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WPROWADZENIE

S³ownik terminologiczny sztuk piêknych definiuje rekonstrukcjê jako „uzupe³nianie rozleg³ych ubytków w kompozycji obiektu lub ca³kowite odtwarzanie
zaginionego czy zniszczonego orygina³u na podstawie istniej¹cej dokumentacji
albo analogii stylowych i formalnych (Kubalska-Sulkiewicz i in. 1997). Opieraj¹c siê na powy¿szej definicji, mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe typy rekonstrukcji architektonicznej: 1) ze wzglêdu na zakres przeprowadzonych prac
(rekonstrukcja czêœciowa lub ca³kowita), 2) ze wzglêdu na kryterium materia³owe stanowi¹ce podstawê do podjêcia prac (rekonstrukcja autentyczna,
stylowa lub formalna). O ile uzasadnione wydaje siê podejmowanie dzia³añ
czêœciowego odtworzenia obiektu in situ w celu zachowania go w dobrym stanie
dla nastêpnych pokoleñ, a w wyj¹tkowych sytuacjach nawet kompleksowego
zrekonstruowania obiektu, który chocia¿by uleg³ zniszczeniu podczas dzia³añ
wojennych (np. Stary Most w Mostarze czy Zamek Królewski w Warszawie) –
choæ i w tym przypadku pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci natury egzystencjonalnej – to œwiadome kreowanie czêœciowo lub ca³kowicie zrekonstruowanych zespo³ów architektonicznych w miejscach ró¿nych od naturalnego posadowienia
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orygina³u nie tylko szokuje, ale jest rodzajem swoistego fenomenu kulturowego.
Celem artyku³u jest analiza w³aœnie takich (re)konstrukcji zespo³ów architektonicznych w ujêciu historycznym. Próba analizy zjawiska (re)konstrukcji architektonicznej powinna przybli¿yæ zrozumienie pewnych procesów, które zachodz¹c w sferze kultury, pojawiaj¹ siê równoczeœnie w turystyce i to nie tylko
kulturowej (Isañski 2004; Nieszczerzewska 2004).
WILLA HADRIANA

Najstarszy przyk³ad kompozycji przestrzennej stanowi¹cej jedn¹ z odmian
(re)konstrukcji zespo³ów architektonicznych odnaleŸæ mo¿na ju¿ w architekturze staro¿ytnego Rzymu. W II w. cesarz Hadrian (117–138 r.), zami³owany
podró¿nik, znawca i wielbiciel kultury staro¿ytnej Grecji w celu utrwalenia
wspomnieñ ze swych podró¿y zleca wybudowanie potê¿nej rezydencji typu villa
suburbana (117–127 r.1) na zboczach wzgórz Tiburtini, oko³o 30 km na wschód
od Rzymu. Willa Hadriana nie by³a wolno stoj¹cym domem otoczonym gigantycznym ogrodem2, ale precyzyjnie przemyœlanym kompleksem budowli, takich
jak œwi¹tynie, pa³ace, teatry, termy, biblioteki, portyki, stadiony, baseny czy te¿
place miejskie, prezentuj¹ce w ramach jednego za³o¿enia architektonicznego
bogactwo, ró¿norodnoœæ i piêkno architektury antyku w ca³ej jego rozci¹g³oœci
chronologicznej i przestrzennej. Cesarz pragn¹³ odtworzyæ w swej posiad³oœci
atmosferê miejsc, które zna³ z autopsji. Sam dokona³ wyboru obiektów, które
mia³y znaleŸæ siê w jego willi (Raffaëlli i in. 1995). Przy realizacji tego
oryginalnego pomys³u zastosowano ró¿ne – w odczuciu wspó³czesnego odbiorcy czasami wrêcz kontrowersyjne – rozwi¹zania techniczne: 1) w celu zintensyfikowania doznania autentycznoœci miejsca: a) dokonano translokacji kilku
autentycznych fragmentów, a czasami nawet ca³ych obiektów rzeŸbiarskich;
przyk³adem doskonale ilustruj¹cym takie postêpowanie jest chocia¿by fakt
pozyskania i przeniesienia pos¹gów kariatyd z ateñskiego Erechtejonu w celu
usytuowania ich przy zbiorniku wodnym zwanym Canopeum; b) zastosowano
zasadê zale¿noœci wymiarów rekonstruowanych fragmentów od autentycznych
1

Niektórzy autorzy podaj¹, ¿e pomys³ budowy willi o tak oryginalnej strukturze powsta³ po
podró¿y cesarza Hadriana do Grecji i Egiptu zakoñczonej w 125 r. n.e. Te same Ÿród³a przesuwaj¹
okres budowy obiektu na lata 118–134 r. n.e. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Willa_Hadriana).
2
Brak zachowanych Ÿróde³ okreœlaj¹cych rzeczywist¹ powierzchniê zajmowan¹ przez
rezydencjê, st¹d te¿ istnieje wiele opinii wœród badaczy co do jej faktycznych rozmiarów. Willa
Hadriana by³a niew¹tpliwie najwiêksz¹ wiejsk¹ rezydencj¹ okresu staro¿ytnoœci, a jej powierzchnia
wynosi³a od 80 do 300 ha. Zachowane ruiny willi rozlokowane s¹ na obszarze oko³o 56 ha
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Willa_Hadriana).
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u¿ytych do realizacji poszczególnych obiektów; c) kierowano siê zasad¹ koherentnoœci przy wyborze materia³u potrzebnego do budowy obiektów
architektonicznych zespalaj¹cych autentyczne z odtworzonymi fragmentami,
jak i do realizacji ca³kowitych rekonstrukcji; warto zaznaczyæ, i¿ rodzaj materia³u u¿ytego do dekoracji willi mia³ du¿e znaczenie, kolor budulca bowiem
stanowi³ wyró¿nik przeznaczenia poszczególnych pomieszczeñ; d) wprowadzono zasadê kompatybilnoœci wymiarów obiektów architektonicznych bezpoœrednio ze sob¹ s¹siaduj¹cych, rezygnuj¹c tym samym czasami z okazji zaprezentowania naturalnych rozmiarów obiektów; 2) w celu osi¹gniêcia maksimum
prze¿yæ estetycznych w trakcie wêdrówek po willi stworzono logiczny i spójny
ideowo kompleks budowli3, które imituj¹c ró¿nego typu obiekty kultury antycznej powsta³e w krajach basenu Morza Œródziemnego, mia³y za zadanie prezentowaæ w skondensowanej formie najwiêksze osi¹gniêcia kultury ówczesnego
œwiata; 3) w celu uczynienia transparentnej dla goœcia koncepcji autora tego na
wskroœ oryginalnego zespo³u architektonicznego, a zarazem dla przywo³ywania
w³aœciwych skojarzeñ ze zjawiskiem, wydarzeniem, miejscem, obiektem czy te¿
artefaktem kultury, cesarz Hadrian nada³ niektórym obiektom i miejscom swej
posiad³oœci nazwy takie, jak: Stoá Pojkile, Akadémeia, Canopeum, Serapeum
itd4. Poszczególne obiekty pe³ni³y funkcje desygnatów kultury, nie edukowa³y,
inspirowa³y jedynie do zadumy nad przesz³oœci¹, geniuszem mistrzów minionych epok. By³y jedynie przedmiotem wysublimowanej kontemplacji goœci
i samego cesarza-erudyty.
Stoá Pojkile (Pstry Portyk) nawi¹zywa³a do wspania³ego portyku ateñskiej
Agory, architektonicznego dzie³a Kimona z ok. 450 r. p.n.e., ozdobionego
malowid³ami Polignota, Mikona i Panajnosa, przedstawiaj¹cymi wielkie czyny
Ateñczyków od legendarnej walki z Amazonkami a¿ po historyczn¹ bitwê
Greków z Persami pod Maratonem (490 r. p.n.e.), a bêd¹cego zarazem siedzib¹
3

Na podstawie przeprowadzonych wykopalisk archeologicznych trudno ustaliæ faktyczny
wygl¹d willi, najprawdopodobniej rezydencjê tworzy³y trzy po³¹czone ze sob¹ kompleksy budowli
przeznaczonych dla: a) cesarza, jego rodziny i goœci, b) wy¿szych urzêdników pañstwowych,
c) ¿o³nierzy, s³u¿by i niewolników.
4
Znaczna czêœæ stosowanych obecnie nazw poszczególnych obiektów rezydencji zosta³a
wprowadzona przez archeologów. Pierwsze wykopaliska archeologiczne na terenie willi podjête
przez architekta i antykwariusza Pirro Ligorio w po³owie XVI w. na zlecenie kardyna³a Ferrary
i gubernatora Tivoli Hipolita II d’Este, zosta³y opisane w trzech ksiêgach zwanych Kodami. Owe
ksiêgi sta³y siê jednym z najwa¿niejszych tekstów antykwarycznych renesansu, rozs³awi³y willê,
nale¿a³y do podstawowego zestawu lektur europejskiej arystokracji przez kilka kolejnych wieków.
Dziêki nim Willa Hadriana sta³a siê obowi¹zkowym punktem s³ynnych grand tour, tj. podró¿y
arystokratów po Europie. Kolejne prace archeologiczne rozpoczêto pod koniec XIX wieku i nadal
s¹ kontynuowane.
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szko³y filozoficznej Zenona, okreœlanej od jej nazwy szko³¹ stoick¹ (Piszczek
1983). Akadémeia (Akademia) zaœ przywodzi³a na myœl platanowy gaj rosn¹cy
nad rzek¹ Kefisos, po³o¿ony na pó³nocny zachód od Aten, poœwiêcony herosowi
Akademosowi, w którym Platon za³o¿y³ stworzon¹ przez siebie szko³ê filozoficzn¹ (ok. 387 r. p.n.e.), zwan¹ póŸniej od swej lokalizacji Akademi¹
Platoñsk¹ (Piszczek 1983). Serapeum, czyli Œwi¹tynia Serapisa, mia³ byæ natomiast kojarzony z Serapejonem z egipskiej dzielnicy Rakotis w Aleksandrii,
budowl¹ rozpoznawan¹ w Egipcie ze wzglêdu na umieszczon¹ przy niej
bibliotekê mniejsz¹, oddzia³ Biblioteki Aleksandryjskiej za³o¿onej przez Ptolemeusza I Sotera (IV–III w. p.n.e.), który nie tylko nie uleg³ zniszczeniu –
w przeciwieñstwie do Bruchejonu, tj. g³ównej siedziby Biblioteki Aleksandryjskiej – ani w czasie oblê¿enia, ani te¿ zdobywania miasta przez Cezara, ale
zdo³a³ zachowaæ miano najs³ynniejszej biblioteki œwiata antycznego dziêki stale
rozbudowywanym zbiorom bibliotecznym w póŸniejszym okresie. Warto chocia¿by wspomnieæ, i¿ po zdobyciu Pergamonu Antoniusz ofiarowa³ Kleopatrze
zbiory tamtejszej biblioteki w liczbie 200 000 zwojów jako swoist¹ rekompensatê za zniszczenie Bruchejonu (Piszczek 1983). Willa Hadriana najprawdopodobniej oferowa³a przybyszowi pe³ne spektrum analogicznych rozrywek
intelektualnych, tj. podró¿y w œwiat minionej kultury.
Willa tyburtyñska by³a prywatn¹, letni¹ rezydencj¹ cesarza. Posadowiona
za miastem, w wiejskim, sztucznie „wzbogaconym” krajobrazie sta³a siê miejscem ucieczki od trudów codziennego ¿ycia do œwiata myœli5, miejscem wirtualnej podró¿y do œwiata marzeñ i wspomnieñ. Posiad³oœæ Hadriana odzwierciedla³a eklektyczny gust cesarza, zapowiada³a kierunek zmian, jakie ju¿ wkrótce
mia³y nast¹piæ w ówczesnej kulturze. Willa Hadriana w Tivoli pod Rzymem
jako œwiadomie stworzona kompilacja architektoniczno-rzeŸbiarskich rekonstrukcji sta³a siê precedensem w kulturze europejskiej. Raz zaistnia³e zjawisko
kopiowania zagoœci³o w niej bowiem ju¿ na sta³e.
Pomys³ stworzenia synkretycznej stylowo (re)konstrukcji architektonicznej
pojawia siê ponownie w kulturze Europy dopiero w II po³owie XIX wieku, kiedy
zagadnienia konserwatorskie po raz pierwszy staj¹ siê przedmiotem analiz
naukowych, a w architekturze panuje eklektyzm. W epoce rozwoju kolei
¿elaznej podró¿owanie przesta³o kojarzyæ siê z brakiem komfortu i d³ugim
trwaniem. Popularne wœród warstw zamo¿nych od koñca XVIII wieku odbywanie s³ynnej grand tour po Europie sta³o siê u schy³ku XIX wieku domen¹ nie
5
Poszczególne obiekty na terenie willi by³y po³¹czone ze sob¹ przy pomocy podziemnych
korytarzy. S³u¿y³y one s³u¿bie i niewolnikom do przemieszczania siê po rezydencji, czyni¹c ich
niejako niewidocznymi w œwiecie realnym.
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tylko tych, którzy chcieli byæ kulturowo obyci, ale równie¿ tych, którzy za
takich chcieli byæ uwa¿ani. Podró¿owanie przesta³o byæ jedynie elementem
kulturowej edukacji, lekarstwem na monotoniê i nudê dnia codziennego, sta³o
siê wyrazem nowoczesnoœci, zaczê³o nobilitowaæ. Rozwojowi XIX-wiecznej
turystyki sprzyja³a te¿ oczywiœcie dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka
i wymiana handlowa. Organizowane wówczas wystawy œwiatowe i krajowe
s³u¿y³y tak¿e jako fora dla kultury. Pragnienie zaprezentowania przybywaj¹cym
zwiedziæ pawilony wystawowe – niby przy okazji – walorów kultury narodowej
czy regionalnej przekszta³ca siê w jedno z najwa¿niejszych wyzwañ dla organizatorów wystawy. Wêdrówka po wystawie momentami przypomina³a b³yskawiczn¹ podró¿ dooko³a œwiata. Na trasie zwiedzania pojawia³y siê bowiem
panoramy miast i regionów, kopie s³ynnych rzeŸb, makiety budowli. Czasami na
terenach wystawowych œwiadomie wydzielano dodatkowe przestrzenie dla
stworzenia potê¿nej architektonicznej (re)konstrukcji pojedynczego obiektu lub
zespo³u obiektów o wymiarach prawie naturalnych, s³u¿¹cym zarazem jako
dekoracja i atrakcja turystyczna dla publicznoœci. Przy realizacji tej specyficznej
scenografii czêsto nie zwracano uwagi ani na poprawnoœæ stylistyczn¹ odtworzonego detalu architektonicznego, ani te¿ na wymiary prezentowanych obiektów. Wiêkszoœæ z nich by³a wykonywana z tanich i nietrwa³ych materia³ów,
tylko na potrzeby konkretnej wystawy, st¹d te¿ tylko nieliczne z nich przetrwa³y
do dziœ. Wydaje siê, i¿ dla zilustrowania powy¿szego problemu wystarczy
przytoczyæ jeden przyk³ad zespo³u kopii architektonicznych powsta³ych z okazji
organizacji wystawy krajowej i jeden z wystawy miêdzynarodowej.
ZAMEK VAJDAHUNYAD

Zamek Vajdahunyad, usytuowany w centrum Budapesztu a zaprojektowany
przez Ignáca Alpára na Wystawê Tysi¹clecia Wêgier (1896) jako zespó³ 108
budynków wystawowych, by³ pocz¹tkowo wykonany z tektury, z czasem jednak
po zakoñczeniu imprezy na proœbê zwiedzaj¹cych niektóre z obiektów transformowa³y w budowle murowane (1904–1906(8)). Zgodnie z sugestiami organizatorów wystawy milenijnej Alpár mia³ nadaæ tak¹ formê architektoniczn¹
pawilonom wystawowym, by przybli¿a³a ona publicznoœci nie tylko najlepsze
dzie³a wêgierskiej architektury, ale te¿ historiê Wêgier. Zamek Vajdahunyad to
kompleks zespolonych ze sob¹ budynków, bêd¹cy kompilacj¹ architektonicznych fragmentów pochodz¹cych niemal z 20 znanych wêgierskich zabytków.
Zaproponowana przez Alpára koncepcja zbudowania zamku na zadrzewionej
wyspie, nad jeziorem w centrum parku okaza³a siê genialna w swej prostocie.
Zamek bowiem to zamkniêty zespó³ budowli – czasami ró¿ni¹cych siê stylem –
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o charakterze obronnym (sto³p, baszta, most zwodzony itp.), mieszkalnym
(wie¿a mieszkalna, pa³ac itp.), kultowym (kaplica itp.) oraz gospodarczym
(kuchnia, spi¿arnia itp.). Wyró¿nikiem zamku jako budowli jest te¿ jego obronne
po³o¿enie. W kulturze europejskiej zamki wznoszono g³ównie w epoce œredniowiecza, choæ okazjonalnie pojawia³y siê te¿ w czasach nowo¿ytnych (KubalskaSulkiewicz 1997).
Decyduj¹c siê na nadanie pawilonom wystawowym charakteru zamku,
Alpár kierowa³ siê nastêpuj¹cymi argumentami: 1) zamek jako budowla obronna
doskonale eksponowa³ topograficzne walory terenu przeznaczonego pod zabudowê; 2) zamek jako zespó³ ró¿nego typu obiektów umo¿liwia³ stworzenie
spójnego kompleksu budowli o ró¿norodnym przeznaczeniu; 3) idea zamku jako
budowli zespalaj¹cej w ramach jednego uk³adu przestrzennego obiekty zbudowane w ró¿nych stylach uzasadnia³a realizacjê za³o¿enia architektonicznego
o eklektycznym charakterze; 4) zamek, bêd¹c specyficznym wyrazem kultury
doby œredniowiecza, nie tylko wskazywa³ na œredniowieczny rodowód wêgierskiej pañstwowoœci i kultury, ale mia³ te¿ za zadanie przypominaæ okres
najwiêkszej œwietnoœci w dziejach Wêgier. Zamek Vajdahunyad jest budowl¹
synkretyczn¹ stylowo, niemniej jednak œredniowieczne elementy zdecydowanie
dominuj¹ nad ca³oœci¹ za³o¿enia architektonicznego. Fakt ten potêguje zarówno
sposób rozmieszczenia poszczególnych budynków w ramach za³o¿enia zamkowego, jak i doznania wzrokowe wynoszone z punków widokowych œwiadomie
rozlokowanych w otoczeniu zamku.
„Alpár pogrupowa³ pawilony w ci¹gach historycznych – na lewo od
g³ównego wejœcia (tj. ostro³ukowo zwieñczonej bramy) wzniesiono kompleks
»romañski«, na prawo »gotycki«, a za nim w g³êbi »renesansowo-barokowy«.
[...] Wszystkie pawilony z³o¿one s¹ albo z dos³ownych cytatów z najwa¿niejszych zabytków wêgierskich, albo ze swobodnych wariacji inspirowanych
stylem okreœlonego architekta (Egert 2003)”. W kompleksie romañskim obok
kopii XIII-wiecznej kaplicy z Ják, z piêknym portalem – najlepszym zachowanym przyk³adem romañskiej rzeŸby monumentalnej z terenu Wêgier, zobaczyæ
mo¿na tak¿e kru¿ganek klasztorny i palatium. W gotyckiej zaœ czêœci architektoniczne cytaty z siedmiogrodzkich zamków, m.in. w Segesvár (obecnie
Sighiºoara w Rumunii) i Vajdahunyad (obecnie Hunedoara w Rumunii) ze
s³ynn¹ wie¿¹ Nebojsa, a w nowo¿ytnym kompleksie m.in. rzeŸbiarsko-architektoniczn¹ rekonstrukcjê renesansowego arcydzie³a, tj. kaplicy arcybiskupa
Tomása Bakócza z katedry w Esztergomie, oraz barokow¹ fasadê pa³acu
w duchu architektury wybitnego austriackiego twórcy Johanna Bernharda
Fischera von Erlacha. Zgodnie z przytoczon¹ powy¿ej definicj¹ zamek powinien
tworzyæ zamkniêty zespó³ budowli. Jednak¿e omawiana rekonstrukcja architek-

Fenomen (re)konstrukcji zespo³ów architektonicznych

165

toniczna nie spe³nia tego warunku. Brak konsekwencji w realizacji koncepcji
zamku mo¿e jednak byæ postrzegany jako œwiadomy zabieg architekta. Mocno
wyeksponowany architektoniczny interwa³ w po³udniowo-wschodnim naro¿niku
tego eklektycznego kompleksu nie pe³ni³ tylko funkcji ci¹gu komunikacyjnego,
usprawniaj¹cego bezpieczny i p³ynny ruch zwiedzaj¹cych, ale najprawdopodobniej pe³ni³ te¿ rolê symbolu przerwy w ci¹g³oœci pañstwowoœci wêgierskiej.
Analizuj¹c Zamek Vajdahunyad, niew¹tpliwie warto te¿ przyjrzeæ siê bli¿ej
jego nazwie. Wybór nazwy dla tej przedziwnej konstrukcji architektonicznej nie
by³ bowiem przypadkowy, ale podobnie jak wiele spoœród wy¿ej wymienionych
elementów mia³ ukazywaæ, a równoczeœnie gloryfikowaæ historiê Wêgier.
Nazwa „Vajdahunyad” mia³a wskrzeszaæ w umys³ach zwiedzaj¹cych rodow¹
siedzibê zas³u¿onego dla kraju rodu Hunyadich, z których wywodzi³ siê m.in.
bohater narodowy, pogromca Turków pod Belgradem w 1456 r. – János
Hunyady oraz król Maciej Korwin (1458–1490) – syn Jánosa, który uczyni³
z Wêgier europejskie mocarstwo i którego 32-letni okres panowania by³ „z³otym
wiekiem” kultury wêgierskiej. Przywo³anie nazwy miejscowoœci z terenu Transylwanii mia³o te¿ przypominaæ o przestrzennej wielkoœci pañstwa wêgierskiego
w minionych epokach, a przy okazji wskazywaæ na historyczn¹ zale¿noœæ ziem
Siedmiogrodu od Wêgier.
Zamek Vajdahunyad jest bezspornie symbolem dumy narodowej Wêgrów,
pomnikiem wêgierskiej pañstwowoœci, ale te¿ obiektem stworzonym „ku pokrzepieniu serc”. Zamek Vajdahunyad reprezentuje wariant zespo³u kopii architektonicznych, w którym rekonstrukcji architektonicznej towarzyszy rekonstrukcja
historycznych wydarzeñ. Pod wieloma wzglêdami wêdrówka po Zamku Vajdahunyad przywodzi na myœl wêdrówkê po Willi Hadriana. W obu przypadkach
dokonano bowiem rekonstrukcji œwiata, który nie jest ju¿ dostêpny fizycznie, ale
mimo to nadal funkcjonuje w sferze ducha. Obie realizacje odzwierciedla³y nie
tylko pozycjê spo³eczn¹, mo¿liwoœci finansowe, gusta swoich pomys³odawców,
ale równie¿ znaczenie i zasiêg oddzia³ywania kultury, któr¹ te zespo³y mia³y
rekonstruowaæ. Rezydencja Hadriana by³a ukierunkowana g³ównie na osobê
i najbli¿sze otoczenie cesarza, Zamek Vajdahunyad zosta³ zrealizowany na
potrzeby odbiorcy zbiorowego. St¹d te¿ pierwszy z tych obiektów mia³ jedynie
inspirowaæ do wysi³ku intelektualnego tych, którzy mieli ochotê go podj¹æ,
drugi zaœ nie móg³ poprzestaæ na zachêcie, niejako musia³ edukowaæ tak
mieszkañców Budapesztu, jak i turystów go odwiedzaj¹cych. Zamek Vajdahunyad to atrakcja turystyczna w formie architektonicznego pastiszu i strukturze
kulturowego rebusu.
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POBLE ESPANYOL

Poble Espanyol jest (re)konstrukcj¹ architektoniczn¹ o naturalnych lub
prawie naturalnych wymiarach, zbudowan¹ na wzgórzu Montjuïc w Barcelonie
z okazji organizacji Miêdzynarodowej Wystawy w 1929 r. Poble Espanyol
wykorzystuje koncepcjê osady, tj. samodzielnie funkcjonuj¹cej jednostki administracyjnej, która posiada w swych granicach zespó³ ró¿norodnych budynków
s³u¿¹cych za siedziby stosownych urzêdów. Zgodnie z zamys³em twórców
wioska mia³a przy pomocy dzie³ architektonicznych niejako zmaterializowaæ
ducha Hiszpanii, a tym samym udzielaæ przybyszowi odpowiedzi na pytanie,
czym jest „hiszpañskoœæ”. Poble Espanyol to kola¿ architektoniczny, który
dodatkowo mia³ te¿ funkcjonowaæ jako miejsce ekspozycji i produkcji wyrobów
rzemieœlniczych typowych dla Hiszpanii.
W celu zrealizowania powy¿szych za³o¿eñ budowniczowie Poble
Espanyol: architekci Ramon Reventós i Francesco Folguera, krytyk sztuki
Miquel Utrillo i malarz Xavier Nogués zwiedzili 1600 miejscowoœci, wykonali
setki zdjêæ, rysunków i notatek. Poznane z autopsji obiekty, miejsca i regiony
umo¿liwi³y im stworzenie zespo³u 117 obiektów reprezentuj¹cych wszystkie
regiony Pó³wyspu Pirenejskiego6. Obiekty zosta³y rozmieszczone w 15 dzielnicach ró¿ni¹cych siê struktur¹, konstrukcj¹ i kolorystyk¹ ulic, placów, dziedziñców i skwerów (por. Bohigas i in. 1989). Poszczególne obiekty nie s¹
kopiami architektonicznymi s³ynnych zabytków w œcis³ym tego s³owa znaczeniu. W celu spotêgowania wra¿enia autentycznoœci miejsca nosz¹ jednak
czasami ich nazwy. Genius loci osi¹gniêto te¿ przez naœladownictwo typowych
dla hiszpañskiej architektury detali, takich chocia¿by jak: zakratowane otwory
okienne przyziemia, okna z balustrad¹ s³u¿¹ce za balkon na drugiej kondygnacji,
naro¿ne b¹dŸ te¿ ci¹gn¹ce siê prawie wzd³u¿ ca³ej elewacji balkony ozdobione
¿eliwnymi balustradami, kartusze herbowe usytuowane nad g³ównym wejœciem
do kamienicy w formie arkady nad drzwiami balkonowymi pierwszego piêtra
lub w zwieñczeniu fasady, figurki Matki Boskiej z Góry Karmel umieszczane na
naro¿ach budynków lub w konchach fasad itd. Do Wioski Hiszpañskiej prowadzi brama bêd¹ca formalnostylow¹ rekonstrukcj¹ s³ynnych XI-wiecznych
murów miejskich w Ávili, miasta uto¿samianego nie tylko ze s³ynn¹ muzu³mañsk¹ twierdz¹ (VIII–XI w.), ale przede wszystkim z pielgrzymkami do miejsca
urodzenia i z³o¿enia relikwii œwiêtej Teresy, jednej z najwa¿niejszych œwiêtych
w hiszpañskim panteonie. W Poble Espanyol turysta odkryje obiekty
6
Regiony, które s¹ najlepiej reprezentowane z terenu Hiszpanii to: Aragonia (22), Katalonia
(20) oraz Stara Kastylia i León (19) (http://www.poble-espanyol.com).

Fenomen (re)konstrukcji zespo³ów architektonicznych

167

reprezentuj¹ce prawie wszystkie style architektoniczne spotykane w Hiszpanii,
tj. styl izabeliñski, estilo mudejar, estilo plateresco (np. Palacio de los Golfines
de Abajo z Cáceres) oraz estilo desornamentado, zwany te¿ stylem herreryjskim
od nazwiska swego inicjatora Juana Bautisty de Herrery (1530–1597), twórcy
Eskurialu (np. Palacio de Los Condes de San Cristóbal z Estelli). Autorzy
Wioski Hiszpañskiej œwiadomie pominêli cytaty z hiszpañskiej odmiany baroku
zwanej churrigueryzmem, gdy¿ na pocz¹tku XX wieku termin ten posiada³
pejoratywne konotacje. W Poble Espanyol przybysz zauwa¿y te¿ kilka ca³kowicie nietrafionych realizacji. Ukazanie trzech niby-zabytków z miejscowoœci
Santillana del Mar, w której administracyjnych granicach znajduj¹ siê s³ynne
jaskinie Altamiry z pozosta³oœciami malowide³ paleolitycznych, mia³o jakoby
pomagaæ przybyszowi fakt ten sobie przypomnieæ. Analogiczne, czyli trochê
pogmatwane koncepcyjnie rozwi¹zanie architektoniczne mia³o te¿ sugerowaæ
istnienie s³ynnego za³o¿enia koœcielno-klasztornego w Santiago de Compostela
oraz szlaków doñ prowadz¹cych z ró¿nych zak¹tków Hiszpanii.
Poble Espanyol to zespó³ „fikcyjnych” rekonstrukcji architektonicznych
staraj¹cych siê oddaæ istotê hiszpañskoœci, to synteza monumentalnej Hiszpanii,
to równie¿ niestety architektoniczna manifestacja nacjonalistycznych nastrojów
z czasów dyktatury Miguela Prima de Rivery (1923–1930) w Katalonii.
Poble Espanyol zdecydowanie ró¿ni siê od wspomnianych wczeœniej zespo³ów architektonicznych (re)konstrukcji. Poble Espanyol nie jest bowiem
martwym tworem przestrzennych kompozycji, ale têtni¹c¹ ¿yciem osad¹, pe³n¹
swojskich zapachów i ró¿norodnych dŸwiêków. To rodzaj atrakcji turystycznej,
która uczy poznawaæ kulturê kraju nie tylko przez rozwi¹zywanie skomplikowanych zagadek architektonicznych, ale przez doœwiadczanie atmosfery
miejsca wszystkimi zmys³ami. Wioska hiszpañska to pe³na uroku atrakcja
turystyczna, miejsce wypoczynku i mi³ego spêdzania wolnego czasu.
KOMPOZYCJA NÁDVORIE EUROPY

Idea kreowania (re)konstrukcji architektonicznych wydaje siê wci¹¿ ¿ywa
we wspó³czesnej kulturze. W latach 1999–2000 w centrum miasta Komárno
po³o¿onego na granicy s³owacko-wêgierskiej powsta³o Nádvorie Europy, tj. plac
otoczony zespo³em 45 budynków reprezentuj¹cych formy architektoniczne
i ornamentykê typowe dla architektury narodowej czy te¿ regionalnej z terenu
prawie ca³ej Europy (http://www.komarno.sk). Plac jako specyficzna forma
przestrzeni miejskiej, która mo¿e pe³niæ ró¿ne funkcje w zale¿noœci od swej
wielkoœci, po³o¿enia i oczywiœcie otaczaj¹cej j¹ zabudowy, zawsze odgrywa³
znacz¹c¹ rolê w kulturze europejskiej i co wa¿niejsze nale¿y do tych rozwi¹zañ
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architektonicznych, które s¹ desygnatami kulturowej wspólnoty i otwartoœci na
innych. S³owackie miasto Komárno na lewym brzegu i wêgierskie miasto
Komárom na prawym brzegu Dunaju tworzy³y w przesz³oœci jeden organizm
miejski. W dobie Europy bez granic stanowi¹ doskona³y przyk³ad – niestety
czêstego w Europie – zjawiska miasta granicznego o skomplikowanej historii,
miasta wielokulturowego, a z powodu z³o¿onych dziejów regionu s¹ równoczeœnie symbolem granicy miêdzy kultur¹ Europy i Azji. Te te¿ argumenty
najprawdopodobniej przekona³y ojców miasta do budowy placu w formie
(re)konstrukcji architektonicznej wyra¿aj¹cej istotê i ducha europejskiej architektury.
Kompozycja Nádvorie Europy bazuje na koncepcji w³oskiego placu o renesansowym rodowodzie. Charakterystyczne dlañ arkadowe podcienia pierzei
pó³nocnej i po³udniowej zosta³y przeszklone i zaadaptowane na cele handlowe.
Ta architektoniczna transformacja przyziemia budynków niew¹tpliwie utrudnia
natychmiastowe rozszyfrowanie architektonicznej proweniencji poszczególnych
obiektów, niemniej jednak czyni tê intelektualn¹ rozrywkê jeszcze bardziej
intryguj¹c¹. Kompozycja placu jest spójna. Pó³nocna pierzeja symbolizuje
architekturê Pó³nocnej Europy, st¹d te¿ kszta³tuje j¹ spokojny pod wzglêdem
formalnym rz¹d zespolonych ze sob¹ kamienic o charakterystycznych trójk¹tnych, trapezowatych czy te¿ dzwonowatych szczytach rodem z miast hanzeatyckich. Zharmonizowanej zabudowie pierzei pó³nocnej przeciwstawiono profuzjê
form i ornamentów architektonicznych pierzei po³udniowej. Podró¿nik odkryje
tu imitacje w³oskich kamienic z kaskadowo narastaj¹cymi arkadami, których
poszczególne elewacje dekoruje boniowanie wykonane w technice sgrafitto,
drewniane wykusze okienne przywodz¹ce na myœl secesjê bukareszteñsk¹ czy
te¿ stiukow¹ dekoracjê o motywach floralnych o wiedeñskiej lub praskiej proweniencji z okresu art nouveau. Kosmopolityczn¹ atmosferê placu dope³nia
architektura przywodz¹ca na myœl szwajcarskie pensjonaty z charakterystycznymi
a¿urowymi szczytami i balustradami drewnianych balkonów czy czesko-austriackie w duchu budynki kawiarni zdrojowych, wyró¿niaj¹ce siê piêknymi oknami
przyziemia typu porte-fenêtre.
Obiekty posadowione przy placu nie stanowi¹ cytatów architektonicznych.
Wiêkszoœæ z nich nie posiada te¿ swych nazw. Wyj¹tek od tej regu³y stanowi¹
cztery bramy wjazdowe, pe³ni¹ce funkcjê ³¹cznika pomiêdzy histori¹ i kultur¹
omawianego miasta a ca³¹ Europ¹. Bramom nadano imiona w³adców wêgierskich i austriackich zas³u¿onych dla miasta, regionu b¹dŸ te¿ kraju. St¹d te¿ s¹
to: Brama Œwiêtego Stefana – pierwszego króla Wêgier, Brama Beli IV –
prawodawcy praw miejskich dla Komárna, Brama Macieja I – najwiêkszego
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króla Wêgier, twórcy pa³acu renesansowego na terenie komárnskiego zamku,
oraz Brama Marii Teresy – prawodawcy statusu wolnego miasta dla Komárna.
Plac Europy to œwiat architektonicznej fikcji. Bajkow¹ atmosferê miejsca
potêguje kolorystyka zabudowy otaczaj¹cej plac. Nie jest jednak przypadkowa,
oddaje atmosferê placów wielu miast Europy Œrodkowej, których historia jest
równie bogata jak feria barw towarzysz¹ca ich zabudowie. Nádvorie Európy to
(re)konstrukcja architektoniczna pod wzglêdem formalnym powtarzaj¹ca koncepcjê Wioski Hiszpañskiej, pod wzglêdem ideowym zaœ wydaje siê byæ
kompilacj¹ koncepcji zastosowanych zarówno w Villa Adriana w Tivoli, jak
i w Poble Espanyol w Barcelonie.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zespo³y architektonicznych (re)konstrukcji funkcjonuj¹ w kulturze Europy
od czasów staro¿ytnych po wspó³czesne. Pocz¹tkowo by³y tylko rodzajem
kulturowej reminiscencji, z czasem transformowa³y w rodzaj dekoracji wystawowej lub aran¿acji przestrzeni miejskiej. (Re)konstrukcja zespo³ów architektonicznych to desygnat czasów synkretycznych kulturowo, to równie¿ przejaw
stale nasilaj¹cego siê zjawiska kulturowego, odzwierciedlaj¹cego proces kondensacji przemieszanej jednoczeœnie z fragmentaryzacj¹ tradycji kulturowej,
proces silnie deformuj¹cy odbiór kultury, a bêd¹cy niestety signum temporis
wspó³czesnej turystyki kulturowej.
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SUMMARY
Complexes of architectural (re)contructions created not in situ, have existed in European
culture since the ancient until present times. According to the time and place of their creation they
used diferrent types of spatial compositions such as a villa suburbana (e.g. Villa Adriana in Tivoli
near Rome), castle (e.g. Vajdahunyad Castle in Budapest), village (e.g. Poble Espanyol in Barcelona), town square (e.g. Nádvorie Európy in Komárno) etc. Firstly, they acted only as a cultural
reminiscence, later they began to be also a kind of the scenographic setting of international and national exhibitions, and finally a specific kind of tourist attraction or architectural adaptation of urban space. The complex of architectural (re)constructions is characteristic of both eclectic culture
and cultural eclecticism, it is an architectural pastiche of a structure of a cultural rebus, it is also an
image of a permanently intensifying cultural phenomenon reflecting a process of condensation
mixed simultaneously with fragmentation of the traditional culture, a phenomenon which is
unfortunately current in a contemporary cultural tourism, too.

