizacji decyzji 
parlamentu, całkowita rezygnacja z owych planów wydawała się 
nierealna.

Z drugiej strony głos zabrali zdecydowani przeciwnicy polityki 
oszczędnościowej, m.in. ówczesny burmistrz Berlina Klaus Wowereit, 
który gorąco ostrzegał przed podejmowaniem tego rodzaju decyzji 
jako jednoznacznych z „przyznaniem się federacji do porażki w ra-
mach polityki kulturalnej”. Wowereit bronił „wielkiej idei stworzenia 
w centrum stolicy miejsca przeznaczonego dla międzynarodowej 
sztuki i kultury”, które nie powinno paść ofiarą „targowania się 
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w obrębie czarno-żółtej koalicji” (Schmale/Szent-Ivanyi 2010). Mimo 
to rząd zdecydował o wprowadzeniu programu oszczędnościowego, 
w którego konsekwencji przesunięto rozpoczęcie inwestycji na Placu 
Zamkowym z 2011 na 2014 rok.

Wielu polityków nie wykazało zrozumienia wobec decyzji urzędu 
kanclerskiego. Wowereit określił ją jako „nieprzemyślane działanie 
rządu”, które przyszłość Forum Humboldtów czyni „całkowicie nie-
pewną”, a sekretarz stanu ds. kultury André Schmitz dostrzegł w niej 
oszczędność zaledwie „symboliczną, ponieważ nie przynosi ona żad-
nych skutków finansowych” (Hahn/Thomsen 2010). Faktycznie prze-
sunięte o trzy lata rozpoczęcie budowy oznaczało też zmianę terminu 
przeprowadzki muzeów z Dahlem do centrum, co z kolei implikowało 
zwiększenie wydatków na konieczną renowację ich dotychczasowych 
siedzib. Dlatego też słusznie powątpiewał Hermann Parzinger, „czy 
przy tym wszystkim można jeszcze mówić o oszczędzaniu” (Nun ist 
Dahlem… 2010). Senator ds. budownictwa Ingeborg Junge-Reyer 
zinterpretowała ów akt w kontekście ogólnokrajowym i określiła go 
jako „jak najgorsze świadectwo dla kraju, gdy zamierza on oszczędzać 
na rozwoju swojej stolicy” (Hahn/Thomsen 2010).

Fronty w walce o od/budowę zamku przebiegały wzdłuż linii po-
działów politycznych, jak zdołała pedantycznie zarejestrować FAZ. 
Przeciwnicy od/budowy wywodzili się w tym okresie z szeregów FPD 
i CDU/CSU i właściwie osiągnęli cel zapowiadany już w trakcie rozmów 
koalicyjnych: największy projekt kulturalny państwa został tymcza-
sowo zablokowany, a jego losy miały się ostatecznie rozstrzygnąć 
dopiero po następnych wyborach. Do tego czasu – jak obrachunki 
koalicji oceniał w FAZ Andreas Kilb – cała sprawa albo zyska nowy 
rozmach, albo „sama się wykończy” (Kilb 2010a). Według Kilba do 
tej „epokowej porażki polityki kulturalnej” doprowadziły „mglistość 
i nieokreśloność samej koncepcji Forum Humboldtów” (ibidem). Nie 
była to pierwsza sytuacja, w której komentatorzy zwrócili uwagę na 
braki w kulturowo-historycznej idei autorstwa Lehmanna i Parzingera. 
Temat ten stanowi kontrowersję samą w sobie, dlatego też zostanie 
mu poświęcony osobny podrozdział w dalszej części.

Trzy dni po ogłoszeniu decyzji o wprowadzeniu oszczędności 
budżetowych minister Ramsauer zaskoczył opinię publiczną stwier-
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dzeniem, jakoby „nie powiedziano w tej kwestii jeszcze ostatniego 
słowa”: on sam planuje rozpoczęcie od/budowy już w roku 2013 (por. 
Ramsauer will… 2010). Rainer Bomba, sekretarz stanu w minister-
stwie transportu publicznego, wzmocnił wywołany przez Ramsauera 
efekt zaskoczenia, oświadczając, że ministerstwo dalej popiera projekt 
Zamku Berlińskiego – Forum Humboldtów, „oczywiście z [rekonstru-
owaną] kopułą” (Bisky 2010). Przyszłość miała pokazać, że nie były 
to puste obietnice.

Koszty obliczone w 2007 roku na 552 miliony euro musiały zostać 
zrewidowane w związku ze wzrostem cen na rynku budowlanym. 
Rok po wprowadzeniu projektu oszczędnościowego Manfred Rettig 
wypowiedział się w tej kwestii, potwierdzając, że kosztorys projektu 
się nie zmienił, konieczna jest jednak jego aktualizacja w oparciu 
o rosnące ceny materiałów. Bez uwzględnienia rekonstrukcji ko-
puły (szacowanej na 15 milionów euro) oraz portali wewnętrznych 
II, III i IV (11 milionów euro), przewidywana suma zbliżyła się do 
magicznej granicy 600 milionów euro (por. Paul 2011). W każdym 
razie administracja publiczna nie miała być obciążona dodatkowymi 
kosztami rekonstrukcji – ta leży tylko i wyłącznie w rękach fundacji 
i darczyńców.

Krótko przed decyzją w tej sprawie, 24 czerwca 2011 roku minister 
kultury Bernd Neumann po raz pierwszy przyznał konieczność zwięk-
szenia kosztów projektu. Przy czym zapewnił, że nie zamierza w Ber-
linie „powtórzyć błędów popełnionych przy budowie Filharmonii nad 
Łabą w Hamburgu”, lecz planuje pozostać w ramach planowanych 
kosztów. Potwierdził też zamiar wiernej rekonstrukcji kopuły, nawet 
jeśli „miałaby ona powstawać stopniowo”, przy udziale prywatnych 
darczyńców (Neumann: Stadtschloss… 2011). Cztery dni później od-
było się spotkanie ekspertów finansowych z poszczególnych frakcji 
parlamentu celem przedyskutowania możliwości finansowania całego 
projektu. Zaakceptowali oni propozycje ministerstwa budownictwa, 
które następnie doprowadziły do oficjalnej decyzji komisji budże-
towej, podjętej 6 lipca 2011 roku: państwo zwiększyło swój udział 
w projekcie od/budowy Zamku Berlińskiego i budowy Forum Hum-
boldtów do kwoty 478 milionów euro, co ustanowiło aktualną górną 
granicę finansowania przedsięwzięcia na poziomie 590 milionów 
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euro. Ponadto założono dodatkowy dochód z darowizn z przeznacze-
niem na rekonstrukcję kopuły i portali wewnętrznych (25,2 miliony 
euro) oraz kawiarni na dachu zamku (3,3 miliony euro) (Das Schloss 
kommt… 2011). Zasługujący na uwagę jest fakt niezmiennego udziału 
kraju związkowego Berlin w kosztach projektu, który pozostał przy 
sumie 32 milionów euro i został ponownie potwierdzony pod koniec 
roku przez byłego już sekretarza stanu ds. kultury André Schmitza 
(Schmitz: Mehrkosten… 2011). Do dnia dzisiejszego nie nastąpiły 
żadne zmiany w tym względzie. Od wmurowania kamienia węgielne-
go w 2013 roku aż do uroczystości zawieszenia wiechy w roku 2015 
koszty realizacji projektu nie przekroczyły planowanego budżetu, 
a Manfred Rettig „mógł uważać się za szczęściarza, gdyż zamykał stan 
surowy będąc nad kreską” (Böcker 2015). Jego ustąpienie ze stano-
wiska na początku roku 2016, spowodowane poważnymi zmianami 
w projekcie zagospodarowania Forum Humboldtów dokonanymi 
przez nowego burmistrza Berlina Michaela Müllera, pokazało, jak 
ważną kwestią dla Rettiga było dotrzymanie pierwotnych ustaleń 
budżetowych. Już w marcu 2015 roku, gdy tylko pojawiły się pierwsze 
pogłoski o nadchodzących zmianach, ostrzegał on przed manipulo-
waniem przy projekcie budowlanym, gdyż prowadzi to nieuchronnie 
do zwiększenia kosztów i będzie jak „efekt domino oddziaływało na 
każdy detal wznoszonego budynku” (Paul 2015a).

Ogromną część planowanych kosztów miały pokryć prywatne 
darowizny. Wilhelm von Boddien, założyciel Towarzystwa Wspierania 
Zamku Berlińskiego, starał się najpierw o zgromadzenie 80 milionów 
euro. Suma ta została uwzględniona w pierwotnych planach budże-
towych parlamentu. Za pomocą imprez charytatywnych, wystaw 
objazdowych w centrach handlowych, koncertów i elitarnych spotkań 
(także w Stanach Zjednoczonych), hamburski przedsiębiorca zabiegał 
o pieniądze na wymarzone barokowe fasady. Jego działania były stale 
relacjonowane w prasie.

Jednocześnie można było przeczytać o trudnościach, z jakimi przy-
szło mu się borykać podczas realizacji tego zadania. Niektórzy politycy 
i komentatorzy wątpili w możliwość zgromadzenia środków tego 
rzędu tylko i wyłącznie w drodze prywatnych darowizn. Sceptyczne 
nastawienie wobec tego planu wyrażało się w wielu artykułach, m.in. 
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w 2011 roku przy okazji otwarcia tzw. Humboldt-Box, czyli tymcza-
sowego centrum informacyjnego usytuowanego bezpośrednio przy 
placu budowy. Podziwiano przepiękny widok roztaczający się z jego 
okien i jednocześnie wytykano „niejasną wizję”(Kilb 2011b) użytko-
wania przyszłego budynku. Strojono sobie żarty z automatu zbiera-
jącego darowizny, który informował wspaniałomyślnych i hojnych 
gości o możliwości odpisania datków od podatku (ibidem). Zapraszano 
też na „kawkę z pruskim dziedzictwem”do kawiarni umiejscowionej 
w Humboldt-Box (Richter 2011). 

Wszystkie te pomysły nie zdały się von Boddienowi na wiele. We 
wrześniu 2014 roku FAZ cytowała minister ds. budownictwa Barbarę 
Hendricks, która ubolewała nad niewielką kwotą 20 milionów euro 
zebranych do tej pory przez Towarzystwo Wspierania Zamku (Kilb 
2014). W międzyczasie wzrosły koszty rekonstrukcji – z 80 na 105 
milionów euro, ponieważ pojawiły się specjalne życzenia, których 
w pierwszej wersji planowania nie uwzględniono. Fakt ten poddał 
krytyce m.in. poseł Sven Christian-Kindler, który potępił finansowanie 
kosztownych „dodatków” przed zagwarantowaniem sumy koniecznej 
dla rekonstrukcji barokowych fasad (por. Paul 2013b). W listopadzie 
2016 roku do zebrania całej kwoty brakowało jeszcze 39 milionów 
euro.

Towarzystwo odniosło jednak pierwszy znaczący sukces. W marcu 
2013 roku pojawiła się w prasie plotka, jakoby „anonimowy darczyńca 
obiecał początkowe finansowanie kopuły” (Das Berliner Schloss… 
2013). Jak dowiedziała się SZ z kręgów związanych z Towarzystwem 
von Boddiena, nie była to wprawdzie suma konieczna dla rekonstruk-
cji całości, stanowiła jednak ważny krok w tym kierunku. Starania 
o kolejne 15 milionów z przeznaczeniem na ten cel nie ustają. Ze 
względu na przychylność środowisk politycznych wobec dodatkowych 
rekonstrukcji, które określają gotowość obywateli do współfinanso-
wania rzeczonych zamierzeń jako „wspaniałomyślne zaangażowanie”, 
przyczyniające się dla dobra „narodowego projektu” (Aulich 2013), 
von Boddien może być pewny sukcesu.



113

4.2.3. „Największa wielofunkcyjna hala Republiki.”5 
Co od/ budowa Zamku Berlińskiego i koncepcja 
Forum Humboldtów mówią o Niemcach

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Forum Hum-
boldtów odbyło się 12 czerwca 2013 roku, uroczystość zawieszenia 
wiechy trzy lata później, 15 czerwca 2015 roku. Obydwa wydarze-
nia, kamienie milowe na drodze do urzeczywistnienia największego 
projektu wizerunkowego zjednoczonych Niemiec, stały się okazją do 
wielu komentarzy w prasie. Ich autorzy podjęli się definicji zarówno 
samego przedsięwzięcia, jak i osób odpowiedzialnych za jego realiza-
cję. Jednocześnie postawiono liczne diagnozy dotyczące tożsamości 
Niemców i ich obrazu własnego. W niektórych kwestiach oceny te 
wypadają skrajnie różnie. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
w przypadku debaty dotyczącej zagospodarowania Placu Zamkowego 
mówimy o projekcie budowlanym, który jak żaden inny projekt po 
roku 1990 podzielił niemieckie społeczeństwo, początkowe zdziwienie 
wywołane tym faktem nieco maleje.

Według badań przeprowadzonych przez instytut badania opinii 
publicznej Forsa, wiosną 2013 roku 61% berlińczyków nie chciało 
żadnego zamku (Paul 2013a). W obliczu zbliżającego się rozpoczęcia 
budowy taki wynik mógł być zaskakujący. Czy negatywna postawa 
berlińczyków względem częściowo rekonstruowanej rezydencji Ho-
henzollernów wynikała z ich zasadniczego dystansu wobec tak dużych 
projektów budowlanych, musi pozostać w tym miejscu kwestią otwar-
tą. Jednak większe znaczenie w tej sytuacji miał przypuszczalnie fakt, 
że koncepcja odnośnie treści i formy przyszłego Forum Humboldtów 
wciąż pozostawała w sferze mglistych wyobrażeń. Kierownicy owego 
projektu oraz decydenci nie ulegli jednak sceptycznym nastrojom 
społeczeństwa. W połowie czerwca Berlin świętował transmitowane 
przez telewizję wmurowanie kamienia węgielnego (uroczystość była 
ze względów bezpieczeństwa zamknięta dla publiczności). Prezydent 
Joachim Gauck oraz minister kultury Bernd Neumann, a także mini-
ster budownictwa Peter Ramsauer poprzez swoją obecność nadali 

5 Tak Jürgen Kaube zatytułował swój artykuł w FAZ z 11 kwietnia 2015 r.
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uroczystości szczególnego znaczenia. Kanclerz Angela Merkel nie 
uczestniczyła w wydarzeniu, jednak wcześniej określiła projekt jako 
„jedno z najbardziej znaczących przedsięwzięć kulturalnych w Niem-
czech” (Paul 2013c). 

W prasie mnożyły się refleksje i komentarze na temat owego 
„najznamienitszego” zamysłu Republiki. To, co na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku rozumiano jako „wyraz kulturowej walki 
o narodowy zwrot i przyszłą estetykę państwa”, przeistoczyło się 
od tamtego czasu w „nieufność względem zbyt daleko idących wy-
obrażeń” (Nutt 2013). Niemniej jednak projekt od/budowy zamku 
stanowił dla wielu Niemców okazję do rewizji własnego obrazu. Volker 
Heise ujął to dość trafnie, gdy pytał: „Plac […] jest reprezentacyjnym 
miejscem Republiki. Ale co, na miłość boską, mówi on o naszym 
społeczeństwie?” (Heise 2013). Różnorakie pojęcia wyznaczyły pole 
tej dyskusji: tradycja pruska, kosmopolityzm, dziedzictwo kulturowe, 
eurocentryzm, restauracja, arogancja polityki historycznej, kompleksy 
niższości. Analiza funkcji, które przypisywano zamkowi w od/budowie 
i planowanemu Forum Humboldtów, może uporządkować tę ideolo-
giczną gęstwinę argumentacyjną.

Po pierwsze należy wskazać na turystyczną atrakcyjność nowego 
centrum, która dała się zauważyć już podczas procesu budowy. Nie 
tylko z okazji zawieszenia wiechy w roku 2015, ale także w dzień 
drzwi otwartych na placu budowy rok wcześniej do centrum Ber-
lina tłumnie napłynęli mieszkańcy miasta i goście z całego świata. 
Niemiecka stolica zyskała tym samym na atrakcyjności względem 
innych europejskich metropolii. Decydenci projektu mają nadzieję na 
utrzymanie tego trendu również po zakończeniu budowy. Niektórzy 
z nich wyrażają oczekiwanie, że planowane Forum stanie się „bramą 
Berlina na świat” (minister budownictwa Barbara Hendricks, cyt. za 
Böttcher 2013) i „żywym miejscem spotkań kultur całego świata” 
(prezydent Joachim Gauck podczas uroczystości zawieszenia wiechy, 
cyt. za Gauck legt… 2013). Jednak sposób, w jaki Berlin szykował się 
do roli najatrakcyjniejszej lokalizacji Europy, wydawał się niektórym 
komentatorom dość osobliwy. Michael Kimmelman, historyk sztuki 
związany z „New York Times”, krytykował te starania następująco: 
„Coś takiego, że stawia się nieskończenie kosztowny budynek w pseu-



115

do-starym stylu, aby go później wykorzystać niezgodnie z naturalnym 
przeznaczeniem, może zdarzyć się tylko w Berlinie” (Kimmelman, 
cyt. za Seidl 2013). Nie tylko w tej kwestii autorzy projektu jeszcze 
wielokrotnie musieli stawić czoła brakowi zrozumienia.

Globalne porozumienie kultur, którego miejscem ma się stać 
nowy muzealno-naukowo-kulturalny obiekt, a które ma nadać Niem-
com „nową tożsamość”, nie jest według wszystkich obserwatorów 
oceniane jednoznacznie pozytywnie. W szczególności krytykowano 
fakt, że „puste historyczne centrum stolicy zostanie funkcjonalnie 
zmienione w przestrzeń, w której kultury świata będą mogły się 
porozumiewać”, jednak gospodarz „zmienia przy tym swoją własną 
naturę: staje się państwem, które przyjmuje wszystkie kultury i z 
tego faktu wyprowadza swoją własną logikę” (Siemons 2015). Przy 
tym, jak pisał dalej Mark Siemons w FAZ tydzień przed oddaniem 
stanu surowego, stosunek Niemców do innych kultur jest raczej 
ambiwalentny: „Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że Niem-
cy, mimo iż ich obraz własny jest kosmopolityczny, dość słabo byli 
ukształtowani przez kultury spoza kontynentu, które będzie można 
oglądać w zamku. […] Z pewnością Niemcy interesują się obcymi kul-
turami, ale tylko w wtedy, gdy spędzają tam urlop […]” (ibidem). Ten 
rzekomo eurocentryczno-restauratywny charakter projektu, którego 
diagnoza pobrzmiewa w zacytowanej wypowiedzi, został poddany 
krytyce już w 2013 roku przez ruch protestacyjny „No Humboldt 21”. 
Kolonialna przeszłość etnologicznych zbiorów muzealnych, które 
mają stać się częścią Forum Humboldtów, a także kontrowersyjne 
elementy niemieckiej polityki wobec obcokrajowców dały asumpt 
do jednoznacznie krytycznego osądu.

Za rozpowszechnioną narracją podkreślającą porozumienie 
kultur świata i szczególne miejsce Berlina w tym procesie niektórzy 
dyskutanci dostrzegali kompleks niższości niemieckiej stolicy, „który 
polega na tym, że panowanie narodowego socjalizmu, wojna, komu-
nizm i ponowne zjednoczenie kraju sprawiły, że wśród europejskich 
stolic ta niemiecka pozostała jedynie stoliczką” (Das Schloss… 2013). 
Ten historyczny ciężar, który Peter Ramsauer określił jako „bliznę 
podstawową“ (ibidem), muszą najwidoczniej nieść także dzisiejsze 
pokolenia.
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W kontekście przepracowywania własnej historii prasa niejedno-
krotnie pisała o związkach hybrydowego obiektu („Rekonstrukcja na 
zewnątrz, nowo wykreowana przestrzeń muzealna w środku” – Kilb 
2013) z pruską tradycją i roli tej ostatniej jako przeciwieństwie so-
cjalistycznego dziedzictwa. Nie zważając na polityczną poprawność, 
gazety cytowały najbardziej skrajne wypowiedzi przeciwników 
i zwolenników od/budowy. Przy czym, jak zauważył Claudius Seidl 
w FAZ, sympatycy von Boddiena próbowali „ukryć ideologiczne 
sedno sprawy”, posługując się w pierwszej kolejności argumentami 
architektonicznymi i urbanistycznymi (Seidl 2013). Oponenci z kolei 
wprost poruszali słabe punkty projektu, zarzucając mu „historycz-
ną arogancję” (ibidem). Według Seidla chodziło przede wszystkim 
o pytanie, czy zamek Hohenzollernów naprawdę stanowił narodowy 
monument, czy może zaledwie rezydencję partykularnego państwa 
na niemieckiej prowincji. To implikowało bowiem dość aktualny pro-
blem: Czy zjednoczone Niemcy powinny powoływać się na pruskie 
dziedzictwo, czy właśnie nie?

O tym, że owo dziedzictwo bynajmniej nie było pożądane 
przez wszystkich (wbrew temu, co twierdzili Lehmann i Parzinger), 
świadczyły komentarze odnośnie zagospodarowania częściowo zre-
konstruowanego zamku. 13 czerwca 2013 roku czytelnik SZ został 
skonfrontowany z następującą diagnozą: „Decyzja, aby umieścić 
tutaj pozaeuropejskie zbiory fundacji Preußischer Kulturbesitz była 
próbą zastosowania antidotum wobec ukrytej, ale wciąż toksycznej 
przeszłości” (Speicher 2013). Nietrudno się domyślić, że chodziło 
m.in. o przeszłość związaną z państwem Hohenzollernów. Taki argu-
mentacyjny oręż stanowił podstawę ideologicznej wojny. Zgryźliwe 
i sarkastyczne komentarze nie kazały długo na siebie czekać. Prasa 
bulwarowa zagrzewała do walki: „Biedna arystokracja. Strachliwe 
mieszczaństwo. Nieważne. Dumnie będzie stał nasz zamek za kilka lat. 
Tak okazały i potężny, że nawet krnąbrny lud będzie się ostatecznie 
głośno radował. I pojmie: Taki zamek pasuje do Berlina jak wiadro 
pod tyłek. Wreszcie znajdzie się pojemnik na to całe pruskie gówno” 
(Schimmeck 2013). 

Z drugiej strony wybrani dziennikarze starali się stosować niemalże 
naukowy ogląd względem kontrowersyjnego problemu (nie-)chcianej 
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tradycji, wyłuszczając, że nieuprawnione jest mówienie dziś o bez-
krytycznym powrocie pruskich czasów, ponieważ w obrębie historio-
grafii nastąpiło „odczarowanie wyobrażeń o pruskim militaryzmie, 
a także rozumne uznanie znaczenia rodu Hohenzollernów” (Nutt 
2015b). Uogólniając problem i abstrahując od tradycji pruskiej należy 
stwierdzić, że w pozostałych komentarzach dał o sobie znać brak wiary 
w przywoływanie dobrych duchów historii. Oceniając od/budowę, re-
nomowana kuratorka sztuki i współzałożycielka forum architektów 
Aedes w Berlinie Kristin Feireiss przytoczyła alternatywne plany 
zagospodarowania Placu Zamkowego. Skrytykowała decyzje podjęte 
w ubiegłych latach jako „zaprzepaszczoną wizję i brak odwagi do prze-
budzenia. […] Otrzymalibyśmy czas, aby znaleźć nasze centrum i aby 
dać szansę przyszłym pokoleniom na sformułowanie nowej definicji 
miasta. Teraz wygrali starsi panowie i panie ze swoimi powojennymi 
traumami […]” (Feireiss, cyt. za Bernau 2015c).

Obok historii Hohenzollernów dość często przywoływano kwestię 
rozprawienia się zjednoczonych Niemiec z historią NRD i samego 
zjednoczenia. Świadczyło to o dużo większym niż zaledwie archi-
tektonicznym czy urbanistycznym znaczeniu politycznych decyzji 
względem berlińskiego centrum. Z jednej strony interpretowano od/
budowę zamku jako znak zwycięstwa nad socjalizmem – podobnie jak 
jego wyburzenie w roku 1950 pojmowano jako symbol zwyciężonej 
władzy cesarskiej. Z drugiej strony, czego dowodził Claudius Seidl, 
za pomocą nowego kompleksu chciano zaznaczyć koniec „Starej 
Republiki – reńsko-bawarskiej, duchowo uplasowanej pomiędzy le-
wicowym katolicyzmem a kulturą Suhrkampu6, w swej codzienności 
coraz bardziej zitalianizowanej i zamerykanizowanej” (Seidl 2013). 
Plac Zamkowy stał się tym samym według Kristin Feireiss miejscem, 
w którym „rozstrzygały się społeczne procesy zjednoczeniowe”, 

6 Suhrkamp Verlag to jedno z najstarszych, największych i najbardziej znaczących 
wydawnictw w Niemczech, publikujących beletrystykę i literaturę fachową. Zało-
żone zostało w 1950 roku, jego siedziba znajduje się w Berlinie. Pojęcie „kultury 
Suhrkampu” [Suhrkamp-Kultur] powstało w 1973 roku przy okazji wydania pism 
zebranych Theodora W. Adorno. Autor pojęcia określił tym mianem specyficzną 
kulturę intelektualną Republiki Bońskiej, opartą o niemiecko-żydowskie ideały, 
które ostatecznie miały wyprzeć pozostałości nazizmu.
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ponieważ „znaczna i uprawniona niepewność” w obydwu częściach 
miasta (i Niemiec) przeistoczyła się w „czysty strach egzystencjalny”. 
Symptomem tego jest „marzenie o przywróceniu przewidywalnych 
wartości i swojskich tradycji”, które zostanie zrealizowane pod po-
stacią rekonstrukcji zamku (Feireiss, cyt. za Bernau 2015c). 

Niektórzy z obserwatorów wzbraniali się przed stawianiem znaku 
równości pomiędzy nowym kompleksem a oryginalnym pruskim 
zamkiem, wskazując na liczne nieporozumienia w obrębie debaty. 
Jedna z tych chybionych interpretacji dotyczyła według Harrego 
Nutta „wyobrażenia, że historyczna rana w tkance miasta […] może 
zostać w prosty sposób zamknięta.” A przecież wznoszona budowla 
zdradza, „że tutaj powstaje coś zupełnie nowego. Nie może więc 
być mowy o odbudowywaniu zamku – ani w architektonicznym, ani 
w ideowo-historycznym wymiarze” (Nutt 2015b). Nie da się ukryć, że 
tego typu komentarz pozostał w obrębie dyskusji odosobniony. Już 
analiza samych tytułów, w których częściej mówi się o „zamku” niż 
o „Forum Humboldtów”, świadczy o sytuacji na wskroś odmiennej. 
Także berlińczycy, o czym będzie mowa w jednym z następnych roz-
działów, rzadko wyraźnie mówią o „budowie Forum Humboldtów”. 
W Humboldt-Box Towarzystwo Wspierania Zamku Berlińskiego 
zabiega o darowizny na rzecz rekonstrukcji historycznych fasad za 
pomocą hasła: „Twój rower go ma. Twoje miasto też go dostanie”. 
Z pewnością nie chodzi o budynek muzeum.

W każdym razie Republika Federalna funduje sobie znaczący 
obiekt. Więcej niż o pozaeuropejskich kulturach będzie się jednak 
można na jego podstawie dowiedzieć o dzisiejszym społeczeństwie 
niemieckim: „Budynek mógłby służyć przyszłym historykom do opisu 
mentalności Republiki Berlińskiej: zaskoczonej jednością, nieufnej 
wobec uzdrowicielskich obietnic i narodowej wyższości, w poszuki-
waniu łagodnego obrazu siebie, niepewnej w kształtowaniu siebie” 
(por. Bisky 2015). O tym, czy powyższa diagnoza odzwierciedla obecną 
sytuację Niemców, zdecydują już następne pokolenia.

Dalsze kwestie, które w tym okresie budziły zainteresowanie prasy, 
dotyczyły pomysłów na zagospodarowanie terenu wokół zamku (spór 
o projekt wybrukowania Placu Zamkowego, fontannę Neptuna, rzeźby 
książąt orańskich i balustrady zamkowe), pracy saksońskich rzeźbia-
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rzy przygotowujących elementy historycznych fasad, a także treści 
przyszłego Forum Humboldtów. Dla prezentowanej tu problematyki 
szczególne znaczenie ma ostatni z wymienionych punktów.

4.2.4. „Na zewnątrz szlachecko, w środku kształcąco.”7 
Spór o treści Forum Humboldtów

Gdy ówczesny prezydent fundacji Stiftung Preußischer Kultur-
besitz Klaus-Dieter Lehmann w roku 2000 prezentował szerokiej 
publiczności swoją ideę Forum Humboldtów, zebrał same pochwały 
i wyrazy zachwytu: w końcu pojawiła się przekonująca i godna kon-
cepcja zagospodarowania od/budowywanego zamku. Jednak nośne 
idee, aby zyskać skuteczność, muszą być umiejętnie zrealizowane. 
Trudności w tej kwestii w przypadku Forum Humboldtów dały o sobie 
znać bardzo szybko.

W analizowanym tutaj okresie (2008-2015) pytanie dotyczące za-
gospodarowania budynku pojawiało się w prasie codziennej niemalże 
bez przerwy. We wszystkich możliwych kontekstach, czy dotyczyły 
one rozstrzygnięć finansowych, czy poszczególnych etapów budowy, 
referowano o problemach z opracowaniem sensownego scenariusza, 
zadowalającego jednocześnie wszystkie instytucje uczestniczące 
w projekcie. Co ciekawe, autorzy większości tekstów na ten temat 
narzekali na brak debaty publicznej nad formą Forum Humboldtów. 
Wielokrotnie komentowany był także problem nieistniejącej dyrekcji 
programowej, która miałaby zagwarantować spójność w obrębie 
planowanych wystaw i bronić praw kompleksu jako całości względem 
tworzących go podmiotów. Niniejszy rozdział prezentuje najistotniejsze 
punkty krytyki oraz aspekty, o które upominano się w tej debacie. 

29 lutego 2008 roku Hermann Parzinger został prezydentem fun-
dacji Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Z tej okazji w prasie ukazały 
się liczne wywiady i felietony jego autorstwa, w których prezentował 
swoje wyobrażenia odnośnie przyszłego Forum Humboldtów. Jednak 
w rzeczonych prezentacjach nie znajdowało się nic poza górnolotny-

7 Tak Volker Heise zatytułował swój artykuł w BZ z18 czerwca 2013 r.
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mi twierdzeniami, zakładającymi, że „możliwie wielu ludzi powinno 
móc się odnaleźć w nowej, wspaniałej budowli, która będzie łączyła 
historyczność miejsca z pęknięciami niemieckiej historii i nowym 
kosmopolityzmem” (Parzinger, cyt. za Kilb/Maak 2008). Czytelnicy 
daremnie szukali konkretnych wskazówek, jak to „odnajdywanie się” 
miałoby się odbywać. Ten sam problem dotyczył tzw. agory, ważnego 
punktu w planach Parzingera: ów „portal na świat”, gdzie odwie-
dzający będą mogli wejść w kontakt z kulturami pozaeuropejskimi 
dzięki stale zmieniającemu się programowi, wciąż pozostawał w jego 
planach niedookreślony. Już wtedy można było spotkać w prasie 
głosy ostrzegające, aby temu „symbolowi zjednoczonych Niemiec” 
nie pozwolić na przeistoczenie się w „osłonę dla kulturowo-gastro-
nomicznej mieszanki” (Kilb 2008a).

W sierpniu 2008 roku Jens Bisky wskazywał w SZ, że berlińskiemu 
projektowi brakuje głównego inżyniera budowlanego oraz dyrektora 
programowego. W porównaniu z wyobrażeniami o możliwym prze-
łomie i reorganizacji w obrębie przestrzeni kulturowej na miarę XXI 
wieku, która miałaby wypełnić nowy obiekt, przygotowania ku temu 
wypadały „zadziwiająco niesolidnie, jakby przestraszono się okrop-
ności własnych celów” (Bisky 2008a). Bisky domagał się ponadto 
odpowiedniej prezentacji przedsięwzięcia w rzeczywistości wirtualnej 
oraz powołania dyrekcji programowej, która będzie reprezentować 
interesy powstającej instytucji względem podmiotów ją tworzących. 
W faktycznej integracji poszczególnych części (gwarantowanej przez 
dyrekcję programową), która pozwoliłaby uniknąć „li tylko rozdziału 
pięter”, Bisky widział jedyną możliwość uchronienia się przed „roz-
wiązaniem wprowadzającym w zakłopotanie” (czyli przejęciem przez 
Forum Humboldtów funkcji zamaskowanego adresu dla interesów 
fundacji Preußenstiftung) (ibidem).

W kolejnych latach sytuacja niemalże nie uległa zmianie. „Mglista 
retoryka” (Preuss 2009) twórców projektu nie zdołała ukryć prawdzi-
wego stanu rzeczy. A ten dawał się sprowadzić do „eleganckiej, ale 
i ulotnej” (Nutt 2010) idei Lehmanna, zakładającej „krytyczną i pełną 
fantazji rozmowę z i o świecie” (ibidem). Od połowy roku 2009 do 
stycznia roku następnego można było dzięki wystawie „Anders zur Welt 
kommen”, prezentowanej w Starym Muzeum, rzucić okiem za kulisy 
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warsztatu muzeów, które miały się ostatecznie znaleźć w od/budowanym 
zamku. Berlińczycy mogli wyrobić sobie zdanie na temat spójności, 
sensowności i siły oddziaływania konceptu Forum Humboldtów. Jednak 
jak relacjonowały gazety, wystawa okazała się „klapą” (Kilb 2009b). Tym 
wyraźniejsza stała się potrzeba przerwy na przemyślenie koncepcji, 
przeprowadzenie nowej debaty i znalezienie dyrekcji programowej. 
„Przecież tam musi istnieć jakiś związek!” (Bahners 2009a), „Co po-
winno się znaleźć w Zamku Berlińskim?” (Bahners 2009b), „Jeszcze raz 
przemyśleć kwestię zamku” (Nuschke 2010), „Forum bez formy” (Kilb 
2011a) czy „Żarty myślowe” (kil 2013) – to tylko wybrane tytuły z FAZ, 
które odzwierciedlały ten przygnębiający stan rzeczy.

W zarzutach, które w tym okresie (2009-2010) były formułowane 
względem dotychczasowych koncepcji, zawierało się dość negatywne 
wyobrażenie Niemców o sobie, ewentualnie o decydentach: Forum 
Humboldtów miało romantyzować migrację i być kombinatorskim 
spektaklem, produktem fantazji, wytworem myślenia prezentowanego 
przez ludek menadżerów kultury, kulturoznawców i polityków kultu-
ry (por. Bahners 2009b). Natomiast planowane wystawy określano 
jako „historyczno-polityczne zero”, ponieważ jako „podpicowany za 
pomocą tablic tekstowych remake muzeów etnologicznych z Dah-
lem” oraz „miszmasz widowisk, multimedialnych sal i pomieszczeń 
seminaryjnych pod pompatyczną etykietką ‘laboratoriów wiedzy’” nie 
wniosą niczego nowego do dialogu międzykulturowego (Kilb 2009b). 
Ponadto koncepcja miała cierpieć z powodu braku spójności pomiędzy 
fasadami a treścią wnętrz, czego nawet projekt Stelli nie był w stanie 
zniwelować (por. Nuschke 2010; Preuss 2010; Schulze 2010). Tę kry-
tykę starano się odeprzeć, organizując konkurs na zagospodarowanie 
muzeów zgromadzonych w Forum Humboldtów oraz powołując szwaj-
carskiego menadżera kultury Martina Hallera na stanowisko dyrektora 
programowego agory (por. Preus 2010; Kilb 2010b).

Powołanie Hellera jako osoby odpowiedzialnej za zmieniający 
się stale program oraz przydzielenie mu ośmioosobowego zespołu 
eksperckiego miało według słów minister kultury Moniki Grütters 
gwarantować zarówno „kulturoznawcze kompetencje”, jak i „ko-
nieczny administracyjny know how, namiętność wobec tworzenia 
wystaw oraz egocentryczną energię” (Nutt 2010). Decyzja ta wydaje 
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się być z dzisiejszej perspektywy przedwczesna, ponieważ koncepcja 
agory jako „programowej spoiny Forum Humboldtów” (Kilb 2009b) 
została z czasem całkowicie zarzucona. Krótko przed uroczystością 
zawieszenia wiechy, w czerwcu 2015 roku, Heller i Parzinger ogłosili, 
że wysyłają koncepcję wspólnej przestrzeni wystawienniczej „na 
emeryturę”, ponieważ od teraz wszystko w Forum Humboldtów 
stanie się agorą: cały obiekt ma spełniać „wymogi dotyczące aktu-
alności, partycypacji, dyskursu i elastyczności” – tak przynajmniej 
można było wyczytać z przygotowanego przez Hellera dokumentu 
podstawowego (Kilb 2015b).

Zmiany w obrębie treści nie dotyczyły jedynie parteru, na którym 
miała znajdować się agora. Zgodnie z pierwotnym planem 40 tys. m2 
miano przeznaczyć na potrzeby pozaeuropejskich zbiorów państwo-
wych muzeów, 4 tys. m2 było przewidzianych dla biblioteki berlińskiej, 
a 1 tys. m2 dla historyczno-naukowych zbiorów uniwersyteckich. Pozo-
stałe 11 tys. m2 przynależało agorze i zmieniającym się propozycjom 
wystaw (por. Wefing 2007). Jednak w połowie marca 2015 roku nowy 
burmistrze Berlina Michael Müller ogłosił, że kraj związkowy chciałby 
zaprezentować się za pomocą wystawy „Welt.Stadt.Berlin”. Będzie 
ona zawierać naukowe i historyczne osiągnięcia, które miały miejsce 
w Berlinie lub zostały tam zapoczątkowane (vgl. Müller will… 2015). 
Sama wystawa nie będzie tym samym, co muzeum historii miasta, 
lecz będzie prezentowała „nowoczesne opracowanie ‘Berlina jako 
laboratorium Niemiec’ zgodnie z ideałami Humboldta” oraz będzie 
„odzwierciedlać historię Niemiec i Europy” (Speicher 2015). Jako 
„nieco mgliste” zostały skomentowane wywody Müllera, jednak samą 
propozycję, interpretowaną jako wyraz „woli współtworzenia”, ocenio-
no w większości pozytywnie (także w kręgu partii opozycyjnych) (por. 
Krupp 2015a). Przestrzeń potrzebna dla organizacji nowej wystawy 
miała zostać udostępniona przez usuniętą z projektu bibliotekę.

Müller wkroczył tym samym na zupełnie nową drogę w obrębie 
polityki kulturowej Berlina. Jeszcze rok wcześniej dała się słyszeć 
plotka, jakoby miasto chciało zupełnie wycofać się z przedsięwzięcia 
i zamierzało żądać od państwa zwrotu poniesionych kosztów (m.in. za 
udostępnioną pod budowę działkę) (por. Paul 2014b; Bisky 2014). Co 
do samej biblioteki, to o jej uwolnienie z projektu wzywał już w 2011 
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roku ekspert z dziedziny sztuki, architekt, dziennikarz i autor literatury 
fachowej Nikolaus Bernau. Podstawą jego argumentacji nie było jed-
nak przekonanie, jakoby książnica nie była godna tak prominentnego 
miejsca. Powód stanowiło raczej zmniejszenie przysługującej jej po-
wierzchni z planowanych początkowo 12 tys. m2 na 4 tys. m2 (do tego 
w wielce niekorzystnym położeniu wokół dziedzińca Schlütera), co 
według Bernaua odbierało cały sens jej bytności w kompleksie (Bernau 
2011b). Publicysta przyłączył się do propozycji wysuniętej przez Sto-
warzyszenie Historyczny Berlin [Gesellschaft Historisches Berlin], które 
postulowało przeznaczenie pomieszczeń zwalnianych przez bibliotekę 
na rzecz ewentualnego muzeum zamkowego, w którym mogłyby zostać 
zaprezentowane zachowane meble, dzieła sztuki i inne obiekty wysta-
wiennicze pochodzące z oryginalnego zamku (por. Bernau 2013a). Coraz 
głośniejsze stawały się także głosy żądające budowy nowego centralne-
go kompleksu dla księgozbioru, zwłaszcza że stan starych czytelni przy 
ulicy Breite Straße oraz ciasnota w filii przy placu Blüchera pozostawiały 
wiele do życzenia (por. Bernau 2011a). Jednak senat Berlina długo unikał 
konkretnych decyzji w tym względzie. I tak referendum z 24 maja 2014 
roku w sprawie ewentualnej budowy nowego gmachu na terenie byłego 
lotniska Tempelhof zakończyło na tamten moment dyskusje – w sposób 
niekorzystny z punktu widzenia biblioteki.

Konsekwencją kontrowersyjnej propozycji Müllera (powodowa-
łaby wzrost kosztów inwestycji, co podczas jej prezentacji w komisji 
poselskiej zostało najpierw „przypadkowo” ukryte – Paul 2015b) 
była zapowiedź odejścia z urzędu głównego menadżera projektu, 
Manfreda Rettiga. Zrealizował ją rzeczywiście na początku 2016 roku. 
Dwa lata wcześniej bowiem bił na alarm i ostrzegał przez „fatalnymi 
skutkami” (przestój w budowie i planowaniu), jeśli ktoś wpadłby na 
pomysł zmian w koncepcji wykorzystania budynku po jego wznie-
sieniu w stanie surowym wraz z wszelkimi koniecznymi przyłączami 
i systemami, zaprojektowanymi dla poszczególnych instytucji (por. 
Paul 2014a, c). Na inny negatywny aspekt zmian w projekcie, tym 
razem w kontekście społecznym, zwracała uwagę redaktor naczelna 
„Berliner Zeitung” Brigitte Fehrle. Skrytykowała ona systematyczne 
wyludnianie centrum miasta, postępujące poprzez zabudowywanie 
je hotelami i muzeami, i żądała przywrócenia temu miejscu wartości 
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użytkowej dla ludzi, którzy na co dzień żyją w Berlinie. Jej zdaniem 
wartość taka byłaby z pewnością zagwarantowana przez istnienie 
miejskiej biblioteki w obrębie Forum Humboldtów (Fehrle 2015).

Częściowe uspokojenie debaty nastąpiło w momencie powołania 
przez Monikę Grütters trzyosobowego gremium dyrekcji programo-
wej. Obok prominentnego Brytyjczyka Neil’a MacGregor’a, o którego 
Grütters długo się starała, w zespole zasiedli Hermann Parzinger 
i historyk sztuki Horst Bredekamp. Oczekiwania, które postawiono 
względem tych trzech osób, bynajmniej nie były skromne. W obliczu 
piętrzących się problemów (poszczególne instytucje planują swoje 
przestrzenie bez żadnej konsultacji z partnerami; dysfunkcjonalny 
projekt Stelli nie odpowiada wymogom muzeów; nie ma gwarancji 
odnośnie kosztów eksploatacji budynku; nie przewidziano udziału 
publiczności w procesie planowania; nie odbyła się żadna racjonalna 
publiczna debata odnośnie formy i użyteczności koncepcji Forum 
Humboldtów, dlatego też można ją określić jako „pozbawioną fun-
damentów” – Bernau 2015a), można było rzeczywiście w osobie 
doświadczonego MacGregor’a dostrzec „powielkanocnego zbawicie-
la” (Bernau 2015b), który będzie potrafił „nadać Berlinowi definicję 
miejsca przyszłości, który będzie potrafił wykorzystać energię i do-
świadczenia płynące z historycznych pęknięć” (Nutt 2015a).

„Fajerwerki wzajemnych wyrazów szacunku” (Krupp 2015b) 
towarzyszyły przybyciu Brytyjczyka do stolicy. Nie zdołały one jed-
nak przysłonić istotnych faktów. Komentarze z okazji uroczystości 
zawieszenia wiechy dały odczuć raczej melancholijny nastrój od-
nośnie Forum Humboldtów: „Bowiem w ten piątek”, pisał Andreas 
Kilb w FAZ, „w który ten budowlany kolos świętuje zawieszenie 
wiechy, idea muzeum, mającego tchnąć w niego życie i znaczenie, 
jest prawie tak samo mglista jak przed trzynastoma laty, gdy została 
zatwierdzona przez parlament” (Kilb 2015a). Czy MacGregor, mający 
za sobą wsparcie Parzingera i Bredekampa oraz międzynarodowego 
zespołu ekspertów, zdoła przekonać do swoich idei przyszłych gości 
i użytkowników Forum Humboldtów i nie pozwoli, aby centralny 
budynek Republiki stał się „największym żartem niemieckiej polityki 
kulturalnej” (kil 2013), pozostawało w roku 2015 zagadką. W roku 
2019 Forum Humboldtów ma zostać udostępnione publiczności.
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5. Wyniki badań empirycznych na temat 
funkcjonowania implantów pamięci 
społecznej w Poznaniu i Berlinie

5.1. Badania opinii przewodników miejskich 
w Poznaniu (Łukasz Skoczylas)

Od momentu ukończenia od/budowy Zamku Królewskiego w Po-
znaniu w 2013 roku, jego bryła góruje nad centrum miasta. Badania 
przeprowadzone w czasie trwania prac konstrukcyjnych pokazały, 
w jaki sposób inwestycja ta powiązana jest z pamięcią społeczną 
poznaniaków (Skoczylas 2014b). Powstanie zamku pociągnęło za sobą 
nowe wyzwania badawcze, przede wszystkim w zakresie jego prak-
tycznego wykorzystania, które przez mieszkańców miasta uznawane 
jest za miarę celowości powstania gmachu oraz innych podobnych 
obiektów (Skoczylas 2014b). Indywidualne wywiady pogłębione 
z przewodnikami miejskimi przeprowadzono głównie po to, by móc 
ocenić sensowność stworzonego implantu pamięci społecznej pod 
względem rozwoju turystyki. Niniejszy rozdział poświęcony został 
analizie ich wyników. Należy w tym miejscu podkreślić, że numery 
nadane wywiadom nie odpowiadają kolejności, w jakiej były one 
przeprowadzane.

Wywiady dotyczyły sześciu głównych obszarów tematycznych:
	opinii osób badanych na temat od/budowy Zamku Królewskiego 

w Poznaniu,
	opinii turystów na jego temat,
	roli zamku wśród poznańskich zabytków,
	wnętrz zamkowych i tego, co powinno się w nich znajdować,
	wpływu kontrowersji związanych z od/budową na wizerunek 

Poznania,
	przyczyn od/budowy zamku dopiero w ostatnich latach.
	Wszystkie wywiady przeprowadzono w maju 2016 roku.
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5.1.1. Opinie przewodników na temat od/budowy

Jednym z najważniejszych wniosków, który można wyciągnąć na 
podstawie przeprowadzonych rozmów, jest to, że wszyscy uczestnicy 
badań pozytywnie ocenili pojawienie się implantu Zamku Królew-
skiego w Poznaniu. Był on przez nich kojarzony z nową atrakcją 
turystyczną, ale nie tylko. Pozytywny stosunek do nowego obiektu 
łączono najczęściej z akceptacją dla samej idei upamiętnienia sie-
dziby monarszej, która istniała niegdyś w Poznaniu, jednocześnie 
dystansowano się od wzniesionego na Górze Przemysła budynku. 
Należy przy tym wspomnieć, że nie jest to jednoznaczne z krytyką 
jego formy architektonicznej. Ci przewodnicy, którzy wzbraniali się 
przed oceną jakości architektonicznej implantu, uważali jednocze-
śnie, że ich kwalifikacje nie są wystarczające dla oceny tego obiektu 
wykraczającej poza sam pomysł jego powstania.

Natomiast jeżeli chodzi o tą formę architektoniczną, jaka zo-
stała tam zawarta… Nie chciałbym się tak wypowiadać, bo nie 
jestem specjalistą ani od architektury, ani od innej formy, np. 
jako historyk sztuki, czy inna osoba, która inaczej patrzy, ina-
czej widzi obiekty i pomniki w danym mieście. (wywiad 10)

Zdarzały się jednak oceny jednoznacznie pozytywne, w których 
wyrażano zdziwienie dla postawy osób krytykujących od/budowę. 
Jeden z uczestników badań był nawet osobiście zaangażowany 
w realizację inwestycji, poprzez wpłacanie prywatnych pieniędzy 
w ramach zbiórki organizowanej przez Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu:

Myślę, że obiekt ten, który się tam znajduje, wpisuje się 
w krajobraz. Początkowo też miałam problem z ustosunko-
waniem się do tego nowo wybudowanego projektu. Myślę, 
że wybrano najlepszy projekt. (wywiad 6)

Z tego, co już powiedziałem wynika, że jestem jak najbardziej 
za Zamkiem. Cegiełki też na niego przez parę lat dokładałem. 
(wywiad 8)
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Warto przyjrzeć się sposobom uzasadniania pozytywnej oceny 
implantu. Wykonywany przez uczestników badań zawód wpływał 
wprost na wyrażane przez nich opinie, co również w znacznym stopniu 
tłumaczyć może ich jednoznacznie pozytywną ocenę implantu.

Z punktu widzenia czysto przewodnickiego i turystycznego, 
to większość w naszym gronie cieszy się z tego względu, że 
to jest atrakcja turystyczna. I że to będzie atrakcja turystycz-
na. A jeżeli coś ma być atrakcją turystyczną, to trudno, żeby 
przewodnik się z tego nie cieszył. (wywiad 10)

Kolejnym czynnikiem wpływającym na pozytywny stosunek do 
inwestycji było wykształcenie uczestników badań:

Ja jestem historykiem z wykształcenia. Dla mnie to jest tak 
oczywiste, że ten Zamek powinien być odbudowany, że to 
powinno tutaj stać, bo to jest świadectwo ciągłości całej na-
szej historii. (wywiad 4)

Od/budowę popierano również ze względu na jej rolę w kształ-
towaniu wizerunku miasta. Pozostaje to w związku z dwoma prze-
konaniami: gmach, który góruje dziś nad starówką, wypełnia lukę 
w jej tkance miejskiej; sama zaś inicjatywa przywrócenia Poznaniowi 
dawnej siedziby królewskiej wpisuje się w szerszy kontekst o zasięgu 
ogólnopolskim. W tym rozumieniu implant pamięci był potwierdze-
niem polskości miasta, które – wedle rozpowszechnionego w kraju 
stereotypu – ma niemiecki charakter. Ponadto zamek dodaje Po-
znaniowi prestiżu, ustawiając go w jednym rzędzie z innymi dużymi 
ośrodkami, przede wszystkim z Warszawą. 

Powiedziałem na wstępie, że ta rzecz nam w pewien sposób 
rekompensuje lukę, która na tym Wzgórzu Przemysła była. 
(wywiad 5)

Narósł troszeczkę pewnego rodzaju mit, że Poznań to jest 
takie małe miasto, że Poznań, to jest niemieckie miasto. 
Często, do dzisiejszego dnia, nam zarzucają, że kuchnia nie-
miecka, zwyczaje niemieckie, i kultura, i pruski porządek 
itd. Tego typu rzeczy. Między innymi to też troszeczkę może 
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przybliży i da szansę na spojrzenie na Poznań troszeczkę ina-
czej. Mam takich znajomych, ludzie na poziomie, oboje są 
po doktoratach. Wprawdzie nie są rdzennymi poznaniakami, 
ale się tutaj urodzili. Rodzice z Kresów pochodzą. Kiedy po-
wstała idea tej odbudowy i kiedy zadecydowano, że będzie 
to w formie historyzującej, to się zaczęli z tego wyśmiewać. 
Jakoś tak bardzo ironicznie do tego zaczęli podchodzić. Ja im 
wtedy naświetliłam, czym ten zamek był i co pozostało do 
tej pory, że są jeszcze gotyckie piwnice, że to wszystko ma 
swoje podpory. Od tego momentu zaczęli zupełnie inaczej… 
Nawet sami sobie poczytali, a nie tylko bazowali na tym, co 
powiedziałam. Zaczęli na to patrzeć inaczej. Moim zdaniem 
ten Zamek trochę ma szansę na to, żeby rzucić trochę inny 
rys i by inaczej trochę na ten Poznań spojrzeć i podnieść pre-
stiż tego miasta, że to nie jest małe miasto, tylko znaczące 
miasto Rzeczypospolitej. (wywiad 4)

Warto zwrócić uwagę, iż powstałemu na górze zamkowej gma-
chowi przypisuje się funkcję obiektu, który potwierdza polskość 
Poznania. Ten sposób interpretacji jest tożsamy z jednym z głównych 
argumentów Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 
(por. Skoczylas 2014b). Jest to szczególnie istotne w kontekście 
istniejącego w Polsce stereotypu Poznania jako miasta o silnych 
wpływach niemieckich, a poznaniaków jako ludzi posiadających 
typowo niemieckie cechy (pracowitość, oszczędność, ale także 
antypatyczność, ociężałość itp.). Przypisywanie cech stereotypowo 
niemieckich bywa przez poznaniaków odbierane jako obelga, co 
jest tym bardziej znaczące, że tożsamość Wielkopolan częściej łączy 
się z narodem niż z regionem (Suchocka 2010, s. 111). Warto przy 
tym zwrócić uwagę, że Wielkopolska i tak jest przez poznaniaków 
postrzegana jest jako kolebka polskiej państwowości i obszar „naj-
bardziej rdzenny” ze wszystkich ziem polskich. Zamek jako obiekt 
potwierdzający to przekonanie ma swój pozytywny wpływ na wize-
runek miasta i dlatego oceniany jest pozytywnie. Każde z polskich 
miast znajdowało się swojego czasu w obrębie obcego organizmu 
państwowego, a stopień opierania się wpływom innych krajów czy 
kultur często traktowany jest jako płaszczyzna rywalizacji pomiędzy 
nimi. Utwierdzenie polskiego charakteru Poznania pozwoli miastu 



129

uplasować się na lepszej pozycji wobec potencjalnych rywali. Reasu-
mując, przekonanie o istnieniu rywalizacji w zakresie prestiżu pomię-
dzy polskimi miastami współwystępuje z wiarą w pozytywny wpływ 
od/budowanego zamku dla pozycji Poznania. Potwierdzeniem tego 
rodzaju argumentacji jest wyrażane przez turystów uznanie wobec 
inwestycji. Należy dodać, że pozytywne komentarze formułowane są 
również przez zwiedzających, którzy pochodzą z miast uznawanych 
za nieprzychylne Poznaniowi:

Grupom i turystom się podoba. Nawet miałem grupę z ta-
kich miejscowości, gdzie opinia jest taka, że się nawzajem 
nie lubimy, np. z Krakowem, z Warszawą. A ludzi z Krakowa 
i z Warszawy, których oprowadzałem, to im się bardzo ten 
Zamek podoba. A jak z Torunia miałem grupę i jak im opo-
wiedziałem o zamku, to ktoś powiedział: ‘No, nareszcie! Od-
budowaliście zamek’. (wywiad 10)

W wypowiedziach poruszających wątek odzyskiwania przez Po-
znań należnej mu pozycji, pojawiło się także przekonanie o braku 
autentyczności każdego obiektu, który w toku swoich dziejów uległ 
zniszczeniu, a następnie odtworzono jego dawny wygląd. Dotyczy 
to zatem zrekonstruowanych budynków we wszystkich polskich 
miastach. Na tym przekonaniu uczestnicy badań opierali swój pogląd 
o zasadności od/budowy gmachu na Górze Przemysła, dokonanej po-
mimo niedostatecznej wiedzy o jego oryginalnym kształcie architek-
tonicznym. Prestiż Poznania ulega wzmocnieniu nie tylko poprzez sam 
fakt od/budowy Zamku Królewskiego, ale także dlatego, że inwestycja 
ta – w połączeniu z istniejącym Zamkiem Cesarskim – dodaje miastu 
wyjątkowości. Jako ośrodek posiadający dwa obiekty nazywane zam-
kami, Poznań wyróżnia się na tle innych polskich miejscowości:

Możemy być dumni. Mamy dwa zamki! Mało kto tak ma, 
prawda? I cesarski, i królewski! (wywiad 5)

Wydaje mi się, że na pewno trochę odbiega od oryginału, 
ale wszystkie zamki, które były odbudowywane, też w jakiś 
sposób odbiegają od oryginału. Odbudowano zamek w War-
szawie. Właściwie też od zera. (wywiad 9)
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Wiem, że nie [został] zbudowany w takiej kolejności, jak 
było, i nie tą technologią i tak dalej, ale chyba nie o to cho-
dzi. Zresztą zamek warszawski też został od fundamentów 
zbudowany. (wywiad 8)

Od/budowa zamku piastowskiego wzmacnia lokalną politykę 
pamięci o znaczeniu miasta w początkach polskiej państwowości 
(Skoczylas 2015, 254-255). Anna Wolff-Powęska (2010, 63-64) mówiła 
w tym kontekście o strategii patriotycznej, opartej na podkreślaniu 
znaczenia Poznania za czasów Mieszka I oraz roli miejscowych książąt 
w wysiłku na rzecz zjednoczenia Polski w okresie rozbicia dzielnicowe-
go. Ta lokalna polityka pamięci czerpie pełnymi garściami z wyników 
badań archeologicznych, prowadzonych na poznańskim Ostrowie 
Tumskim, w czasie których odkryto pozostałości piastowskiego pa-
latium. Wraz z pozostałymi architektonicznymi dowodami znaczenia 
poznańskiego grodu w X wieku, odkrycia te stanowią argument dla 
osób przekonanych o stołecznej roli Poznania w początkach państwa 
polskiego. Polityka ta realizowana jest nie tylko poprzez propagowa-
nie wiedzy o badaniach i ich wynikach, które mogą być przecież różnie 
interpretowane przez naukowców reprezentujących odmienne szkoły 
oraz ośrodki akademickie, lecz także poprzez inwestycje prowadzo-
ne na Ostrowie Tumskim. W ostatnich latach otwarto tam budynek 
rezerwatu archeologicznego „Genius Loci”, który ukazuje kształt 
poznańskiego grodu w czasach pierwszych Piastów, skupiając się 
na przybliżaniu turystom sposobów obrony ówczesnych fortyfikacji 
przed atakami z zewnątrz. Znajduje się tam również wejście do Inte-
raktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego „Brama Poznania”, 
które uchodzi za najważniejszą miejską inwestycję kulturalną ostat-
nich lat.. W tym kontekście nie powinno dziwić, że uczestnicy badań 
łączyli kwestię znaczenia Poznania za czasów panowania Mieszka 
I z czasami powstania oryginalnego Zamku Królewskiego.

Wracając jeszcze do tych spraw związanych z tamtymi cza-
sami piastowskimi, jest to o tyle istotne, że jest ta ciągłość 
od Mieszka I. Ta koleba naszej państwowości. Tu, w Pozna-
niu, taki zamek – najpierw jako książęcy, potem jako siedziba 
Przemysła II, jest podkreśleniem dość ważnej, istotnej roli, 



131

jaką tutaj żeśmy odgrywali. Pod tym kątem patrząc, to nale-
żało się, żeby ten zamek został odbudowany. (wywiad 10)

Poznań w ogóle się mało promuje jako ten początek państwa 
polskiego, bo o ile początek państwa polskiego wiemy, że był 
na ziemiach wielkopolskich, nie mamy 100% pewności, czy 
to był Poznań, czy Gniezno, czy Ostrów Lednicki, gdzie się 
odbył ten chrzest. Wiadomo, że stolica była wówczas tam, 
gdzie przebywał książę ze swoją drużyną. A to, że pani prof. 
Kóčka-Krenz odkryła palatium dosyć znaczące na tamte cza-
sy, bo ludzie mieszkali wówczas w drewnianych chatach, 
a tutaj było murowane palatium piętrowe nawet, prawda, 
to by wskazywało na to, że Mieszko tutaj często przebywał, 
prawda? Na ziemiach wielkopolskich powstała państwo-
wość polska, a potem Przemysł II tutaj właściwie zjednoczył 
ją po rozbiciu dzielnicowym. (wywiad 9)

5.1.2. Reakcje turystów na implant pamięci

Badania przeprowadzone wśród przewodników miejskich pomogły 
zrozumieć, jakie reakcje wśród turystów wywołuje Zamek Królewski. 
Bezpośrednie pytanie ich o zdanie, biorąc pod uwagę stopień skom-
plikowania poruszanych kwestii oraz prawdopodobnie nikłą wiedzę 
przyjezdnych na temat Poznania, uznano w niniejszym projekcie za 
bezcelowe. Zamiast tego zdecydowano się poruszyć kwestię reakcji 
turystów w przeprowadzanych wywiadach, dzięki czemu udało się sfor-
mułować kilka wniosków. Przede wszystkim wyróżniono dwa podstawo-
we sposoby opisu odczuć, wywoływanych przez od/budowany obiekt. 
Cześć przewodników twierdziła, że nigdy nie spotkała się z negatywnymi 
komentarzami na jego temat. Reakcje turystów były pozytywne lub co 
najmniej neutralne. Dotyczyło to zarówno sytuacji, w których uczest-
nicy badań osobiście oprowadzali wycieczki, jak i spostrzeżeń innych 
przewodników, którymi dzielą się oni w swoim środowisku.

Nie słyszałem bezpośrednio opinii negatywnej. (wywiad 8)

W momencie [pokazywania turystom] tego zamku do tej 
pory ja się z krytyczną oceną nie spotkałam. (wywiad 4)
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Ja nie spotkałem się z jakimś odbiorem negatywnym. To jest 
też ten plus, że tak jest. (wywiad 5)

Drugi rodzaj wypowiedzi dotyczył wyraźnego odróżnienia dwóch 
kategorii osób odwiedzających centrum miasta. Turyści pochodzą-
cy spoza Poznania reagowali na zamek pozytywnie lub neutralnie. 
Nawet jeśli zdawali sobie sprawę z prześmiewczej nazwy „Zamek 
Gargamela”, którą nadali obiektowi przeciwnicy inwestycji, sami nie 
krytykowali jego od/budowy. Odmienne opinie formułowali miesz-
kańcy miasta, których przewodnicy kwalifikowali jako turystów, przy 
czym część ich ocen nowego implantu pamięci była jednoznacznie 
negatywna.

Możemy powiedzieć, że odbiór turystów przyjeżdżających 
do Poznania jest taki, że… no jest. Bez komentarza. Nawet 
jeżeli my coś mówimy o dyskusji, to wysłuchają, wysłuchają 
i na tym się kończy. Nie negują tego oczywiście. Nic na ten 
temat nie mówią. Natomiast z grupami poznańskimi to była 
bardzo ciekawa historia, bo oczywiście na początku – szcze-
gólnie jak na początku były wszystkie negatywne opinie na 
temat jakichś rekonstrukcji historyzujących – to było różnie. 
(wywiad 1)

Tym zewnętrznym turystom się podoba. (wywiad 2)

Myślę, że – przynajmniej z tymi, których ja oprowadzałem, 
a byli to przede wszystkim turyści zagraniczni, Niemcy – to 
raczej się podobał zamek zewnętrznie. Nie mieli żadnych 
uwag. […] Ogólnie rzecz biorąc, wrażenie robi pozytywne. 
Myślę, że większe emocje negatywne wzbudza może wśród 
mieszkańców Poznania […]. (wywiad 3)

Jeśli chodzi o turystów, to nie miałam ani razu – przynajmniej 
z tych wycieczek, które ja miałam – żeby ktoś stanowczo po-
wiedział: ‘Boże! Kto to zrobił? Co to jest? Kto wpadł na taki 
pomysł?’. Absolutnie. Wręcz odwrotnie. Chociaż niektórzy 
wiedzieli już, przyjeżdżając tutaj, że jest takie określenie na 
niego: ‘Zamek Gargamela’. ‘A co to jest ten zamek Gargame-
la?’, na przykład coś takiego. (wywiad 4)
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5.1.3. Zamek Królewski na tle poznańskich zabytków 

Wydaje się, że uczestnikom badań największe problemy sprawiło 
pytanie, jak od/odbudowany obiekt wypada na tle poznańskich za-
bytków. Przewodnicy nie odpowiadali na nie wprost, skupiając się na 
wymienianiu pozytywnych cech powstania tego implantu pamięci lub 
też dalszym przedstawianiu sposobów interpretacji jego obecności 
w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy badań traktowali odpowiedź na 
to pytanie jako okazję do rozwinięcia lub powtórzenia swojej opinii 
na temat implantu. Jeśli pojawiały się w ich wypowiedziach inne 
atrakcje turystyczne Poznania, to nie jako przedmiot porównań, 
lecz jako element szerszej całości przestrzennej, w którą wpisuje się 
zamek. I tak Zamek Królewski jest elementem większych produktów 
turystycznych – istniejącego i wspieranego przez miasto Szlaku Kró-
lewsko-Cesarskiego oraz nieistniejących jeszcze, takich jak postulo-
wane inscenizacje historyczne lub nowe szlaki turystyczne. 

Czy on będzie atrakcyjny turystycznie? To się dopiero okaże po 
otwarciu. Ten obiekt będzie musiał żyć i tam się będzie musia-
ło coś dziać. Tam będą musiały być wystawy, musi być promo-
cja. Ja sobie przypominam, że dawno, dawno temu, jak jeszcze 
nie rozpoczęto odbudowy Zamku, to tam odbywały się takie 
inscenizacje zabójstwa Ludgardy itd. Było to bardzo ciekawe, 
bo to było i światło, i dźwięki, i aktorzy jacyś występowali. Coś 
takiego musi być, bo w tej chwili muzealnictwo tak poszło do 
przodu, te techniki wystawiania, prawda? (wywiad 9)

Prosty przykład – idziemy z Chwaliszewa, mijamy Garbary, 
wchodzimy w ul. Wielką i co? Mamy piękny strzał! Widok tak, 
jak tu bywało, że jak przyjeżdżali goście, to Bramą Wielką wcho-
dzili, ul. Wielką wchodzili, najpierw kłaniali się magistratowi, 
a następnie szli do góry. Dla mnie jest to wyśmienity pomysł, 
i to, że zostało to zrealizowane. To jest istotna sprawa. Zwra-
cam uwagę wycieczkom, które w ten sposób próbują to ode-
brać. Na tej samej zasadzie, jak ja to odbieram. (wywiad 5)

Powyższy cytat zarysowuje potencjalną trasę ważnej osobistości 
odwiedzającej Poznań, która – wkraczając do miasta od wschodu, 
gdzie znajdowała się większa część ziem Rzeczypospolitej – była 
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w pierwszej kolejności witana przez biskupa na Ostrowie Tumskim, 
następnie przez władze miejskie w ratuszu, na końcu zaś stawała 
przed rezydującymi na zamku przedstawicielami króla. Pomysły 
tworzenia inscenizacji lub też, ścieżek historycznych, lub organizo-
wania imprez cyklicznych (co również postulowano w wywiadach) 
są charakterystyczne dla procesu tematyzacji przestrzeni miejskiej, 
definiowanej jako przekształcanie przestrzeni śródmiejskiej w spe-
cyficzne sceny funkcjonujące dla potrzeb turystycznych, w których 
za pomocą scenografii i dekoracji tworzy się wrażenie spójności 
historycznej (Lorens 2005, 119-120). Elementami współtworzącymi 
tematyzację są odpowiednio stylizowane obiekty małej architektury 
(latarnie, ławki itp.), ale także większe implanty pamięci. Ukształto-
wana w ten sposób przestrzeń jest idealnym tłem dla inscenizacji 
historycznych, będących dodatkowymi atrakcjami przyciągającymi 
turystów. Pomysł odniesienia się w takich przedsięwzięciach do po-
staci Ludgardy, pierwszej żony Przemysła II, która zgodnie z legendą 
została zamordowana z rozkazu męża, pojawiał się również w trakcie 
wywiadów przeprowadzonych z osobami zaangażowanymi w od/bu-
dowę zamku (Skoczylas 2014b).

W od/budowanym Zamku Królewskim uczestnicy badań widzieli 
dogodne tło, umożliwiające rozpoczęcie narracji o dziejach miasta 
w dalekiej przeszłości.

W każdym razie podkreśla starożytność, a nam daje pretekst 
od strony informacyjnej: że był zamek i gdzie był Przemysł 
II, który wskrzesił koronację i dał nam barwy. Niekoniecznie 
trzeba mówić, że na tym zamku, tylko w tym miejscu. Mu-
simy mówić prawdę oczywiście. Jest to jednak pretekst do 
mówienia. (wywiad 1)

Mnie jako przewodnikowi ten obiekt jak najbardziej odpo-
wiada. On może być początkiem opowiadania historii nasze-
go miasta już w kontekście bardziej globalnym. Może słowo 
‘globalnym’ to jest zbyt śmiało ujęte, ale w kontekście hi-
storycznym, bo ja mówię, że ten zamek to nie tylko histo-
ria pierwszej rezydencji królewskiej, ale też historia herbu, 
który stał się godłem naszego państwa, i hymnu. W związku 
z czym jest to niewątpliwie związane z historią naszej pań-
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stwowości, początkami naszej państwowości. To jest o tyle 
ważne, że łatwiej się taką grupę turystyczną prowadzi. (wy-
wiad 7)

Myślę, że warto przed tym Zamkiem się zatrzymać. Pokazać, 
przypomnieć tę historię. To są rzeczy, które są mało znane. 
Nawet poznaniaków wielu nie wie, co na tym Zamku się 
działo i że on jest ważny i dlaczego. A że został wybudowa-
ny? To dobrze. (wywiad 8)

Funkcją implantu pamięci, którą wskazywali przewodnicy miejscy 
Poznania, jest przywracanie pamięci o przeszłości miasta poprzez 
inicjowanie opowieści o nim. Zamek Królewski jest zatem pretekstem, 
od którego rozpocząć można działania edukacyjne skierowane do 
turystów, jak również samych poznaniaków. Jego od/budowa, od-
twarzająca w pewnym zakresie domniemaną tkankę urbanistyczną 
średniowiecznego miasta, pozwala uzmysłowić sobie, jak mogło ono 
funkcjonować: jak witało znamienitych gości, kto należał do lokalnej 
elity, kto mieszkał lub pracował na zamku i jak wyglądała kwestia 
jego obrony przed najeźdźcą. Wplatanie implantu pamięci w narra-
cję o przeszłości Poznania legitymizuje jego obecność w przestrzeni 
miejskiej. 

Innym sposobem argumentowania sensowności powstania oma-
wianego obiektu było zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ, wywie-
rany przez zamek na funkcjonowanie Muzeum Sztuk Użytkowych.

Może też przez to, że będzie w muzeum taki widok na cen-
trum miasta i w ogóle na całe miasto, to być może zwięk-
szy zainteresowanie samym muzeum i tym, co ono będzie 
przedstawiało sobą. Myślę, że tutaj jednak jakieś zaintere-
sowanie turystyczne wokół tego obiektu na pewno będzie 
dość spore. (wywiad 3)

Powyższy cytat wskazuje na zainteresowanie wzajemnym oddzia-
ływaniem instytucji muzeum oraz tarasu widokowego, powstałego 
po od/budowie zamku. W trakcie przeprowadzania wywiadów trwała 
gorąca dyskusja na temat ewentualnego połączenia zwiedzania Mu-
zeum Sztuk Użytkowych ze zwiedzaniem wieży zamkowej. Należy 
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zwrócić uwagę na dwa aspekty wspomnianej propozycji. Z jednej 
strony połączenie tarasu widokowego z przestrzenią muzealną w ra-
mach jednego produktu turystycznego może zwiększyć atrakcyjność 
ekspozycji. Jest to istotne także w kontekście planów wprowadzenia 
jednolitych biletów, umożliwiających wejście na wieżę, zwiedzenie 
Muzeum Sztuk Użytkowych oraz wstęp do Muzeum Narodowego. 
Z drugiej jednak strony taras widokowy był gotowy na przyjęcie 
gości od momentu oddania budynku do użytkowania i uzyskania 
stosownych pozwoleń, natomiast otworzenie dla zwiedzających 
muzealnej części gmachu – ze względu na konieczność stworzenia 
nowej aranżacji eksponatów – może nastąpić dopiero w późniejszym 
okresie. Nakładały się na to kwestie praktyczne, takie jak potencjalna 
cena łączonego biletu czy godziny otwarcia obu atrakcji. Temat ten 
pojawiał się w wywiadach z przewodnikami, szczególnie wówczas, 
gdy rozmowę kierowano na opinie związane z wnętrzem zamku. 

Na dobrą sprawę ten akcent powinien być jakoś połączony 
z wieżą, tzn. jako przewodnicy byśmy nie chcieli, by ona była 
otwarta bez zwiedzania muzeum […] (wywiad 1)

„Trochę wydaje mi się, że nie jest szczęśliwy pomysł, żeby 
na górze widokowej było wejście z muzeum i była koniecz-
ność kupienia biletu do muzeum, żeby wejść i zobaczyć 
panoramę Poznania. Zwłaszcza, że Poznań nie ma takiego 
innego punktu widokowego. Jeżeli Muzeum będzie na przy-
kład zamykane o 16:00, to ciekawe byłoby wejście na wieżę 
o 19:00-20:00, żeby zobaczyć Poznań nocą. (wywiad 9)

Po długich dyskusjach taras widokowy został udostępniony zwie-
dzającym pod koniec czerwca 2016 roku, pomimo nieukończenia 
prac związanych z wyposażeniem przestrzeni muzealnej. Planowano 
wówczas, że proces ten zakończy się w grudniu 2016 roku, jednak 
termin ten został przełożony na marzec 2017 roku.

Nie tylko umożliwienie turystom podziwiania panoramy Pozna-
nia z wieży zamkowej, ale również umieszczenie w murach obiektu 
ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych uznawano za coś oczywistego 
i niewymagającego rozbudowanych komentarzy. Pojawiło się jednak 
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dość dużo pomysłów, dotyczących tego, co jeszcze mogłoby znaleźć 
się we wnętrzach gmachu. Przewodnicy chcieliby tam widzieć przede 
wszystkim ekspozycję poświęconą Górze Przemysła, dziejom zamku 
oraz polskiemu godłu i hymnowi, których historia łączy się z tym 
miejscem. Wśród innych propozycji pojawiały się: udostępnienie 
makiety powstałego implantu pamięci, umożliwienie zwiedzania 
oryginalnych murów dawnego zamku (znajdujących się obecnie na 
poziomie piwnicy) czy stworzenie dużej sali, w której organizowane 
byłyby konferencje i wykłady otwarte. Mimo pojawienia się takiej 
sali w od/budowanym obiekcie w wypowiedziach przewodników 
nie pojawiała się kwestia wykorzystania części wnętrz zamkowych 
jako przestrzeni reprezentacyjnej. Pamiętajmy, że członkowie komi-
tetu od/budowy wskazywali na potencjalną możliwość korzystania 
z obiektu w trakcie różnego rodzaju uroczystości kulturalnych.

Warto zwrócić uwagę na bezkrytyczny stosunek uczestników 
badań do umieszczenia w zamku ekspozycji Muzeum Sztuk Użyt-
kowych. W wywiadach nie pojawiły się pomysły przeniesienia tej 
instytucji gdzie indziej lub całkowitej zmiany koncepcji wykorzystania 
wnętrz implantu pamięci. Świadczyć to może o dość ograniczonym 
wpływie idei tematyzacji przestrzeni, która oddziałuje w tym przy-
padku na sposób interpretacji kształtu architektonicznego miasta, 
lecz nie na lokalizację poszczególnych instytucji. Z turystycznego 
punktu widzenia, który uznać należy za najistotniejszy w aspekcie 
tematyzacji przestrzeni, do zamku znacznie bardziej pasowałoby 
muzeum, skupiające się na prezentacji artefaktów pochodzących ze 
średniowiecza, lub muzeum historyczne, prezentujące dzieje państwa 
lub regionu. Jest to niezwykle istotne w odniesieniu do prowadzonej 
obecnie dyskusji, której celem jest znalezienie miejsca dla instytucji, 
upamiętniającej czyn niepodległościowy. Akceptacja dla funkcjono-
wania Muzeum Sztuk Użytkowych może wynikać z wielu przyczyn: 
od pragmatycznej niechęci do zbyt daleko idących zmian po szczerą 
i pozytywną ocenę jakości ekspozycji muzealnej. Nie zmienia to 
jednak faktu, że przewodnicy – podobnie jak mieszkańcy Poznania 
niezaangażowani ani w procesy pamięciowe, ani w obsługę ruchu 
turystycznego (Skoczylas 2014b) – nie negują idei wykorzystania 
nowego implantu jako muzeum, która to idea przedstawiana jest 
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przez liderów pamięci jako najlepsza dla praktycznego wykorzystania 
implantu pamięci. Propozycje stworzenia w zamku izby poświęconej 
jego historii, a także dziejom godła i hymnu narodowego to wyraz 
przejmowania pomysłów członków komitetu, które mogą również 
ułatwić pracę samym przewodnikom (np. stanowiąc kolejny pretekst 
do rozpoczęcia opowieści lub legitymizując ich słowa).

5.1.4. Kontrowersje wokół od/budowy i ich wpływ na 
wizerunek Poznania

Kolejną kwestią poruszaną w trakcie przeprowadzania wywiadów 
były kontrowersje związane z od/budową Zamku Królewskiego w Pozna-
niu oraz ich wpływ na wizerunek miasta. W kontekście wcześniejszych 
stwierdzeń, uznających od/budowę zamku za potrzebną i zasadną, nie 
może dziwić brak utożsamiania się przewodników miejskich z jej kry-
tykami. Ich wypowiedzi w tej kwestii zawierały dość szerokie spektrum 
przekonań, od wyrażenia negatywnej opinii na temat osób sprzeciwiają-
cych się od/budowie i przypisaniu im negatywnie ocenianych motywów, 
poprzez próbę zwrócenia uwagi na pewien schemat reakcji społecznych 
wobec tego typu inicjatyw, po deprecjonowanie samej krytyki i przy-
pisanie jej niewielkiego wpływu na odbiór nowego implantu pamięci. 
Tylko w jednym wywiadzie uznano, że spór o od/budowę zamku nie 
wpłynie w żaden sposób na wizerunek miasta.

To jest bardziej taka wewnętrzna dyskusja między nami – po-
znaniakami. To się bardziej rozgrywa między takimi osobami, 
które w temacie siedzą, czyli historykami sztuki, muzealnika-
mi, przewodnikami, komitetem i historykami. Natomiast na 
przeciętnego poznaniaka to aż takiego wpływu nie wywar-
ło. To albo się podoba poznaniakom albo nie. […] Myślę, że 
to nie wpłynęło jakoś negatywnie na wizerunek Poznania. 
Jak już, to sam zamek się ładnie prezentuje. On raczej dość 
ważną rolę pod względem wizerunkowym odegra. Nie są-
dzę, żeby to się jakoś poza poznaniaków odbiło. Myślę, że są 
sprawy, które na wizerunek Poznania znacznie gorzej wpły-
wają, niż sprawa dyskusji wokół zamku i tej odbudowy. Nie 
sądzę, żeby to miało negatywny skutek. (wywiad 3)
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Powyższy cytat oddaje panujące wśród przewodników prze-
konanie o wąskim, elitarnym charakterze dyskusji o od/budowie 
zamku. Jest on zgodny z wynikami badań przeprowadzonych wśród 
mieszkańców Poznania niezaangażowanych w procesy pamięciowe. 
Jednym z wyróżnionych w tychże badaniach sposobów interpretacji 
implantu jest właśnie wiara w jego prawomocność nadaną przez 
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Oso-
by reprezentujące to stanowisko uważają publiczne prowadzenie 
sporów za niezrozumiałe, gdyż burzą one przyjęty sposób rozumie-
nia procesów zarządzania przestrzenią miejską. Szerzej ujmując tę 
kwestię, można powiedzieć, że publiczne spory zagrażają sposobowi 
rozumienia władzy, w którym działania jej przedstawicieli oparte są 
na opiniach wydawanych przez posiadających merytoryczne kwali-
fikacje członków elity intelektualnej. W pewnym zakresie zagrażają 
one statycznej wizji funkcjonowania świata społecznego i dlatego 
oceniane są negatywnie lub niebrane pod uwagę w ocenie nowego 
implantu pamięci (Skoczylas 2014b).

Negatywny wpływ na wizerunek Poznania i jego mieszkańców, 
który miałaby wywierać gorąca dyskusja wokół celowości od/budowy 
Zamku Królewskiego oraz wybranego projektu architektonicznego, 
nie dotyczy merytorycznej strony sporu. Sam fakt zaistnienia dyskusji 
medialnej oraz jej gwałtowny i ostry przebieg interpretowane są jako 
zjawiska niepożądane i szkodliwe. Dość wyraźnie widać tu niechęć 
do potencjalnego nawet powstania wrażenia, iż w Poznaniu dzieje 
się „nie najlepiej”. Wynika to zapewne z poczucia dumy regionalnej, 
ale również z autostereotypu poznaniaków jako ludzi dobrze przygo-
towanych do podejmowanych przedsięwzięć, działających z pobudek 
racjonalnych i według dokładnego planu. Przekonanie, że zamiast 
obecnego implantu pamięci mógłby powstać obiekt pod jakimś wzglę-
dem lepszy, a także przekonanie o niskich walorach od/budowanego 
zamku, przeczyłoby pozytywnemu przecież autostereotypowi.

Na pewno nie ulega wątpliwości, że jeżeli się dwóch sprze-
cza i osiąga to taki stan negatywny, to na pewno to nie wpły-
wa na wizerunek dobrze. (wywiad 4)
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Niewątpliwie skoro coś się pojawia w telewizji i w prasie, 
to się roznosi. Zwłaszcza, że dziennikarze szukają takich kon-
trowersyjnych tematów. I w Polskę to poszło. Myślę, że wie-
dzą, że ‘w Poznaniu jakiegoś Gargamela sobie budują’ i że 
‘mogłoby być coś lepszego’ i tak dalej. Na pewno dobrego, 
pozytywnego obrazu dla mieszkańców Polski to nie dało. 
(wywiad 8)

Z poczuciem o negatywnym wpływie samej dyskusji wokół zamku 
na sposób postrzegania Poznania w Polsce łączy się żal, że nie udało 
się sprawy załatwić w inny – mniej godzący w wizerunek miasta – 
sposób. Nawoływanie do rozwiązania sporu we własnym gronie, bez 
nadawania mu rozgłosu i przy zachowaniu szacunku dla wszystkich 
jego uczestników, jest charakterystyczne dla postrzegania otwarte-
go konfliktu jako zjawiska negatywnego. Ludzie, którzy publicznie 
spierają się wokół tematów ważnych dla miasta i jego mieszkańców, 
w gruncie rzeczy działają na ich szkodę, godząc w interesy domnie-
manej wspólnoty wszystkich poznaniaków.

[…] takie rzeczy powinno się załatwiać polubownie, w kulu-
arach, a nie tak nagłośnić, żeby i prasa pisała, że w Poznaniu 
takie głupoty się dzieją. Ale to nie są głupoty, bo to jest na-
sza historia, prawda? (wywiad 9)

Przekonanie o negatywnym wpływie, jaki krytyka nowego gma-
chu na Górze Przemysła wywiera na wizerunek miasta, można łatwo 
w interpretacji połączyć z poszukiwaniem bardziej osobistych źródeł 
sporu lub też takich jego przyczyn, które w powszechnej opinii zasłu-
gują na potępienie. W jednym z wywiadów wątek ten został bardzo 
mocno zaakcentowany. Uczestnik badań w sporze o od/budowę 
zamku nie dostrzegał bowiem argumentów merytorycznych. Widział 
natomiast motywacje polityczne oraz osobiste, związane z prestiżem, 
wykształcenia oraz pozycją społeczną. 

Być może to są jeszcze takie kontrowersje, bo [nazwisko 
uczestnika sporu] jest zdeklarowanym – on tego nie kryje – 
orędownikiem obecnej władzy, drużyny. Natomiast [nazwi-
sko innego uczestnika sporu] jest reprezentantem tamtych 
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czasów. Wiadomo, że te dwie opcje się specjalnie nie lubią. 
[…] Nie wiem, czy to tak, że ‘Ja jestem profesorem a ty tylko 
doktorkiem i to budownictwa’. (wywiad 3)

Innym sposobem wyrażania negatywnej opinii, dotyczącej dzia-
łalności osób sprzeciwiających się od/budowie, było zarzucenie im 
krytykanctwa. Ich surowe recenzje projektu zamku czy też samego 
pomysłu jego od/budowy traktowane były jako jałowe, tym bardziej 
że nie przedstawiali oni alternatywnego pomysłu na zagospodaro-
wanie Góry Przemysła. Warto podkreślić, że ten sposób postrzegania 
omawianej kwestii jest charakterystyczny dla osób zaangażowanych 
w powstanie implantu pamięci, nie ma jednak oparcia w faktach. 
Krytycy przedsięwzięcia prezentowali co najmniej kilka odmiennych 
programów zabudowy terenu Zamku Królewskiego, chociażby po-
stawienie tam nowoczesnego budynku, który upamiętniałby nie-
istniejący gmach; wybudowanie przy pomocy charakterystycznego 
dla średniowiecza budulca (drewno i cegła) obiektu współczesnego 
w sensie stylu architektonicznego, ale oddającego prawdopodobne 
kształty oryginalnego zamku; odsłonięcie i odpowiednie zabezpie-
czenie oryginalnych pozostałości po zamku bez tworzenia na jego 
miejscu trwałej współczesnej konstrukcji.

Dyskusja jest zawsze potrzebna. To nie ulega wątpliwości. Ja 
bym powiedział, że do tej dyskusji mam jedną taką general-
ną sprawę, bardzo polską naszą. Totalna krytyka, tylko nie 
ma odpowiedzi: a jak? (wywiad 1)

Przypisywanie przeciwnikom od/budowy zamku negatywnych 
i pozamerytorycznych motywacji jest powszechne wśród uczestników 
dyskusji na ten temat (Skoczylas 2014a), a tego typu oceny obecne 
są w mediach. Ich pojawienie się w wywiadach z przewodnikami 
nie powinno zatem dziwić, choć – co warto podkreślić – ten sposób 
interpretowania dyskusji wokół nowego implantu pamięci nie jest 
zbyt rozbudowany.

Kwestią dużo bardziej skomplikowaną wydaje się postrzeganie 
sporu dotyczącego od/budowy zamku jako zjawiska charaktery-
stycznego dla inwestycji związanych z rekonstrukcją obiektów za-
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bytkowych lub ich daleko idącym przeobrażeniem. Prezentując taką 
interpretację dyskusji wokół realizacji inwestycji, uczestnicy badań 
dużo uwagi poświęcali innym tego typu inicjatywom, które także 
wzbudzały gwałtowne spory. Starali się oni przedstawiać krytykę 
od/budowy jako typową reakcję społeczną, posługując się przy tym 
bardzo bogatymi opisami podobnych – ich zdaniem – sytuacji z innych 
polskich miast.

Ja znam sprawę przebudowy Wawelu z koszar austriackich. 
Krytyka była totalna i tylko przewodniczący… Z tym, że oni 
nawet mieli więcej akcentów, które można było wpleść, bo 
jakieś głowice pozostały, jakieś fragmenty architektury… 
A my, poza fundamentami, nic nie mamy. Oni mieli te nie-
które elementy, a awantura w Krakowie była totalna. Dzi-
siaj nikt sobie Wawelu nie wyobraża inaczej niż tak, jak jest. 
(wywiad 1)

Przecież pamiętamy chociażby Zamek Królewski w Warsza-
wie. Był odbudowywany ze składek całego społeczeństwa 
polskiego. Dzisiaj w zasadzie on się wtopił w wizerunek War-
szawy, że nikt o tym nie pamięta, nie? Jakoś tak na co dzień 
sobie tego tak nie uświadamiamy. (wywiad 3)

Pan jest bardzo młody, więc pan nie pamięta, a ja pamię-
tam, jakie spory i dyskusje były na temat odbudowy Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Co się działo? […] Nie można po-
wiedzieć, że taki euforyzm był. Mimo to został odbudowany. 
I co się okazało po iluś latach? ‘Jak zostanie odbudowany, 
to chyba będzie stał i pustki tam będą’. A teraz się okazu-
je, że trzeba zamówić długo, długo wcześniej [wizytę], żeby 
zwiedzić ten zamek. Co robi 40 lat? Czy ktoś słyszał teraz, że 
zamek warszawski jest niepotrzebny? I po co został odbudo-
wany? (wywiad 10)

Powoływanie się na przykłady podobnych inwestycji i sporów 
wokół nich legitymizuje od/budowę zamku w Poznaniu. Skoro zamki 
królewskie w Krakowie i Warszawie są dziś – powszechnie - ocenia-
ne pozytywnie i wrosły już w krajobraz tych miast, to z poznańskim 
będzie podobnie. Z punktu widzenia niniejszej pracy niezasadne jest 
jednak powoływanie się na przykład warszawski w ocenie poznańskie-
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go przedsięwzięcia. Zamek Królewski w Warszawie, niszczony w kilku 
etapach w czasie II wojny światowej (1939-1945), odbudowany został 
co prawda dopiero w latach 70. XX wieku, jednak okres od znisz-
czenia do odbudowy zawiera się w czasie trwania Assmannowskiej 
pamięci komunikatywnej (Assmann 2008, 67-71; Skoczylas 2014). 
Co więcej, postulat odbudowy budził zainteresowanie środowiska 
konserwatorskiego od końca wojny, dzięki czemu obecny był w dzia-
łaniach władz centralnych już w latach 40. XX wieku (Majewski 2009, 
158-192). Rekonstrukcje tworzone po zniszczeniu budynku, o ile pa-
mięć o nim wciąż przechowywana jest w pamięci komunikatywnej, 
nie spełniają definicji implantu pamięci, gdyż ich funkcją nie jest 
wpłynięcie na pamięć społeczną, która z samym zniszczeniem ulega 
zmianie w niewielkim stopniu, ani jej uzupełnienie (Golka 2009, 
161). Przebudowa Wawelu spełnia cechy wprowadzania implantów 
pamięci do przestrzeni zabytkowej oraz nadania jej charakteru „im-
plantowego”. Należy jednak pamiętać, że proces ten odbywał się 
na początku XX wieku, w zupełnie innych warunkach politycznych 
(brak niepodległego państwa polskiego) i przy innych standardach 
opieki konserwatorskiej. Uznawanie Wawelu za implant pamięci 
nie budzi zatem wątpliwości, jednak porównywanie sporów wokół 
jego przebudowy z dyskusją odnoszącą się do Zamku Królewskiego 
w Poznaniu wydaje się mieć wątłe podstawy. Dokonywanie takiego 
porównania ma jednak dość ważny cel. Może ono stanowić próbę 
nadania prawomocności poznańskiej inwestycji oraz potwierdzenia 
jej sensowności. Działania, którymi został poddany Wawel mają zatem 
legitymizować powstanie w Poznaniu implantu pamięci społecznej.

Kolejnym sposobem komentowania krytyki od/budowy zamku 
było odwołanie się do jej przewidywanej krótkotrwałości. Zdaniem 
wielu uczestników badań, głosy przeciwników inwestycji zostaną bar-
dzo szybko zapomniane, a ludzie, którzy nie pałają dziś zachwytem nad 
powstałym obiektem, przyzwyczają się do implantu pamięci i zaczną 
go pozytywnie oceniać lub też już to robią. Ten sposób interpretacji 
sporu wokół przedsięwzięcia jest, choć nie wprost, deprecjonujący 
dla krytyków od/budowy. W przeciwieństwie do działań zwolenników 
gmachu i jego twórców, działania krytyków nie wytrzymają próby 
czasu i w przyszłości nie będą brane pod uwagę przy ocenie nowego 
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obiektu. Ten sposób komentowania postawy i argumentacji przeciw-
ników od/budowy jest także zgodny z publicznymi wypowiedziami 
członków komitetu od/budowy (Wojciechowski 2012).

Niektórzy mówią, ci bardziej sceptyczni, że to ‘domek Gar-
gamela’, ale myślę, że za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat 
o tym sporze nikt nie będzie pamiętał i to się tak wtopi w wi-
zerunek naszego miasta. (wywiad 3)

Może będziemy to opowiadać jako anegdotę, że ten zamek 
wzbudził wiele kontrowersji, że był nazywany tak albo tak, 
ale że to jednak wszystko wyjdzie na dobre. (wywiad 6)

To nie jest pierwszy obiekt, który wzbudza kontrowersje. Po 
pewnym czasie ludzie po prostu zapominają. To się z czasem 
uleży. To tak jak ze Złotą Kaplicą w katedrze. Kto teraz pa-
mięta o tym? Tam dokładnie te same problemy Fundacja Ra-
czyńskiego miała, co komitet odbudowy zamku. (wywiad 7)

Odwołanie do Złotej Kaplicy jest szczególnie znaczące w kontek-
ście toczącego się sporu. Obiekt ten uznawany jest za jeden z najważ-
niejszych zabytków miasta, a o jego roli świadczy nie tylko wartość 
kulturalna, ale również kontekst powstania. Z jednej strony Złota 
Kaplica oceniana jest jako przejaw kultywowania polskości i oporu 
wobec germanizacyjnych władz zaborczych, z drugiej zaś wywołała 
ona bardzo głęboki spór w Poznaniu, którego konsekwencje okazały 
się tragiczne dla jednej z najbardziej zasłużonych dla miasta postaci 
pierwszej połowy XIX wieku, Edwarda Raczyńskiego. Za przykład 
tego, jak postrzegana jest rola obiektu w opiniach potomnych, niech 
posłuży poniższy cytat z innego wywiadu:

Obowiązkiem Polaka jest zobaczyć Złotą Kaplicę. (wywiad 1)

Złota Kaplica w katedrze poznańskiej traktowana jest jako pomnik 
pochowanych w Poznaniu Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Kolej-
ne formy ich upamiętnienia nie przetrwały do XIX wieku, dlatego już 
ok. 1815 roku zrodził się pomysł budowy poświęconego im pomnika. 
Plany te ewoluowały, a w końcu lat 20. XIX wieku przybrały bardzo 
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konkretną formę projektu klasycystycznego mauzoleum wewnątrz 
katedry oraz pomników na placu przed nią. Realizacja pomysłu okaza-
ła się jednak zbyt droga, dlatego w połowie lat 30. XIX wieku komitet 
budowy pod kierownictwem Edwarda Raczyńskiego podjął decyzję 
o budowie kaplicy królewskiej w stylu bizantyjskim (w miejscu dawnej 
kaplicy Najświętszej Marii Panny). Styl miał zapewniać proste odwo-
łania do polskiej symboliki – kopuła została otoczona wizerunkami 
polskich świętych, herbami szlacheckimi oraz herbami pierwszych 
ośmiu polskich diecezji (Ostrowska-Kębłowska, Skuratowicz 1994, 
488-489). Niejasności związane z finansowaniem przedsięwzięcia 
były prawdopodobnie jedną z przyczyn samobójstwa Raczyńskiego. 
Porównanie krytyki budowy Złotej Kaplicy do krytyki od/budowy 
Zamku Królewskiego ma więc ogromne znaczenie symboliczne, wska-
zujące na potencjalnie niebezpieczny wpływ osób sprzeciwiających 
się współczesnemu implantowi pamięci. 

W jeszcze jednym wywiadzie od/budowa zamku przyrównana 
została do budowy Złotej Kaplicy, poprzez uznanie jednej z osób 
zaangażowanych w tworzenie implantu za równą w zasługach i pod 
względem charakteru Edwardowi Raczyńskiemu. 

A może po prostu nie było [w czasie przed decyzją o od/
budowie] takiej osoby jak [nazwisko członka komitetu od/
budowy], która miała na tyle siły przebicia i charyzmy, która 
doprowadziła do odbudowy tego Zamku. Nie było takiego 
drugiego pana Raczyńskiego. Może to tak. (wywiad 7)

5.1.5. Umiejscowienie od/budowy w czasie

Kolejnym wątkiem wartym uwagi przy rozważaniach dotyczących 
problematyki od/budowy dawnej siedziby królewskiej w Poznaniu 
są przyczyny urzeczywistnienia idei dopiero w latach 2010-2015. 
W rozdziale poświęconym historii zabudowań Góry Przemysła 
zwrócono uwagę, iż od czasów zakończenia II wojny światowej do 
momentu ogłoszenia oficjalnego konkursu na projekt nowego zamku, 
powstało co najmniej 39 konkretnych propozycji zagospodarowania 
tego terenu. Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego żaden 
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z projektów nie został zrealizowany, sam sposób postrzegania przez 
uczestników badań przeszłych starań o od/budowę zamku świadczy 
o ich stosunku do implantu.

Niezrealizowanie pomysłów dotyczących zagospodarowania góry 
zamkowej był przez przewodników tłumaczony kwestiami finansowy-
mi, politycznymi oraz z naturalnymi procesami tracenia entuzjazmu 
do pewnych idei. Występowały także połączenia tych interpretacji. 

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi albo o politykę albo 
o pieniądze. (wywiad 5)

Na to złożyły się dwie przyczyny. Pierwsza – finansowa, bo 
wiadomo, że chodziło o priorytety. Stary Rynek, żeby go wy-
eksponować. A drugi to na pewno jakieś polityczne. W pań-
stwie robotniczo-chłopskim odbudowywać zamek królew-
ski? Jakoś to tak nie pasowało. Brak pieniędzy był takim wy-
trychem na to, żeby tego nie zrobić. (wywiad 4)

Powyższa interpretacja wydaje się jednak trudna do obrony, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że pomiędzy końcem II wojny światowej 
a od/budową zamku minęło kilka dziesięcioleci, w czasie których od-
budowano liczne obiekty związane z tradycjami monarszymi, a władze 
PRL-u otaczały tego typu obiekty opieką. Jest to tym bardziej istotne, 
iż poznański zamek ściśle nawiązuje do przeszłości piastowskiej, którą 
władze socjalistyczne chętnie wykorzystywały, aby uzasadniać przebieg 
zachodniej granicy Polski. Taka interpretacja głosów krytycznych jest 
jednak zgodna z oficjalnie prowadzoną narracją, która często wyjaśnia 
negatywne zjawiska z przeszłości działaniem komunistycznej ideologii. 
Dla uczestników badań, popierających powstanie implantu pamięci, 
wieloletnie nierozpoczynanie od/budowy Zamku Królewskiego w Po-
znaniu było zjawiskiem jednoznacznie negatywnym, które łatwo wpisać 
w te oficjalne i zinstytucjonalizowane narracje o polskiej przeszłości.

Interesujące wydaje się połączenie interpretacji związanej z bra-
kiem finansowego wsparcia dla od/budowy w poprzednich latach 
z autostereotypami dotyczącymi sposobów traktowania Poznania 
- i całej Wielkopolski - przez władze centralne oraz mieszkańców 
pozostałych regionów kraju. 
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Zawsze się uważało, że my tutaj sobie poradzimy sami. To by 
było największym powodem. (wywiad 2)

Chyba wszystko się też rozbijało o pieniądze. Nie było pie-
niędzy. Były ważniejsze sprawy. Zawsze ktoś się znalazł taki, 
który powiedział: ‘A po co?’. A poza tym wydaje mi się, że 
Poznań jest tak trochę postrzegany zaściankowo. Polska 
jako taka nie zdaje sobie sprawy, że tutaj działy się napraw-
dę ważne rzeczy, które zarzutowały na całą naszą państwo-
wość. (wywiad 9)

Pierwszy z powyższych cytatów odwołuje się do stereotypu pozna-
niaków - oraz ogólnie Wielkopolan - jako gospodarnych i bogatych, 
a więc radzących sobie własnymi siłami przezwyciężających proble-
my, do rozwiązania których mieszkańcy innych regionów potrzebują 
pomocy władz centralnych. Drugi cytat pokazuje kompleks wobec 
innych miast, którego główną osią jest przekonanie o wyjątkowej 
i jednocześnie niedocenianej roli Poznania w dziejach Polski. Łączy 
się to z rywalizacją pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, o której 
wspominano już w niniejszym tekście.

Jeden z uczestników badań za przyczynę niepodejmowania decy-
zji o od/budowie zamku po II wojnie światowej uznał kontrowersje 
związane z jego wyglądem.

Myślę, że to była głównie sprawa tych kontrowersji. Ani po 
wojnie, ani tym bardziej teraz nie wiedzieliśmy i nie wiemy, 
jak ten zamek dokładnie wyglądał. Myślę, że w głównej mie-
rze to, że ten zamek dopiero teraz został odbudowany, [do 
tego] się przyczyniły te kontrowersje związane z tym, jak to 
ma wyglądać. Były różne koncepcje i tutaj też przez lata nie 
można było się dogadać. Myślę, że może nawet w pewnym 
sensie lepiej, że tak się stało, że on teraz został odbudowany. 
Wiadomo, że w tych powojennych czasach te koncepcje też 
były różne i ten zamek też różnie miał wyglądać według tych 
koncepcji. Może nawet lepiej, że właśnie teraz został odbu-
dowany, a nie tuż po wojnie. Może byśmy mieli coś w ro-
dzaju Alfy, jak przy Świętym Marcinie. Myślę, że to jest na 
pewno dobra rzecz, że właśnie teraz… (wywiad 3)
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Porównanie ewentualnego efektu wcześniejszej od/budowy 
gmachu do Domów Towarowych Alfa to wyraz sprzeciwu wobec 
idei uzupełniania zabytkowej zabudowy poprzez wznoszenie nowo-
czesnych obiektów. Alfa to kompleks modernistycznych biurowców 
przy ulicy Święty Marcin, połączonych piętrowym ciągiem handlowo-
usługowym. Zostały one postawione w miejscu dawnych kamienic 
i swoim stylem architektonicznym oraz wysokością w znaczący 
sposób odbiegają od sąsiadujących budynków. Choć tego rodzaju 
przedsięwzięcia są czasami chwalone, opinia publiczna podchodzi 
do nich bardzo sceptycznie, na co wpływ ma z pewnością stopień 
ich zniszczenia, wynikający z wieloletniego niepodejmowania nie-
zbędnych prac remontowych. Obiekty te, wybudowane niemal trzy 
dekady po zakończeniu II wojny światowej, są jednymi z kilku bardzo 
negatywnie ocenianych przez poznaniaków modernistycznych reali-
zacji w zabytkowej przestrzeni centrum miasta. Najsilniejsza krytyka, 
także w analizowanych tutaj wywiadach, dotyczą jednak budynków 
Arsenału i dawnego Biura Wystaw Artystycznych, a więc moderni-
stycznych pawilonów postawionych w centralnym pasie zabudowy 
Starego Rynku. Wobec bliskości geograficznej do Zamku Królewskie-
go, wielokrotnie pojawiają się one w wypowiedziach zwolenników 
implantu jako negatywny przykład idei głoszącej, że ludzie powinni 
budować obiekty w stylach charakterystycznych dla współczesnego 
im sposobu odbioru architektury i sztuki.

W dwóch wywiadach pojawiły się również opinie, wedle których 
tak długi czas dyskusji i sporów wobec braku realnej od/budowy zam-
ku nie był spowodowany czynnikami politycznymi lub finansowymi, 
lecz ludzką naturą i polską kulturą.

Może akurat minęło odpowiednio dużo czasu, aby powrócić 
do tej kwestii i żeby wreszcie ją zrealizować? U nas jest tak, 
że dyskusja toczy się długo nad jakimiś inwestycjami, nad 
planami. Prowizoryczne rozwiązania trwają najdłużej, więc 
może tutaj było tak samo. Długo dyskutowaliśmy, aż doro-
śliśmy do tego, żeby jednak ten zamek piastowski przywró-
cić tutaj, na miejsce. Nasza polska natura znowu zadziałała. 
(wywiad 6)
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Dużo było do odbudowania w Poznaniu. Nie ulega to wątpli-
wości. Na pewno były rzeczy ważniejsze też. […] Być może, 
że wygasł ten entuzjazm związany z odbudową. A tak jest. 
Jak się czegoś nie zrobi od razu, to później trudno się za to 
zabrać. To już z mojego, już długiego życia też wiem i widzę, 
że tak jest. (wywiad 8)

Stosunek uczestników badań do powojennych starań o od/budo-
wę Zamku Królewskiego ujawnia ich sposób postrzega rzeczywistości 
społecznej. Dla jednych długotrwały brak efektów różnorodnych 
zabiegów zmierzających do od/budowy jest wynikiem działania czyn-
ników finansowych lub ideologicznych (polityka, kontrowersyjność 
pomysłu). Postrzegają oni tę kwestię w sposób racjonalny i próbując 
znaleźć rozsądne uzasadnienie. Dla innych ponad sześćdziesięciolet-
nie opóźnienie w realizacji planów to wynik działania praw ogólnych, 
związanych z ludzką naturą lub polską kulturą. Przeszłość nie jest 
dla nich obszarem działania racjonalności, lecz ponadhistorycznych 
zasad, aktualnych w każdych warunkach historycznych (także we 
współczesności).

5.1.6. Podsumowanie

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych wśród przewod-
ników miejskich w Poznaniu należy stwierdzić, że sposób interpretacji 
funkcjonowania turystycznego, przestrzennego oraz pamięciowego 
od/budowanego Zamku Królewskiego wynika wprost z pozytywnej 
opinii, jaką o nim mają. Uznając powstanie implantu pamięci za 
uzasadnione, przejmują oni liczne argumenty członków komitetu 
od/budowy na temat zalet obiektu. W stosunku do opinii przed-
stawicieli innych kategorii osób (zwolenników od/budowy, jej prze-
ciwników oraz profesjonalistów, czyli osób zawodowo zajmujących 
się kwestiami pamięciowymi w Poznaniu) (Skoczylas 2014b) opinie 
przewodników na temat zamku były mało rozbudowane.

Sama idea tworzenia implantów pamięci była pozytywnie oceniana 
przez uczestników badań głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, 
ułatwiają one oprowadzanie turystów, stanowiąc dodatkową atrakcję. 
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W przypadku Zamku Królewskiego szczególnie mocno podkreślano 
w wywiadach atrakcyjność tarasu widokowego. Implanty są także 
pretekstem, od którego zacząć można opowieść o przeszłości miasta 
i jego roli w historii Polski. Z tego względu wyjątkowo istotna jest dla 
przewodników kwestia połączenia nowego implantu pamięci z historią 
polskiego godła oraz narodowego hymnu, których dzieje kojarzą się 
jednoznacznie z oryginalnym zamkiem. Drugim źródłem pozytywnej 
oceny tego rodzaju inwestycji było przekonanie o konieczności dosto-
sowywania nowych obiektów do zabytkowego otoczenia. Nie jest to 
równoznaczne z negatywnym stosunkiem do współczesnych stylów 
i trendów architektonicznych, o których przewodnicy nie mówili wiele, 
lecz z chęcią zachowania generalnego wrażenia ładu przestrzennego 
i estetycznej spójności. Implanty pamięci – dla przeciętnego użytkowni-
ka przestrzeni miejskiej – są nieodróżnialne od obiektów zabytkowych, 
tworzą więc z nimi jednolitą całość. Obiekty wybudowane w stylach 
kojarzonych ze współczesnością zakłócają wrażenie jedności i budzą 
negatywne emocje u osób przebywających w centrum miasta.

W przypadku Zamku Królewskiego w Poznaniu należy, do opisanych 
powyżej powodów pozytywnej oceny implantów pamięci, dodać jesz-
cze jeden. Otóż, ze względu na skomplikowaną historię miasta i dzieje 
oryginalnej zabudowy Góry Przemysła, implant staje się symbolem 
polskości Poznania. Dzięki temu pozwala on zaznaczyć rolę, którą mia-
sto odegrało w historii Polski, co – ze względu na przekonanie o tym, 
że to właśnie w Wielkopolsce rozpoczął się proces tworzenia polskiej 
państwowości – ma szczególnie pozytywne znaczenie. Powtarzające 
się w różnych kontekstach przywoływanie przykładów Warszawy 
i Krakowa, postrzeganych jako miasta o randze stolicy państwa (a więc 
randze najwyższej z możliwych), przy jednoczesnym braku odniesień 
do inicjatyw z zagranicy, wprost sytuuje od/budowę poznańskiego 
zamku w kontekście rywalizacji Poznania z innymi dużymi miastami 
Polski. Ze względu na fakt, iż wszystkie one pozostawały w pewnych 
okresach historii pod obcym panowaniem, ocena ich polskości jest 
jednym z elementów warunkujących rywalizację pomiędzy nimi.

Odwołanie się do czasów piastowskich w szczególny sposób po-
zwala na potwierdzenie polskości Poznania. Abstrahując od tego, czy 
w ogóle zasadne jest mówienie o współcześnie rozumianym narodzie 
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w odniesieniu do średniowiecznej rzeczywistości, należy stwierdzić, 
że dla dzisiejszych ludzi - niebędących specjalistami - okres ten jed-
noznacznie łączy się z tworzeniem polskiej państwowości i licznymi 
polskimi sukcesami. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo daleka 
odległość czasowa tego okresu od teraźniejszości oraz lata funkcjo-
nowania oficjalnych, propagowanych przez instytucje państwowe 
i władze centralne, narracji pamięci legitymizujących przebieg granic 
Rzeczypospolitej po II wojnie światowej poprzez przyrównywanie ich 
do granic istniejących w początkach państwa polskiego. Odwoływanie 
się do późniejszych okresów historycznych, choćby czasów zaborów, 
sprawiać może wrażenie, że Polacy walczyć o dominację nad miastem, 
że ich pozycja była zagrożona, a codzienne funkcjonowanie pełne było 
kompromisów bądź nieoczywistych sytuacji. Dlatego też niezwykle 
popularne jest opieranie polityki pamięci poznaniaków na tradycji 
średniowiecznej (Skoczylas 2015). Tego dotyczą największe inwestycje 
kulturalne miasta związane z pamięcią i właśnie to możemy odnaleźć 
w wypowiedziach przewodników. Należy jednocześnie zauważyć, 
że skupienie się na czasach średniowiecznych kieruje uwagę związaną 
z polskością Poznania na rywalizację pomiędzy polskimi miastami, 
nie zaś – pomiędzy narodami. Potwierdzanie polskości stolicy Wiel-
kopolski poprzez od/budowanie Zamku Królewskiego oraz przez 
szereg innych działań związanych z pamięcią o średniowieczu nie ma 
więc charakteru nacjonalistycznego. Nie jest w wymiarze symbolicz-
nym skierowane przeciwko obcym, którymi – w przypadku historii 
Poznania i narracji pamięciowych z nią związanych – są najczęściej 
Niemcy. W wywiadach z przewodnikami nie pojawiły się zresztą żadne 
negatywne komentarze dotyczące nośników pamięci o niemieckich 
mieszkańcach miasta lub o niemieckiej władzy nad nim. W badaniach 
wśród innych kategorii osób zaangażowanych w procesy pamięciowe 
pojawiały się takie komentarze, choć współistniały one z podejściem 
pragmatycznym oraz aprobującym (Skoczylas 2014). Przewodnicy 
wyrażali zadowolenie, że obecność nośników pamięci będących 
symbolami polskości i niemieckości nadaje Poznaniowi wyjątkowo-
ści i wpłynąć może na zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej. 
Z drugiej strony należy pamiętać, że od/budowany zamek ma pomóc 
w przełamaniu funkcjonującego w Polsce stereotypu poznaniaka jako 
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osoby posiadającej typowo niemieckie cechy charakteru i w tym 
sensie rugować ma skojarzenia z niemieckością miasta. 

O jednoznacznym wpisywaniu nowopowstałego implantu pamięci 
w kontekst rywalizacji pomiędzy polskimi miastami świadczą także za-
biegi uprawomocniające jego obecność w przestrzeni miejskiej, które 
polegają na odwołaniu się do obiektów takich jak Zamek Królewski 
w Warszawie czy krakowski Wawel. Warto zaznaczyć, że w przepro-
wadzonych wywiadach nie pojawiały się nawiązania do podobnych 
realizacji spoza Polski.

Warto przyjrzeć się jeszcze związkom implantu z procesami 
pamięciowymi. W oczach przewodników miejskich oczywiste było, 
że powstały obiekt wykorzystywany będzie jako siedziba instytucji 
zajmującej się przeszłością (muzeum). Dość zgodnie wskazywano 
na to, że nie powinno się traktować zamku jako zabytku, jednak 
w wywiadach nie ujawniono pogłębionych rozważań na tematy 
konserwatorskie. Jedyną kwestią związaną z tym aspektem, która 
pojawiła się w trakcie badań, był postulat odpowiedniego wyeks-
ponowania reliktów oryginalnego zamku i udostępnienia ich zwie-
dzającym. Wpływ przedsięwzięcia na pamięć społeczną traktowano 
jako oczywisty – zamek ma wzmacniać określone interpretacje 
przeszłości i być pretekstem do przywoływania konkretnych treści 
pamięciowych. Wpływ implantu na pamięć jest więc przyjmowany 
w sposób mało refleksyjny, jest on także w pełni akceptowany przez 
przewodników miejskich. Jeśli chodzi o rolę przewodników miejskich 
w procesach pamięciowych, przynajmniej tych związanych z tworze-
niem implantów pamięci społecznej, to wydaje się ona niewielka. 
Badania pokazały, że przejmują oni argumenty i sposoby interpretacji 
od liderów pamięci, czyli osób bezpośrednio zaangażowanych we 
wpływanie na pamięć społeczną. Poprzez media i osobiste kontakty 
(np. uczestnictwo w spotkaniach i wykładach, rozmowy z członkami 
komitetu od/budowy) przewodnicy podejmowali próby poszerzenia 
swojej wiedzy na temat tworzenia implantu pamięci, jednak nie mieli 
ambicji do współtworzenia interpretacji przeszłości lub uczestniczenia 
w wyborze treści pamięciowych, które uznane zostaną za szczególnie 
istotne. Podejmowane przez nich zabiegi o pozyskanie dodatkowych 
informacji wytworzyły dość jednostronny obraz spraw związanych 
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z wzniesionym gmachem, będący w znacznej mierze kopią stanowi-
ska jego twórców. Opinie przewodników pozbawione były nie tylko 
komentarzy wobec licznych kwestii poruszanych w podobnych bada-
niach przez przeciwników zamku czy niektórych profesjonalistów, ale 
nawet przez odbiorców pamięci, czyli mieszkańców miasta niezaan-
gażowanych w procesy pamięciowe (Skoczylas 2014b). Oznacza to, że 
z jednej strony przewodnicy przekazują wiedzą dotyczącą przeszłości 
innym (turystom), z drugiej zaś sami przejmują ją od liderów pamięci. 
Pozwala to przypisać ich, wraz z częścią dziennikarzy i urzędników, do 
osobnej kategorii przekazicieli pamięci (Skoczylas 2014b, 274).

5.2. Od/budowa Zamku Berlińskiego w świadomości 
społecznej berlińczyków (Dominika Gortych)

Po ponad 25 latach burzliwych dyskusji dotyczących planu zago-
spodarowania byłego Placu Marxa i Engelsa w berlińskiej dzielnicy 
Mitte, które znalazły swój wyraz nie tylko w tekstach naukowych, 
ale również w artykułach prasowych i publicznych wypowiedziach 
znanych osób, kwestia od/budowy Zamku Berlińskiego na stałe 
zakorzeniła się w świadomości społecznej berlińczyków. Oczywiście 
twierdzenie to nie dotyczy wszystkich mieszkańców stolicy Niemiec: 
„’berlińczycy’ są i jednocześnie ich nie ma” – stwierdził jeden z re-
spondentów, z którymi w pierwszej połowie 2016 roku przeprowadzo-
no indywidualne wywiady pogłębione w ramach badań terenowych 
dotyczących implantów pamięci. Berlin nie jest pod tym względem 
odosobnionym przypadkiem: wszystkie fenomeny społeczne i pu-
bliczne kontrowersje wywołują zróżnicowane reakcje wśród członków 
danej społeczności. Niemniej jednak autorka niniejszych badań, 
aby opisać sposoby funkcjonowania berlińskiego implantu pamięci 
w świadomości społecznej Niemców, uznała za istotne poznanie opinii 
mieszkańców Berlina na temat od/budowy zamku Hohenzollernów 
jako lokalnego i zarazem ogólnokrajowego przedsięwzięcia.

Wyjaśnienia wymaga kwestia doboru próby. Wywiadów nie prze-
prowadzono bowiem tylko z berlińskimi przewodnikami miejskimi, 
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jak planowano na początku i jak odbyło się to w Poznaniu. Tam ich 
celem było uzupełnienie wyników wcześniejszych studiów na temat 
funkcjonowania implantu w świadomości społecznej mieszkańców 
miasta o wnioski dotyczące opinii turystów. Wylosowani do udziału 
w badaniach berlińscy przewodnicy w większości nie zgodzili się na 
rozmowę, argumentując to m.in. brakiem wiedzy na temat opinii 
turystów względem od/budowywanego zamku. Zaledwie jeden 
z przedstawicieli tej profesji wyraził chęć uczestnictwa w badaniach, 
aczkolwiek nie bez zastrzeżeń, o których będzie jeszcze mowa w dal-
szej części rozdziału. 

W tej sytuacji autorzy badań odeszli od jednolitego ich konceptu 
w Poznaniu i Berlinie i stworzyli alternatywny kwestionariusz wywiadu 
dotyczący zamku Hohenzollernów, skierowany ogólnie do berlińczy-
ków, niezależnie od ich profesji i faktycznego zaangażowania w proces 
od/budowy. Celem było zbadanie, które z argumentów i kontrowersji 
pojawiających się w debacie publicznej (przede wszystkim w prasie) 
znalazły odzwierciedlenie w świadomości społeczeństwa oraz jak 
kształtują się przekonania jego członków w stosunku do realizowa-
nego przedsięwzięcia. Tym samym zamierzano sprawdzić, jak dalece 
projekt tzw. Forum Humboldtów w barokowej szacie berlińskiego 
zamku, o którego budowie rozstrzygnął ostatecznie niemiecki Bun-
destag, znajduje aprobatę wśród społeczeństwa. Respondentami 
zostały ostatecznie osoby dobrane metodą kuli śnieżnej, wyraźnie 
zainteresowane procesem od/budowy i gotowe podzielić się swoją 
opinią na ten temat. W większości byli to historycy bądź historycy 
sztuki oraz/lub zadeklarowani zwolennicy od/budowy, dlatego też 
wyniki analizy wywiadów powinny być postrzegane i interpretowane 
raczej jako uzupełnienie analizy dyskursu prasowego, a nie ekstrapo-
lowane na całą populację. Badania ilościowe, odnoszące się do całego 
niemieckiego czy też berlińskiego społeczeństwa, nie odpowiadałyby 
założeniom projektu i tym samym nie były celem autorów.

Liczba wywiadów – jak to bywa zwykle w przypadku badań jako-
ściowych – nie została z góry określona. Powstała ona z nałożenia się 
trzech czynników: 1) wyczerpania zagadnienia przez powtarzające 
się odpowiedzi bądź argumenty, 2) ograniczenia czasowego badania 
(10 dni w lutym 2016 roku) oraz 3) stosunkowo małej gotowości ber-
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lińczyków do wyrażenia swojej opinii w nieco dłuższej i czasochłonnej 
rozmowie. W związku z tym badaczka zdecydowała się na metodę 
kuli śnieżnej jako metodę doboru respondentów i tym samym na za-
proszenie do rozmowy celowo wybranych osób, zakładając przy tym, 
że powinno zostać przeprowadzonych minimum dziesięć wywiadów. 
W taki sposób dotarto do osób faktycznie zainteresowanych kwestią 
od/budowy zamku, które w większości dysponowały ponadprzeciętną 
wiedzą i wyrobioną na ten temat opinią. 

Ostatecznie w wywiadach faktycznie wzięło udział dziesięć osób: 
berliński przewodnik miejski (jednocześnie grafik internetowy i archi-
tekt krajobrazu, w dalszej części określony jako respondent/wywiad 
nr 1), trzech pracowników Humboldt-Box, w tym przedstawiciel 
Towarzystwa Wspierania Odbudowy Zamku w Berlinie [Förderve-
rein Berliner Schloss e.V.] oraz dwóch wolontariuszy (respondenci/
wywiady nr 2, 3 i 4), trzech historyków (w tym jeden czynny zawo-
dowo i dwóch emerytowanych – respondenci/wywiady nr 5, 6 i 7), 
jeden czynny zawodowo historyk sztuki zajmujący się konserwacją 
zabytków (respondent/wywiad nr 8), jedna emerytowana asystentka 
medyczno-techniczna specjalizująca się w genetyce (respondent/
wywiad nr 9) oraz emerytowany kierowca, jednocześnie genealog 
i heraldyk (respondent/wywiad nr 10). 

Pytanie wyjściowe, które w pierwotnej wersji badania zamierzano 
zadać przewodnikom miejskim, dotyczyło opinii turystów na temat 
berlińskiego implantu pamięci. Według przewodnika biorącego 
udział w wywiadzie (respondenta nr 1), osoby oferujące zwiedzanie 
miasta nie mają możliwości zdiagnozowania postaw osób odwiedza-
jących Berlin. Pogląd ten został uargumentowany tym, iż podczas 
tego rodzaju spotkań nie dysponuje się wystarczającą ilością czasu, 
aby wchodzić w szczegóły dotyczące poszczególnych budowli czy 
fenomenów, niemożliwa jest więc pogłębiona dyskusja; ponadto 
zwiedzający zdają się nie posiadać konkretnego zdania na temat 
oglądanych obiektów:

Tak, muszę stwierdzić, że ludzie ze spokojem przyjmują do 
wiadomości wszystko, o czym się im wspomina, a więc że 
są przygotowani na to, że w Berlinie mogą się spodziewać 
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wszystkiego, więc nie dziwi ich, gdy się mówi: „Tutaj odbudo-
wuje się zamek”, to patrzą tak samo jak wtedy, gdy [mówię]: 
„Tu jest wieża telewizyjna, a tu muzeum historyczne”. A więc 
przyjmują to po prostu do wiadomości jako fakty. Rzadko 
kiedy dostaję jakiś komentarz zwrotny, nie pytam też celowo 
„Co Państwo o tym sądzą?” Na pewno znalazłyby się wtedy 
osoby stwierdzające „Tak, a więc na to wydaje się pieniądze, 
to przecież będzie strasznie drogie”, ale i takie, które uważa-
łyby ten pomysł za dobry. Reakcje zwiedzających wyrażane 
same z siebie są jednak stosunkowo obojętne, co jest zadzi-
wiające. A więc przyjmują to po prostu do wiadomości i nie 
ma głośnych protestów. [...] Otrzymuję też mało komentarzy 
zwrotnych, ponieważ ogółem podczas oprowadzania prze-
kazywanych jest wiele informacji i uczestnicy mają po prostu 
czasem problem, aby je wszystkie przetworzyć. (Wywiad 1)

Według danych administracji Senatu Berlina ds. Gospodarki, 
Energii i Przedsiębiorstw [Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe] w roku 2015 miasto odwiedziło 12 369 300 zwiedza-
jących (w tym prawie 40% turystów z zagranicy), tendencja jest 
rosnąca.8 Przy takiej ilości gości oprowadzane grupy są mimowolnie 
przepełnione, co w dużej mierze uniemożliwia bezpośredni kontakt 
z przewodnikiem. Również duża ilość budowli, które należy pokazać, 
a także historii, które warto opowiedzieć, powoduje, że brakuje 
czasu na kompleksowe omówienie poszczególnych zabytków. Do 
tego dochodzi wspominany przez respondenta nadmiar informacji 
otrzymywanych jednorazowo przez turystów oraz brak zrozumie-
nia przez nich związków pomiędzy poszczególnymi treściami (jeśli 
oczywiście wykazują oni jakiekolwiek zainteresowanie zwiedzanym 
obiektem). W przypadku omawianego tu implantu pamięci można 
przypuszczać wpływ jeszcze jednego czynnika na brak szczególnego 
zainteresowania tematem: od/budowa Zamku Berlińskiego jako Fo-
rum Humboldtów może zostać sklasyfikowana przez zwiedzających 
jako lokalna sprawa Berlina, która ich osobiście nie dotyczy i dlatego 
też nie muszą mieć wobec niej żadnej opinii. Przypisanie ważkości 
projektu do miejsca (wymiar lokalny vs. ogólnonarodowy) jest samo 

8 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/branchen/tourismus/arti-
kel.110610.php (7.01.2017)
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w sobie interesującym zagadnieniem badawczym. Respondenci nie 
zostali wprawdzie bezpośrednio skonfrontowani z tego typu pyta-
niem, jednak problem ten można opisać na podstawie ich wypo-
wiedzi dotyczących funkcji obiektu i samego procesu decyzyjnego, 
prowadzącego do jego budowy.

5.2.1. Pytanie o istotę, czyli co powstaje w stolicy Niemiec

Historia największej niegdyś (jaki i w niedalekiej przyszłości) 
budowli Berlina jest nierozerwalnie związana z dziejami samego 
miasta, które wraz z budową rezydencji Hohenzollernów i rosnącymi 
aspiracjami rodu (od margrabiowskich, poprzez książęce i królewskie, 
aż po cesarskie) zdecydowanie zyskiwało na znaczeniu. Gwaranto-
wało mu to wielorakie możliwości rozwoju w sferze ekonomicznej 
i urbanistycznej. Większość respondentów, opowiadając o historii 
berlińskiego zamku, przyłącza się do owej historycznie ugruntowa-
nej narracji, przy czym ich argumentacja balansuje między lokalnym 
i ogólnonarodowym znaczeniem budowli: 

Opowiedziałbym ją tak, jak można ją moim zdaniem opo-
wiedzieć: jako historię miejsca, jego mieszkańców i odbior-
ców, tzn. wielowątkowo. Odpowiedź musi opierać się na hi-
storii miasta i urbanistyki, to są też znaczące aspekty, które 
odgrywają tu rolę, dlaczego w ogóle zamek itd., i następnie 
oczywiście jego rola dla Brandenburgii, Prus, Niemiec i po-
tem po prostu opowieść co tam było, […] a więc opis miejsca 
z punku widzenia historii kultury. (Wywiad 5)

[…] dla mnie krąży to wszystko wokół aspektu historycznego. 
Zamek jako rezydencja, jako historyczna kotwica Berlina, do-
minująca budowla, ale również – co mnie fascynuje – kom-
pleksowość jego dzieł. (Wywiad 2)

Jest to też historia Prus, ponieważ Prusy stały się królestwem 
i za czasów książąt elektorów, za panowania Jana II, [zamek 
był] centrum kultury, […] co miało zagwarantować poważa-
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nie jego mieszkańcom. Jest to więc właściwie także historia 
Prus. (Wywiad 9)

Jest to historia Brandenburgii zanim istniały Prusy. (Wy-
wiad 10)

Wydaje się, że historia zamku w Berlinie jest w świadomości społecz-
nej sprzężona z historią Hohenzollernów i ich wyniesienia do godności 
cesarskiej. Wraz z rozbudową rezydencji w kolejnych wiekach, Hohenzol-
lernowie faktycznie dowiedli rosnącego znaczenia swego rodu w krajach 
niemieckojęzycznych i Europie. Tym samym na znaczeniu zyskiwało mia-
sto. Dziś podkreśla się w szczególności urbanistyczne i kulturowe aspekty 
jego rozwoju – być może dlatego, że oba punkty odegrały ogromną rolę 
w procesie decyzyjnym dotyczącym rekonstrukcji barokowych fasad 
i powstania Forum Humboldtów. Przez dłuższy czas funkcjonowały one 
też jako główne argumenty zwolenników tego projektu.

Dwóch respondentów wyłamało się jednak z dominującej narracji 
o ciągłości i skoncentrowało na momencie gwałtownego zerwania 
historii, któremu zamek uległ w 1950 roku na skutek decyzji Waltera 
Ulbrichta: 

Zamek w Berlinie ma oczywiście bardzo długą historię. Za-
cząłbym w tym kontekście od momentu, w którym zamek 
wysadzono, mimo że był właśnie w trakcie odbudowy. Już 
w roku 1947 w zamku odbyły się ponoć pierwsze wystawy, 
a został on zlikwidowany wbrew silnemu sprzeciwowi ów-
czesnej inteligencji. Na tym kończy się dla mnie, jako konser-
watora zabytków, historia zamku […]. (Wywiad 8)

Przede wszystkim zniszczenie i odbudowa, historia po roku 
1945. Historia wcześniejsza jest bardzo szczegółowa i raczej 
dla specjalistów […]. A więc cechą szczególną zamku jest 
jego zniszczenie i odbudowa. Jest wiele zamków w Niem-
czech, które zostały odbudowane, ale takie całkowite wybu-
rzenie i potem odbudowa są obok Poczdamu i Brunszwiku 
wyjątkowe. (Wywiad 1)

Zarówno całkowite zniszczenie, jak i od/budowa zamku, zostały 
w obu przywołanych wypowiedziach ukazane jako decyzje kontro-
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wersyjne. Decyzje, które sprawiły, że oryginalna budowla oraz projekt 
jej rekonstrukcji stały się niezwykłymi fenomenami. W dalszej części 
zostaną prześledzone kolejne kontrowersje, które towarzyszyły de-
bacie o od/budowie Zamku w Berlinie, począwszy od decyzji Izby 
Ludowej NRD o usunięciu azbestu z Pałacu Republiki i zamknięciu 
go w roku 1990, aż do uroczystości kończącej od/budowę zamku 
w roku 2015.

5.2.2. Pomiędzy polityką historyczną a wizjami 
urbanistycznymi 

Największe kontrowersje w tej trwającej już ćwierć wieku debacie, 
które na stałe zakorzeniły się w świadomości respondentów, stanowią 
dwa punkty sporne: wyburzenie Pałacu Republiki (określane przez 
niektórych jako element dyskusji pomiędzy Wschodem a Zachodem) 
oraz wybór między nowoczesną budowlą a rekonstrukcją historycz-
ną (łącznie ze wszystkimi fachowymi i etycznymi refleksjami nad 
procesem rekonstrukcji jako części polityki historycznej). Dwóch 
respondentów zwięźle sformułowało ten istotny problem:

Zasadnicze pytanie brzmi: czy potrzebujemy fasady, która 
wygląda jak zamek przed rokiem 1945, czy dla rewitaliza-
cji miasta potrzebujemy jednak architektury współczesnej? 
(Wywiad 8)

Kontrowersyjne albo szczególnie silne reakcje wywoływane 
są wtedy, jeśli dla rekonstrukcji burzy się coś, co istnieje […]. 
(Wywiad 1) 

Pałac Republiki, mimo głośnych protestów obywateli Berlina 
Wschodniego i wielu specjalistów, podzielił los zamku Hohenzoller-
nów. Już decyzja o zamknięciu Pałacu z powodu zbyt dużej zawartości 
azbestu miała według niektórych komentatorów implikować decyzję 
o rozbiórce budynku i została odebrana jako decyzja na wskroś poli-
tyczna (Hennet 2005, 35), tak samo jak wysadzenie zamku w powie-
trze w 1950 roku interpretowane jest jako jednoznaczne wyrażenie 
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woli politycznej SED. Nie bez znaczenia dla takiej interpretacji zdarzeń 
były liczne komentarze prasowe, które w berlińskich dyskusjach po 
1990 roku odegrały ogromną rolę opiniotwórczą. Nie zawsze zaan-
gażowanie prasy było oceniane pozytywnie:

[…] no i też częściowo przez media […] wylansowana debata 
Wschód-Zachód, ta błędna interpretacja rekonstrukcji Zam-
ku w Berlinie jako gest triumfu zwycięskiego Zachodu wobec 
pokonanego Wschodu […]. (Wywiad 2)

To, co zostało określone jako „błędna interpretacja“, brzmi w wy-
powiedzi innego z respondentów nad wyraz poważnie:

Przeżyłem moment, w którym Pałac Republiki został zlikwi-
dowany. Była to dla mnie decyzja jednoznacznie politycz-
na. Chciano usunąć ten znak innego społeczeństwa, próby 
innego społeczeństwa. Co tam koszty! W trakcie budowy 
odbierałem ten pałac jako zbędny. Uważałem, że pienią-
dze lepiej było zainwestować w gospodarkę. Ale jak już się 
pojawił, okazał się być nawet użyteczny. Rzadko bywałem 
w środku. Ale inni z niego często korzystali, został pozytyw-
nie przyjęty przez społeczeństwo i najwyraźniej był tym, co 
przeszkadzało nowym władcom. Dlatego go zlikwidowano. 
Nie popierałem tego. Jak mówiłem, zostawiłbym ten Pałac 
na miejscu, można go było przebudować, wykorzystać do 
innych celów. A więc to wszystko jest zbytecznym wydat-
kiem. (Wywiad 7)

Prawdopodobnie nie wywoła zdziwienia fakt, że pierwszy z re-
spondentów to zwolennik rekonstrukcji i jednocześnie przedstawiciel 
Towarzystwa Wspierania Zamku Berlińskiego, drugi natomiast to 
były obywatel Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Te na pierwszy 
rzut oka sprzeczne wypowiedzi ujawniają pewnego rodzaju nieudol-
ność niemieckiej polityki historycznej wobec pamięci o NRD. Ponad 
wszelką wątpliwość Pałac Republiki był ważnym, niekoniecznie nega-
tywnym symbolem, z którym identyfikowali się obywatele Niemiec 
wschodnich. Mimo że w porównaniu z zamkiem Hohenzollernów stał 
się zaledwie na krótki czas częścią architektury Berlina, pozostawił 
znaczne ślady w świadomości mieszkańców miasta, a tym samym stał 
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się ważną częścią pamięci komunikacyjnej i kulturowej. Odzwiercie-
dlają to negatywne reakcje byłych mieszkańców NRD na rozbiórkę 
Pałacu oraz ich sceptyczne nastawienie wobec rekonstrukcji zamku, 
które nierzadko zauważane były przez pracowników Humboldt-Box 
na początku działalności tego centrum informacyjnego:

To są stare wyobrażenia: tam stał kiedyś Pałac Republiki. 
Tak było całkiem na początku, rzucało się to w oczy, i przede 
wszystkim u Berlińczyków. Najczęściej Berlińczyków z części 
wschodniej. (Wywiad 3)

Inherentną cechą polityki historycznej jest ścieranie się alterna-
tywnych obrazów przeszłości i konieczność odpowiedzi na zmienia-
jące się warunki społeczne i polityczne. Nie zawsze zaproponowane 
rozwiązanie będzie odbierane jako adekwatne i prawie nigdy nie 
zadowoli wszystkich stron danego sporu. Ekstremalne środki takiej 
polityki, jak całkowite usunięcie symbolu poprzedniego systemu, 
prowadzą do użycia niewybrednych sformułowań, co można zauwa-
żyć w powyższym cytacie, gdzie demokratycznie wybrany niemiecki 
rząd został określony jako „nowi władcy”, a wynik wieloletniej debaty 
prowadzonej w kręgach fachowych i politycznych jako „jednoznacznie 
polityczna decyzja”. 

Z drugiej strony zwolennicy rekonstrukcji, nawiązując do wydarzeń 
z 1950 roku, operują analogicznymi argumentami:

[…] ale to była właśnie wola Ulbrichta, aby zniszczyć histo-
rię kraju, aby skupić się tylko na historii robotników. To było 
pozbycie się przeszłości. To chciano po prostu osiągnąć. Nie 
ma to [odbudowa zamku Hohenzollernów] nic wspólnego 
z tym, że coś się gloryfikuje, w żadnym wypadku. To należy 
po prostu do naszej historii. (Wywiad 9)

Systemy polityczne skłaniają się ku jednolitej narracji historycznej, 
która funkcjonuje jako podstawa ich legitymizacji. Z tej perspektywy 
zupełnie zrozumiałe jest, że pewne elementy historii są w nowej 
narracji o przeszłości wyjątkowo mocno eksponowane, inne na-
tomiast zręcznie się tuszuje albo całkowicie usuwa przy pomocy 
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interpretacji zupełnie odmiennej od dotychczasowej. W najgorszym 
i nierzadkim przypadku wyraźnie oddziela się starą i nową narrację, 
co przez respondenta zostało nazwane „pozbyciem się przeszłości”. 
Przy projektach rekonstrukcyjnych pojawia się jednak pytanie, do 
jakiego okresu i do jakiej tradycji powinien nawiązywać implant 
pamięci. W przypadku Berlina wydaje się oczywiste, że chodzi 
o tradycje pruską, ewentualnie o pamięć o Prusach. Poświadczają 
to też niektóre z wyżej zacytowanych wypowiedzi na temat historii 
zamku, które takie nawiązanie interpretują jako dobre i przydatne, 
jak również następująca wypowiedź, który rzuca nieco inne światło 
na omawiane zagadnienie: 

I co mi przeszkadza, to właśnie to, że odbudowuje się pruski 
zamek. Wygląda to jak symbol współczesnego społeczeń-
stwa, które jednak dość mocno zorientowane jest na stare 
struktury i sposoby panowania. I to mi trochę przeszkadza 
w całym postępowaniu. (Wywiad 5)

Można zauważyć, że członkowie społeczeństwa dysponują róż-
nymi sposobami interpretacji tego samego historycznego stanu 
rzeczy. W konsekwencji w świadomości społecznej oraz w pamięci 
komunikacyjnej występuje nie jedna, lecz wiele konkurujących ze 
sobą wizji historii. Ta demokratyzacja pamięci może paradoksalnie 
posiadać niedemokratyczne przyczyny. Przerażenie od/budową 
pruskiego zamku ze strony rozmówcy nr 5, który sam siebie określa 
jako osobę o poglądach lewicowych i jest mieszkańcem byłego NRD, 
może wywodzić się ze szczególnego typu socjalizacji w państwie 
totalitarnym: 

Tak, myślę, że odgrywa to po prostu jakąś rolę dla miesz-
kańców NRD, ponieważ zostali oni odpowiednio zindoktry-
nowani […]. (Wywiad 1)

Tym samym w sceptycznych wypowiedziach na temat od/budowy 
zamku pobrzmiewają nie tylko osobiste wspomnienia mieszkańców 
Berlina Wschodniego o licznych uroczystościach w Pałacu Republiki, 
ale również właściwa dla ówczesnego systemu polityka historyczna.
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Co ciekawe, nie istnieją znaczące różnice pomiędzy przywoływa-
niem tradycji pruskiej przez zwolenników i przeciwników od/budowy. 
W cytowanych powyżej wypowiedziach dotyczących Prus respon-
dentowi chodzi jednoznacznie o pewien model władzy, który w tym 
królestwie opierał się na militaryzmie. Inni rozmówcy nie mówią 
wprawdzie sami z siebie o tym aspekcie, jednak po zadaniu im 
bezpośredniego pytania o związek powstającej budowli z tradycją 
pruską wyrażają opinie, które wskazują na ich względną świadomość 
omawianego problemu: 

Byłbym skłonny uwierzyć, że są ludzie starsi, albo nawet 
jeszcze w moim wieku, którzy wytworzyli pewnego rodzaju 
poczucie dumy i znowu się na to powołują, ale moim zda-
niem nie odgrywa to żadnej roli. W moim kręgu znajomych 
i rodziny nie ma nikogo takiego. Dominuje sceptycznie na-
stawienie, ponieważ wydaje się na to dużo pieniędzy. Takie 
jest ogólne nastawienie. A takiego hurapatriotyzmu „w koń-
cu mamy znowu nasz zamek” – nigdzie nie zauważam. Są to 
kręgi, w których nie bywam, ale z pewnością takie istnieją. 
Ale one nie mają znaczenia. W tej dyskusji także nie. (Wy-
wiad 6)

Właściwie to o tym nie słyszałem, na pewno można to za-
uważyć u wielu, którzy wypowiadają się publicznie, ale 
u moich kolegów tego nie słyszałem. Ale oni wiedzą, że to 
niekoniecznie było tylko centrum militaryzmu, jednak mimo 
to nie muszą tego popierać. Nie wydaje mi się, aby wielu 
z tych, którzy się całym sercem angażują w odbudowę zam-
ku, wiązało to z wielkim mocarstwem i polityką władzy. To 
byłaby moim zdaniem nadinterpretacja. To jest kilka osób, 
które może… Ale nie wierzę, aby oni się na ten temat wypo-
wiadali. (Wywiad 5)

A więc tradycje pruskie – nic mi na ten temat nie wiadomo. 
(Wywiad 8)

Po pierwsze trzeba stwierdzić, że określenie „tradycja pruska“ 
w przypadku wszystkich respondentów wywołuje skojarzenia z takimi 
zjawiskami jak nacjonalizm, hurapatriotyzm, polityka imperialistycz-
na, militaryzm. Najwidoczniej są to miejsca pamięci Prus i w taki 
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sposób tradycja ta funkcjonuje w pamięci kulturowej o panowaniu 
Hohenzollernów. Jednocześnie cytowane wypowiedzi wskazują na 
marginalność zjawiska polegającego na gloryfikacji wymienionych 
elementów, choć w określonych kręgach tak pojmowane dziedzictwo 
cesarskiego rodu jest zdaniem respondentów wciąż żywe i cieszy się 
uznaniem. Także w dyskusjach publicznych na temat od/budowy 
zamku w Berlinie historia militaryzmu Hohenzollernów nie odgry-
wa pierwszorzędnej roli. Według licznych uczestników tych debat 
w centrum miasta powstaje nie zamek, a instytucja kulturalna zwa-
na Forum Humboldtów („To nie jest jednak, trzeba to powiedzieć, 
jako inicjatywa budowlana, żaden zamek, to jest przecież Forum 
Humboldtów. To właśnie uchwalił Bundestag. Nie uchwalił budowy 
zamku.” – Wywiad 10). A fakt, że powstaje ono w historycznej szacie 
trzech barokowych fasad, wynika z zupełnie innych czynników niż 
polityczne czy ideologiczne.

Rekonstrukcja versus budowa nowoczesnej bryły – ten problem 
zajmował niemieckie społeczeństwo przez kilka lat, zanim ostatecz-
nie zdecydowano o powołaniu Międzynarodowej Komisji Ekspertów 
„Historische Mitte Berlin”. Jej rekomendacje zaowocowały decyzją 
Bundestagu z dnia 4 lipca 2002 o wzniesieniu nowego kompleksu z trze-
ma barokowymi fasadami zewnętrznymi i rekonstrukcją trzech fasad 
wewnętrznego dziedzińca, których twórcą był Andreas Schlüter. Był to 
wprawdzie wieloletni proces decyzyjny, jednak jego wynik można było 
przewidzieć już na początku lat 90-tych, gdy w roku 1993 Wilhelm von 
Boddien postawił na ówczesnym Placu Marksa i Engelsa słynną atrapę 
zamku, a w kolejnym roku architekt Bernd Niebuhr wygrał pierwszy 
międzynarodowy konkurs architektoniczny, prezentując koncepcję 
centrum biblioteczno-medialno-kongresowo-wystawienniczego w ku-
baturze byłego zamku Hohenzollernów (wtedy jeszcze planując zinte-
growanie Pałacu Republiki z nowym budynkiem). Oba te wydarzenia 
utorowały drogę dla dalszych dyskusji, w których na pierwszy plan coraz 
wyraźniej wysuwały się argumenty urbanistyczne i estetyczne oraz 
naukowo-kulturalny charakter obiektu. Tę linię argumentacji można 
zauważyć również w dzisiejszych wypowiedziach berlińczyków, i – co 
ciekawe – pojawiają się one zarówno w odniesieniu do rekonstrukcji 
zamku, jak również likwidacji Pałacu Republiki.
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Zamek Hohenzollernów był najznamienitszą budowlą Berlina 
zarówno z powodu swojej rangi politycznej, jak i funkcji urbanistycz-
nej. Nie tylko znajdował się w centrum miasta, ale też przez wieki 
wyznaczał strukturę tworzącego się wokół niego centrum. Wysadze-
nie zamku w powietrze spowodowało, że struktura topograficzna 
dzielnicy Mitte oraz jej architektura straciły swój punkt odniesienia. 
Ma on zostać przywrócony poprzez budowę Forum Humboldtów 
w kubaturze zamku i przy rekonstrukcji trzech barokowych fasad 
– takie są przynajmniej zalecenia międzynarodowej komisji, które 
znajdują odzwierciedlenie w wypowiedziach respondentów odnośnie 
celu budowy: 

Głównym celem jest odzyskanie centrum miasta, a więc wy-
pełnienie tego pustego miejsca i stworzenie punktu odnie-
sienie dla np. Alei Unter den Linden. Plac Zamkowy, jeśli nie 
będzie domknięty zamkową fasadą, nie będzie miał sensu. 
Ta wielka pusta przestrzeń w środku miasta, ta próżnia, są 
bezsensowne, tutaj musi coś stać. Zanim postawi się tu coś 
nowoczesnego, a widać przecież, że nowoczesna architektu-
ra w Berlinie całkowicie zawodzi, lepiej zrekonstruować to, 
co od wieków tutaj stało. Moim zdaniem. (Wywiad 1)

Głównym celem jest dla mnie przywrócenie śródmiejskiego 
charakteru z zamkiem jako centrum […]. (Wywiad 3)

Główny cel, tak jak mówiłem, to uzdrowienie miasta. To był 
ten budynek, który zawsze wyróżniał Berlin. I wszystko, co 
było potem, Pałac Republiki… Ale w końcu zawsze chodziło 
o to, aby stawiając budynek wypełnić tę lukę w tkance Ber-
lina. (Wywiad 4)

Uzasadnieniem i celem jest zagojenie otwartej rany w or-
ganizmie miasta. A to, że jednocześnie jest to najbardziej 
widoczne centrum stolicy, to [cały proces] ma oczywiście 
znaczenie polityczne i ponadregionalnie. Ale najpierw widzę 
przede wszystkim kwestie budowlane i urbanistyczne. (Wy-
wiad 5)

Dla mnie ważne jest, aby centrum znowu zyskało zakotwicze-
nie… a więc że znowu stanie się rozpoznawalne. (Wywiad 6) 
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Główny cel rekonstrukcji to to, aby się dobrze wpasowała, 
aby cały budynek stał się znowu symbolem, to jest główny 
aspekt. (Wywiad 9) 

Wspominaną wielokrotnie lukę rozumiano z jednej strony jako 
czynnik zakłócający, jako próżnię i jednocześnie jako zatarty ślad 
w historii miasta. Takie pustki wywołują zazwyczaj niepokój, ponieważ 
każą myśleć o dziejowych przełomach bądź przemocy. W tym wła-
śnie sensie należałoby interpretować sformułowanie „uzdrowienie 
miasta”. Z drugiej strony przestrzenie miejskie potrzebują pewnego 
rodzaju spójności i logiki urbanistycznej, które to przez wysadzenie 
zamku w powietrze i niefortunne usytuowanie Pałacu Republiki zosta-
ły zniweczone. Centralny punkt stracił swoją główną funkcję, ponie-
waż w podzielonej rzeczywistości nie mógł do 1990 roku uchodzić za 
dostępne dla wszystkich centrum. „Uzdrowienie miasta” można więc 
rozumieć jako przywrócenie struktur urbanistycznych w odpowied-
nim stylu architektonicznym. Jeden z respondentów także posłużył 
się pojęciem „naprawa miasta”, przy czym raczej dystansował się od 
sposobów jej realizacji: 

Po okresie transformacji znalazła się po prostu grupa ludzi, 
którzy byli zdania, że stawiając budynek w kształcie i formie 
zamku Berlin dozna naprawy. Nie wydaje mi się, że był to 
ruch społeczny w klasycznym znaczeniu tego słowa. I z mojej 
perspektywy wśród elit intelektualnych wcale tak nie było, 
że większość popierała inicjatywę odbudowy zamku. Ale to 
była silna grupa, która zyskała popularność i która zaczęła 
też bardzo wcześnie zbierać na ten cel pieniądze, przez co 
politycy nie mogli tak po prostu powiedzieć nie. (Wywiad 8)

„Silną grupą” nazwano tu oczywiście członków Towarzystwa 
Wspierania Zamku Berlińskiego, którzy przez swoje nad wyraz ak-
tywne i celowe działania byli przede wszystkich w stanie przebić się 
do świadomości mieszkańców Berlina.9 Następnie zdołali przekonać 

9 Niektórzy ankietowani bezpośrednio zwrócili uwagę na funkcję akcji von Bod-
diena, oceniając ją jako najważniejszy krok w kierunku rekonstrukcji: „To było 
zgrabne posunięcie tych zwolenników odbudowy, aby ustawić to rusztowanie 
z imitacją fasady, co pokazało, że trzeba to zaakceptować, nawet gdy się tego nie 
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politycznych decydentów, że opłacalne będzie wzniesienie nowego 
budynku w historycznej szacie. Mimo że niektórzy konserwatorzy 
zabytków byli sceptycznie nastawieni do planowanego projektu 
historyzującego („Najpierw typowe zastrzeżenie historyków sztuki 
i konserwatorów zabytków: to nie jest oryginał” – Wywiad 5), wynik 
międzynarodowego konkursu z roku 2002 pokazał, że wytyczne ko-
misji „Historische Mitte Berlin” odpowiadały wyobrażeniom wielu 
architektów i ogólnym życzeniom szerokich kręgów berlińczyków. 
Nie bez znaczenia w procesie decyzyjnym była deklaracja ze strony 
stowarzyszenia, że zadba o zbiórkę pieniędzy na rekonstrukcję fasad 
zewnętrznych i dziedzińca Schlütera. Planowano przeznaczyć na ten 
cel 80 milionów Euro, jednak aktualnie potencjalne wydatki szacuje 
się na 105 milionów. Brakuje jeszcze 39 milionów (stan: listopad 
2016). Fakt, że państwo nie musi samodzielnie ponosić tych szaleń-
czych kosztów rekonstrukcji, gdyż będą one finansowane ze środków 
prywatnych, powoduje w oczach niektórych obserwatorów wzrost 
akceptacji społecznej dla projektu od/budowy: 

Tak, opowiadam po prostu, że zamek jest rekonstruowany 
w historycznej fasadzie, która finansowana jest z prywatnych 
środków. Myślę, że jest to ważne, aby zwiększyć akceptację. 
A że budowa muzeum finansowana jest ze środków publicz-
nych, myślę, że to jest ogólnie akceptowane. (Wywiad 1)

A więc to [problem pieniędzy] pojawia się zawsze w przy-
padku takich projektów! Bezpośrednio w moim otoczeniu… 
wiadomo, trzeba tam coś wybudować. Nie występuje tu tak 
wielka niechęć jak do tych miliardów wydanych na budowę 
lotniska BER czy biblioteki narodowej. To w tym momencie 
wywołuje wzburzenie społeczeństwa. (Wywiad 6)

chce, […] można było zobaczyć, że przez tę budowę uzupełni się urbanistyczną 
strukturę alei Unter den Linden. Uzupełni się w sensie historycznym, a więc ta 
budowa będzie inaczej oddziaływać niż wcześniejszy Pałac Republiki.” (Wywiad 
8); „Najważniejsza była oczywiście akcja von Boddiena, że on wybudował ten 
plagiat zamku, tę fasadę zamku. Wszyscy przechodzą i stwierdza się, że tak trzeba 
zrobić. Nie było dyskusji: tak, to musiało się stać.” (Wywiad 9); „To jest myślę 
pewien przełom w kształtowaniu opinii. Pewnie i tak by do tego doszło, mimo 
to, ale to było…” (Wywiad 10). 
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Koszty fasady pokryte są z darowizn. Jest to właściwie 
ogromny wyczyn Boddiena, że przejął na siebie i swoje gre-
mium ten obowiązek. (Wywiad 9) 

Poza tym decyzja o finansowaniu budowy i rekonstrukcji leżała 
ostatecznie w gestii Bundestagu, co w państwie demokratycznym 
takim jak zjednoczone Niemcy sprawia, że musi ona zostać zaakcep-
towana przez ogół społeczeństwa („[…] gdy jest decyzja parlamentu, 
demokratycznie wybranego parlamentu, który też ma suwerenność 
budżetową i daje do dyspozycji pewną kwotę…” – Wywiad 3). W po-
równaniu do innych publicznych projektów budowlanych, takich jak 
wspominane lotnisko BER czy renowacja Biblioteki Narodowej, Forum 
Humboldtów, którego budowa do dzisiaj trzyma się zarówno swoich 
finansowych, jak i czasowych ram, zyskuje coraz większą aprobatę 
społeczeństwa. 

Argumenty urbanistyczne powtarzają się też w wypowiedziach 
respondentów jako główny powód wyburzenia Pałacu Republiki:

[…] dla mnie od początku było jasne, że dawny Pałac Repu-
bliki miał złe położenie. Był ukierunkowany w poprzek [pla-
cu], a wzdłuż Sprewy, podczas gdy zamek rozciągał się w kie-
runku alei Unter den Linden. A to była całkiem inna sytuacja 
urbanistyczna […]. (Wywiad 3) 

Pałac Republiki nie był płytką, głupią odpowiedzią, lecz uwa-
żam, że jeśli stałby w innym miejscu, w dzielnicy Friedrich-
shain czy Köpenick, wtedy jeszcze by tam był, wtedy nie by-
łoby z nim żadnego problemu. Można by go było też wspa-
niale wykorzystać. Ale on stał w miejscu, które jest chętnie 
odwiedzane przez zwiedzających i wielu uważało go też za 
prowokację. (Wywiad 5)

Ale problemem była właśnie lokalizacja [pałacu] i można 
to rozsądnie wyjaśnić tylko poprzez centralne położenie, że 
tutaj stał ten budynek, ten zamek, i wszystkie inne budynki 
dookoła odnosiły się do tego budynku. A więc tylko urbani-
styczny punkt widzenia jest rozsądny, wszystko inne byłoby 
polemiczne i niefunkcjonalne. (Wywiad 3)
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Pytanie o to, w jakim stopniu położenie Pałacu Republiki rzeczy-
wiście było czynnikiem zakłócającym odbiór estetyczny berlińskiej 
dzielnicy Mitte oraz na ile sam budynek był definiowany jako ideolo-
giczna prowokacja, musi w tym miejscu pozostać bez odpowiedzi. 
Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że „urbanistyczna” linia 
argumentacji przeważa w większości wypowiedzi. Ponadto na pod-
stawie wywiadów udało się wyszczególnić kolejne cele rekonstrukcji, 
takie jak: „rozpoznawalność ważnego miejsca historycznego, […] 
odzyskanie niesamowicie ważnego architektonicznie budynku wraz 
z wieloma rzeźbami, […] ponowne przejęcie tego miejsca przez szero-
ką publiczność” (Wywiad 2), czy przywrócenie centrum kulturalnego 
(„I chce się tam ulokować coś kulturalnego, coś, co będzie przydatne 
z punktu widzenia kultury.” – Wywiad 7) i miejsca dogodnego do 
organizowania wielu uroczystości, które stanie się kolejną atrakcją 
turystyczną w Berlinie (Wywiad 1). Wszystkie wymienione argumenty 
sprowadzają się do realizowanej idei – Forum Humboldtów. 

5.2.3. Forum Humboldtów jako jednocząca idea 
zjednoczonych Niemiec

Bezpośrednio po zjednoczeniu Niemiec dalsze użytkowanie skażone-
go azbestem Pałacu Republiki stanęło pod znakiem zapytania. Również 
po decyzji o jego renowacji i usunięciu azbestu ani Komisja Wspólna 
Bonn/Berlin, ani mieszkańcy miasta, nie byli pewni, w jakim charakterze 
mógłby służyć Pałac i otaczający go teren. Taka sytuacja trwała przez 
pewien czas i zapadła w pamięć niektórym berlińczykom: 

Myślę, że po zjednoczeniu nie było żadnych wymagań co 
do sposobów użytkowania tego centralnego miejsca Berli-
na. Buduję dom, gdy wiem, po co. Dla tego miejsca nie było 
właściwie żadnego pomysłu na użytkowanie, żadnego zapo-
trzebowania w kontekście ogólnokrajowym, które chciano 
zrealizować w tym centralnym miejscu. Można by było sobie 
wyobrazić urząd kanclerza czy cokolwiek, ale nie było nic. 
Dlatego tak długo to trwało, zanim zdecydowano się na bu-
dowę. (Wywiad 8) 
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W roku 1995 Komisja Wspólna Bonn/Berlin doszła do poro-
zumienia w sprawie koncepcji zagospodarowania, przewidującej 
„wielofunkcyjne wykorzystanie terenu zamku, które ma odzwier-
ciedlać różnorodność Republiki Federalnej Niemiec w jednoczącej 
się otwartej Europie” (Hennet 2005, 92). Żądana wielofunkcyjność, 
różnorodność i kosmopolityzm znalazły odbicie w nazwisku Humboldt 
- powstał pomysł stworzenia Forum Humboldtów. 

To było jasne, że w samej treści nie chodziło o zamek, trzeba 
było znaleźć inną instytucję i von Boddien [sic!] wynalazł Fo-
rum Humboldtów, a sprowadzi się tu z powrotem wystawę ar-
cheologiczną z Dahlem. Taki był też koncept państwa. Niemcy 
chcą się pokazać jako państwo otwarte, globalne. (Wywiad 4)

Opinie respondentów odnośnie nowego centrum kulturalnego 
w Berlinie balansują od przesadnego zachwytu do umiarkowanego 
zainteresowania, przy czym żadna z badanych osób nie reprezen-
towała negatywnego poglądu względem Forum Humboldtów. Nad 
wyraz pozytywne postawy są charakterystyczne dla pracowników 
Humboldt-Box, co jest zrozumiałe w kontekście ich działalności ukie-
runkowanej na zbiórkę pieniędzy (chociaż także oni przyznają się do 
początkowego sceptycyzmu):

A więc to jest fascynujący pomysł! […] To zostało już przed 
rokiem 1950 ustanowione jako miejsce dla kolekcji sztuki, 
miejsce dla kultury. Te wszystkie ozdoby architektoniczne, ta 
architektoniczna jakość zawierały w sobie od początku pew-
ną wiadomość: nowe Królestwo Prus chciało w ten sposób 
wyrazić, że też odgrywa ważną rolę dla kultury Europy, a nie 
jest tylko i wyłącznie miejscem architektury władzy. […] Teraz 
uważam ten pomysł pokazania zbiorów pozaeuropejskich za 
bardzo dobry i właściwy. Na początku byłem też raczej scep-
tycznie nastawiony, bo myślałem, że bardziej pasowałaby tu 
kolekcja Starych Mistrzów czy stare rzeźby, wyroby rzemio-
sła artystycznego. Myślę też, że ważne są miejsca, w których 
Forum Humboldtów łączy się z historią zamku, takie też na 
pewno się pojawią. To połączenie muzeum, miejsca do spra-
wowania uroczystości i promowania nauki. W tym kryje się 
niesamowity potencjał. (Wywiad 2)
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A więc pomysł zaprezentowania tego jako Forum Humbold-
tów uważam za wspaniały. Berlin w centrum Europy powi-
nien móc zaprezentować to, co właśnie Alexander i Wilhelm 
Humboldtowie uczynili dla europejskiej kultury. (Wywiad 3)

Każda kolejna próba stworzenia z tej potężnej budowli cze-
goś innego nie byłaby moim zdaniem przyszłościowa. (Wy-
wiad 4)

Wydaje się, że za pomocą Forum Humboldtów udało się stworzyć 
taką koncepcję wykorzystania powstającego budynku, która natych-
miast i bez większych zastrzeżeń została przyjęta przez szerokie kręgi 
berlińskiego społeczeństwa. Szczególne znaczenie miał tutaj wybór 
patronów. Jakie zarzuty można wysunąć wobec dwóch światowej 
sławy niemieckich naukowców, którzy współtworzyli ideały będące 
w dzisiejszej Europie podstawą wspólnej polityki? Promowanie roz-
woju kultury i nauki od zawsze było drogowskazem ku przyszłości, co 
stwarza jeszcze mocniejsze podstawy całego projektu. 

Jeśli dają o sobie znać głosy nastawione krytycznie bądź sceptycz-
nie, nie dotyczą one bezpośrednio samej idei Forum Humboldtów, 
lecz możliwości jej realizacji bądź wykorzystania budynku do osobi-
stych celów respondentów: 

A więc pomysł, czy projekt, czy też wchodzące tu w życie 
sposoby zagospodarowania budynku przynajmniej w poło-
wie poprzez muzeum kultur pozaeuropejskich […] będzie 
w dalszym ciągu dyskutowany i niektórzy są przeciwko, nie-
którzy uważają to za dobry pomysł, inni za głupotę, ja w mię-
dzyczasie uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ 
może zabierze się temu miejscu ten negatywny charakter, 
także na scenie międzynarodowej… […] Ale nie uważam go 
[pomysłu stworzenia Forum Humboldtów] za zły, trzeba go 
tylko rozsądnie wprowadzić w życie. (Wywiad 5)

Skoro budynek już stoi, to uważam, że dobrze, że stanie się 
on centrum kulturalnym w środku Berlina. A co będzie jego 
szczegółową treścią, to mi w zasadzie obojętne, przy czym 
jeśli wewnątrz byłyby duże biblioteki, z których mógłbym 
czasem skorzystać, to bardziej by mi to pasowało, niż mu-
zeum. (Wywiad 7)
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Berlińczycy niekoniecznie tego potrzebują, ale jeśli to stanie, 
to wszyscy będą się cieszyć. […] Jak będzie to wykorzystane 
to już wiemy, i to będzie też dobrze funkcjonować, myślę, że 
będzie to dobrze odebrane […] te wszystkie propozycje są 
bardzo dobre […] nie potrafiłbym w tym momencie wymy-
śleć czegoś lepszego. (Wywiad 1)

Pojawił się tylko jeden głos, który pośrednio zakwestionował 
sensowność muzeum etnologicznego w berlińskim centrum: 

To ciekawe, że w centrum niemieckiej stolicy ukazana zosta-
nie nie niemiecka albo europejska kultura, lecz pozaeuro-
pejska z małą wystawą o Berlinie. (Wywiad 8)

Tymi słowami respondent odwoływał się zapewne do licznych 
komentarzy prasowych, które w autoreprezentacji Niemiec za po-
mocą kultur pozaeuropejskich dostrzegały cień etnocentryzmu. Inni 
rozmówcy nie widzieli w tym problemu, traktując wręcz tę kolekcję 
jako logiczne uzupełnienie istniejących już instytucji, znajdujących się 
na Wyspie Muzeów [Museumsinsel]. To bowiem turyści są według 
respondentów główną grupą docelową nowego kompleksu. Jed-
nocześnie często wyrażano przekonanie, że nowa budowla będzie 
spełniać wielorakie funkcje i przez to może stać się interesującą al-
ternatywą spędzania wolnego czasu przez przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych:

To z jednej strony zwiedzający muzeów, a więc ludzie, którzy 
się naprawdę interesują tymi muzeami, następnie będzie 
też wystawa o przeszłości zamku, […] tym też zainteresują 
się niektórzy; potem goście gastronomii, którzy chcą wypić 
kawę na tarasie i cieszyć się widokiem, a więc różne części 
zamku będą zwiedzane przez różne grupy i te wszystkie masy 
turystów przewiną się przez dziedziniec Schlütera, przez te 
oficyny, a progu samego budynku może wcale nie przekro-
czą, albo wejdą tylko do foyer. Potem będzie może jakiś 
koncert, a więc znowu jest jakaś publiczność. Więc myślę, 
że organizatorzy chcą zachęcić różne grupy zwiedzających 
i zwabić tu możliwie wielu ludzi. (Wywiad 1)
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Kultura przemawia przecież do wszystkich, piękno przema-
wia do wszystkich. Tu puści się muzykę, tu przedstawienie 
teatralne, tu są oferty dla dzieci, młodzieży, tu program 
naukowy, który nie kieruje się zawsze do wszystkich, ale 
dla każdego coś się znajdzie. […] Nie ma żadnej sprzeczno-
ści między wystawieniem przykładowo masek rytualnych 
z Oceanii z jednej strony, a łodzi i sztuki Schlütera z drugiej: 
chodzi o to, co ludzie wytwarzają, co przez to chcą wyrazić, 
jakie są ich największe osiągnięcia, i też jak odzwierciedla się 
to w ich życiu codziennym. Również taki budynek odzwier-
ciedla przecież horyzont intelektualny społeczeństwa z roku 
ok. 1700 i to jest w porządku, że wszystko to można tam 
znaleźć. To jest ludzkie, to mogłoby właściwie zainteresować 
wszystkich ludzi, obojętnie jakiej narodowości. (Wywiad 2)

Forum Humboldtów ma oferować to, co zwykle znajduje się 
w centrum miasta i jego okolicy. Podział Berlina spowodował zanik 
takiego miejsca i jego funkcji w klasycznym tego słowa znaczeniu, co 
stało się jedną z cech szczególnych niemieckiej stolicy. Życie codzien-
nie rozgrywało się i rozgrywa do dzisiaj w obrębie dzielnicy, z którą 
większość mieszkańców bardziej się identyfikuje niż z historycznym 
centrum. Za pomocą Forum Humboldtów dąży się do stworzenia 
centralnej budowli, która wyzwoli w zwiedzających „uroczyste poczu-
cie radości” - „teraz jestem w centrum, teraz jestem we właściwym 
miejscu” (Wywiad 2). Tego faktycznie brakuje Berlinowi. A czy tego 
niemiecka stolica potrzebuje, to już inna kwestia, która pozostanie 
w tym miejscu otwarta.

Dzięki od/budowanemu zamkowi oraz Forum Humboldtów Berlin 
ma stać się jeszcze ważniejszym centrum kulturowym i turystycznym 
Europy niż był dotychczas. Ma potwierdzić swój wizerunek jako mia-
sta otwartego, tolerancyjnego i przyjaźnie nastawionego do „obcych”. 
Takie przekonanie wyraziła też większość respondentów. Powstająca 
architektura, godna rangi miasta stołecznego, powinna w przyszłości 
nadawać się do wszelkich możliwych rekonceptualizacji, tak aby samo 
miasto spełniało wymagania kolejnych generacji. Myślenie, że tak 
właśnie się stanie oraz zachwyt nad konceptem dominują nad innymi 
aspektami przedsięwzięcia. Nie mówi się już o pieniądzach, ponieważ 
„stoimy przed faktami dokonanymi“ (Wywiad 1) – i to przekonuje. 
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Dopóki realne pozostają szanse, że projekt zostanie ukończony na 
czas, jego wykonawcy mogą być pewni, że w dniu otwarcia – tak samo 
jak podczas uroczystości zakończenia budowy w stanie surowym 
12 czerwca 2015 - będą mogli powitać tysiące zachwyconych gości. 
Z „rozsądnym wprowadzeniem w życie” pomysłu, na który liczy jeden 
z respondentów, są oni na ostatniej prostej do osiągnięcia celu. 

5.2.4. Jaka fasada, takie wnętrze?

Wraz z decyzją Bundestagu o budowie Forum Humboldtów w kuba-
turze Berlińskiego Zamku i częściowej rekonstrukcji trzech barokowych 
fasad oraz dziedzińca Schlütera stało się oczywiste, że dyskusja nad 
rekonstrukcją pomieszczeń wewnątrz zamku jest – przynajmniej na 
razie – zamknięta. Należy jednak pamiętać, że poprzez zalecenie od-
tworzenia niektórych z nich w oryginalnych wymiarach, komisja dopu-
ściła możliwość ich rekonstrukcji w przyszłości. Argumenty historyków 
sztuki, którzy od początku żądali takiego sposobu przeprowadzenia 
prac, są zrozumiałe tym bardziej, że w Berlinie i okolicy znajduje się nad-
spodziewanie wiele mobilnych elementów wyposażenia zamkowych 
pomieszczeń. Za takimi działaniami przemawiają też przeprowadzone 
już realizacje podobnych projektów, w ramach których zamki i twierdze 
są rekonstruowane także wewnątrz, co jest logiczną kontynuacją przy-
wracania ich historycznych fasad (por. Hinterkeuser 2012). Z drugiej 
strony pod postacią Forum Humboldtów zaproponowano pewien nad 
wyraz urozmaicony koncept zagospodarowania przestrzeni centralnego 
placu stolicy, który na pierwszy rzut oka odrzuca nawiązania do roli 
zamku jako książęcej, królewskiej i cesarskiej rezydencji. 

Kwestie zapewnienia temu miejscu autentyczności oraz przy-
wrócenie jego aury są niezwykle istotne z punktu widzenia history-
ków sztuki, którzy w swoich publikacjach poruszają problematykę 
rekonstrukcji wewnętrznych pomieszczeń i przedstawiają ją jako 
konieczność (por. ibidem, 15). Czy tego typu argumenty przyświecają 
również mieszkańcom Berlina i zdołały przebić się do świadomości 
społecznej, pozostaje kwestią wątpliwą, tym bardziej że wypowiedzi 
respondentów na ten temat wypadają raczej relatywizująco. 
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Zadane pytanie było proste i bezpośrednie: „Czy Pana/Pani zda-
niem pomieszczenia wewnętrzne powinny zostać zrekonstruowane?” 
Udzielone odpowiedzi wydobyły jednak bardziej kompleksową proble-
matykę, deklarowano bowiem prawie wszystkie możliwe postawy: od 
całkowitego odrzucenia takiej możliwości, do ogromnej chęci przepro-
wadzenia częściowej rekonstrukcji wybranych pomieszczeń. Zdrowo-
rozsądkowe i pragmatyczne nastawienie dominowało nad myśleniem 
życzeniowym. Jedno z pomieszczeń pojawiło się jednak w większości 
wypowiedzi, a mianowicie barokowa klatka schodowa:

Byłem za budową i cały czas jestem, ale oczywiście wiem 
też, że taka kulisowa architektura nie jest idealna. To ma 
swoje szczególne powody, Niemcy mają za sobą drama-
tyczną historię, […] myślę, że można by to nieco złagodzić, 
na przykład poprzez złagodzenie różnicy między wewnątrz-
zewnątrz, przynajmniej przez jedno czy dwa pomieszczenia. 
[...] Czego bym sobie szczególnie życzył, to ta słynna gigan-
tyczna klatka schodowa, ale… to kosztuje mnóstwo pienię-
dzy. Widziałem to za mojej młodości na zdjęciach i po czymś 
takim chętnie by się przeszło (Wywiad 5)

Jeśli pyta mnie Pani jako osobę prywatną, to osobiście ży-
czyłbym sobie tego czy tamtego, ale jestem zdania, że tu 
trzeba być pragmatycznym. […] Ze strony fundacji [Berliner 
Schloss – Humboldtforum] ciągle się słyszy, że istnieje poten-
cjalna możliwość podjęcia decyzji odnośnie klatki schodo-
wej. To byłoby z pewnością też najważniejsze pomieszcze-
nie. (Wywiad 2)

Myślę, że może jedną, dwie klasyczne, charakterystyczne rze-
czy, nie za dużo. […] Myśli się teraz może o klatce schodowej, 
która była szczególna, bo zaprojektowane przez Schlütera. 
Oczywiście można to zrobić, czemu nie. Ale w każdym razie 
byłabym za włączeniem tu jakiegoś kawałka starej historii. 
Ale muszą się tym zająć ludzie, którzy coś z tego rozumieją. 
(Wywiad 9)

„Złagodzenie projektu“ przez wprowadzenie elementu określa-
nego jako „kawałek starej historii“, a także jego „dalsze wzbogacenie 
– ale nie konieczne, nie obligatoryjnie” (Wywiad 1) to funkcje, które 
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według respondentów mogłaby spełnić rekonstrukcja pomieszczeń 
wewnętrznych. Jednak to, co słyszy się najczęściej, to odrzucenie 
takich planów. Uzasadnieniem jest inkongruencja rekonstrukcji 
wewnętrznej z projektem Forum Humboldtów i związany z tym 
zbyteczny nakład finansowy:

Nie uważam tej repliki za pożyteczną i korzystną. (Wywiad 7)

Tak samo jak nie zależało mi na tej zewnętrznej rekonstruk-
cji, tak samo nie uważam, aby trzeba to było kontynuować. 
Zewnątrz można to jeszcze jakoś urbanistycznie wyjaśnić 
[…]. Myślę, że to idzie za daleko. Nie pasuje to moim zda-
niem też do koncepcji wykorzystania budynku. (Wywiad 8)

Przede wszystkim to nie wynika z warunków przestrzennych, 
nie będzie też pasować. Istnieją możliwości [takiej rekon-
strukcji] i to dobrze. Ale myślę, że chyba nic z tego nie bę-
dzie, bo myśl Humboldtów w połączeniu z Wyspą Muzeów 
jest po prostu nośna i pomieszczenia musiałyby być wtedy 
też całkiem inaczej wykorzystane, gdyby miało to być znowu 
klasycznie wyposażone. (Wywiad 4)

Są pewne osoby, które chciałyby, aby kilka pomieszczeń zo-
stało zbudowanych na wzór rezydencji, ale to prawdopodob-
nie nie przejdzie, tam będzie miejsce kultur świata. […] Oni 
chcą zamek. To nie jest jednak, trzeba to powiedzieć, jako bu-
dowla żaden zamek, to jest Forum Humboldtów. Tak uchwalił 
Bundestag. Nie uchwalił budowy zamku. (Wywiad 10)

Nie. Ten pomysł [Forum Humboldtów] uważam za dobry… 
Prawdziwe pomieszczenia mieszkalne… Jeśli ktoś kiedyś się 
pojawi, kto nie będzie wiedział, co zrobić z pieniędzmi, to 
może sobie takie jedno pomieszczenie urządzić. (Wywiad 6)

Abstrakcyjne pojęcia z zakresu historii sztuki jak „aura” czy „au-
tentyczność miejsca” nie znalazły odbicia w opiniach respondentów, 
mimo że niektórzy z nich byli specjalistami w tej dziedzinie. Można 
by przypuszczać, że jest to spowodowane brakami w wiedzy o za-
chowanych elementach wyposażenia. Przeczy temu jednak fakt, 
że większość rozmówców jest świadoma istnienia oryginalnych 
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artefaktów. Powszechnie akceptowana idea Forum Humboldtów, 
która – jak wspomniano powyżej – ma eksponować inne problemy 
i treści, wydaje się stać w sprzeczności z całkowitą rekonstrukcją 
pruskiej budowli. W tym kontekście na znaczeniu zyskują argumenty 
urbanistyczne, które stanowią uzasadnienie kształtu projektu w dys-
kusji odnośnie rekonstrukcji fasad zewnętrznych. Racji tych nie da 
się przenieść na grunt debaty dotyczącej wnętrza zamku. Należałoby 
sięgnąć do całkiem innego repertuaru motywów i narazić się tym 
samym na ryzyko nieprzyjemnych zarzutów. 

Co ciekawe, opinie o rekonstrukcji pomieszczeń wewnątrz bu-
dynku nie zawsze idą w parze z opiniami odnośnie rewitalizacji 
terenu bezpośrednio sąsiadującego z gmachem. Przynajmniej tam, 
gdzie główną rolę w sporze o kształt zamkowych wnętrz odgrywają 
argumenty finansowe, można by od respondentów oczekiwać pew-
nej konsekwencji. Wydaje się jednak, że ich poglądy na temat obu 
kontrowersyjnych aspektów od/budowy są determinowane przez 
zupełnie inne sposoby myślenia.

Dla przedstawicieli Towarzystwa Wspierania Zamku Berlińskiego, 
które od samego początku dyskusji zdecydowanie opowiada się za 
możliwie dokładną rekonstrukcją fasad zewnętrznych i zbiera na ten 
cel środki, również przywrócenie historycznej formy przyzamkowego 
terenu pozostaje istotną sprawą. Wszyscy trzej pracownicy Hum-
boldt-Box, biorący udział w badaniu, ocenili planowany przez senat 
projekt zagospodarowania tego terenu negatywnie i opowiedzieli 
się za umieszczeniem zachowanych rzeź i Fontanny Neptuna w ich 
pierwotnym miejscu:

Tak, linia senatu, aby zrobić kontrastująco nowoczesną fasa-
dę, wydaje mi się być całkowicie nienaturalną, niedostoso-
waną i będącą raczej znakiem porażki, bo nie jest to wielką 
tajemnicą, że w senacie też znaleźli się przeciwnicy, nie tylko 
w zarządzie na poziomie politycznym. […] Myślę, że można 
powiedzieć jedno: sprowadzenie z powrotem zachowanych 
pomników jest oczywiste. Zamek, fontanna, pomnik poskra-
miającego rumaki [Rossebändiger], z kolumny z orłem jest 
jeszcze głowica, i też historyczne ukształtowanie tarasów 
z balustradami, to są ważne punkty. (Wywiad 2)
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Tak, tak sądzę. […] I gdy o tym pomyślę, że tutaj od ulicy 
Unter den Linden stali Holendrzy i Orańczycy, to już jest coś, 
co właśnie interesuje nie tylko Niemców, jeśli chodzi o histo-
rię, ale też co Holendrzy uważają za ciekawe tutaj w Niem-
czech, właśnie w Brandenburgii. (Wywiad 3)

W żadnym wypadku nie tak, jak to sobie wyobraża zwycięz-
ca konkursu. A więc to nie musi być tak ukształtowane, jak 
to było kiedyś, a więc z historycznymi tarasami. Ale pewien 
ślad, albo pewna powierzchnia zieleni, albo wystawienie 
elementów ozdobnych jak pomnik poskramiającego rumaki, 
książąt Orańskich […] wszystko to powinno zostać wystawio-
ne ponownie. (Wywiad 4)

Dla przypomnienia: respondent 4 wyrażał zdecydowany sprzeciw 
wobec rekonstrukcji wnętrz z powodu jej inkongruencji z konceptem 
Forum Humboldtów, respondent 2 życzyłby sobie klatkę schodową, był 
jednak świadom kosztów takiej rekonstrukcji i reprezentował postawę 
raczej pragmatyczną, natomiast respondent 3 ograniczył się do życzeń 
dotyczących rekonstrukcji wybranych pomieszczeń wedle osobistego 
wyboru. Szukając logiki w tym sposobie myślenia, na pewno nie moż-
na jej odnaleźć w opozycji wewnątrz-zewnątrz. Jednakowoż można 
dostrzec w tej grupie konsekwentną postawę wobec zewnętrznych 
aspektów rekonstrukcji: gdy ktoś z powodów głównie urbanistycz-
nych i estetycznych aktywnie opowiadał się za rekonstrukcją fasad 
zewnętrznych, pozostaje wierny tej myśli w odniesieniu do projektów 
dotyczących zagospodarowania terenów przyzamkowych. 

Także inni respondenci, którzy nie byli aktywnie zaangażowani 
w realizację projektu od/budowy, reprezentowali konsekwentną 
postawę w odniesieniu do kształtu najbliższego sąsiedztwa budowli. 
Ponowne umieszczenie zachowanych rzeźb w zajmowanym przez nie 
niegdyś miejscu traktowali jako szansę na „zbliżenie się do historycz-
nego obrazu” centrum miasta (Wywiad 1), a przeciwne działanie jako 
powód do „lamentu” (Wywiad 9). Zwracali przy tym uwagę przede 
wszystkim na aspekty estetyczne („Fontanna Neptuna – ta to jest 
piękna!” – respondent 9).

Możemy również spotkać opinie, które nie są wprawdzie skie-
rowane przeciwko wiernej rewitalizacji terenu zewnętrznego, ale 
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nie uważają jej za konieczną. Ci respondenci uważali siebie samych 
za „zdolnych do kompromisu”, a plany rekonstrukcji najbliższego 
otoczenia zamku oceniali jako przesadę albo kwestię bez znaczenia 
w kontekście całego projektu:

Nie przykładałbym teraz do tego takiej wagi i nie robiłbym 
z tego żadnej wielkiej demonstracji, jeśli Fontanna Neptu-
na nie powróciłaby na miejsce, i to i tamto, jestem zdolny 
do kompromisu i powiem sobie: osiągnięto już wiele wobec 
tak silnych przeciwności, że w ogóle ten zamek tam stoi. Nie 
trzeba przesadzać. (Wywiad 5)

Oczywiście nie ma już wiele z tego co kiedyś tam było. Może 
być, że to czy tamto powinno wrócić, ale to nic nie znaczy. 
(Wywiad 10)

Konsekwentną i bardziej zdecydowaną postawę reprezentowali 
natomiast przeciwnicy rekonstrukcji fasad zewnętrznych, pomiesz-
czeń wewnętrznych i - jak się okazuje - również terenu przyzamko-
wego:

Moim zdaniem nie ma potrzeby aby [rzeźby] tam były. Zre-
zygnowałbym z nich. […] Nie można przywrócić całego tere-
nu dookoła. Po pierwsze trzeba by zapytać, gdzie je posta-
wić? W stanie przedwojennym? Nie wydaje mi się, aby ktoś 
chciał z powrotem w tym miejscu pomnik cesarza Wilhelma 
I. Tak trzeba by właściwie uczynić. Nikt nie chciałby zburze-
nia budynku Rady Państwa z okresu NRD, aby przywrócić tu 
budynki, tak jak stały tu przed wojną. […] Wtedy historia do-
świadczyła zamek i w ten sposób odeszły też niektóre rzeczy, 
a inne się pojawiły, z którymi można przecież też normalnie 
żyć. A więc byłbym zdania, że nie trzeba tego rekonstru-
ować. (Wywiad 8)

Stawiając powyższe pytanie przedstawicielom Towarzystwa Wspie-
rania Zamku Berlińskiego oraz innym zwolennikom rekonstrukcji 
można zaobserwować dwa na pierwszy rzut oka sprzeczne sposoby 
postrzegania przeszłości. Z jednej strony istnieje chęć przywrócenia 
spójnej i uwarunkowanej historycznie struktury miasta, co jest w pełni 
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zrozumiałe i świadczy o wartości, którą przypisuje się poczuciu ciągłości 
historycznej. Tę samą wizję względem historii utwierdza przekonanie, 
że rekonstrukcja wybranych pomieszczeń we wnętrzu Forum Hum-
boldtów jako uzupełnienia barokowych fasad jest pewnego rodzaju 
dążeniem do ukazania ducha historii. Jednak tę samą interpretację 
można zastosować również w przypadku świadomej akceptacji prze-
mian spowodowanych przełomami dziejowymi. Pierwsze wyobrażenie 
nawiązuje do spójnego, a drugie do ciągłego i przez to pełnego obrazu 
przeszłości. W jakim stopniu wzajemnie się wykluczają?

5.2.5. Berlin nie jest rekonstrukcyjnym pępkiem świata

Berliński projekt od/budowy jest wprawdzie aktualnie największą, 
ale nie pierwszą rekonstrukcją historycznego budynku w Niemczech 
i Europie. Prawdopodobnie też nie jest ostatnim tego typu przed-
sięwzięciem. W związku z tym postanowiono na koniec dowiedzieć 
się od respondentów, w jakim stopniu są świadomi tej tendencji, 
występującej przecież w ramach polityki historycznej różnych społe-
czeństw, a także czy ta świadomość przekłada się na ich pozytywne 
nastawienie wobec rodzimego projektu. 

Wiedzę respondentów o innych przykładach rekonstrukcji histo-
rycznych trzeba w większości przypadków uznać za zadowalającą, 
ponieważ ankietowani są zainteresowani polityką historyczną i tym 
samym posiadają własne przemyślenia na temat jej współczesnych 
tendencji rozwojowych. Wymieniając przykłady realizacji podobnych 
przedsięwzięć koncentrują się jednak w pierwszej kolejności – i nie-
mal wyłącznie – na rekonstrukcjach przeprowadzonych na terenie 
Niemiec lub takich, które zdołały już głęboko zakorzenić się w pamięci 
kulturowej Europejczyków, jak np. warszawski Zamek Królewski 
(chociaż istnieje też przypuszczenie, że to skojarzenie uwarunkowane 
było polską narodowością badaczki). Oprócz Warszawy wymieniono 
również Wrocław jako przykład rewitalizacji miasta, a także gmach 
opery w Wenecji.

Z niemieckich projektów rekonstrukcyjnych „najbardziej promi-
nentnym przykładem” jest według respondentów Kościół Marii Panny 
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[Frauenkirche] w Dreźnie (Wywiad 2), w dalszej kolejności wymie-
niano drezdeński Nowy Rynek [Neumarkt], który przez rewitalizację 
mocno zyskał na atrakcyjności („A znamy przecież Drezno jakie było 
kiedyś, to była pustka, nieużytek, a teraz stało się miastem.” – Wywiad 
9), budynek urzędu miejskiego Knochenhaueramtshaus w Hildeshe-
im („[…] to jest fantastyczne, to nie sprawia oczywiście że uznajemy 
wojnę za niebyłą, […] ale jednak jest ten rynek, jest miejsce, gdzie 
czujemy się dobrze” – Wywiad 2) oraz zamki w Poczdamie i Brunsz-
wiku. Dwa ostatnie pojawiały się jako przykłady ambiwalentnych 
rekonstrukcji: dobrze, że się je rekonstruuje („Plac [w Brunszwiku] 
na tym zyskał.” – Wywiad 4), jednak aktualny sposób wykorzystania 
w przypadku Brunszwiku („to oczywiście straszne, że w zamku jest 
centrum handlowe” - Wywiad 5) czy wadliwe wykonanie w przypadku 
Poczdamu pozostawiają wiele do życzenia i powodują wzburzenie 
u respondentów (jak również w szerokich kręgach specjalistów 
i społeczeństwa):

Myślę, że to okropne, ponieważ szczerze mówiąc byłbym 
przeciwko od/budowie, gdy słyszę, że [...] oryginale części 
na stronie północnej, kolumny itd. zostały podcięte, aby je 
dopasować, zrobić węższymi, uważam że jest to straszne, 
straszne, straszne. I ta szlachetna architektura między roko-
ko i wczesnym klasycyzmem, i zmienianie tam proporcji, wy-
miary węższe, szersze, głębsze, płytsze, uważam za wysoce 
niebezpieczne dla ogólnego wrażenia, co sobie budowniczy 
przy tym myślał! (Wywiad 5) 

Nie jest to jedyna wypowiedź, która świadczy o tym, że obserwa-
torzy procesów rekonstrukcji przykładają ogromną wagę do tego, aby 
od/budowa przebiegała możliwie wiernie i aby wynik nie odbiegał 
zbytnio od pierwotnego stanu. Zarówno Knochenhaueramtshaus, jak 
i zamek Hohenzollernów w Berlinie, zostały przytoczone jako przykła-
dy pozytywne, w przeciwieństwie do Poczdamu i Brunszwiku: 

Knochenhaueramtshaus jest udany, [...] odbudowano to za 
pomocą starych technik, a więc naprawdę wzięto do ręki 
siekierę! (Wywiad 6)
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I to całe rzemieślnicze wykonanie [berlińskiego projektu]. 
O ile mogłem to śledzić, to jest to na bardzo wysokim pozio-
mie. Jest też trochę inaczej niż w Brunszwiku. (Wywiad 8)

Odwoływanie się do powyższych rekonstrukcji i ich ocena świad-
czą o tym, że profesjonalny sposób postępowania przy tego typu 
projektach w budowlano-technicznym czy rzemieślniczym kontekście 
jest czynnikiem, który przyczynia się do zwiększenia względem nich 
akceptacji ze strony społeczeństwa. Także fakt, że w trakcie plano-
wania od/budowy obiektów historycznych bierze się pod uwagę 
opinię mieszkańców danego miejsca, zwiększa szanse na zakończenie 
takiego przedsięwzięcia sukcesem. Według respondentów Berlin 
wymaga dalszych rekonstrukcji i rewitalizacji w wielu miejscach. 
Przede wszystkim powinno się od/budować Berlińską Akademię 
Budownictwa autorstwa Karla Friedricha Schinkla [Schinkelsche 
Bauakademie], która znajdowała się nieopodal zamku i w przyszłości 
mogłaby być uzupełnieniem Forum Humboldtów. Realizacja tego 
projektu była przez respondentów wielokrotnie postulowana oraz 
określana jako „pilna i konieczna” (Wywiad 8). Niektóre części miasta 
również potrzebowałyby rewitalizacji, czy to w formie architektury 
fasadowej, czy przywrócenia oryginalnych szerokości ulic (Wywiad 
1). Kwestią sporną jest też rekonstrukcja struktury topograficznej 
wokół Forum Humboldtów: ewentualne przywrócenie mieszczań-
skiej zabudowy mieszkalnej po drugiej stronie Sprewy niektórzy 
respondenci rozumieją jako naturalną konsekwencję i uzupełnienie 
projektu od/budowy zamku (Wywiad 6), inni takie dążenia zbywają 
jako „przesadzone i ahistoryczne” (Wywiad 5). Najwyższa konieczność 
w uznaniu jednych jest przesadą dla innych. Ostatecznie kierunek 
procesów rekonstrukcyjnych w dzielnicy Mitte i pozostałych częściach 
miasta będzie kwestią decyzji kulturalno-politycznej oraz polityki 
historycznej prowadzonej przez rządzących. 

Niektórzy z respondentów byli w stanie poddać tę politykę kry-
tycznej refleksji i osadzić tendencje rekonstrukcyjne w szerszym kon-
tekście historycznym, dokonując rozróżnienia pomiędzy powojenną 
rekonstrukcją a dzisiejszą falą rekonstrukcji fasadowych, czyli tworze-
niem implantów pamięci społecznej (Stare Miasto we Frankfurcie nad 
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Menem, Nowy Rynek w Dreźnie, zamki w Brunszwiku, Hanowerze, 
Poczdamie). Jeden z respondentów określił tę tendencję mianem 
boom’u, który osobiście bardzo popiera:

Jest to powiedzmy boom, bo teraz są i pieniądze itd. Popie-
ram to bardzo, ponieważ w powojennych Niemczech obraz 
miasta został jeszcze raz zniszczony i jest tu nieco do zrobie-
nia. Nie byli to tylko źli alianci, którzy zbombardowali mia-
sta, ale dokończono jeszcze to zniszczenie nie zachowując 
ruin ani ich nie rekonstruując, lecz burząc domy i przez to 
wszystko bezpowrotnie przepadło i to trzeba naprawić. (Wy-
wiad 1) 

Inny z respondentów, historyk sztuki zajmujący się konserwacją 
zabytków, wyliczając powojenne rekonstrukcje koncentrował się bar-
dziej na przykładach berlińskich (głównie obiekty wzdłuż alei Unter 
den Linden) i podkreślał przy tym ciągłą oraz konsekwentną linię 
świadomego rozwoju miasta. Jako powód kontynuacji tej tendencji 
w obecnych czasach nie wymienił wyraźnie ani aktualnych możliwości 
finansowych, ani historycznej odpowiedzialności, wskazując raczej 
potrzebę poczucia przynależności obywateli do swojego narodu:

A więc myślę powodem jest to, że dzisiaj w Europie żyje 
84 milionów obywateli i wtedy jako pojedynczy obywatel 
jest się jedynie bardzo małym, śmiesznie małym numerem. 
I myślę, że z tego powodu znaczącą rolę odgrywają tu punk-
ty identyfikacji albo rzekome punkty identyfikacji. Pamiętać 
o własnym narodzie, o własnym państwie. (Wywiad 8)

Tylko jeden z respondentów, zdecydowany przeciwnik projektu 
od/budowy zamku i zwolennik Pałacu Republiki, nie był w stanie 
wymienić żadnych innych rekonstrukcji, co można zdiagnozować jako 
bardzo konsekwentną postawę, którą podsumowuje następująca 
wypowiedź:

Uważam, że te repliki w Niemczech nie są udane. Uważam 
je za mieszankę budowli potiomkinowskiej i Disneylandu. 
A więc taki potiomkinowski Disneyland. (Wywiad 7)
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Nie zawsze wiedza o ponadnarodowych tendencjach w rekon-
strukcjach budowli historycznych idzie w parze z pozytywną opinią 
wobec takich projektów. Wprawdzie osobiste doświadczenie przeło-
mowych momentów najnowszych dziejów świata zwiększa szansę na 
pozytywną reakcję na tego typu projekty (ponieważ to opustoszałe 
„Przed” oraz to piękne i towarzyskie „Po” już z estetycznych i spo-
łecznych powodów odbierane jest jednoznacznie jako pozytywna 
zmiana), jednak nie zawsze można wyjść z takiego założenia. Także 
w kręgach ekspertów (np. wśród historyków sztuki) znajdą się jedno-
cześnie przeciwnicy i zwolennicy implantów pamięci – w zależności 
od ich zamiłowania do architektury historycznej i nowoczesnej oraz 
innych kryteriów czy wyjątkowych okoliczności. 

Analiza wywiadów wykazała, że można wyróżnić pewne czynniki, 
które przyczyniają się do zwiększenia akceptacji dla projektów od/bu-
dowy obiektów historycznych. Zdecydowanie należy do nich jasno 
określona koncepcja wykorzystania powstającego gmachu. Co więcej, 
koncepcja ta musi zostać odebrana przez przyszłych użytkowników 
jako stosowna i nieuchybiająca powadze budynku. Stosunkowo 
rzadko ankietowani byli otwarci na nowoczesne eksperymenty czy 
kompromisy, jak w przypadku Brunszwiku (tylko dwóch respon-
dentów nie zareagowało z oburzeniem na nowoczesne centrum 
handlowe w historycznej szacie zamku). Najczęściej wymagali oni 
pewnej zgodności treści z rangą, którą pierwotnie cieszył się budynek. 
Centrum kulturalno-naukowe, muzeum, siedziba parlamentu – takie 
propozycje definiowane są jako stosowne, wystarczająco szlachetne 
i dzięki temu akceptowalne. 

Znaczenie ma również - o czym już wspominano - staranna i wierna 
realizacja projektu. Zmiany w formie są tak samo nietolerowane jak 
wykorzystanie budynku w sposób uznawany za niepoważny. Ponadto 
za istotne uważa się terminowe zakończenie budowy oraz zachowanie 
wysokości budżetu, szczególnie wtedy, gdy wykorzystuje się środki 
publiczne. W przypadku najbardziej drażliwych kwestii, takich jak 
kosztowna rekonstrukcja barokowych fasad Zamku Berlińskiego, 
dobrym rozwiązaniem jest wsparcie ze strony osób prywatnych.

W Berlinie trzeba było prawie dwóch dekad, aby największy pro-
jekt rekonstrukcyjny zjednoczonych Niemiec doszedł do skutku. Przy 
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wszystkich wadach i zaletach wynik ten zachwyca tysiące, jeśli nie 
miliony osób. Publiczna dyskusja, jak można wywnioskować z przed-
stawionej analizy, była bardzo szczegółowo śledzona przez obywateli 
zainteresowanych historią i polityką. Większość kontrowersji przeszło 
z poziomu debat politycznych oraz dyskusji w zamkniętym gronie 
specjalistów do świadomości społecznej berlińczyków. Ci byli też 
w stanie zrekonstruować, rozważyć i poddać krytyce najważniejsze 
argumenty. Przejrzystość procesu decyzyjnego, legitymowanego 
przez decyzję Bundestagu oraz terminowość realizacji projektu za-
gwarantowały całemu przedsięwzięciu społeczną aprobatę. W tym 
sensie niemiecka stolica może służyć jako przykład skuteczności 
i wydajności w dziedzinie rekonstrukcji historycznych.
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Podsumowanie

Celem opisywanego w niniejszej książce projektu badawczego było 
porównanie procesów tworzenia dwóch implantów pamięci: Zamku 
Królewskiego w Poznaniu oraz Zamku Berlińskiego. Choć posiadają 
one odmienną historię, stały się przykładami charakterystycznego 
dla czasów współczesnych trendu wznoszenia gmachów, które swo-
im wyglądem naśladują dawną architekturę i sprawiają wrażenie 
obiektów pochodzących sprzed wieków. Tego rodzaju przedsięwzięcia 
mają konsekwencje w wymiarze społecznym i politycznym, są próbą 
wpływania na wspólnoty pamięci oraz oficjalny i propagowany przez 
władze sposób interpretacji przeszłości. Wyniki badań przeprowa-
dzonych nad tymi procesami w Poznaniu i Berlinie ukazały różnice 
istniejące w dyskursach dotyczących przeszłości w Polsce i Niemczech, 
a także w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i w sposobach 
radzenia sobie z problematycznymi dla dzisiejszego społeczeństwa 
zagadnieniami historycznymi. Porównanie obu inwestycji uwidoczniło 
również pewne podobieństwa, co pozwoliło na wysunięcie hipotezy 
odnośnie pewnych charakterystycznych cech procesu tworzenia im-
plantu pamięci, niezależnie od jego lokalnego kontekstu. 

Odmienność historii obu obiektów odgrywa istotną rolę w kształ-
towaniu dyskursu wokół nich. Fakt, iż zamek Przemysła II był oficjalną 
rezydencją królewską, nie wpłynął w sposób zasadniczy na jego 
postrzeganie w świadomości społecznej. Poznań, mimo że odgry-
wał istotną rolę w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego, 
był stolicą kraju przez stosunkowo krótki czas, a sam gmach, choć 
symbolizował zwierzchność władzy królewskiej nad miastem i regio-
nem, nie stał się obiektem o znaczeniu centralnym. Dlatego też ani 
jego wielkość, ani kolejne przebudowy, nie determinowały kształtu 
architektonicznego Góry Przemysła i jej okolic. Historia gmachu pozo-
stawała ponadto w ścisłym związku z późniejszymi dziejami państwa 
polskiego. Upadek I Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku oraz 
poprzedzające go desperackie próby jej zreformowania i unowo-
cześnienia znalazły odbicie w tym, co stało się z zamkiem Przemysła 
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II: jego południowo-zachodnia część popadła w ruinę, a północno-
wschodnia została przekształcona w tzw. skrzydło Raczyńskiego. 
To z kolei skutkowało brakiem świadectw szczegółowo opisujących 
kształt budowli oraz przyczyniło się do konfliktów związanych z formą 
jej od/budowy. 

Dzieje zamku Hohenzollernów w Berlinie kształtowały się zupełnie 
inaczej, odmienny charakter miał zatem proces tworzenia w jego 
miejscu implantu pamięci. Znaczenie miasta na tle innych ośrodków 
Rzeszy wzrastało z biegiem czasu, aż osiągnęło ono status stołeczny, 
co znalazło odzwierciedlenie w kształcie architektonicznym zamku. 
Przechodził on kolejne metamorfozy i rozrastał się wraz ze zwiększa-
niem potęgi rodu Hohenzollernów. Dbano o niego i traktowano jako 
główną siedzibę kolejnych władców, aż do abdykacji cesarza Wilhel-
ma II po I wojnie światowej. W związku z tym przetrwał on dłużej 
w przestrzeni miejskiej (do 1950 r.), a szczegóły jego wyglądu można 
odtworzyć na podstawie zachowanej dokumentacji. Kontrowersje 
związane z jego od/budową dotyczyły więc przede wszystkim samej 
idei, w nieco mniejszym zaś stopniu jej formy.

Historia obu zamków oraz odmienny charakter ról pełnionych 
przez Poznań i Berlin wpłynęły na motywacje osób, które dążyły do 
stworzenia w tych miastach implantów pamięci. W przypadku Berlina 
chodziło o próbę zdefiniowania aktualnego charakteru i roli Niemiec 
poprzez odniesienie do miejsca, które było ich symbolicznym centrum 
w przeszłości. Obiekt, który znajduje się w miejscu siedziby Hohen-
zollernów, zapewnia nie tylko o ciągłości historycznej zjednoczonego 
państwa, ale także określa jego narodowy charakter. Motywacja ta 
była z pewnością obecna już po II wojnie światowej, gdy oryginalny 
zamek burzono i wznoszono zamiast niego Pałac Republiki, a także póź-
niej – gdy pałac ten rozebrano. Powtórzony akt burzenia i budowania 
wyraża problematyczność współczesnej tożsamości zbiorowej Niem-
ców, wciąż zakotwiczonej w wyobrażeniach sprzed 1989 r. Z tego też 
powodu przedsięwzięcie podejmowane w Berlinie wymagało szerokiej 
legitymizacji i stało się przedmiotem niezwykle ożywionej debaty, a do 
określenia swojego stanowiska niejako zobowiązane zostały najważ-
niejsze osoby i instytucje w państwie – parlament, kanclerz, prezydent. 
Zorganizowano również międzynarodowy konkurs, w którym zwyciężył 
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architekt spoza Niemiec, a w proces zarządzania Forum Humboldtów 
zaangażowano międzynarodowe grono ekspertów. 

Berliński zamek definiuje współczesne Niemcy także na zewnątrz, 
z czego zdawano sobie sprawę, próbując zinternacjonalizować proces 
jego od/budowy. Zabiegi te miały przede wszystkim wymiar symbo-
liczny. Wybudowanie nowego obiektu według współczesnych form 
architektonicznych byłoby powieleniem idei Pałacu Republiki i mo-
głoby zrodzić skojarzenia z czasami rozbicia Niemiec na dwa odrębne 
państwa oraz podporządkowania jednego z nich autorytarnemu 
reżimowi. Odtwarzanie starego budynku byłoby z kolei odwołaniem 
do czasów pruskich oraz okresu pierwszego zjednoczenia, naznaczo-
nego dwiema wojnami o zasięgu globalnym. Byłoby to tym bardziej 
istotne, że okres poprzedzający pierwszą z wojen światowych to 
czas architektonicznej mody na style odwołujące się do przeszłości, 
które w warstwie symbolicznej uwypuklać miały łączność pomiędzy 
ówczesnym kształtem ładu politycznego i jego przeszłymi etapami, 
sprawiając wrażenie trwałości i niezmienności. Widać to szczegól-
nie wyraźnie w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz 
obiektów symbolizujących władzę, takich jak Zamek Hohkönigsburg 
w Alzacji czy Zamek Cesarski w Poznaniu. 

Nawiązywanie do kojarzonych z odtwarzanym budynkiem nega-
tywnych aspektów jego przeszłości, szczególnie do pruskiego mili-
taryzmu, było szczególnie widoczne w wynikach przeprowadzonych 
wywiadów. Niemiecka prasa pisała o tym wprost, jednak uczestnicy 
badań starali się odpierać formułowane w ten sposób zarzuty po-
przez odwołania do kulturalnej spuścizny Hohenzollernów. W tym 
kontekście tworzenie implantu pamięci budowałoby tożsamość 
w oparciu o dokonania naukowców oraz ludzi kultury, którym ostatnia 
z niemieckich dynastii cesarskich - głównie poprzez mecenat oraz 
zaprowadzenie ładu politycznego - umożliwiła realizowanie swoich 
pasji. Potwierdzeniem znaczenia tej interpretacji jest oficjalna nazwa 
nadana instytucji mającej mieścić się w od/budowanym zamku – Fo-
rum Humboldtów. Nie bez znaczenia jest tutaj aspekt urbanistyczny, 
a więc przywoływane w wywiadach Forum Fridericianum, mieszczące 
– poza zamkiem i katedrą św. Jadwigi – siedziby najważniejszych in-
stytucji naukowych i kulturalnych: uniwersytetu, opery i biblioteki.
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Warto zwrócić uwagę na próby interpretowania przedsięwzięcia 
podejmowanego w Belinie w kontekście od/budowy poznańskiego 
zamku. Jeszcze przed podjęciem decyzji o powstaniu implantu pa-
mięci na Górze Przemysła przywoływano przykład siedziby ostatnich 
niemieckich cesarzy jako źródło inspiracji – nie wierzono wówczas, 
że Niemcy mogliby zdecydować się na odtwarzanie obiektu z czasów 
panowania Hohenzollernów. Później zaś, na co wskazują również 
inne opracowania (por. Skoczylas 2014b), w motywacji twórców 
poznańskiego implantu pamięci pojawiał się argument o ekwiwa-
lentności tego, co dzieje się w Berlinie, z tym, co dzieje się w stolicy 
Wielkopolski. Skoro Niemcy mogą rekonstruować zamek o niezwykle 
kontrowersyjnej wymowie symbolicznej, Polacy mogą (lub nawet 
powinni) odtwarzać ważne obiekty ze swojej przeszłości. Próbowano 
w tym kontekście przeciwstawiać Zamek Królewski (polski) Zamkowi 
Cesarskiemu (niemieckiemu) przy ulicy Św. Marcin, choć – należy to 
podkreślić – nie jest to interpretacja szczególnie silnie oddziałująca na 
kształt polskiej dyskusji o implantach pamięci. Można spojrzeć na nią 
jednak w szerszej perspektywie, którą uwidoczniły opisywane w tym 
tomie badania. Otóż poznańskie Forum Cesarskie, wybudowane 
na początku XX wieku w ramach gwałtownej rozbudowy Poznania, 
traktowane było jako sposób utwierdzenia niemieckiej dominacji nad 
miastem (Pałat 1983). W przeciwieństwie do obiektów budowanych 
w XIX wieku, będących – mimo różnorodnych okoliczności powsta-
nia – odzwierciedleniem ambicji przedstawicieli obu narodowości, 
Dzielnica Cesarska i stanowiące jej część forum miały wyłącznie 
niemiecki charakter. Stanowiły część szerokiego założenia urbani-
stycznego, wzorowanego na przykładach niemieckich, i ze względu 
na swoją symbolikę (np. nazwy ulic, rzeźby dekoracyjne) odwoływały 
się do potęgi zjednoczonych Niemiec oraz rodu Hohenzollernów. To 
połączenie kulturalno-naukowych aspiracji z siłą polityczną i militarną 
(co wydaje się naturalne dla początków XX wieku) jest w polskich 
interpretacjach oczywiste, nie pojawia się jednak w przypadku badań 
przeprowadzanych w Niemczech.

Także od/budowę Zamku Królewskiego w Poznaniu wpisać należy 
w szerszy kontekst dyskursu pamięciowego. Odniesienia do czasów 
średniowiecza czy początków nowożytności stanowią istotę gene-
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ralnego trendu obserwowanego w lokalnej (poznańskiej) polityce 
pamięci, a także w działalności prowadzonej na szczeblu centralnym. 
Nawiązywanie do okresu tworzenia się polskiej państwowości i budo-
wania znaczenia na arenie międzynarodowej pozwala pominąć pro-
blematyczne czasy zaborów czy przegranych powstań narodowych. 
W przypadku Poznania przywołuje to dodatkowo pamięć o czasach, 
w których to Polacy (niezależnie od kwestii związanej z adekwatno-
ścią stosowania kategorii narodowych do średniowiecza) posiadali 
władzę polityczną nad miastem, a ono samo pełniło ważną funkcję 
w strukturze kraju. Umożliwia to pominięcie lub przynajmniej częścio-
wo obniżenie rangi okresu, w którym Polacy stanowili jedną z trzech 
(obok Niemców i Żydów) społeczności Poznania, rywalizujących 
o możliwość odciśnięcia swojego śladu w jego tkance urbanistycznej. 
Wniosek ten ukazuje jedną z najważniejszych różnic pomiędzy tym, 
co dzieje się w Poznaniu i Berlinie. Choć oba procesy mają niezwykle 
silny wątek narodowościowy, to w przypadku Berlina jest on zwró-
cony niejako „na zewnątrz”, do całego narodu, ale i do świata poza 
granicami Niemiec. Od/budowa poznańskiego zamku legitymizowa-
na jest wewnętrznie, poprzez odniesienie do rywalizacji pomiędzy 
polskimi miastami – rywalizacji o polskość, a zatem o to, które z nich 
wywarło największy wpływ na historyczne losy kraju i które oparło 
się wpływom zaborców. Idea przywrócenia miastu utraconej siedzi-
by królewskiej ma charakter lokalny, wpisany co prawda w szerszy 
proces definiowania polskości, jednak nie wykraczający poza niego. 
Tymczasem przedsięwzięcie podejmowane w Berlinie jest jednym 
z elementów definiujących proces kształtowania się nowej tożsamości 
(ponownie) zjednoczonych Niemiec.

Różnice w lokalno-narodowym wymiarze obu inwestycji znalazły 
odzwierciedlenie w debacie medialnej, przy czym w Niemczech miała 
ona dużo szerszy zasięg, a wiele szczegółów powstania implantu pa-
mięci stało się przedmiotem rozbudowanych komentarzy i licznych 
artykułów. Prasa przyjęła tam bowiem rolę kreatora dyskursu, nie 
tylko udzielała głosu różnym stronom, ale także wzywała i apelowała 
o konkretne działania oraz komentowała w sposób jednoznaczny (cza-
sem wręcz wyśmiewający) to, co dzieje się wokół procesu od/budowy 
zamku. Ona kształtowała również argumenty dotyczące berlińskiego 
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implantu pamięci, które przechodziły następnie do świadomości 
społecznej, co wykazały wyniki analizy wywiadów pogłębionych. Co 
więcej, media wpływały na sam proces od/budowy, wysuwając po-
stulaty z nim związane – np. potrzebę uszczegółowienia idei Forum 
Humboldtów czy też powołania dyrektora tej instytucji. W Polsce 
debata na temat przedsięwzięcia miała charakter lokalny i nie była 
zbyt rozbudowana. Jedna z analizowanych gazet przedstawiała – 
podobnie jak prasa niemiecka – argumenty wielu stron sporu, ale 
w redakcyjnych komentarzach prezentowała swój ogląd sytuacji. 
Druga informowała co prawda o kontrowersjach, ale oddawała głos 
tylko zwolennikom powstania implantu pamięci. Polska prasa pełniła 
funkcję przekaziciela pamięci, prezentując odbiorcom argumenty 
osób zaangażowanych w od/budowę zamku lub w sprzeciw wobec 
niej. Nie miały jednak funkcji kreatorskiej w dyskursie wokół tego 
tematu, nie wpływały także na decyzje związane z procesem two-
rzenia obiektu.

Wątkami wspólnymi dla działań podejmowanych w Poznaniu 
i Berlinie są: ich potencjał turystyczny, wpisywanie obiektów w kon-
tekst urbanistyczny i nawiązywanie do ich tradycji. Szczególnie istotny 
wydaje się drugi z nich, w którym zwracano uwagę na pustą (pozba-
wioną implantu pamięci) przestrzeń oraz brak możliwości zrozumienia 
całego założenia urbanistycznego bez od/budowanego zamku.
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