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Jak ju˝ wspomniano na poczàtku, zakoƒczenie niniejszej publikacji b´-
dzie zbiorem mo˝liwych sposobów interpretacji sporu wokó∏ rewitaliza-

cji zamku w Ciechanowie, dokonanych przez autora. Interpretacja b´dzie
przebiega∏a od nakreÊlenia zjawisk ogólnych, w skali globalnej, w ramach
których dopiero zostanà ukazane zjawiska szczegó∏owe, na gruncie lokal-
nym. Istnieje bowiem doÊç znaczàce pokrewieƒstwo pomi´dzy kolejnymi
p∏aszczyznami tej analizy. P∏aszczyznà najszerszà sà przemiany, jakie za-
sz∏y w kulturze w ostatnim stuleciu oraz ich wp∏yw na postawy zarówno
jednostki, jak i spo∏eczeƒstwa. Interpretacj´ sporu warto zatem rozpoczàç
od definicji tego, czym jest modernizm, jakie sà jego êród∏a (w sztuce
i konkretniej: w architekturze) oraz w jaki sposób kszta∏towany jest stosu-
nek artysty do odbiorcy, czy raczej do konsumenta sztuki. Dopiero na tej
podstawie mo˝na odpowiadaç na dalsze, bardziej szczegó∏owe pytania
o to, dlaczego próba przeszczepienia na grunt lokalny rozwiàzaƒ awan-
gardowych spotka∏a si´ z oporem spo∏eczeƒstwa, czy istnieje zwiàzek po-
mi´dzy protestem spo∏ecznym a niekompatybilnoÊcià lokalnych elit
wobec nowych, powiatowych warunków administracyjnych oraz jakie
mogà byç ewentualne nast´pstwa powy˝szych wydarzeƒ. 

Poniewa˝ projekt rewitalizacji zamku autorstwa dr. Marka Klecz-
kowskiego zosta∏ „roboczo”, niejako przez dziennikarzy, okreÊlony mia-
nem „nowoczesnego” (tak˝e w odró˝nieniu od „tradycyjnego” pomys∏u
na rekonstrukcj´ ruiny, jaki przygotowa∏a dr Maria Ludwika Lewicka),
warto zastanowiç si´ nad pochodzeniem tego typu potocznych okreÊleƒ,
rozgraniczajàcych pole sporu wedle okreÊlonego klucza. Zdaniem ame-
rykaƒskiego socjologa Daniela Bella pojawienie si´ modernizmu i awan-
gardy oraz ich rozwój jest ÊciÊle zwiàzany z upadkiem spo∏eczeƒstwa
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mieszczaƒskiego i wyznawanych przez nie wartoÊci. Proces, zapoczàtko-
wany ok. 1910 r., polega∏ na odci´ciu si´ cz´Êci twórczej elity od idei,
jakie przyÊwieca∏y ca∏ej dotychczasowej sztuce, uto˝samiajàc jà z rozra-
stajàcà si´ klasà Êrednià, która na drodze rodzàcej si´ kultury masowej
dokonywa∏a sp∏ycenia i rozpowszechniania tradycyjnych kanonów. Ten
swoisty bunt artystów, okreÊlany cz´sto mianem awangardy — a wi´c
oddzia∏u szturmowego — oznacza∏ zerwanie z realistycznà narracjà te-
raêniejszoÊci lub przesz∏oÊci i skierowanie sztuki ku wytyczaniu przy-
sz∏ych trendów, torowaniu drogi rzeczom „radykalnie nowym”174.
Poczàtkowo tego typu poczynania by∏y otwarcie kontestowane przez
spo∏eczeƒstwo. Fakt, i˝ obecnie nikt ju˝ w zasadzie nie podwa˝a moder-
nizmu jako pràdu w sztuce, jest wed∏ug Daniela Bella dowodem na zwy-
ci´stwo tego nurtu i ca∏kowità dominacj´ post´powego artysty nad swojà
publicznoÊcià. Zamo˝ne, mieszczaƒskie spo∏eczeƒstwo niemal zupe∏nie
utraci∏o kontrol´ nad sztukà, zdajàc si´ na wiedz´ „ekspertów”–demiur-
gów wszelkich nowych form. Zwraca jednak uwag´, i˝ pe∏ne podpo-
rzàdkowanie si´ spo∏eczeƒstwa technokratom i ekspertom napotyka na
opór w dziedzinie polityki (choçby w postaci populizmu), ale w sztuce
wspó∏czesnej bezwzgl´dnie dominuje modernizm175. 

Nie inaczej wyglàda∏ rozwój modernizmu w architekturze. W tym
przypadku równie˝ dosz∏o do zerwania z tradycyjnymi wzorcami, z po-
wodu ich pomieszania, sp∏ycenia i umasowienia. Zdaniem Leona Krie-
ra, niemieckiego architekta, historyzm jako tendencja w architekturze
XIX w. doprowadzi∏ do „systematycznego za∏amania, pogwa∏cenia typo-
logicznych i stylistycznych konwencji: warsztaty w kszta∏cie meczetów, do-
my i fabryki w kszta∏cie katedr, sk∏ady przemys∏owe z pa∏acowymi
fasadami […]. Konsekwencje tego eklektyzmu by∏y tragiczne, poniewa˝
moderniÊci odrzucajàc te architektoniczne ekscesy odrzucili wraz z nimi
równie˝ samà architektur´”176. ModerniÊci, jak na ironi´, nie znieÊli wca-
le tendencji towarzyszàcych historyzmowi, a jedynie zmodyfikowali for-
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Grzegorz K´sik

zamek2.qxp  16/9/11 0:13  Page 62



my nowych budynków. Niemniej jednak odci´li si´ semantycznie od swo-
ich korzeni, uznajàc obiekty „historyzujàce” za „przestarza∏e i passé”, zaÊ
praktykowanie tego typu architektury zosta∏o zagro˝one karà Êrodowisko-
wego ostracyzmu jako „antynowoczesne i po prostu niew∏aÊciwe”177.

Warto jednak zwróciç uwag´, i˝ tego typu czytelne przemiany, jak
równie˝ ca∏kowita dominacja modernizmu dotyczà jedynie sfery tzw.
kultury wysokiej. Nie sposób tu bowiem pominàç istotnych zjawisk, ta-
kich jak spo∏eczeƒstwo masowe i zwiàzana z nim homogenizacja kultu-
ry. Zjawisko to, opisane po raz pierwszy przez Dwighta Mcdonalda,
polega na przemieszaniu pewnych elementów kultury wysokiej i kultury
ludowej, ich jednoczesnym sp∏yceniu i podaniu spo∏eczeƒstwu w formie
„papki” kultury masowej178. Operuje on przy tym terminami „kicz”
i „akademizm” przeciwstawiajàc je awangardzie. Zdaniem Dwighta
Mcdonalda awangarda wycofa∏a si´ z rywalizacji o odbiorc´, akade-
mizm z kolei próbowa∏ podnosiç poziom kultury masowej poprzez jej
imitacj´. W rezultacie rozrastajàca si´ kultura masowa wch∏on´∏a akade-
mizm i powa˝nie „rozwodni∏a” awangard´, próbujàc, doÊç nieudolnie
∏àczyç te dwa kierunki. Awangarda, aby przetrwaç, potrzebowa∏a sta∏ej
kontestacji rzeczywistoÊci, tymczasem jej podstawowe za∏o˝enia zacz´∏y
przenikaç do kultury masowej i ulegaç homogenizacji. Ta sytuacja,
z koƒca lat 50. XX w., sta∏a si´ „sygna∏em” do wdro˝enia postmoder-
nizmu w nast´pnym dziesi´cioleciu. 

Postmodernizm w tym Êwietle jawi si´ jako nowa fala kontestacji,
drugi oddech modernizmu, przejawiajàcy si´ g∏ównie w sferze moralno-
Êci: odejÊcie od zachowaƒ i wzorców mieszczaƒskich, sprowadzenie ˝ycia
cz∏owieka do pop´dów i przyjemnoÊci179. W architekturze postmoder-
nizm cz´sto bywa okreÊlamy jako próba powrotu do tradycji, do realiza-
cji historycznych. Si´gni´cie do przesz∏oÊci przez awangard´ okaza∏o si´
jednak˝e zabiegiem stricte marketingowym. Nowym „exmodernistom”
nie zale˝a∏o przecie˝ na odbudowie tradycyjnych wzorców architektonicz-
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nych. By∏a to jedynie próba skanalizowania spo∏ecznych resentymentów
za dawnà architekturà wobec wszechogarniajàcej dominacji moderni-
stycznych blokowisk. Przesz∏oÊç by∏a jedynie „cytowana” w nowej archi-
tekturze, bawiono si´ nià, cz´sto Êwiadomie jà oÊmieszajàc, sprowadzajàc
jà do jej w∏asnej karykatury. Równie˝ postmodernizm w architekturze
doÊç szybko uleg∏ wypaczeniu (homogenizacji) przez kultur´ masowà,
stajàc si´ nieudolnà mieszankà starego z nowym, cz´stokroç o humory-
stycznym wydêwi´ku nawet dla samych mas. Dzi´ki temu zabiegowi osta-
tecznie „zrównano z kiczem” wszelkà form´ tradycyjnej architektury,
udowadniajàc spo∏eczeƒstwu, ˝e do czystych realizacji historycznych nie
ma ju˝ powrotu. Na fali krytyki postmodernizmu wraz z poczàtkiem
XXI w. awangarda mog∏a zrekonstruowaç swoje dawne idee w postaci
neomodernizmu — przedstawiajàc je jako jedynà, czystà i jeszcze nieska-
˝onà masowoÊcià alternatyw´ w architekturze. 

Obecnie kultura wysoka jest uto˝samiana z neomodernizmem i je-
go „pochodnymi”, zaÊ wszelkie formy kultury masowej to postmodernizm
(zarówno obiekty mieszane, jak równie˝ czysty tradycjonalizm). W kon-
sekwencji powy˝szego podzia∏u Leon Krier wyró˝nia tzw. architektur´
oficjalnà — „zgodnà ze stylem mi´dzynarodowym, tworzonà dla archi-
tektów” i architektur´ prywatnà — „opartà na wzorach lokalnych”, ale
cz´sto nieudolnie je imitujàcà. Ta pierwsza jest efektem „oficjalnych za-
mówieƒ i konkursów”, druga — „niemal wy∏àcznie rezultatem inicjatyw
prywatnych”180. W tym kontekÊcie, odnoszàc si´ do konkursu na rewita-
lizacj´ zamku w Ciechanowie, mo˝na by∏o przewidzieç, w jakim kierun-
ku podà˝à nades∏ane prace. Wy∏oniono wprawdzie koncepcj´
postmodernistycznà, jednak˝e po zmianach projekt dr. Marka Kleczkow-
skiego bardzo zbli˝y∏ si´ do neomodernizmu — elementów nawiàzujà-
cych do historii pozosta∏o w nim w rzeczywistoÊci niewiele. Dzi´ki tak
wyraênemu odci´ciu si´ od zastanej materii, architekt móg∏ potem stwier-
dziç, i˝ nie sili∏ si´ na podrabianie historii a pragnà∏ stworzyç coÊ zupe∏-
nie nowego181, choç pierwotna, konkursowa koncepcja rewitalizacji, wcale
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tego tak jednoznacznie nie oddawa∏a. Taka postawa dr. Marka Klecz-
kowskiego wzbudzi∏a uznanie dla jego projektu wÊród niektórych eksper-
tów — w zdecydowanej wi´kszoÊci ze Êrodowiska architektów.
JednoczeÊnie projekt utraci∏ poparcie lokalnej spo∏ecznoÊci, wywo∏ujàc
protesty, czym jednak architekt nie przejà∏ si´ zanadto. O jego autoryte-
cie nie decydowa∏a bowiem opinia publiczna, a jedynie uznanie konkret-
nego, wàskiego Êrodowiska zawodowego (czy raczej artystycznego). 

Taki stosunek twórcy (architekta) do odbiorcy (spo∏eczeƒstwa)
sta∏ si´ mo˝liwy g∏ównie poprzez przemiany, jakie zasz∏y w samym cz∏o-
wieku, a konkretniej — z przejÊciem od wewnàtrzsterownoÊc-
i do sterowania zewn´trznego (o czym pisa∏ David Riesman). Cz∏owiek
zewnàtrzsterowny „szuka uznania i ciep∏ych uczuç w grupie kole˝eƒ-
skiej”, zamiast, wzorem cz∏owieka wewnàtrzsterownego, „poszukiwaç
s∏awy” i samorealizacji poprzez indywidualny sukces182. Lokalna spo-
∏ecznoÊç (w tym wypadku mieszkaƒcy Ciechanowa), w wi´kszoÊci sk∏a-
dajàca si´ z jednostek zewnàtrzsterownych, staje si´ wówczas podatna
na manipulacj´ za pomocà s∏ów kluczy, takich jak: „zaÊcianek” czy „pro-
wincja”183. Ka˝dy zewnàtrzsterowny, który aspiruje do zbli˝enia z kul-
turà wysokà (a jest to jeden z warunków uznania i akceptacji spo∏ecznej)
musi czuç strach przed przyporzàdkowaniem go do sfery „wstecznej”,
która zdaniem „ekspertów” jest po prostu „niemodna” i „zimna”.
Uznaniem — wed∏ug Davida Riesmana — cieszà si´ tylko ludzie „cie-
pli”, a „nacisk na rzecz zewnàtrzsterownego konformizmu jest najsilniej-
szy w∏aÊnie wÊród klas bardziej wykszta∏conych”184. W ten sposób opinie
formu∏owane przez spo∏eczeƒstwo mogà zostaç ∏atwo rozmyte i zignoro-
wane zarówno przez twórc´, jak i wspierajàcà go wàskà elit´. Paradok-
salnie, ofiarà zewnàtrzsterownoÊci staje si´ tak˝e sam architekt,
poszukujàcy akceptacji w swoim Êrodowisku, oderwany od rzeczywisto-
Êci, odci´ty od lokalnego spo∏eczeƒstwa. 
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Kolejnym istotnym elementem opisywanych zjawisk jest kwestia
niedostatecznego pluralizmu w ramach sztuki, a zw∏aszcza architektury.
Problem wynika z samej natury budynku, którego wyglàd, styl i zwiàza-
ne z tym wartoÊci sà znacznie trwalsze ni˝ jakiegokolwiek innego dzie∏a.
Ka˝da architektura definiuje krajobraz na co najmniej kilkadziesiàt lat
— przez ten okres definiuje tak˝e cz∏owieka, który w ramach niej funk-
cjonuje185. Trwa∏oÊç budynku i jego nieruchomoÊç mo˝e stanowiç form´
wizualnej przemocy, jeÊli dany obiekt nie spe∏nia oczekiwaƒ lokalnej
spo∏ecznoÊci. To mo˝e byç g∏ówny powód, dla którego — zdaniem Le-
ona Kriera — cz∏owiek wspó∏czesny nie kontestuje kszta∏tu „nowych sa-
molotów, lodówek, czy foteli dentystycznych” natomiast doÊç cz´sto
s∏yszy si´ o protestach wobec nowych obiektów architektonicznych. Co
wa˝ne, protesty wywo∏uje zwykle sztuka modernistyczna, zaÊ „nie ma
˝adnych ruchów protestacyjnych przeciwko architekturze tradycyjnej”186. 

Neomodernizm w architekturze próbuje obecnie wkraczaç tak˝e
w sfer´ dotychczas uznawanà za „terytorium” historii, mianowicie w za-
bytki. Ka˝dy obiekt zabytkowy (w przypadku sporu ciechanowskiego
— zamek) posiada pewnà ide´, którà w formie wizualnej, jako pewien
nastrój epoki budowy, przekazuje cz∏owiekowi wspó∏czesnemu. Wszel-
kie próby reinterpretacji tej idei w duchu wartoÊci modernistycznych
(awangardowych, a wi´c sprzecznych z tym wszystkim, co wypracowa-
no do koƒca XIX w.) winny jawiç si´ jako szczególne zagro˝enie dla
to˝samoÊci lokalnej wspólnoty. Tej to˝samoÊci, która wynika wprost
z bezpoÊredniego odbioru historycznego dziedzictwa i tego, co ono wno-
si w nasze czasy. Tylko niezak∏ócony estetycznie zabytek mo˝e pe∏niç ro-
l´ etycznego informatora. Przepleciony modernizmem, zaczyna
informowaç nas o czasach wspó∏czesnych — co dla zwolenników rewi-
talizacji jest argumentem „za”187 — traci jednak swojà podstawowà
funkcj´ edukacyjnà, jakà jest informacja o przesz∏oÊci. Otwarte pozosta-

185 Zobacz tak˝e: K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, próby demistyfikacji, Kraków
2005.
186 L. Krier, Architektura…, op. cit., s. 21.
187 M. Zalewski, Nie walczmy…, op. cit., s. 14. 

66

Grzegorz K´sik

zamek2.qxp  16/9/11 0:13  Page 66



67

Spór o rewitalizacj´ zamku w Ciechanowie

je natomiast pytanie, czy w przypadku Ciechanowa to ruina tworzy to˝-
samoÊç miasta i regionu (towarzyszy∏a mu przez ostatnie 200 lat188), czy
te˝ zrekonstruowany Êredniowieczny zamek (ukazujàcy ˝ycie miasta po-
mi´dzy XV a XVII w.). To pytanie nie jest jednak takie oczywiste dla
lokalnej spo∏ecznoÊci, która posiada wszystkie niemal cechy wspó∏cze-
snego spo∏eczeƒstwa konsumpcyjnego. Pomys∏ odbudowy zamku to
przede wszystkim pok∏osie funkcji rozrywkowej, jakà narzucono warow-
ni ju˝ w okresie mi´dzywojennym. Turysta zwiedzajàcy zamek ˝àda co-
raz wi´kszej iloÊci rozrywki, chce konsumowaç coraz szybciej
i natychmiast. Zarówno wspó∏czesna przebudowa, jak i historyczna re-
konstrukcja w pewnym sensie ho∏dujà tym potrzebom. Istnienie Êrednio-
wiecznej ruiny w centrum miasta jest dla przeci´tnego mieszkaƒca
niezrozumia∏e. Trzeba by ogromnego wysi∏ku promocyjnego, aby ruin´
„sprzedaç spo∏eczeƒstwu”. Tego typu zabiegi sà realne, wydaje si´ jed-
nak, i˝ wykracza∏y one ponad mo˝liwoÊci Muzeum, stàd próba „uciecz-
ki do przodu”. Jest to zresztà element szerszego problemu —
niewykorzystanych szans promocji Ciechanowa i jego zabytków.

Wracajàc do problematyki wkraczania modernizmu w ka˝dy
aspekt ludzkiego ˝ycia, nawet tego ju˝ minionego, warto zadaç pytanie,
czy istniejà jakieÊ mo˝liwoÊci zmiany tego stanu rzeczy. Leon Krier uwa-
˝a, i˝ jeÊli czegoÊ nie mo˝na po∏àczyç (ze wzgl´du na logicznà sprzecz-
noÊç) to najlepiej to rozdzieliç. Nale˝a∏oby oddzieliç architektur´
neomodernistycznà od zabytków i architektury tradycyjnej: „Nowocze-
snoÊç w architekturze nie mo˝e d∏u˝ej byç traktowana jako zjawisko jed-
norodne i niepodzielne; przeciwnie jest ono nieodwracalnie pluralistyczne
i obejmuje koncepcje nie tylko ró˝ne, ale i sprzeczne”189. Krier stosuje
przy tym procesie obok poj´cia „pluralizmu” tak˝e poj´cie „tolerancji”
— odpowiednio jednak˝e zdefiniowanej. Jest to wyraêne nawiàzanie do
filozofii Karla Raimunda Poppera, który nie zgadza∏ si´ na uto˝samie-
nie pluralizmu z relatywizmem. Dlatego swojà propozycj´ scharaktery-

188 Zamek ciechanowski jako ruina zosta∏ opisany m. in. przez Zygmunta Krasiƒskiego,
Boles∏awa Prusa i Stefana ˚eromskiego. 
189 L. Krier, Architektura…, op. cit., s. 19.
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zowa∏ jako „krytyczny pluralizm”. Relatywizm jest dla Poppera „stano-
wiskiem, wed∏ug którego twierdziç mo˝na wszystko lub prawie wszystko
a przeto nic. Wszystko jest prawdziwe lub nic. Prawda jest wi´c bez zna-
czenia”190. Z kolei „krytyczny pluralizm jest stanowiskiem, wed∏ug któ-
rego (w interesie poszukiwania prawdy) ka˝da teoria — im wi´cej teorii
tym lepiej — powinna dopuszczaç do rywalizacji miedzy teoriami. Ry-
walizacja ta polega na racjonalnym dyskutowaniu teorii i na ich krytycz-
nym eliminowaniu. […] teoria, która w krytycznej dyskusji wydaje si´
przybli˝aç do prawdy, jest lepsza; lepsza zaÊ teoria wypiera teorie gorsze.
Chodzi wi´c o prawd´”191. Relatywizm, wynikajàcy z nieograniczonej to-
lerancji, prowadzi — wed∏ug Karla Raimunda Poppera — do panowa-
nia przemocy, zaÊ krytyczny pluralizm we wzajemnym poszanowaniu
mo˝e przyczyniç si´ do pokojowego wspó∏istnienia doktryn, co z kolei
(w architekturze) jest intencjà Leona Kriera: „podzia∏ taki wymaga, aby
ró˝nice zosta∏y uznane i wyraênie sformu∏owane. Jest to warunek a prio-
ri prawdziwego pluralizmu. Odbudowanie przez architektów ich zawodo-
wego autorytetu b´dzie mo˝liwe tylko wtedy, jeÊli pluralizm nowoczesnej
architektury zostanie zaakceptowany przez wszystkich uprawiajàcych za-
wód architekta w atmosferze wzajemnej tolerancji”192. Warto przy tym
dodaç, i˝ poprzez termin „architektura nowoczesna” Leon Krier rozu-
mie zarówno neomodernizm, jak i nowà architektur´ opartà w pe∏ni na
tradycyjnych wzorcach (np. neoklasycyzm, którego jest g∏ównym przed-
stawicielem). Jak˝e bardzo ró˝ni si´ to poj´cie od zaw∏aszczonego przez
modernistów s∏owa „nowoczesne”, które w potocznym rozumieniu zo-
sta∏o zastosowane (w ca∏ym chronologicznym opisie) do okreÊlenia jedy-
nie rozwiàzaƒ awangardowych.

Kolejnym czynnikiem, który wygenerowa∏ spór wokó∏ rewitaliza-
cji zamku w Ciechanowie, okaza∏ si´ pewien stan s∏aboÊci polskiego Êro-
dowiska konserwatorskiego. Problem ten w zasadzie ju˝ tu naÊwietlono,
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niejako przy okazji relacji prasowych z konferencji w Dzia∏dowie. W kon-
tekÊcie powy˝szych zjawisk kulturowych mo˝na by jeszcze dodaç, i˝ Êro-
dowisko konserwatorskie w∏aÊciwie utraci∏o monopol na zajmowanie si´
zabytkami na rzecz (w wi´kszoÊci post´powego) Êrodowiska architektów.
Przedstawicieli awangardy, jako twórców, nie zadowala∏o bowiem two-
rzenie jedynie nowych obiektów w pustej przestrzeni. Swój styl (choç zry-
wa∏ niemal ze wszystkim) uznali za nieradykalny, a wi´c mo˝liwy do
∏àczenia z tym, co wypracowano przed modernistycznym przewrotem.
JednoczeÊnie coraz wi´ksza surowoÊç doktryny konserwatorskiej, maksy-
malnie ograniczajàcej wszelkie rekonstrukcje, spowodowa∏a, i˝ stopniowo
dosz∏o do przewartoÊciowania tego, co w zabytku oryginalne i autentycz-
ne193. Dzi´ki takiemu podejÊciu, zw∏aszcza w latach 60. i 70. XX w., za-
cz´to uzupe∏niaç ubytki w zabytkowej tkance formami zupe∏nie od
przesz∏oÊci si´ odcinajàcymi, niszczàc przy tym klimat wielu staromiej-
skich zespo∏ów urbanistycznych. Zjawisko to w Polsce dotkn´∏o przede
wszystkim oÊrodki le˝àce nieco na uboczu od g∏ównych szlaków tury-
stycznych, niemniej jednak wcià˝ istotne z punktu widzenia kszta∏towa-
nia to˝samoÊci lokalnych wspólnot. Niewàtpliwie takim miastem by∏
Ciechanów, gdzie jeszcze pod koniec lat 50. XX w. w centrum przewa-
˝a∏a zabudowa drewniana i ma∏omiasteczkowa murowana. Niemal˝e
w ciàgu 30 lat praktycznie wszystkie budynki drewniane, a tak˝e cz´Êç
murowanych kamienic zastàpiono budownictwem blokowym. Jedynie 
kilka pojedynczych obiektów Êwiadczy∏o jeszcze o tysiàcletniej historii
miasta. Te uwarunkowania równie˝ warto mieç na uwadze, gdy zastana-
wiamy si´ nad emocjonalnym aspektem sporu o zamek. 

Wedle teorii regionalizmu, wyznaczniki obiektywne danego re-
gionu, do których nale˝y tak˝e dziedzictwo kulturowe, z ró˝nym nat´˝e-
niem funkcjonujà jednoczeÊnie jako êród∏o pewnych elementów
subiektywnych, kszta∏tujàcych to˝samoÊç pojedynczego cz∏owieka194.
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Zamek jest dla mieszkaƒców Ciechanowa i okolic jednym z kluczowych
wyznaczników obiektywnych (i zarazem subiektywnych), stàd mo˝na
powiedzieç, i˝ kszta∏tuje on to˝samoÊç na skal´ zbiorowà. Dzi´ki to˝sa-
moÊci jednostka uzyskuje samoÊwiadomoÊç — jako przynale˝noÊç do
czegoÊ, ale te˝ i odr´bnoÊç — oraz identyfikacj´ (z konkretnym miej-
scem)195. Tymczasem po dewastacji, jaka dokona∏a si´ w ciechanowskiej
urbanistyce, nast´pnym etapem „post´pu” sta∏o si´ przekszta∏cenie tego,
co — jako zabytki bardziej znaczàce — pozostawa∏o jeszcze „nieska˝o-
ne” modernistycznà interpretacjà. Prób´ rewitalizacji zamku wed∏ug
projektu dr. Kleczkowskiego nale˝a∏oby rozpatrywaç w∏aÊnie w kontek-
Êcie kontynuacji niszczenia lokalnej to˝samoÊci, poprzez likwidacj´ lub
reinterpretacj´ elementów kulturowego dziedzictwa, odpowiedzialnych
za jej kszta∏towanie. Dodajmy: tradycyjnej, znanej i okreÊlonej to˝samo-
Êci, gdy˝ niewàtpliwie nowe obiekty równie˝ kszta∏tujà pewnà to˝sa-
moÊç. Niemniej jednak, ze wzgl´du na jej nieprzewidywalnoÊç oraz
niejasne wyartyku∏owanie celów, jakim ma ona s∏u˝yç (raczej uniwersa-
listycznych ni˝ unikalnych), nale˝a∏oby jà uznaç za zjawisko dla trwa∏o-
Êci lokalnej wspólnoty co najmniej niebezpieczne.

Czytelnik, mo˝e zadaç sobie w tym momencie pytanie, dlaczego
projekt akceptowany przez wi´kszoÊç miejscowej elity politycznej i inte-
lektualnej, mia∏by byç zagro˝eniem dla lokalnej spo∏ecznoÊci? I dlacze-
go w obronie wartoÊci ciechanowskiego regionalizmu — choç g∏ównà
przes∏ankà by∏y tu jednak zasady konserwatorskie — staje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, sk∏aniane do tego
przez grup´ lokalnych dzia∏aczy, g∏ównie m∏odych, którzy dopiero na
bazie protestu tworzà jakieÊ struktury formalne? 

Aby odpowiedzieç na powy˝sze pytania, trzeba przywo∏aç kolej-
ny istotny dla Ciechanowa fenomen, jakim by∏ okres istnienia wojewódz-
twa ciechanowskiego, czyli lata 1975–1998. Przez ten okres nie tylko
ponad dwukrotnie wzros∏a liczba mieszkaƒców miasta, ale tak˝e nastà-
pi∏y istotne zmiany w sk∏adzie lokalnych elit politycznych i kulturalnych. 

70

195 Tam˝e, s. 62.

Grzegorz K´sik

zamek2.qxp  16/9/11 0:13  Page 70



Do 1975 r. powiat ciechanowski by∏ typowà lokalnà wspólnotà,
z niewielkim oÊrodkiem miejskim, doÊç hermetycznym, ale jednoczeÊnie
na tyle otwartym, aby przyjàç niewielkà liczb´ ludzi nowych, cz´stokroç
jednostek wybitnych. Bardzo silny wp∏yw lokalnej kultury oraz mocne-
go ruchu regionalnego (korzeniami si´gajàcego poczàtku XX w.) spra-
wia∏, i˝ wszelkie nowe jednostki ulega∏y bardzo szybkiej asymilacji,
dzia∏ajàc w zgodzie z miejscowà tradycjà. Ten kulturowy rozwój zosta∏
doÊç brutalnie przerwany z chwilà powo∏ania do ˝ycia województwa cie-
chanowskiego. Moment ten opisuje ówczesna dyrektor Powiatowego
Domu Kultury, Hanna Morawska–Tybuchowska: „Wieloletnie marze-
nia w∏adz Ciechanowa i wielu jego mieszkaƒców nareszcie si´ spe∏ni∏y.
28 maja 1975 roku Sejm podjà∏ uchwa∏´ o reformie administracyjnej
kraju, w wyniku której Ciechanów sta∏ si´ województwem. Niestety —
marzyciele musieli odejÊç ze stanowisk, a w∏adz´ w mieÊcie przej´li ca∏-
kiem obcy ludzie, przybyli ze Êwiata i oni to mieli realizowaç ów wielki
sen o województwie. Zaj´li mieszkania, na które latami czekali rodowici
ciechanowianie. Przywieêli ze sobà nie tylko swoje sekretarki, ale nawet
sprzàtaczki. Od poczàtku stali si´ warstwà uprzywilejowanà, której wol-
no by∏o wi´cej ni˝ pozosta∏ym grupom spo∏ecznym”196. Ju˝ samo przyby-
cie tak wielkiej iloÊci nowych osób, rozsadza∏o lokalnà wspólnot´, ale
stosunek w∏adz wojewódzkich do miejscowej kultury (w tym tak˝e do ar-
chitektury), okaza∏ si´ dla niej zabójczy. W mieÊcie „zapanowa∏a praw-
dziwa rewolucja — niczym w Chinach. […]. Aby odciàç mieszkaƒców
miasta i powiatu od swoich korzeni kulturalnych zlikwidowano êród∏o in-
formacji, jakim jest prasa. […] Uczyniono wszystko, aby zamazaç fak-
tyczne osiàgni´cia powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury. Nowa
ekipa chcia∏a za wszelkà cen´ dowieÊç, ˝e w powiatowej kulturze nic si´
do tej pory ciekawego nie dzia∏o”197. 

Dopiero w 1979 r. zacz´to wydawaç „Tygodnik Ciechanowski”,
kontrolowany jednak przez nowà elit´ wojewódzkà. Do dziÊ pismo to za-
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chowa∏o okreÊlonà ideologicznà lini´, stàd artyku∏y popierajàce projekt dr.
Marka Kleczkowskiego ukazywa∏y si´ przede wszystkim w tej gazecie.
Równie˝ tam ukazywa∏y si´ wywiady z przedstawicielami elity popierajà-
cymi nowà interpretacj´ historii zamku. Z kolei „Czas Ciechanowa” sta∏
si´ g∏ównym forum dla zwolenników historycznej rekonstrukcji lub zacho-
wania trwa∏ej ruiny, choç prezentowano tam równie˝ zdania odmienne,
jak przytoczony wczeÊniej wywiad z archeologiem Markiem Piotrowskim.
Trzeba jednak przestrzec czytelnika przed wyraênym rozgraniczaniem po-
glàdów i uzale˝nianiem ich jedynie od miejsca pochodzenia. Taki podzia∏
by∏by zbyt uproszczony, a przeto fa∏szywy. Wydaje si´, i˝ okres wojewódz-
twa ciechanowskiego stworzy∏ pewnà atmosfer´, w której przynale˝noÊç do
elity musia∏a wiàzaç si´ z wyrzeczeniem si´ cz´Êci regionalnych upodobaƒ,
zw∏aszcza tych o charakterze tradycyjnym. 

Od 1999 r. Ciechanów na powrót jest miastem powiatowym,
jednak przez ponad 20 lat istnienia województwa miejscowa elita uleg∏a
dalekim przeobra˝eniom, w stosunku do tej z lat 60. XX w. Wraz z za-
anga˝owaniem w rewitalizacj´ zamku prezesa Towarzystwa Mi∏oÊników
Ziemi Ciechanowskiej, a zarazem wicestarosty, Eugeniusza Sadowskie-
go, równie˝ ta organizacja (za∏o˝ona w 1957 r.) odesz∏a od swoich pier-
wotnych idea∏ów, choç nie odci´∏a si´ wcale od regionalnej retoryki.
Dosz∏o zatem do paradoksu, w którym uniwersalistyczny projekt jest
chwalony jako wyraz nowoczesnego pojmowania regionalizmu, a zara-
zem jako wykwit myÊli lokalnej elity — co w tym drugim przypadku jest
niewàtpliwie faktem bezspornym.

Przez ostatnie trzy lata na temat rewitalizacji zamku napisano
wiele artyku∏ów prasowych. WÊród nich znalaz∏y si´ równie˝ teksty, lub
fragmenty, o charakterze analitycznym. W poprzednim rozdziale celowo
je pomini´to, aby teraz móc si´ do nich odwo∏aç. Najciekawszà analizà
jest artyku∏ Arkadiusza Go∏´biewskiego opublikowany w „Czasie Cie-
chanowa” 1 sierpnia 2007 r. Potwierdza on zarysowany wczeÊniej po-
dzia∏ elit, przy czym nacisk k∏adzie g∏ównie na sfer´ administracyjnà:
„dzielnych rycerzy i drobnych kupców zastàpi∏y z czasem szeregi urz´d-
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ników rezydujàcych w »zamku z niebieskiego szk∏a i stali«, czyli urz´dzie
wojewódzkim i innych podobnych urz´dach, w których przez lata utwier-
dzano nas, ˝e to urz´dnik ma tylko racj´”198. Wraz z likwidacjà woje-
wództwa ciechanowskiego pozosta∏a, ukszta∏towana w szczególnej
atmosferze, elita lokalna, która jednak coraz bardziej nie przystawa∏a do
nowych, powiatowych warunków. JednoczeÊnie rozpoczà∏ si´ powolny
proces kszta∏towania si´ nowego pokolenia regionalistów, bardzo silnie
zorientowanych na Ciechanów, jego histori´, tradycj´ oraz dziedzictwo
kulturowe. W 2005 r. powsta∏a strona internetowa „Architektura Cie-
chanowa”, gromadzàca stare fotografie ulic i budynków oraz usi∏ujàca
— poprzez porównanie ich ze stanem obecnym — wzbudziç refleksj´
nad negatywnymi zmianami, jakie dokona∏y si´ w przestrzeni historycz-
nych dzielnic miasta199. Spór o rewitalizacj´ zamku przyspieszy∏ proces
kszta∏towania si´ — tak˝e instytucjonalnego — nowego pokolenia ruchu
regionalnego — ustawiajàc je w opozycji do dotychczasowych postwoje-
wódzkich elit. Równie˝ to zjawisko opisa∏ A. Go∏´biewski: „Rewitali-
zacja ciechanowskiego zamku obudzi∏a mieszkaƒców miasta. Co ciekawe
podzia∏ rysuje si´ odwrotnie proporcjonalnie do wieku. Paradoksalnie
obroƒcami konserwatywnego podejÊcia do historii stali si´ w wi´kszoÊci
m∏odzi ludzie, a prekursorami nowoczesnej przebudowy zabytku sà ludzie
dojrzali, po 50–tce, a cz´sto na emeryturze”200. 

W podobnym duchu utrzymana jest analiza sporu, jakiej doko-
na∏ dr Ryszard Ma∏owiecki. Pisze on: „PodkreÊliç musz´ postaw´ owych
bardzo m∏odych ludzi, gdy˝ po raz pierwszy (a jestem w Ciechanowie po-
nad çwierç wieku) spotka∏em m∏odzie˝, która ostentacyjnie chce byç »tu-
tejszà«, nie planuje emigracji, ale dà˝y do utworzenia tu otoczenia, które
mo˝e akceptowaç. […] Wydaje si´, ˝e powstaje nowa miejscowa elita,
która z czasem mo˝e »wygryêç« obecnà”201. 

Sytuacja, jaka zaistnia∏a w Ciechanowie, w pewnym sensie nasu-
wa skojarzenia z teorià krà˝enia (cyrkulacji) elit, autorstwa w∏oskiego so-
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cjologa Vilfredo Pareto, przy czym kontrelita by∏aby tu dopiero w fazie
kszta∏towania202. Z kolei dotychczasowa elita postwojewódzka, zamkni´-
ta na wszelkà krytyk´ i kooptacj´ cz´Êci przeciwników, rzeczywiÊcie —
przynajmniej wed∏ug teorii Pareto — nara˝ona jest w przysz∏oÊci na nie-
mal ca∏kowite zastàpienie, nie tylko pokoleniowe, ale tak˝e mentalne. 

Aby si´ broniç, stara elita wykorzysta∏a konkretnà strategi´, jakà
jest upolitycznienie sporu. RzeczywiÊcie, w uchwale Rady Miasta za re-
witalizacjà opowiedzia∏a si´ Platforma Obywatelska i Polskie Stronnic-
two Ludowe, a przeciw by∏o Prawo i SprawiedliwoÊç oraz ugrupowania
lokalne. Taki podzia∏ mia∏ pewne szanse — m∏odych mo˝na by∏o sku-
tecznie wystraszyç „ekstremizmem” PiS, widmem „obciachu” czy „za-
Êcianka”. Arkadiusz Go∏´biewski w swoim artykule poruszy∏ i ten
problem: „Obserwujàc »ciechanowskà scen´ politycznà« daleki jestem od
tezy, ˝e PiS z Generalnym Konserwatorem Zabytków na z∏oÊç ciecha-
nowskiej Platformie blokuje inwestycj´. Uwiera mnie te˝ »moherowy be-
ret« na si∏´ wciskany przez towarzystwo w »aksamitnych apaszkach« tym
wszystkim, którzy majà obiekcj´ do nowoczesnego projektu zamku”203.
Wydaje si´, i˝ próba politycznego zaszufladkowania osób kontestujàcych
rewitalizacj´ nie powiod∏a si´ z kilku powodów. Przede wszystkim, prze-
ciw proponowanej rewitalizacji, oprócz Prawa i SprawiedliwoÊci 
g∏osowa∏o tak˝e lokalne ugrupowanie, majàce w nazwie s∏owo: „bezpar-
tyjne”. Nastàpi∏a te˝ formalizacja ruchu, którego g∏ówni animatorzy
zgromadzili si´ w ciechanowskim kole Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami. Dzi´ki temu mogli oni wyst´powaç pod szyldem ogólnopolskiej
organizacji, skupiajàcej ludzi o ró˝nych poglàdach politycznych, ale
o podobnym stosunku do ochrony kulturowego dziedzictwa. 

Dr Ryszard Ma∏owiecki w swoich artyku∏ach zwraca∏ równie˝
uwag´ na to, ˝e linia sporu nie ogniskowa∏a si´ jedynie na osi: starzy—
m∏odzi, ale równie˝ na osi kompetencja—dyletanctwo, przy czym to
drugie okreÊlenie dotyczy∏o g∏ównie Êrodowiska zwolenników rewitaliza-
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cji zamku204. Znamienne bowiem jest, ˝e w sk∏adzie komisji konkursowej
nie by∏o ani jednego historyka sztuki czy historyka architektury — czy-
li przedstawicieli profesji najbardziej predestynowanych do zabierania
g∏osu w kwestii rewitalizacji zamku. Symptomatyczne by∏o niezaprosze-
nie na jakiekolwiek spotkania i konsultacje monografisty ciechanowskiej
warowni, dr. Artura K.F. Wo∏osza, czy te˝ zignorowanie osoby najwy-
bitniejszego wspó∏czesnego polskiego historyka architektury militarnej
— prof. dr. hab. Leszka Kajzera. Widaç zatem doÊç wyraênie, ˝e cie-
chanowscy urz´dnicy bardzo mocno naginali rzeczywistoÊç do swoich
za∏o˝eƒ — bezwzgl´dnego promowania jednego, konkretnego projektu
oraz osoby architekta, który wygra∏ konkurs na rewitalizacj´ zamku.

Na koniec niniejszej analizy warto jeszcze zastanowiç si´, na ile
protest ciechanowian przeciwko narzucaniu im niechcianych architekto-
nicznych wzorców, nosi∏ znamiona tzw. nowego ruchu spo∏ecznego. We-
d∏ug definicji Clausa Offe, do dziedzin, którymi interesujà si´ ruchy tzw.
nowego paradygmatu, nale˝à m. in. otoczenie sàsiedzkie, miejskie Êro-
dowisko, dziedzictwo kulturowe, etniczne i narodowe205. Najbardziej zaÊ
znaczàcymi wartoÊciami stajà si´ autonomia i to˝samoÊç. Nowe ruchy
spo∏eczne nie muszà mieç przy tym charakteru jedynie post´powego,
w zale˝noÊci od danej wspólnoty i celu mogà broniç równie˝ tradycyj-
nych wartoÊci. W Ciechanowie zabrak∏o elementu konstytuujàcego ruch,
jakim jest wielka manifestacja. Zewn´trzne formy dzia∏ania ograniczy∏y
si´ do roznoszenia ulotek i zbierania podpisów pod petycjà do ministra
kultury. Nastàpi∏a te˝ cz´Êciowa formalizacja ruchu (Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami), a tak˝e uda∏o si´ w pewnym stopniu utrzymaç
jego apolitycznoÊç. Nie mo˝na tu jednak mówiç o masowym ruchu spo-
∏ecznym, a jedynie o lokalnym ruchu spo∏ecznym, jednak˝e opartym ju˝
o nowy paradygmat. Warto tak˝e pami´taç, i˝ w pewnym momencie
ruch ten uczyni∏ spór o rewitalizacj´ zamku równie˝ sprawà ogólnopol-
skà, co tylko podkreÊla wag´ tego zabytku dla narodowej kultury.
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204 R. Ma∏owiecki, Jeszcze…, op. cit., s. 8. 
205 C. Offe, Nowe ruchy spo∏eczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] J.
Szczupaczyƒski (opr.), W∏adza i spo∏eczeƒstwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii
polityki, Warszawa 1995, s. 230.

Spór o rewitalizacj´ zamku w Ciechanowie
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Podsumowujàc: spór o rewitalizacj´ zamku zakoƒczy∏ si´ zwyci´-
stwem starych, postwojewódzkich elit Ciechanowa nad nowymi, kszta∏-
tujàcymi si´, lokalnymi kontrelitami. Pyrrusowym zwyci´stwem.
Rozmach rewitalizacji zosta∏ bowiem, w wyniku tego sporu, powa˝nie
ograniczony — do jednego tylko obiektu pomi´dzy basztami. Natomiast
m∏odzi mieszkaƒcy miasta, stanowiàcy jego przysz∏oÊç, sà i b´dà wobec
nowego budynku sceptyczni i z czasem, najprawdopodobniej, podejmà
prób´ jego usuni´cia lub przebudowy.

Grzegorz K´sik
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