
Rozpad ZSRRCzęść 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach Pod redakcją Anny Jach i Michała Kuryłowicza

Kinga Nędza-SikoniowskaPałac Kultury i Nauki w semiosferze Warszawy dwadzieścia lat po upadku ZSRR
W sercu Polski widoczny z daleka Będzie trwał jak wiara w człowieka, Będzie trwał jak miłość do dziecka, Będzie trwał jak przyjaźń radziecka.Jan Brzechwa, Pałac Kultury

Potencjał wielkich obszarów wyburzonej stolicy wypełniła po wojnie przestrzeń kompromisu między budowaniem Warszawy socjalistycznej a rekonstruowaniem sentymentalnego miasta sprzed wojny1. (Od)budowa starówki była znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy podnieśli rękę na zbiorową pamięć narodu, ale i legitymizacją nowej władzy. Schizofrenia działań tych lat wyrażała się jednak w równoczesnym zacieraniu tożsamości przestrzeni nieco dalej, gdzie powstać miało miasto nowe, odcinające się od pamięci gruzów, na których je wznoszono. Miasto ciemnych podwórek i handlowych placyków zastąpić chciano szerokimi przestrzeniami defilad. Makieta Starego Miasta, reprezentacyjna MDM oraz wyrosły na ruinach getta Muranów otoczyć miały nowe centrum stolicy. Ich wzrok kierował się ku górze - ku nowemu, kamiennemu sercu miasta.
1 Ideę odbudowy Warszawy i kontynuowania tradycyjnych dla niej form propagowało stronnictwo tzw. zabytkarzy (Jan Zachwatowicz, Piotr Biegański). Jak nie bez ironii zauważa Wojciech Włodarczyk, być może Warszawę uratowało głównie to, że „Bierut miał wyraźną słabość do tej grupy i do tytułów profesorskich"; zob.: W. Włodarczyk Socrealizm. Sztuka 
polska w latach 1950-1954, Kraków 1991, s. 99.
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W 1955 r. oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki (PKiN), najwyższy w Polsce budynek, pełen nowobogackiego przepychu marmurowych sal, kryształowych i ceramicznych żyrandoli, lśniących parkietów i kasetonów na wysokich sufitach2. Magdalena Tulli w swej powieści-micie Sny i kamienie tak oto opisuje ogrom i wspaniałość Pałacu:

2 Zob.: R. Krzy wobłocka-Laurów, Kamieniarka Pałacu Kultury i Nauki, „Renowacje i zabytki” 2005, nr 3, s. 62-83; Z. Laurów, Drewno w Pałacu Kultury i Nauki, ibidem, s. 84- -105; A. Demska, Oświetlenie w Pałacu Kultury i Nauki, ibidem, s. 118-137.3 M. Tuli, Sny i kamienie, Warszawa 1995, s. 14.4 C. Bielecki, Gra w miasto, Warszawa 1996, s. 34.5 O trudnościach w zdefiniowaniu socrealizmu i jego głównych założeń - raczej politycznych niż formalnych - pisze W. Włodarczyk, op. cit., s. 97-99. Jak stwierdził cytowany przez niego Roman Piotrowski, dyrektor Biura Odbudowy Stolicy: „oni wszyscy się męczyli, żeby określić socrealizm, ale to było niemożliwe, bo to był eklektyzm"; cyt. za: ibidem, s. 98.

Lustra były niewiele mniejsze od ścian, na których wisiały, jedne naprzeciw drugich, odbijając się jedne w drugich bez końca. Kilometry posadzek uciekały w głąb lustrzanych przestrzeni, w ten bezkresny świat, oddzielony od naszego powierzchnią szkła. (...) Z parteru na najwyższe piętro mknęły windy szybkie jak pocisk, obsługiwane przez windziarki ze srebrnymi guzikami, siedzące na złotych stołkach3.Jak głosi pałacowa legenda, Lew Rudniew i towarzyszący mu radzieccy inżynierowie odbyli podróż po Polsce śladem narodowej architektury, której elementy pragnęli połączyć ze „stalinowskim gotykiem” moskiewskich wieżowców. Prawdziwą inspiracją dla projektu Pałacu były jednak amerykańskie drapacze chmur, powstające w Chicago czy Nowym Yorku już od końca XIX w. To one wyznaczyły skalę i dały formę architekturze, mającej stać się symbolem socrealizmu. Czesław Bielecki określił styl pałacu jako „retro-amerykański w formie i sowiecki w sposobie, w jaki forma wypełniła się treścią"4. Uznawany za czołowy przykład sztuki socrealistycznej w Polsce, w rzeczywistości nie był taki, gdyż w rzeczy samej socrealizm był stylem jedynie postulowanym, nieprecyzyjnym, od początku wyróżnianym jedynie intuicyjnie5.U genezy powstania w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki leżały trzy założenia: miał on być dominantą odbudowanej stolicy, symbolem nowego systemu i znakiem nierozerwalności polsko-radzieckiego sojuszu. To owe trzy elementy przenikają zarówno oficjalne przemówienia, jak i okolicznościowe wiersze: Pałac jest nowym symbolem stolicy, stolicy socjalistycznej, która - jak Pałac - na zawsze socjalistyczną pozostanie. Związek Radziecki okazał się być jednak kolosem na glinianych nogach - jego upadek postawił pod znakiem zapytania konieczność istnienia warszawskiego kolosa... PKiN, wybudowany na owych trzech fundamentach: przestrzennym, ideologicznym i politycznym, zetknął się z rzeczywistością ich zupełnego przewartościowania. Jak wygląda postrzeganie owej budowli dziś, 20 lat po upadku ZSRR?
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Pałac Kultury i Nauki jako dominanta przestrzeni stolicy

Tym, co bezsprzecznie nie uległo degradacji, jest pozycja PKiN na liście symboli Warszawy. Nawet najwięksi przeciwnicy budynku nie przeczą, że to on organizuje semiotykę przestrzeni stolicy. Badania, jakimi dysponujemy, wskazują na wyraźną zmianę w odbiorze Pałacu w ciągu ostatnich 30 lat6. O ile pod koniec istnienia PRL budynek ten postrzegany był negatywnie i niechętnie utożsamiano go ze stolicą, o tyle w kolejnych dekadach przesunął się na czołówkę listy symboli Warszawy - ustępując jedynie Zamkowi Królewskiemu bądź Staremu Miastu, ale w niektórych badaniach zajmując i pierwsze miejsce. „Pomnik Stalina” wyprzedził więc Syrenkę, Wilanów, Kolumnę Zygmunta, Łazienki, Grób Nieznanego Żołnierza...7 Co ciekawe, Pałac plasuje się w czołówce ulubionych warszawskich budynków, równocześnie jednak otwiera listę miejsc kojarzonych negatywnie. Podział społeczeństwa w jego odbiorze pozostaje więc żywy, ale ta ambiwalencja recepcji Pałacu tym bardziej podkreśla jego pozycję jako miejsca charakterystycznego i natychmiast kojarzonego z Warszawą - niezależnie od wartościowania owej obecności8. Stąd częste wykorzystywanie charakterystycznej sylwety Pałacu jako metonimicznego skrótu na oznaczenie Warszawy.

8 Mikołaj Madurowicz porównał badania z 1980 r. (B. Jałowiecki), 1990 (H. Libura), 2000 (B. Jałowiecki) i 2002-2004 (M. Madurowicz), zob.: M. Madurowicz, Miejska przestrzeń 
tożsamości Warszawy, Warszawa 2007, s. 184-185. Swoje badania Madurowicz prowadził na podstawie ankiet (dobór fenomenologiczny) oraz wywiadów pogłębionych (architekci, geografowie, artyści i inne osoby niejako zawodowo „reflektujące" otaczającą ich przestrzeń), zob.: ibidem, s. 21-23.
7 Ibidem, s. 176-190.
8 Ibidem, s. 186, 203-204.’ Z. Benedyktowicz, Widmo środka świata. Przyczynek do antropologii współczesności, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 1991, nr 1, s. 24.

Pałac powstał na dużym obszarze wyrwanym miastu, góruje nad nim, ale - paradoksalnie - nie organizuje jego przestrzeni, nie zamyka perspektywy jego największych arterii, co charakteryzowało miasta średniowieczne (kościół Mariacki witający gości wjeżdżających do Krakowa od strony ul. Floriańskiej) i nowoczesne (np. Petersburg czy Paryż, gdzie największe arterie kierują wzrok na pomniki-symbole, narzucając tożsamość przestrzeni). PKiN znajduje się dziwnie na uboczu - zauważa Zbigniew Benedyktowicz9. Ten paradoks nie przeszkodził Pałacowi uzyskać statusu serca miasta, jego środka („Serce miasta roztęt- nione” - Ferency Pakozdy, Pałac Kultury i Nauki). Owo symboliczne centrum 
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nie musi bowiem mieć charakteru geometrycznego10. Szczególnie wyraźne jest to w mieście takim jak Warszawa, którą również przed wojną charakteryzował brak stałości centrum: „wędruje" ono od średniowiecznego rynku Starego Miasta na Plac Saski w XIX w., by w czasach PRL-u znaleźć się na Placu Defilad11.

10 „Nie powinniśmy myśleć, że ten symbolizm «Środka» posiada geometryczne konsekwencje, tak oczywiste dla zachodniego sposobu myślenia" stwierdził Mircea Eliade. M. Eliade, 
Symbolika środka. Studium religioznawcze, „Znak” 1961, nr 10, s. 1391.11 Dlatego też władze Imperium Rosyjskiego postanowiły zbudować sobór św. Aleksandra Newskiego właśnie na placu Saskim - to on był wówczas centrum miasta. Gest ten niejako powtórzyły później władze ZSRR, zob.: M. Madurowicz, op. cit., s. 196.12 O sakralizacji „centrum” zob.: M. Eliade, Symbolika środka..., s. 1390-1403.13 M. Tulli, op. cit., s. 14.14 Zob.: R. Krzywobłocka-Laurów, op. cit., s. 62-83.15 „Pozbawiona złóż kamienia budowlanego równina mazowiecka była od najdawniejszych czasów budowana z cegły. Zawsze jednak, mimo trudów i kosztów związanych z pozyskaniem kamiennego budulca był on materiałem bardzo pożądanym, o czym świadczyły elementy kamienne Starówki Warszawskiej, elewacje z piaskowców kieleckich Pałacu Wilanowskiego czy Łazienek Królewskich (...]", ibidem, s. 62.16 M. Eliade, Symbolika środka..., s. 1391.

Budowa Pałacu wyznaczyła miastu wyraźną dominantę, „środek", od którego rozpocząć miano symboliczne przezwyciężanie chaosu zniszczonego, sprofanowanego miasta12. Wprowadzano stopniowo ład, kojarzony z sacrum:Było tam dziesięć tysięcy par drzwi, z których przynajmniej połowę z miejsca zamknięto na klucz, ponieważ potrzebne były nie do przechodzenia, lecz dla symetrii. Tę zaś, skoro tak dobrze wyrażała ideę mechanicznej równowagi świata, podniesiono do rangi nadrzędnego założenia projektu13.Pałac miał być centrum świata - cały świat podarował więc coś dla Pałacu: radzieckie okładziny ceramiczne, estońskie rzeźby w niszach ścian, krakowskie attyki, warszawskie neoklasycystyczne linie, chicagowskie piętra... 1 oczywiście kamień: marmury uralskie, kaukaskie i „marmury" kieleckie, granity dolnośląskie i ukraińskie, wapienie pińczowskie, piaskowce szydłowieckie...14 Pałac - zgodnie z warszawską tradycją - wybudowany został z cegły, a ozdobiony kamieniami świata15. Jednak przede wszystkim Pałac spoglądał na Moskwę, gdzie wybudowano siedem jego „sióstr". 1 to dzięki uczestnictwu w owej wspólnocie Pałac stał się centrum kosmosu. Zdaniem Eliadego, świadomość religijna nie widzi sprzeczności w uznaniu wielu punktów za centrum świata: „Każdy z mi- krokosmosów może posiadać cały szereg «środków». (...) Co więcej, o każdym z nich myśli się i pisze jako o jedynym «Centrum Świata»"16. W tym kontekście odczytuje przestrzeń polskiej stolicy Jakub Sadowski, sprzeciwiając się interpretacjom jedynie postkolonialnym: „Warszawa w kulturze totalitarnej nie jest prowincją Moskwy. Jednak socjalistyczna Moskwa w «rewolucyjnym rozwoju» 
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to jej transcendentny ideał”17 - twierdzi. Tak jak wcześniej każde miasteczko wznoszące swą kalwarię stawało się nie tylko symbolicznie, ale i faktycznie - Jerozolimą, tak i Warszawa, dzięki budowie Pałacu, otrzymała dostęp do świętości Axis mundi - osi kosmicznej, skąd nowa historia brała swój początek, od której rozpoczęło się stwarzanie „Nowego Wspaniałego Świata”.

17 J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009, s. 233, Wschód-Zachód-Konfrontacje.1H W. Włodarczyk, op. cit., s. 42-43.19 Por. wiersz Jana Brzechwy Pałac Kultury.

Ten obraz Pałacu wiąże się z wysokością, która od początku była jego najważniejszym atrybutem. „Wzniosą wieże, postumenty i oprą o gwiazdy” zapowiada wiersz Józefa Prutkowskiego pt. Mówi chmura córce-chmurce. Jeszcze przed ukończeniem budynku zachwalano, jak „dźwiga się śmiało i szybko wzrasta” (Roman Pisarski, Rośnie w Warszawie Pałac Kultury). „Będzie sięgał wysoko do góry, tam gdzie ptaki, obłoki i chmury” - zapewniał Jan Brzechwa 
(Pałac Kultury)-, proces budowy śledził w wierszu Pałac Kultury i Nauki Adam Nowak („Już wyjrzały spod ziemi pierwsze fundamenty / Strzeliły w górę przęsła stalowych rusztowań / Coraz wyżej się wspina Pałacu osnowa”). Również Stanisław Czachorowski (Pałac prawdy) podkreślał optymistyczny wyraz wer- tykalizmu nowej budowli:Metrów dwieście!Metrów dwieście!Rośnie pałac, w górę pnie się! Ponad miastem metrów dwieście!To przyjaźń wyciąga ramiona,to przyjaźń wieńczy śródmieście!Wyżej, wyżej! Jak radość! Jak ptak!Rosną piętra, jak przyjaźń urosła!Rośnie pałac, jak przyjaźń wzrastała- robotnicza, żołnierska, najprostsza!Budowanie wzwyż było ulubionym motywem socjalistycznej estetyki, wykorzystującej terminologię architektoniczną zarówno w sztuce, jak i wypowiedziach natury polityczno-społecznej. Określenia takie jak „cementowanie przyjaźni”, „budowniczowie pokoju”, „genialny architekt komunizmu” wywoływać miały pacyfistyczne skojarzenia i humanistyczną wiarę w potęgę człowieka (obok określeń militarnych, mających raczej oddziaływanie mobilizujące)18. Oprócz oczywistych walorów obronnych czy też symboliczno-religijnych, wysokość od zawsze kojarzona była również z prestiżem władzy, która swe zamki i kościoły lubiła lokować na wzniesieniach19.
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Ta sama wysokość budzić może jednak uczucia ambiwalentne: obok zachwytu i dumy z potęgi ludzkich zamierzeń, wywołuje niekiedy grozę i obcość. Bohater Konwickiego spoglądając na PKiN wznosi wzrok jak ku swej Golgocie - szpic Pałacu nie należy już do świata, jest „tam, gdzie kończy się definitywnie nasza atmosfera, nasza miła ziemskość” (Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa). Niczym więźniowie panoptikonu, mieszkańcy Warszawy poruszać się mieli pod czujnym okiem jego ciemnych okien. Wzrok górującego nad wszystkim strażnika docierać chciał do każdego zaułka miasta.Tak wysoki budynek był również policzkiem wymierzonym naturalnej dla Warszawy skali zabudowy. Było to zresztą w zaskakujący sposób przypisane „prezentom" ze wschodu: również sobór św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim swymi gabarytami zdominował otaczającą go zabudowę20. Wysokość 42 pięter była czymś niewyobrażalnym dla kilkukondygnacyjnych budynków Warszawy.

20 M. Madurowicz, op. cit., s. 157.21 Krytyka amerykańskich drapaczy chmur, żarliwie przeciwstawianych moskiewskim wieżowcom, ukazuje w rzeczywistości proces gwałtownego wypierania ze świadomości radzieckich architektów faktu ich oczywistych podobieństw, zob.: А. Васькин, Сталинские 
небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям, Москва 2009, s. 71-72.

Wysokość socjalistycznego pomnika musiała jednak odrzucić wszelkie „niepoprawne” skojarzenia, przede wszystkim z „kościołami kapitalizmu"21. Podkreślono więc różnicę funkcjonalną między PKiN a jego amerykańskimi pierwowzorami poprzez zaprojektowanie szerokiej podstawy Pałacu. Dzięki niej, choć wysoki, nie wykorzystuje on w pełni przestrzeni centrum miasta. Oto jasny przekaz budynku sięgającego chmur, gdzie nawet nie tyle wysokość zachwyca, co sam gest: irracjonalny, wolny, wynikający jedynie z woli budowniczych. Nie ma tu determinizmu wysokiej renty gruntowej kapitalistycznego miasta, które z tak niskich pobudek odrywa ludzi od ziemi. Socjalizm - idea potężna na tyle, by budować równie wysoko i równie wspaniale, ale niczym niezwiązana: ani pieniędzmi, gdyż ziemia i powietrze nie powinny mieć ceny, ani sentymentami mieszkańców. Jedyne co znaczy owa wysokość, to moc budowniczych nowej wieży Babel („pomnik pychy” - Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa). Stworzenie budynku tak szerokiego u podstawy dać mu miało również odpowiednią ilość przestrzeni, by kontekst sąsiadujących budowli nie pomniejszał jego skali.
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PKiN - symbol „scementowanej po wieki przyjaźni"

Co nam obca przemoc dała, nocą rozbierzemy22.

22 22 lipca - czy oddamy dziś do użytku jakiś most?, [on-line:] http://www.rp.pl/arty- kul/511805.html, odczyt: 10 VI 2011.23 D. G rzybkowska-Lewicka, Pałac Kultury i Nauki jako obiekt kultowy PRL-u, „Renowacje i zabytki" 2005, nr 3, s. 34.24 K. Małcużyński, Nasza stolica, „Trybuna Ludu" 1953,17 1, cyt. za: Z. Benedyktowicz, 
op. cit., s. 19.25 M. Mauss, Szkic o darze, [w:J i dem, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, wstęp C. Lévi-Strauss, Warszawa 1973, s. 211-331, Biblioteka Socjologiczna.26 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 39-41, Biblioteka Myśli Współczesnej.27 J. Sadowski, op. cit., s. 233.

PKiN był przedstawiany jako „prezent narodów radzieckich” dla polskiego społeczeństwa. Ów gest założycielski był czymś mistycznym na równi z szybkością wznoszenia podniebnej budowli23 i świadczyć miał o nastaniu wyczekiwanego złotego wieku. Oto kończy się bowiem czas wrogości sąsiedzkiej, kiedy to burzono nawzajem swe domy. Kończy się i władza pieniądza, gdy narody mogą nawet tak wielkim kosztem obdarowywać się wzajemnie:Łupił nasze miasto kto żyw w Europie, i Szwed, i Sas, Siedmiogrodzki Rakoczy i Petersburska Katarzyna, austriacki „najeźdźca” i napoleoński „sojusznik". Łupiły ją całe pokolenia pruskich żołdaków od Fryderyka po Hitlera. Nie przyzwyczaiła nas historia do takich podarunków jak Pałac przyjaźni24.0 tym, że nie istnieją jednak w kulturze dary bezinteresowne, pisał już przed wojną Marcel Mauss25. Prezent Pałacu był znakiem nieustannej obecności obdarowującego, „słupem granicznym”, uświadamiającym światu zasięg jego kontrolującego oka. Czy postkolonialne państwo może sobie pozwolić na pozostawienie na swym terytorium symbolu władzy agresora? Pałac był znakiem dominacji, charakterystycznym nie tylko dla ZSRR, ale dla państwa nowoczesnego jako takiego. „Czytelny i przezroczysty" dla władzy i społeczeństwa, umiejscowiony został w perspektywie obiektywnej dominacji nad miastem26. W dyskursie postkolonialnym Pałac jest więc postrzegany jako „świadectwo inkorporacji kraju do radzieckiej strefy wpływów czy «ostemplowanie» przestrzeni między zachodnią rubieżą ZSRR a linią żelaznej kurtyny, przeobrażające Polskę w prowincję świata demokracji ludowej”27. Zdaniem Jakuba Sadowskiego jest to jednak „interpretacja z zewnątrz" owego systemu, nieuwzględnia- jąca perspektywy odbiorcy owego totalitarnego przekazu, dla którego była to 

http://www.rp.pl/arty-kul/511805.html
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raczej „wizualna metonimia wspólnoty, na której dokonuje się działanie dźwigni ontologicznej, wspólnoty w pełni autonomicznej, organizowanej przez własną homogeniczną i totalitarną mitologię oraz jej symboliczne reprezentacje”28.

28 Ibidem.
29 List prezydenta RP Bolesława Bieruta do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Józefa 
Stalina, „Architektura" 1952, nr 7-8, s. 165.30 Niepotrzebny ideologicznie - w sensie funkcjonalnym - Pałac wrósł w naszą przestrzeń znakomicie, zob: L. lsakiewicz, Pałac? - Ma się dobrze!, „Renowacje i zabytki" 2005, nr 3, s. 49-54.31 Zob. również list Andrzeja Wajdy do „Gazety Wyborczej" z 9 V 2008 r.: A. Wajda, Świąty
nia Józefa Stalina czy zabytek sowieckiej architektury z lat 50.?, [on-line] http://www.skys- crapercity.com/showthread.php?p=20390438, odczyt: 10 X 2011.32 Minister Radosław Sikorski nawet po wpisaniu PKiN na listę zabytków głosił potrzebę jego zburzenia, zob.: Sikorski: Zburzmy Pałac Kultury i posadźmy tam trawkę, [on-line:] http://wiadomości, gazeta. pl/Wiadomosci/1,80708,7240116, Sikorski_Zburzmy_Palac_ Kultury_i_posadzmy_tam_trawke.html, odczyt: 10 VI 2011.

W swoim liście do Stalina, Bolesław Bierut pisał, że Pałacbędzie po wsze czasy pomnikiem braterskiej troski o inne narody (...), będzie symbolem niewzruszonej i scementowanej po wieki przyjaźni międz narodem polskim i narodami Związku Radzieckiego, będzie pomnikiem wielkiej epoki stalinowskiej i jej nieprzebranych sił, i jej niezwyciężonych idei29.Będący niegdyś symbolem nierozerwalnego sojuszu z narodami radzieckimi, ów „stalinowski, drogi podarunek” (Ferency Pakozdy, Pałac Kultury i Nauki) pozostał po ich rozstaniu osierocony i nieswojo niepotrzebny30. Skoro PKiN - jak głosił poeta - miał być „wieczny jak przyjaźń polsko-radziecka", to czy po jej rozerwaniu istnienie owego pomnika ma jeszcze rację bytu?Proponowano więc zasłonić Pałac innymi budynkami (architekci Bartłomiej Biełyszew i Andrzej Skopiński)31, a nawet go zburzyć32. Tego typu głosy wywoływały jednak sprzeciw. Jeden z młodych warszawskich artystów, Bartosz Lukasiewicz, zaproponował w 2009 r. grafikę Prezentów się nie oddaje!, drwiąc z dociekań o wpływie Pałacu na narodową tożsamość i bagatelizując - a więc i oswajając - mroczną genezę zabytku. Pałac stał się w tym przypadku nie tyle „wartościowy mimo swej historii", co właśnie dzięki niej.Warto w tym miejscu zastanowić się nad rolą upadku ZSRR w recepcji Pałacu wśród polskiego społeczeństwa. Powołując się na przywoływane już badania opinii publicznej, możemy wyróżnić, czysto teoretycznie, dwa etapy postrzegania PKiN przez Polaków: negatywny - związany z jednoznacznym odrzuceniem go u progu suwerenności, oraz etap oswajania go obecnie. Pałac obrósł w dodatkowe sensy, został przyswojony przez nowy system i stał się jego częścią. Warto zaryzykować stwierdzenie, że nie tylko koniec PRL i systemu socjalistycznego w Polsce, ale przemiany w całym regionie wytworzyły w Polsce klimat nieod

http://www.skys-crapercity.com/showthread.php?p=20390438
http://wiadomo%25c5%259bci


Pałac Kultury i Nauki w semiosferze Warszawy dwadzieścia lat po upadku ZSRR 369
wołalnego pożegnania z przeszłością. Tylko to umożliwiło nowe, pozbawione resentymentów spojrzenie na owo stalinowskie kukułcze jajo w sercu stolicy. Możemy dziś postrzegać Pałac nie jako znak uległości, a jako pamiątkę po niej - ku przestrodze. Poczucie bezpieczeństwa związane ze zniknięciem wielkiego sąsiąda i pojawieniem się wokół nas wspólnoty wielu suwerennych narodów pozwoliło przejść szybko od postrzegania Pałacu w kategoriach kolonialnego zagrożenia do postkolonialnego - stopniowego - oswajania go.Chociaż Pałac był bezsprzecznie w swej genezie tworem po Baumanowsku nowoczesnym - odpowiadając walce o władzę i dominację - to obecnie funkcjonuje on w czasie ponowoczesnym, obrastając w zupełnie nowe sensy i stając się znakiem relatywnym. Budynek ten na zawsze pozostanie już stalinowską pamiątką, ale z biegiem czasu otrzymał nową interpretacyjną ramę - „spowszedniał”, utraciwszy nimb narzuconej grozy. Strach boi się śmiechu - groźbę pałacu oswoiły żarty i potoczne określenia33, mistyczną tajemnicę wyparła turystyczna ciekawość34. Może jest to znakiem coraz bardziej skutecznego leczenia się z traumy kolonializmu, którą zarzuciła Polakom Ewa Thompson? Może to początek porzucania poddańczych resentymentów? Czas ten, owe symboliczne 20 lat, był potrzebny dla oswojenia traumatycznej przeszłości narodu, ale i dla stworzenia nowego, materialnego kontekstu przestrzennego: PKiN zmalał, gdy wyrosły wokół niego wieżowce „ściany zachodniej”. Wielkie przestrzenie nieosiągalnego niegdyś Pałacu stały się oswojonym miejscem35.

33 „Nazwy potoczne oswajają miejsca nazwane odgórnie” - twierdzi Madurowicz, zob.: M. Madurowicz, op. cit., s. 129,199.34 Również ciekawość badawcza; o egzotyce pozostającej w zasięgu ręki pisze: Z. Bene- dyktowicz, op. cit., s. 17.35 Jak stwierdza Yi-Fu Tuan, „to, co na początku jest przestrzenią, staje się miejscem w miarę poznawania i nadawania wartości", Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Mora- wińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987, s. 16, Biblioteka Myśli Współczesnej.36 F. Pakozdy, Pałac Kultury i Nauki, cyt. za: Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 21.

PKiN jako symbol nowego/starego systemu
Jeszcze w koło gruzy i zwaliska, jeszcze stopą o przeszłość potrącasz36.PKiN w momencie powstawania był symbolem „nowego systemu”, odcięcia się od tradycji kapitalistycznej Warszawy. Obecnie jego znaczenie obrócone zostało w znak „starego" - przebrzmiałego już systemu. Na trwałe jest więc już wpisana w tę przestrzeń opozycja stare-nowe, przeszłość-przyszłość oraz pa
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mięć-zapomnienie. Za pomocą tych kategorii opisywano ideę wzniesienia Pałacu, to do nich wracają dziś zwolennicy jego wyburzenia.Wertykalny charakter pałacu „kłującego niebo" był nie tylko elementem jego ideologizacji, ale i sakralizacją nowej przestrzeni. Jak stwierdził Zbigniew Benedyktowicz, PKiN można odczytywać jako przejaw „struktur sacrum w świecie, który sam przedstawia siebie i stanowczo, jako profanum"37. Pałac można więc postrzegać jako współczesną, ateistyczną wieżę Babel: wyzwanie rzucone niebu-sacrum lub też jako samo sacrum - drzewo świata podtrzymującego nieboskłon (stanowiący gwarant porządku i istnienia) oraz łączącego dwie rzeczywistości38.

37 Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 18.30 Dogłębnej analizy PKiN z wykorzystaniem fenomenologicznych narzędzi Eliadowskiej koncepcji sacrum (sacrum-profanum, środek świata-Am mundi, góra i wertykalizm itp.) oraz kategorii R. Otto (mysterium tremendum, fascinans) dokonał Zbigniew Benedyktowicz, zob.: Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 16-32.39 R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007; M. Kula, Religiopodobny komu
nizm, Kraków 2003.40 Spotykamy przykłady kratofanicznej poezji na temat Pałacu: „Już rosną w górę potężne mury: dźwiga się z posad Pałac Kultury!" pisał Roman Pisarski [Rośnie w Warszawie Pałac 
Kultury).11 E. H a rd t, Budowa Pałacu Kultury i Nauki - historia, technologia, wydarzenia, „Renowacje i zabytki" 2005, nr 3, s. 40.

0 religijnym charakterze komunizmu napisano już wiele39. Deklaratywnie antyreligijny system ten stworzył własny panteon bóstw i świętych, obrastał w irracjonalne zwyczaje i obrzędy, wyznawał dogmatyczne przywiązanie do określonych ksiąg i ich jedynie słusznej egzegezy. Podobnie jak różne religie, komunizm również burzył świątynie poprzednich wyznań, by na ich miejscu wybudować własne. W tym kontekście wyrastający z gruzów kapitalistycznego miasta ateistyczny kościół, łączący niebo z ziemią, odrywać miał wzrok od przyziemności. Jego przepych i potęga40 wynagrodzić miały ponoszone trudy i wyrzeczenia nadzieją złotego wieku powszechnej sprawiedliwości i szczęścia. Kamienny, zwężający się ku górze, z posągami w niszach, orientowany (z trybuną ustawioną na wschodzie) - nawet formalnie Pałac przywodził na myśl architekturę kościołów. Choć wybudowany „dla ludu" („Żeby na książki kładli tu palce synowie fabryk i dzieci chłopów” - głosił wiersz Grzegorza Timofieje- wa, Na budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie), nie był dla niego w pełni dostępny: gość czuł się nieswojo w owym labiryncie korytarzy i 3 288 pomieszczeń41, pośród wspaniałości detali, z jakimi nikt nie spotykał się na codzień. Swoisty cud wzniesienia PKiN w błyskawicznym tempie trzech lat (skojarzenia z biblijną deklaracją odbudowy Świątyni w trzy dni - J 2,19) i podkreślanie ofiary radzieckich robotników - nawet ofiary krwi - tworzyło mit założycielski tego gmachu.
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„Wysoki do nieba ikonostas Pałacu" (określenie Konwickiego z Małej apo

kalipsy) wywoływał u odwiedzających go religijną bojaźń - ludzie zdejmowali czapki, niektórzy klękali42.

42 Liczne świadectwa personifikowania Pałacu i sakralizowania go analizuje Z. Benedyk- towicz, op. cit., s. 16-32.43 M. T u 11 i, op. cit., s. 14.44 Cyt. za: Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 26.45 Zob.: M. Eliade, Święta przestrzeń a sakralzacja świata, [w:J idem, Sacrum a profanum. 
O istocie sfery religijnej, tłum. B. Baran, Warszawa 2008, s. 17-68. „Otóż drzwi, które są niejako przegubem między przestrzenią człowieka a wszystkim, co znajduje się na zewnątrz, znoszą rozdział między wnętrzem i zewnętrznością”, G. Simmel, Most i drzwi. Wybór ese
jów, tłum. M. Łukasiewicz, przedm. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 2006, s. 251, 
Ludzie i Rzeczy.46 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów 
racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993, passim.47 Za: M. Madurowicz, op. cit., s. 196.4B A. Wa j d a, op. cit.

Wchodząc do środka każdy murarz, maszynista czy odlewnik zdejmował z głowy czapkę w jodełkę i gniótł ją w rękach, roglądając się ze zdumieniem po ścianach i sufitach, i cofał się ku wyjściu, zajrzawszy przypadkiem w lustro w złotych ramach43.Owo wrażenie religijnej trwogi było świadomie wyreżyserowane przez twórców Pałacu. Jak czytamy w artykule specjalistycznym Jana Minorskiego O pro
jekcie szkicowym PKiN w Warszawie:Zbliżanie się gwarnej masy obywateli mających wejść do gmachu Pałacu Kultury i Nauki wymaga demokratycznej otwartości form, jego partii wejściowych, czemu zadośćuczynić mogą portyki i portale, w swej artystycznej wymowie wprowadzające wchodzących w podniosły nastrój przeczuwania tych ważnych i treściowych przeżyć, które oczekują ich wewnątrz44.Deklaratywnie przeciwni religii jako „opium dla mas", architekci nowego systemu odczuwali wrażliwość strategicznego znaczenia bramy jako ontologicz- nego styku granicy świętego z codziennym45. Mysterium tremendum i mysterium 
fascinans Rudolfa Otto46 w pełni zrealizowało się w Pałacu, ale w dużej mierze w sposób wyreżyserowany i świadomy.Upadek budowniczych PKiN nie zakończył procesu sakralizowania go, ale zmienił nadawcę owego przesłania. Obecnie, 20 lat po upadku ZSRR, zjawisko to dostrzegalne jest w dyskursach niechętnych Pałacowi. To kościół, jaki postawiła nam Moskwa-Trzeci Rzym - twierdzi Czesław Bielecki47. Wtóruje mu Andrzej Wajda, mówiąc o świątyni Stalina, która stanęła na miejscu przynależnym raczej Świątyni Opatrzności Bożej48. W tego typu wypowiedziach nadal dostrzegamy odczuwanie mysterium tremendum, przakonanie o ontologicznej obecności złego oblicza sacrum w materii pomnika.
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Nowy światopogląd nie może zaakceptować pozostawienia symbolu poprzedniego panowania - gdyż symbol jest znakiem obecności. 0 ile jednak w krótkich momentach przełomowych gwałtowne obalanie pomników i zmiany w miejskiej toponimii są przynależne euforii tłumu, to po tak długim czasie, jaki minął od zmiany systemu w 1989 r., wypieranie śladów obecności niechcianej przeszłości charakteryzuje już jedynie zinteletualizowany dyskurs jednostek.„Pałac Kultury stanowi ważny element - może niespójnej i rozproszonej, czasami zakrytej czy (wstydliwie?) skrywanej - wyobraźni zbiorowej ostatnich dziesięcioleci"49, stwierdził Benedyktowicz. Czy sam fakt obecności Pałacu w świadomości społecznej jest dla niego dostatecznym usprawiedliwieniem? Pojawiają się głosy, że jest to znak tożsamości, ale tożsamości ofiary - dziwną i chorą więzią przywiązanej do swego napastnika. Czesław Bielecki, gorliwy przeciwnik obecności Pałacu w obecnym kontekście przestrzennym Warszawy, twierdzi:Świadomość jednakże zdaje się czymś głębszym i bardziej doniosłym niż wiedza faktyczna. W świadomości mieszkańców jest więzienie na Rakowickiej i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego; nie każdą rzecz, która jest w świadomości, warto kontynuować50.Fakt tak wysokiej akceptacji Pałacu przez Polaków może być odczytywany jako porażka narodu, który pozwala na kontynuowanie wrogiej ideologizacji własnej pamięci. Przestrzeń miasta totalitarnego była czytelnym komunikatem, wysłanym społeczeństwu przez twórców ideologii. Mimo zmiany polityczno- -społecznego kontekstu, nadal część społeczeństwa głęboko odczuwa symboliczną przemoc Pałacu.Tym należy wyjaśnić powracające propozycje odwrócenia tendencji oswajania obecności „kamiennego kwiatu na klombie miasta" (Roman Pisarski, Roś

nie w Warszawie Pałac Kultury). Są to idee dwojakiego rodzaju. Z jednej strony obserwujemy pomysły mechanicystycznej „naprawy” świadomości społecznej - poprzez np. wyburzenie Pałacu lub zasłonięcie go innymi budynkami. Widać tu przekonanie o bezpośrednim i automatycznym wpływie przestrzeni na świadomość zamieszkujących ją grup i jednostek. Innego rodzaju są natomiast koncepcje „uleczania” społecznej świadomości - procesu trudniejszego, gdyż wymagającego współdziałania zbiorowej tożsamości w kreowaniu odbioru Pałacu. Tak można określić wszelkie koncepcje włączające PKiN w proces świadomego projektowania konsekwentnej polityki historycznej. Po wpisaniu w 2007 r. Pałacu na listę zabytków, pomysły wyburzenia wieżowca zastąpiły koncepcje wykorzystania go na monumentalne Muzeum Pamięci Komunizmu 
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„SocLand", projektu Czesława Bieleckiego51. Idea ta była próbą zamknięcia Pałacu w kontekście poprzedniej epoki, próbą oczyszczenia go z nowych znaczeń, jakie otrzymał w ciągu ostatnich 20 lat.

51 Zob.: www.socland.pl, odczyt: 10 VI 2011.52 C. Bielecki, op. cit., s. 115.53 K. Nawratek, Wajda - kandydat na Wielkiego Urbanistę, [on-line:] http://www.kryty- kapolityczna.pl/Naszym-zdaniem/Nawratek-Wajda-Kandydat-na-Wielkiego-Urbaniste/ menu-id-34.html, odczyt: 10 VI 2011.5,1 Zob.: E. H a rd t, op. cit., s. 47-48.

„W grze w zapamiętywanie dokonujemy reinterpretacji historii" pisał w swej słynnej Grze w miasto Bielecki52. Czy jednak takie odgórne kształtowanie tożsamości nie jest kolejnym niebezpiecznym eksperymentem na zbiorowej pamięci? Czym jest dziś polityka historyczna realizowana za pomocą architektury? Uznanie Pałacu za zabytek - nie tyle wpisanie go na listę zabytków, co przyznanie mu takiego statusu w oczach mieszkańców stolicy - nie oznacza zwycięstwa indoktrynacji dokonanej na polskiej świadomości. Wszak społeczeństwo pozostawiło ów obiekt ze zmienionymi sensami. Pałac stał się już elementem semiosfery Warszawy - nowej stolicy, nowego, niezależnego państwa. Krzysztof Nawratek przekonuje:jeśli udało się - co samo w sobie jest niezwykle optymistyczne - nadać Pałacowi znaczenie ironiczne i poprzez ten symbol z dystansem patrzeć na samych siebie, to próba powtórzenia autorytarnego gestu jest zatrważającym przykładem pogardy wobec wspólnoty53.Epoka chruszczowowska skrupulatnie wymusiła starcie imienia Stalina z detalu zdobiącego Pałac (księga trzymana przez robotnika w jednej z nisz). Nasza epoka pozostawiła Lenina, Marksa i Engelsa54. Przywiązanie do najdrobniejszych elementów pejzażu semiotycznego miasta jako do znaków ontolo- gicznej obecności wyrażanej nimi idei było chrakterystyczne dla poprzedniej epoki. Dziś najczęściej przydaje się im zdegradowany charakter turystycznej anegdoty. Być może nic nie uderza w socjalistyczną utopię bardziej niż t-shirty z Che Guevarą lub Leninem. Jeśli tak jest, może doświadczamy obecnie końca pułapki „wielkich narracji".Dodatkową trudność w odczytywaniu miejsca PKiN w zbiorowej pamięci jest jego obecność w mieście takim jak Warszawa. Zmiany dotyczą przestrzeni każdego miasta, ale nie naruszają one jego tożsamości, jeśli mają zasięg ograniczony, albo gdy następują stopniowo. Warszawę spotkało jednak zniszczenie doszczętne i zmiany rewolucyjne, po których pozostała ona z jednej strony jedynie przestrzenią pamięci, z drugiej zaś strony - potencjału. O trudnym relacjach tego miasta z problemami pamięci pisał Madurowicz w swej pracy Miej
ska przestrzeń tożsamości Warszawy:

http://www.socland.pl
http://www.kryty-kapolityczna.pl/Naszym-zdaniem/Nawratek-Wajda-Kandydat-na-Wielkiego-Urbaniste/
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wyznacznikiem trwałości przestrzeni tożsamości Warszawy musi być zmienność, pojmowana, z jednej strony, jako dynamika, z drugiej zaś - jak nie-stałość (...) obserwuje się tożsamość wielu Warszaw (następujących po sobie albo równoczesnych), jak również wzajemne oddziaływanie miejsc - potęgowanie i neutralizację55.

55 M. Madurowicz, op. cit., s. 202.
56 Ibidem, s. 130.57 Dlatego tak „warszawski" jest projekt rewitalizacji ul. Chłodnej - z (nie)odtworzoną słynną kładką getta. Zob. J. Majewski Chłodna będzie jak nowa, ale w starym klimacie, „Gazeta Wyborcza" (dodatek warszawski) 2009, 23 XII, [on-line] http://warszawa.gazeta.pl/warsza wa/1,95194,7393473,Chlodna_bedzie_jak_nowa_ale_w_starym_klimacie.html, odczyt: 10 X 2011.

Relacje warszawskiej przestrzeni z pamięcią jej materialnej tkanki są nietypowe dla miasta, które z założenia jest strukturą długiego trwania w ujęciu braudelowskim. Tutaj mamy do czynienia z miastem niekumulującym znaczeń, a wciąż na nowo kreującym swą tożsamość. Już przed wojną była Warszawa pozbawiona silnie organizującej mitologii przeszłości, gdyż obrano ją za stolicę dopiero w czasach nowoczesnych. Drastyczne wyburzenie materialnej tkanki Warszawy w czasie II wojny światowej sprawiło, że omawiany Pałac za swe tło ma miasto de facto kilkudziesięcioletnie. Metryka Pałacu Kultury i Nauki jest równa katedrze św. Jana.Warszawa jest miastem nie tyle odbudowanym, co raczej zbudowanym od zera - na popiołach. To miasto-feniks, pozbawione przeszłości przestrzennej (makieta historycznej przeszłości na starówce), ale i przeszłości antropologicznej (mieszkańcy w dużej mierze przybyli po wojnie). Choć nie ma historii w jej materialnej tkance, to właśnie Warszawa tak rozpaczliwie pragnie być miastem pamięci56. Tu na każdym kroku przechodzień spotyka „miejsca uświęcone męczeńską krwią Polaków", które są jednak nie materialnymi miejscami, a jedynie (aż?) pamięcią o nich57. Palimpsest miasta pozwala na odczytywanie jego nieistniejących już tekstów: samotne kamienice wskazują swą fasadą na przyklejone niegdyś do nich sąsiadki, o przeszłości mówią ślady po kulach, zejścia do kanałów, miejsca po murach getta...Przeszłością mityczną pozostaje Warszawa przedwojenna, ale pojawia się oto i przeszłość namacalna - nie tylko wyobrażeniowa, ale i faktycznie obecna w tkance miejskiej, do dziś tworząca semiosferę miasta - przeszłość PRL-u. PKiN nie jest już domimantą, ale śladem przeszłości przenikającym spod współczesnej tkanki miasta - owych c/uasi-manhattanowskich wież. Jest znakiem rzeczywistości, której już nie ma, ale o której dzięki Pałacowi nie zapomnimy. Czy można to młode, ale tak pragnące historii miasto pozbawić jego nowej, mrocznej i tajemniczej legendy?
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The Palace of Culture and Science in Warsaw's semiosphere20 years after the collapse of the USSR
From the very beginning, there were three ideas connected with the Palace of Culture and Science in Warsaw: it should be the most characteristic landmark of the capital city, a symbol of socialism and a "gift" binding friendship between Poland and the USSR. The chapter tries to answer how these statements function nowadays, in the new sociological and political context. The building should have been "everlasting as a Polish-Soviet friendship" - if so, should it not have disappeared when the Soviet Union did? However, we assume that the collapse of the USSR triggered the process of gradual refusal of colonial resentments in Poland. The process enabled Poles to tame "Stalin’s church” and include it in their capital’s semiosphere.
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