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Dzielnica parlamentarna
stała się nowym centrum
Berlina. Corocznie milio
ny ludzi z całego świata
zwiedzają gmach Reichstagu i inne budynki Bun
destagu. Otwarta i przyja
zna architektura okolicy
zachęca do przyjrzenia się
z bliska parlamentarnej
demokracji. Wysokie
szklane elewacje pozwala
ją zobaczyć, jak pracuje
parlament; można rzucić
okiem na posłów podczas
pracy w biurach. Bundestag oferuje również wiele
turystycznych atrakcji,
przede wszystkim zwie
dzanie szklanej kopuły na
dachu Reichstagu.
W dzielnicy parlamentar
nej pracuje ponad 700 po
słów. Wspomaga ich oko
ło 2,6 tys. pracowników
administracji Bundestagu
oraz około 5 tys. pracow
ników frakcji parlamen
tarnych i biur poselskich.

Parlament krótkich odległości
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Przemyślane koncepcje
architektoniczne umożli
wiają sprawne funkcjonowanie parlamentu.
Poszczególne budynki po
łączone są ze sobą syste
mem tuneli i przejść,
dzięki któremu posłowie
i pracownicy Bundestagu
nie muszą pokonywać du
żych odległości. Blisko
mają również do położo
nego w centrum dzielnicy
parlamentarnej gmachu
Reichstagu. W historycz
nej budowli poza salą ple
narną znajdują się też sale
posiedzeń frakcji parla
mentarnych oraz kondy
gnacja przeznaczona dla
prezydium parlamentu.
Wiele prac odbywa się w
komisjach. Biura i sekreta
riaty komisji mieszczą się
w Paul-Löbe-Haus. Cha
rakterystyczne przeszklo
ne rotundy, wewnątrz któ
rych widać sale posiedzeń
komisji, są usytuowane
przy ścianach wzdłuż bu
dynku.

Szczególnie wieczorem
imponująco prezentuje się
ogromna sala biblioteki
parlamentarnej – najwięk
szy skarb położonego
na wschodnim brzegu
Szprewy Marie-ElisabethLüders-Haus, określanego
również jako „dom wie
dzy“, gdyż mieszczące się
w nim działy administra
cji parlamentu codziennie
dostarczają posłom infor
macje. Dwie kładki dla
pieszych łączą budynki
Marie-Elisabeth-LüdersHaus i Paul-Löbe-Haus.
Obydwa gmachy stanowią część ciągu zwanego
„Wstęgą Federacji”, łączą
cego architektonicznie po
dzielone niegdyś miasto.
W zachodniej części
dzielnicy parlamentarnej
we „Wstęgę Federacji”
wkomponowuje się
Urząd Kanclerza Federal
nego i park kanclerski.
Na wschód od gmachu
Reichstagu rozciąga się
kompleks składający się

z ośmiu budynków noszą
cy nazwę Jakob-Kaiser
-Haus – dzieło pięciu ze
społów architektów. Ulo
kowano tu biura posłów i
pracowników Bundesta
gu. Znajdują się tu rów
nież biura frakcji parla
mentarnych i wiceprze
wodniczących undestagu.
Szczególnie od strony
Szprewy kompleks przy
ciąga wzrok swą przyja
zną i otwartą architekturą.
Przed jednym z zewnętrz
nych dziedzińców izrael
ski rzeźbiarz Dani Kara
van umieścił szklane
płyty, na których widnieje
dziewiętnaście podstawo
wych praw obywatelskich
– artykułów ustawy za
sadniczej. Wzrok kieruje
się tu najpierw ku dziełu
sztuki, operującemu sło
wem pisanym, a następ
nie wędruje ku wnętrzu
nowego budynku Bundestagu, ku polityce. W dziel
nicy parlamentarnej jest
wiele miejsc, gdzie sztuka
spotyka się z polityką.
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Dzieje się tak dzięki reali
zowanemu w Bundestagu
od połowy lat dziewięć
dziesiątych programowi
„sztuka w przestrzeni pu
blicznej”. Prezentowane
są dzieła twórców z Nie
miec i zza granicy. Zbiory
można podziwiać podczas
zwiedzania kompleksu
parlamentu z przewodni
kiem jak i odwiedzając
salę sztuki w Marie-Elisa
beth-Lüders-Haus.
Niniejsza broszura zawie
ra informacje na temat po
lityki i historii oraz archi
tektury i sztuki dzielnicy
parlamentarnej. Zwiedza
jącym oferuje ona zwięzłe
informacje i stanowi kom
pendium wiedzy na temat
Bundestagu dla każdego,
kto zechce zapoznać się z
jedną z najciekawszych,
najruchliwszych i najchęt
niej odwiedzanych części
Berlina.
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Dziedziniec wewnętrzny

Przebudowie gmachu Reichstagu na cele siedziby
Bundestagu przyświecała idea, by w historycznym
budynku mieścił się nowoczesny parlament.
Konsekwentnie kierował się nią brytyjski architekt,
Norman Foster, realizując swoją koncepcję.
Nowoczesny parlament w historycznym gmachu
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W zewnętrznej formie
gmachu Reichstagu, po
wstałego w latach 1884–
1894 według projektu ar
chitekta Paula Wallota,
niewiele się zmieniło.
Przebudowując wnętrze
budynku, ukryte za ma
sywną fasadą, koncentro
wano się natomiast na
stworzeniu przejrzystości
i funkcjonalności. Gmach
wyposażono też w nowoczesne systemy tech
niczne. Zaopatrzenie w
energię i inne instalacje
spełniają najwyższe wy
mogi ochrony środowiska
(zob. str. 141 i następne).
Harmonizują tu ze sobą
architektura, funkcjonal
ność i ekologia.
Przejrzystości i funkcjo
nalności służy również
wyraźny podział gmachu
na określone poziomy lub
piętra. Na kondygnacji
podziemnej i na parterze
znajduje się magazyn, za
plecze techniczne, biura
sekretariatu parlamentu,

urządzenia zaopatrzenia
w media oraz gabinet, w
którym przyjmuje lekarka
Bundestagu. Na piętrze
położonym powyżej mie
ści się wielka sala plenar
na Bundestagu, a na kolej
nym poziomie – piętro
dla publiczności. Wyżej
usytuowane jest piętro
prezydialne oraz biuro
przewodniczącego Bundestagu, jego współpra
cowników i kierownictwa
administracji parlamentu.
Następne piętro przezna
czone jest dla frakcji par
lamentarnych Bundesta
gu. Na samej górze jest
taras z kopułą.
Każde piętro posiada wła
sny indywidualny kolor
rozpoznawczy. Oznako
wane są nim drzwi i
inne dobrze widoczne po
wierzchnie. Kolory służą
orientacji i czynią przej
rzystą strukturę całego bu
dynku. Na parterze kolo
rem rozpoznawczym jest
pomarańczowy, na pozio
mie sali plenarnej – inten
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sywny niebieski. Piętro
dla publiczności utrzyma
ne jest w ciemnej zieleni,
kondygnacja prezydialna
w kolorze bordo. Poziom
frakcji parlamentarnych
oznakowano kolorem
szarym.
Również materiały bu
dowlane użyte przy prze
budowie gmachu nadają
architekturze przejrzysto
ści. Szkło, stal, beton ar
chitektoniczny i matowy
kamień w naturalnym
kolorze białym lub beżo
wym sprawiają, że gmach
– mimo swych potężnych
historycznych rozmiarów
– sprawia wrażenie lekko
ści. Widać też intensywne
kolory. Utrzymane są w
nich drewniane panele i
ściany w salach posiedzeń
oraz w kafeterii i w bistro
– w restauracji dla posłów.
Przejrzystość form i funk
cjonalność budynku służą
również zwiedzającym.

Wchodząc do gmachu
Reichstagu wejściem dla
zwiedzających, po stronie
zachodniej, szerokimi
schodami przez główny
portal, przechodząc obok
potężnych kolumn, jest
się już zaledwie kilka kro
ków od hallu głównego,
skąd przez przeszklone
ściany widać serce parla
mentu – salę plenarną.
Tutaj, na poziomie sali
plenarnej, na pierwszym
piętrze (kolor rozpoznaw
czy: niebieski) zaczyna się
główna strefa parlamentu.
Ta część budynku zastrze
żona jest dla posłów, ich
współpracowników oraz
personelu parlamentu.
Parlamentarzyści i ich
współpracownicy, człon
kowie rządu i pracownicy
administracji Bundestagu
dostają się na to piętro
przez portal wschodni i
duże schody we wschod
nim foyer, dokąd można

wygodnie podjechać pod
gmach. W związku z tym
z tego wejścia korzysta się
również podczas wizyt
państwowych.
Do sali plenarnej jest już
tylko parę kroków. Oto
czona jest ze wszystkich
stron pomieszczeniami i
infrastrukturą, wykorzy
stywanymi szczególnie w
dni posiedzeń. Tu znajdu
ją się kuluary, lobby i sa
lon klubowy służący do
odbywania częstokroć
ważnych nieoficjalnych
rozmów. W małej pod
ręcznej bibliotece można
podczas posiedzeń szybko
sprawdzić potrzebne dane
i fakty. Znajduje się tu też
mały salon i pokoje prze
znaczone dla przewod
niczących posiedzeń i
członków rządu oraz po
mieszczenie, w którym
przeliczane są głosy pod
czas tajnych lub imien
nych głosowań, poza tym
restauracja dla posłów z

bistro oraz kafeteria.
Na południowej stronie
piętra sali plenarnej znaj
duje się pomieszczenie
służące modlitwie i kon
templacji, przeznaczone
dla osób różnych wyznań.
Jego twórcą jest artysta
z Düsseldorfu, Günther
Uecker. W dni posiedzeń
spotykają się tu chrześci
jańscy posłowie na poran
nych nabożeństwach eku
menicznych. W pomiesz
czeniu panuje cicha,
spokojna atmosfera.
Sala plenarna – serce par
lamentu – wypełnia wła
ściwie cały budynek i się
ga aż do podstawy kopuły
wieńczącej gmach Reichstagu. Z prawie wszystkich
pięter usytuowanych do
okoła, z oszklonych dzie
dzińców budynku i z
wielu innych perspektyw
widać jej wnętrze. Tu
znajduje się centrum de
mokracji parlamentarnej.
Gmach Reichstagu w przeszło
ści – widok na
budynek z hi
storyczną kopu
łą wg projektu
architekta Paula
Wallota
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Gmach Reichstagu obecnie –
szklana kopuła
wg projektu
architekta Nor
mana Fostera
należy do
największych
atrakcji tury
stycznych
miasta.
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zasadniczej. Parlament
nie podlega żadnemu
nadzorowi czy nakazom,
Sercem gmachu Reichsta lecz sam podejmuje decy
gu jest sala plenarna. Jej
zje w zakresie własnych
powierzchnia wynosi
spraw. Bundestag jest naj
1200 m², a wysokość osią wyższym organem demo
ga 24 metry. Sala sięga
kratycznym, a zgromadze
niemalże do samego skle nie plenarne – jego osta
pienia budynku.
teczną, decydującą
Podczas sesji plenarnych
instancją.
zapadają tutaj ostateczne
Obrazuje to również rytm
decyzje, przede wszyst
pracy w ciągu tygodni
kim odnośnie ustaw. Na
posiedzeń plenarnych,
zgromadzeniu plenarnym podczas których podejmo
wybiera się szefa rządu.
wane są wiążące decyzje.
Może też być odwołany
Posiedzenia plenarne
poprzez wybór następcy.
odbywają się w czwartki
Niezależnie od zwykłej
i piątki. Poprzedzają je
pracy parlamentarnej i de intensywne obrady w
bat merytorycznych, pod gremiach, frakcjach par
czas sesji plenarnych – na lamentarnych i w komi
„forum narodu” – mówi
sjach. Praca przebiega
się też o sprawach, które
zgodnie z tym rytmem.
poruszają ludzi na co
Podczas posiedzeń ple
dzień.
narnych mają ponadto
Podczas posiedzeń ple
miejsce rundy pytań,
narnych uwidacznia się
debaty na temat kwestii
przede wszystkim to, że
aktualnych oraz kierowa
niezawisłość Bundestagu
ne są pytania do rządu
ograniczają jedynie regu
po posiedzeniach gabilacje zawarte w ustawie
netu.

Sala plenarna
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Serce parlamen
tu – wnętrze
sali plenarnej
widoczne jest
ze wszystkich
pięter gmachu
Reichstagu.
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Niemiecki Bundestag XIX Kadencji
(Stan: czerwiec 2018 r.)
1

Posiedzeniem plenarnym
kieruje przewodniczący
Bundestagu lub jeden z jego
wiceprzewodniczących.
Przewodniczący posiedzenia
zmieniają się co dwie godziny.

2

Zarząd składa się z przewod
niczącego posiedzenia i z
dwóch sekretarzy.

3

Asystenci plenarni wspoma
gają przewodniczącego posie
dzenia w kwestiach technicz
nych, np. nastawiają czas
mowy w zegarze i przygoto
wują mównicę.

4

Dyrektor przy Niemieckim
Bundestagu i urzędnicy parla
mentu wspomagają przewod
niczącego posiedzenia w kwe
stiach merytorycznych, np.
AFD
dotyczących regulaminu.
92 miejsca

5

6

7

8

9

Pełnomocnik do spraw
wojskowych jest organem
wspierającym Bundestag
w sprawowaniu kontroli
parlamentarnej nad siłami
zbrojnymi. Składa on
regularnie sprawozdanie.

7

8
3

Posłowie
niezrzeszeni
2 miejsca
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Dwaj stenografowie
zapisują mowy posłów.
Jeden zmieniany jest co
pięć, a drugi co trzydzieści minut.
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2

1

2
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6

Dzięki kamerom debaty
plenarne są emitowane
na żywo w telewizji parlamentarnej. Świecąca się
obok podanego czasu litera
F sygnalizuje, że odbywa
się nagranie.
Na dwóch monitorach
podany jest aktualny
punkt porządku dziennego,
nazwisko mówcy oraz
kolejny punkt porządku
dziennego.
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10
10

FDP
80 miejsc

Ławy Bundesratu

10 Mikrofony stojące,
przeznaczone do pytań
dodatkowych

CDU/ CSU
246 miejsc

11 Mównica

Miejsc ogółem: 709

Rząd Federalny
i Bundesrat

5

Federalna Minister Sprawie
dliwości i Ochrony Konsu
mentów Katarina Barley, SPD

7

Federalna Minister Obrony
Ursula von der Leyen, CDU

Kanclerz Federalna
Angela Merkel, CDU

2

Federalny Minister
Finansów, Wicekanclerz
Olaf Scholz, SPDD

3

8
Federalny Minister
Spraw Wewnętrznych,
Budownictwa i Społeczności
Horst Seehofer, CSU

4

Federalny Minister
Spraw Zagranicznych
Heiko Maas, SPD

9

5

Federalny Minister
Gospodarki i Energii
Peter Altmaier, CDU

10 Federalna Minister Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa
Julia Klöckner

7

8

6

1

Lewica
69 miejsc

9

26

Szef Urzędu Kanclerza
Federalnego, Minister Federal
ny do Zadań Specjalnych
Helge Braun, CDU
Federalny Minister Pracy i
Spraw Socjalnych
Hubertus Heil, SPD

11 Federalna Minister Spraw
Rodziny, Seniorów,
Kobiet i Młodzieży
Franziska Giffey, SPD
12 Federalny Minister Zdrowia
Jens Spahn, CDU
13 Federalny Minister
Transportu i Infrastruktury
Cyfrowej
Andreas Scheuer, CSUD
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14 Federalna Minister Środowi
ska Naturalnego, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeństwa
Reaktorów
Svenja Schulze, SPD
15 Federalna Minister Edukacji
i Badań Naukowych
Anja Karliczek, CDU
16 17 18 19

10
SPD
153 miejsca

Ministrowie Stanu w Urzędzie
Kanclerza Federalnego
20 Rzecznik Rządu
21 22 23 24
Parlamentarni Sekretarze
Stanu

Sojusz 90 / Zieloni
67 miejsc

25 Federalny Minister Współpra
cy Gospodarczej i Rozwoju
Gerd Müller, CSU
26 Przewodniczący Bundesratu
(zmienia się co rok)
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Z trybun wzrok pada naj
pierw na wielkiego orła
Elementem demokracji
Bundestagu. Umieszczone
parlamentarnej jest przej po jego obydwu stronach
rzystość. Wszystkie ważne monitory pokazują aktual
debaty Bundestagu trans ny i kolejny punkt po
mitowane są przez media, rządku dziennego oraz
zwiedzający śledzą posie nazwisko osoby przema
dzenie plenarne na żywo. wiającej. Poniżej orła, po
Kondygnacja międzypię
lewej stronie stoi flaga
trowa (kolor rozpoznaw
Niemiec, a po prawej –
czy: zielony), położona
Europy. U podnóża orła
powyżej piętra sali ple
znajduje się podest prezy
narnej, jest w gmachu
dialny. Tu zasiada prze
Reichstagu strefą przezna wodniczący Niemieckiego
czoną dla publiczności.
Bundestagu lub jeden z
Na sześciu usytuowanych jego wiceprzewodniczą
półkoliście trybunach w
cych oraz dwóch sekreta
formie tarasów jest 400
rzy. Sekretarzami są dwaj
miejsc, również dla ofi
posłowie – jeden z nich
cjalnych gości Bundestagu reprezentuje frakcję parla
oraz dla dziennikarzy.
mentarną należącą do ko
Z trybun, zbudowanych
alicji rządzącej, a drugi –
w kształcie tarasów i
opozycję. Są tu również
umieszczonych nad salą
miejsca dla urzędników
plenarną, wszystko zdaje
parlamentu pomagających
się być na wyciągnięcie
przewodniczącemu w kie
ręki; również zgromadze
rowaniu posiedzeniem. Z
nie plenarne wydaje się
przodu stoi mównica oraz
być tak blisko, że publicz
ława dla stenografów, któ
ność ma wrażnie, jakby
rzy sporządzają dosłowny
była w samym środku sali. zapis.

Piętro dla publiczności
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nomocnik do spraw woj
skowych Bundestagu. Jest
on organem wspierającym
Bundestag w sprawowa
niu kontroli parlamentar
nej nad siłami zbrojnymi.
Podest przeznaczony dla
przewodniczącego posie
dzenia, ławy rządu fede
Patrząc dalej od strony
ralnego i ławy członków
trybun dla publiczności,
Bundesratu są uszerego
widać na lewo od prze
wane w formie części
wodniczącego posiedze
wklęsłej elipsy. Miejsca
nia fotele przeznaczone
dla posłów poszczegól
dla Kanclerz Federalnej i
nych frakcji parlamentar
członków rządu oraz ich
nych znajdujące się pod
współpracowników. Po
drugiej stronie sali, two
prawej stronie zasiadają
rzą pozostałą część elipsy.
członkowie przedstawi
Są one uporządkowane
cielstwa krajów związko
według określonych frak
wych – Bundesratu.
cji parlamentarnych.
Dwa fotele znajdujące się Patrząc od strony trybun –
najbliżej podestu prezy
od lewej strony zasiadają
dialnego przeznaczone są posłowie frakcji AfD i
dla Kanclerz Federalnej i
FDP, a następnie Unii
dla przewodniczącego
Chrześcijańsko-Demokra
Bundesratu. Pomiędzy
tycznej i Unii Chrześcijań
Bundesratem a prezydium sko-Społecznej (CDU/
posiedzenia zasiada peł
CSU), kolejno posłowie

frakcji parlamentarnej So
jusz 90 / Zieloni (Bündnis
90 / Die Grünen), a następ
nie posłowie Socjaldemo
kratycznej Partii Niemiec
(SPD). Na skraju prawej
strony zasiadają posłowie
Lewicy (Die Linke). Posło
wie niezrzeszeni zasiadają
osobno za miejscami prze
znaczonymi dla frakcji.
Sala plenarna, w której to
czą się debaty i zapadają
decyzje, jest centralnym
miejscem parlamentu.
Przebywając na oznako
wanej kolorem zielonym
kondygnacji dla publicz
ności, na której znajdują
się również sale wykłado
we i pomieszczenia infor
macyjne, jest się najbliżej
centrum parlamentu.
Demokracja „na
wyciągnięcie
ręki“ – podczas
debat plenar
nych zwiedzają
cy Bundestag
mogą przyjrzeć
się posłom przy
pracy.

19

Piętro przeznaczone dla
prezydium (kolor rozpo
znawczy: bordo) jest poło
żone ponad kondygnacją
dla publiczności. Tutaj ma
miejsce planowanie, orga
nizowanie i kierowanie
pracą parlamentu, w ra
mach uprawnień decyzyj
nych, jakimi (również w
odniesieniu do własnej
pracy) dysponuje zgroma
dzenie plenarne Bunde
stagu. Tu mieszczą się
biura Przewodniczącego
Bundestagu – najwyższe
go reprezentanta parla
mentu. Tu jest sala posie
dzeń Konwentu Seniorów
– parlamentarnego organu

Piętro prezydialne
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sterującego. Poza tym
znajduje się tu też sala na
rad prezydium Bundesta
gu i inne pokoje konferen
cyjne oraz biura najbliż
szych współpracowników
przewodniczącego oraz
kierownictwa administra
cji Bundestagu.
Na piętrze prezydium,
które ponadto służy do ce
lów reprezentacyjnych, są
też dwie sale bankietowe
(mniejsza i większa).
Dalsze informacje na te
mat pracy i składu prezy
dium oraz Konwentu Se
niorów można znaleźć na
stronie 154.

Organizowanie
i reprezentowa
nie – z piętra
prezydium
można zajrzeć
w głąb sali ple
narnej.
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prasowego, wykorzysty
wanego również podczas
dużych bankietów. Sale
Gmach Reichstagu nie po posiedzeń frakcji parla
mieściłby biur wszystkich mentarnych CDU/CSU,
posłów oraz sal posiedzeń SPD oraz Lewicy znajdują
komisji i innych gremiów. się po wschodniej stronie
Rozlokowano je również
kondygnacji. Frakcje AfD,
w budynkach parlamen
FDP i Sojuszu 90/Zielo
tarnych powstałych w
nych mają swoje sale po
bezpośrednim sąsiedz
stronie zachodniej. Rów
twie. W gmachu Reichsta nież w czterech naroż
gu mieszczą się natomiast nych wieżach gmachu Re
biura wszystkich frakcji
ichstagu znajdują się po
parlamentarnych. Znajdu mieszczenia frakcji. Są to
ją się one na trzecim pię
charakterystyczne po
trze, ponad piętrem prezy mieszczenia ze względu
dium. Nie bez powodu,
na swoją znaczną wyso
gdyż frakcje parlamentar kość oraz formę kwadratu.
ne skupiają wszystkich
Kiedy we wtorki, podczas
posłów jednej partii – lub tygodni posiedzeń, na
partii siostrzanych, jak
trzecim piętrze zbierają
w przypadku CDU/CSU – się frakcje, wówczas staje
i są ważnymi, często roz
się ono tymczasowym
strzygającymi elementami ośrodkiem parlamentar
w mechanizmie funkcjo
nych wydarzeń.
nowania parlamentu. Sale Dalsze informacje na te
posiedzeń frakcji parla
mat pracy frakcji parla
mentarnych i biura ich
mentarnych znajdują się
zarządów usytuowane są
na str. 150 i na kolejnych
wokół rozległego lobby
stronach.

Piętro frakcji parlamentarnych
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Ogniwa decy
zyjne pracy par
lamentarnej –
sale posiedzeń
frakcji parla
mentarnych i
biura ich zarzą
dów na trzecim
piętrze.
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Piętro frakcji parlamentar
nych to ostatnia strefa
robocza i ostatnie piętro
gmachu Reichstagu. Po
wyżej, na dachu, mieści
się taras z restauracją dla
zwiedzających i wielka
szklana kopuła. Błyszczą
ca w ciągu dnia i rozświe
tlona nocą, widoczna nad
miastem, kopuła stała się
symbolem Bundestagu.
Dzięki konstrukcji otwar
tej na dolnej i górnej kra
wędzi, sprawia wrażenie
lekkiej i przewiewnej ro
tundy, niczym unoszącej
się w powietrzu powłoki.
Szczególnego charakteru
nadaje jej lustrzany stożek
w środku, spełniający po
nadto specjalne funkcje
techniczne i ekologiczne
(zob. str. 141 i następne.).
Ale kopuła jest przede
wszystkim atrakcją tury
styczną.
Lekko nachyloną rampą
wchodzi się na platformę,
z której, podobnie jak ze
znajdującego się na dachu

Szklana kopuła
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tarasu, widać panoramę
miasta. Druga podobna
rampa prowadzi w dół.
Kopuła oferuje jeszcze
inną atrakcję – stojąc
u jej podnoża widzi się
wnętrze sali plenarnej.
Skądkolwiek by nie zaj
rzeć w głąb sali plenarnej,
czy to stojąc u podnóża
kopuły, czy też bezpo
średnio z trybun dla pu
bliczności rozpostartych
niemalże nad salą, wszę
dzie dostrzega się, że
mieszczący się w histo
rycznym gmachu Reichstagu Bundestag, prezen
tuje się jako parlament
otwarty dla wszystkich
zwiedzających. I tym sa
mym spełnia się również
obietnica zawarta w napi
sanej wielkimi literami in
skrypcji nad portykiem
głównego portalu Reich
stagu: Dem deutschen Volke (Niemieckiemu naro
dowi).

Symbol parla
mentu – szkla
na kopuła na
gmachu Reichstagu corocznie
przyciąga wiele
milionów tury
stów.
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Inicjatywa Bundestagu „sztuka w przestrzeni pu
blicznej” umożliwiła połączenie polityki ze sztuką.
Wybitni artyści z Niemiec i z zagranicy tworząc
dzieła sztuki przeznaczone dla Bundestagu,
czerpali inspirację z polityki.
Spotkania sztuki z historią
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O nadesłanie koncepcji
dzieł poproszono przede
wszystkim twórców, któ
rzy gotowi byli w kre
Zwiedzający gmach
atywny sposób podjąć
Reichstagu mogą podzi
tematykę Berlina i jego
wiać nie tylko jego impo szczególnej historii.
nującą architekturę, lecz
W hallu wejściowym po
także dzieła sztuki stwo
zachodniej stronie Reich
rzone przez renomowa
stagu zwiedzających dwie
nych artystów z Niemiec
prace Gerharda Richtera.
i zagranicy specjalnie dla Artyście powierzono nie
budynku parlamentu.
łatwe zadanie nadania ar
Między innymi jako ukłon tystycznego kształtu ścia
w stronę byłych czterech
nom o wysokości trzy
mocarstw, które określały dziestu metrów. Gerhard
status Berlina, zwrócono
Richter stworzył z jednej
się do artystów z USA
strony dzieło mające 21
(Jenny Holzer), Francji
metrów wysokości i trzy
(Christian Boltanski) i
metry szerokości, stano
Rosji (Grisza Bruskin).
wiące kompozycję trzech
Wielką Brytanię reprezen kolorów – czarnego, czer
tuje architekt Norman
wonego i złotego (zob. str.
Foster.
28).
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Farby nałożone są na od
wrotną stronę ogromnych
szklanych płyt. Choć na
turalnie przywodzą one
na myśl niemiecką flagę
narodową, zarówno pio
nowy, prostokątny format
pracy jak i lśniące szklane
powierzchnie uzmysła
wiają, że ma się tu do czy
nienia z autonomicznym
dziełem sztuki a nie od
wzorowaniem flagi. Przy
użyciu oszczędnych środ
ków artystycznych Richter
stworzył dyskretne w wy
razie i dzięki temu wy
mowne dzieło. Wielkie,
jednolite, barwne po
wierzchnie harmonizują z
ogromnymi ścianami hal
lu, emanują spokojem i
zachęcają do refleksji.

Druga dużych rozmiarów
instalacja Gerharda
Richtera znajduje się na
przeciwległej ścianie.
Zdjęcia urządzeń do pale
nia zwłok w obozie Au
schwitzBirkenau, wyko
nane przez więźniów, sta
ły się impulsem do
stworzenia cyklu „Birke
nau” i do radykalnej decy
zji Gerharda Richtera, re
zygnacji z odwzorowania
i opowiedzenia się za
przedstawieniem tematu
przy pomocy malarstwa
abstrakcyjnego. Dokonał
on transpozycji zdjęć na
czterech monumental
nych płótnach i przetwo
rzył je poprzez wielokrot
ne zamalowywanie i po
nowne odkrywanie.
Pierwotne zdjęcia umiesz

czono w pobliżu zamoco
wań instalacji w formie
nadruków, „nie jako dzie
ło artystyczne, lecz jako
dokument i memento”,
jak skonkludował Gerhard
Richter.
W efekcie tego procesu
malowania pierwotne mo
tywy nie były ani przed
miotem manipulacji ani
wymazania. Wręcz prze
ciwnie: W sposób, w jaki
w zbiorowej pamięci wy
ryły się wspomnienia o
najciemniejszych rozdzia
łach historii Niemiec, te
fotografie, właśnie dlate
go, że wywołują wyobra
żenie grozy, pozostają
przejmująco obecne —
pod warstwami farby tak
jak pod nawarstwieniami
życia i pamięci przy
szłych pokoleń.

W konfrontacji z instala
cją „Czarne czerwone zło
te” cykl „Birkenau” budu
je napięcie, ukazujące w
tym centralnym miejscu
niemieckiej demokracji
wymiar historyczny nie
mieckiego poczucia tożsa
mości.
Georg Baselitz w swoich
wielkoformatowych obra
zach na płótnie, umiesz
czonych w południowym
hallu wejściowym, nawią
zuje do dzieł Caspara
Davida Friedricha (str. 30).
Jak w przypadku wielu
innych swoich prac,
Baselitz – w celu podkre
ślenia formalnego kształtu
kompozycji – również i te
prezentuje „do góry noga
mi”. Artysta wzorował
się na drzeworytach
Caspara Davida Friedricha
„Kobieta nad przepaścią”,
„Melancholia” i „Śpiący
chłopiec przy grobie”.
Gerhard Richter
Czarne Czerwo
ne Złote
1998 r.
Zachodni hall
wejściowy
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Gerhard Richter
Wersja fotogra
ficzna cyklu ob
razów „Birke
nau”
20142017 r.
Zachodni hall
wejściowy
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Carlfriedrich Claus, arty
sta skazany w czasach
NRD na emigrację we
Dany motyw powtarza się wnętrzną, jest twórcą
wielokrotnie jako rodzaj
instalacji Przestrzeń eksramy dla postaci występu perymentalna Aurora.
jącej pośrodku. Artysta
Sposób rozmieszczenia
użył tylko części po
elementów dzieła artysta
wierzchni płócien, dużą
zdążył określić krótko
część pozostawiając nie
przed swoją śmiercią.
wykorzystaną. Kolory
Claus uważał siebie za ko
sprawiają wrażenie, jakby munistę z przekonania.
były pokryte przezroczy
Jednak w przeciwieństwie
stą lazurą. Nadaje to obra do marksizmu dogmatycz
zom lekkiego, niczym
nego był on tak zagorza
akwarelowego charakteru. łym wyznawcą ideologii
Przejrzystość dzieł prze
mistyczno-utopijnej, że
ciwstawia się architektu
popadł w niełaskę reżimu
rze zdominowanej przez
NRD. W Aurorze, która
potężne, ciosane kamie
ma głosić jutrzenkę uto
nie. Poprzez motywy i
pii, Carlfriedrich Claus
technikę Baselitz łączy
daje wyraz tęsknocie „za
teraźniejszość z epoką
przezwyciężeniem wyob
romantyzmu.
cowania wobec samego

siebie, wobec świata i wo
bec ludzi”. Swoje przemy
ślenia, oparte na mistycy
zmie, kabale i filozofii
marksistowskiej, artysta
naniósł na pergamin bądź
na szklane płyty. Zapisy
zwężają się i zachodzą na
siebie tak, że nieustannie
powstają nowe formy. Na
niesione na płyty oddzia
łują na przestrzeń jako
znaki o charakterze sym
bolicznym. W ten sposób
artysta znalazł własną
drogę wypowiedzi arty
stycznej, łączącą poezję,
filozofię, mistykę i kaligrafię.
Georg Baselitz
Melancholia
Friedricha
1998 r.
Południowy
hall wejściowy
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Carlfriedrich
Claus
Przestrzeń eks
perymentalna
Aurora
1977 r. /1993 r.
Foyer południo
wozachodnie
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teologiczne i przy zastoso
waniu oszczędnych środ
ków wyrazu w rzeźbie i
Realizacji najszerzej za
architekturze, Uecker
krojonego projektu arty
stworzył pomieszczenie
stycznego w gmachu Re
pobudzające do kontem
ichstagu podjął się Gün
placji. Mistyczną aurę
ther Uecker z Düsseldorfu. wczesnośredniowiecznej
Musiał on sprostać nieła
krypty artyście udało się
twemu zadaniu stworze
stworzyć poprzez umiesz
nia wystroju o cechach sa czenie wzdłuż okien
kralnych dla pomieszcze otwartej z jednej strony
nia przeznaczonego do
ścianki działowej, dzięki
modlitwy i kontemplacji, czemu światło dzienne
którego charakter odpo
nie wpada do pomieszcze
wiadałby duchowi czasu. nia bezpośrednio. Ołtarz
Uecker był w tym przy
z piaskowanego granitu,
padku jednym z najbar
specjalnie zaprojektowane
dziej predestynowanych
krzesła i ławy oraz siedem
twórców. Już wcześniej
wysokich drewnianych
zajmował się
płyt opartych w lekkim
tematyką zagrożenia czło pochyleniu o ściany, sta
wieka, nadziei i zbawie
nowią rzeźbiarskie ele
nia. W oparciu o przekazy menty nadające pomiesz

czeniu szczególnego
charakteru. Reliefowym
kompozycjom symbolizu
jącym pustynie w Ziemi
Świętej – kolebce żydow
sko-chrześcijańskiej du
chowości – Uecker nadał
artystyczną formę przy
użyciu gwoździ, farb, pia
sku i kamieni. Śmierć i
zmartwychwstanie zobra
zowane są w efektowny i
sugestywny sposób.
Twórcą wystroju sali po
siedzeń jednego z najważ
niejszych gremiów parla
mentarnych – Konwentu
Seniorów – jest artysta
Georg Karl Pfahler ze
Stuttgartu. Kompozycja
barwnych kwadratów o
Georg Karl
Pfahler
Obiekt prze
strzeń-kolor
1998 r./1999 r.
Sala posiedzeń
Konwentu Se
niorów
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Günther Uecker
Pomieszczenie
służące modli
twie i kontem
placji
1998 r./1999 r.
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świetla ona wybrane tek
sty przemówień wygło
intensywnych kolorach
szonych przez posłów
stwarza złudzenie, jak
Reichstagu i Bundestagu
gdyby uwalniały się one
w latach 1871–1999 i do
ze ścian i tańcząc, niemal kumentuje w ten sposób
wychodziły poza drew
historię retoryki parla
niane panele. Artysta two mentarnej w Niemczech.
rzy śmiałe odniesienie do Wybrane przez artystkę
intensywnej kolorystyki
zestawione tematycznie
boazerii zaprojektowanej
teksty przesuwają się na
przez architekta, poprzez
kolumnie z dołu do góry.
przemyślaną koncepcję
Migotanie oznacza wtrą
barw, współgrających i
cenie ze strony innych
kontrastujących ze sobą,
posłów. Przechodzące od
zachodzących na siebie i
dołu do góry teksty prze
tworzących nowe niuanse. mówień symbolizują filar
W przeciwieństwie do
nośny parlamentu jako
uniwersalnego spojrzenia forum mowy politycznej.
na świat Carlafriedricha
Jenny Holzer z USA jest
Clausa, amerykańska ar
jedną z czworga artystów
tystka Jenny Holzer świa zaproszonych do wykona
domie skoncentrowała się nia nowych dzieł sztuki
na historii gmachu Reichs- dla gmachu Reichstagu,
tagu. Na kolumnie z wy
jako przedstawicieli
świetlaczem cyfrowym
czterech zwycięskich
ustawionej w północnym mocarstw II wojny świahallu wejściowym wy
towej, które określały

status Berlina. Architekt
Norman Foster reprezen
tuje tutaj Wielką Brytanię,
Christian Boltanski –
Francję oraz Grisza
Bruskin – ZSRR. Christian
Boltanski stworzył „Ar
chiwum niemieckich
posłów” (str. 47) umiesz
czone w podziemiach
gmachu Reichstagu. Meta
lowe skrzynki opatrzone
są nazwiskami posłów,
wybieranych w wyborach
demokratycznych od 1919
r. do 1999 r. – roku inau
guracji przebudowanego
gmachu Reichstagu. Usta
wione pod sufit skrzynki
tworzą dwa podłużne
bloki w taki sposób, że
powstaje pomiędzy nimi
wąskie przejście.
Bernhard Heisig
Czas i życie
19981999 r.
Biblioteka
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Jenny Holzer
Instalacja
dla gmachu
Reichstagu
1999 r.
Północny hall
wejściowy
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Prace kolejnych artystów
wystawione w budynku
Reichstagu, wśród nich
Miejsce pamięci prześlaW swoim tryptyku „Życie dowanych posłów Reichs
ponad wszystko” znajdu tagu Kathariny Sieverding
tystyczny Hansa Haackego
jącym się w salonie klubo (str. 45), stanowią żywy
„Der Bevölkerung” (Ludno
wym Grisza Bruskin z
przekrój niemieckiej i
ści). Tytuł instalacji wid
ironią podejmuje temat
międzynarodowej sceny
ideologicznych mitów,
artystycznej. Znajdują się nieje jako fluorescencyjna
inskrypcja na powierzch
w szczególności „manię
tu prace między innymi
ni ujętej w potężne drew
rzeźb” Rosji Radzieckiej.
takich artystów jak Lutz
niane kłody. Powierzch
Na każdym ze 115
Dammbeck, Hanne Darumieszczonych w szere
boven, Rupprecht Geiger, nia ma siedem metrów
szerokości i dwadzieścia
gach obrazów widnieją za Gotthard Graubner,
jeden metrów długości.
rysy ludzkich postaci w
Bernhard Heisig (str. 34),
Inskrypcja jest widoczna
formie biało-monochro
Anselm Kiefer, Markus
mowych schematów. Do
Lüpertz, Ulrich Rückriem, ze wszystkich pięter. Po
piero kolorowe atrybuty
Emil Schumacher i Jürgen słów zaproszono do przy
wożenia ziemi ze swoich
przydają schematom indy Böttcher (Strawalde). Za
okręgów wyborczych i
widualnych cech; zarys
kupiono również dzieła
wysypywania jej dookoła
staje się chłopką z kołcho innych artystów.
świecących liter. Kamera
zu z ogromnym ziemio
Po kontrowersyjnej i na
internetowa dokumentuje
płodem czy też rosyjskim piętej debacie plenarnej
żołnierzem z herbem
zrealizowano w 2000 r. na zmiany rozwijającego się
samoistnie biotopu (www.
Republiki Federalnej
północnym dziedzińcu
derbevoelkerung.de)
Niemiec i NRD.
wewnętrznym projekt ar
Hans Haacke
Ludności
1999 r./2000 r.
Północny dzie
dziniec we
wnętrzny
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Grisza Bruskin
Życie ponad wszystko
1999 r.
Sala klubowa
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W gmachu Reichstagu istnieje wiele wyraźnych
śladów najnowszej historii Niemiec. Trzeba tylko
umieć je dostrzec i odczytać.
Śladami historii
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W konsekwencji tego
wybuchła rewolucja, którą
Balkon zachodni
zapoczątkowała rewolta
marynarzy w Kilonii.
Przebieg I wojny świato
Punkt kulminacyjny roz
wej, duża liczba ofiar i
ruchy osiągnęły w Berli
katastrofalna sytuacja w
nie w listopadzie 1918 r.
zaopatrzeniu w żywność
Powstało wówczas dwoja
spowodowały, że społe
kie zagrożenie: mogło
czeństwo zaczęło tracić
dojść do puczu militarne
zaufanie do rządu cesarza go i przejęcia władzy
II Rzeszy Niemieckiej.
przez wojsko, względnie
Brak poparcia oznaczał
skrajna lewica mogła do
dla przywódców utratę le prowadzić do przewrotu –
gitymizacji władzy. Więk podobnie jak w Rosji
szość społeczeństwa wy
Radzieckiej.
rażała sprzeciw wobec
Philipp Scheidemann,
warunków życia panują
przewodniczący frakcji
cych w cesarstwie; rzą
parlamentarnej socjalde
dzący utracili zdolność do mokratów, 9 listopada
działania i nie byli w sta 1918 r. spontanicznie
nie sprostać problemom.
zwrócił się z zachodniego
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balkonu Reichstagu do
tłumu zebranego przed
gmachem i proklamował
powstanie Republiki
Niemieckiej:
„Robotnicy i żołnierze!
Straszne były cztery lata
wojny. Przerażające były
ofiary krwi i straty mająt
kowe, które lud musiał
ponieść. Ta nieszczęsna
wojna dobiegła końca.
Skończyło się mordowa
nie. Następstwa wojny,
nędza i niedola będą dla
nas ciężarem jeszcze
przez wiele lat. Bądźcie
zgodni, wierni i świadomi
obowiązków! Stara i

Podziemne przejście

zmurszała monarchia ru
nęła. Niech żyje nowe!
Niech żyje Republika Nie
miecka!”
Był to bardzo odważny
krok, tym bardziej że
nieco później Karl Liebknecht, przywódca rady
kalnych socjalistów, ogło
sił z Zamku Berlińskiego
(będącego siedzibą cesa
rza Rzeszy) utworzenie
Republiki Rad. Ponadto
Scheidemann nie uzyskał
natychmiastowego popar
cia ze strony innych so
cjaldemokratów. Tym nie
mniej tego dnia została
wytoczona droga ku de
mokracji parlamentarnej.

Wskutek pożaru, który
wybuchł 27 lutego 1933 r.,
gmach Reichstagu stał się
znany na całym świecie.
Narodowosocjalistyczny
rząd Adolfa Hitlera wyko
rzystał to wydarzenie i
w dniu 28 lutego 1933 r.
dekretem „O ochronie na
rodu i państwa” zniósł
podstawy państwa prawa.
„Ustawą o pełnomocnic
twach” przyjętą w dniu
23 marca 1933 r. w Berliń
skiej Operze Krolla,
Reichstag zlikwidował
parlamentarną formę
państwa i ustanowił dyk
taturę narodowych socja
listów.
W latach dziewięćdziesią
tych, podczas przebudo
wy gmachu, odkryto
podziemny tunel z ruro
ciągiem, który niegdyś
prowadził do pałacu Prze
wodniczącego Reichstagu.

Po pożarze Reichstagu
krążyły pogłoski, jakoby
podpalaczy wysłano do
budynku przez to pod
ziemne przejście. Do dzi
siaj historycy próbują zre
konstruować dokładny
przebieg wydarzeń.
Podczas prac remonto
wych część tunelu wycię
to i ustawiono w pod
ziemnym przejściu z
gmachu Reichstagu do
Jakob-Kaiser-Haus. Miej
sce upamiętnia pożar i
Marinusa van der Lubbe
go, który przyznał się do
podpalenia gmachu i zo
stał skazany przez sąd
Rzeszy na karę śmierci na
podstawie ustawy wyda
nej z mocą wsteczną. Do
piero w 2008 r. wyrok
uchylono a van der Lub
bego zrehabilitowano.
Balkon zachod
ni – Philipp
Scheidemann
proklamuje
Republikę
Niemiecką z
balkonu gma
chu Reichstagu;
scenę na zdję
ciu odtworzono
w latach 20. XX
wieku.
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Odkrycie po
latach – części
starego tunelu
z rurociągami,
który łączył
niegdyś gmach
Reichstagu z
pałacem Prze
wodniczącego
Reichstagu i z
kotłownią.
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Graffiti żołnierzy
radzieckich
W okresie panowania
reżimu nazistowskiego z
gmachu Reichstagu nie
korzystano prawie w ogó
le. Dla Związku Radziec
kiego gmach miał jednak
duże znaczenie jako sym
bol początku dyktatury
nazistowskiej. Szczegól
nie dla radzieckiej propa
gandy w końcowej fazie II
wojny światowej gmach
Reichstagu stanowił waż
ny cel militarny.
Walki o Reichstag rozpo
częły się 29 kwietnia 1945
r.; gmach zdobyto 2 maja

1945 r. Podczas kolejnych
dni żołnierze radzieccy
podpisywali się na mu
rach budynku bądź zapi
sywali jakieś przesłania
na znak zwycięstwa. Nie
które z tych graffiti zacho
wały się jako ślad historii.
Czerwony sztandar
na Reichstagu
Podczas walk o Berlin ra
dzieccy żołnierze stoso
wali bardzo skuteczny
środek znakowania zdo
bytych obiektów. Opatry
wali je numerami, a po
zdobyciu wywieszali na
nich czerwony sztandar.
Żeby mieć pewność, że z
dachu Reichstagu powieje

przynajmniej jedna flaga
sygnalizująca zwycięstwo
Armii Czerwonej, do bu
dynku przedarło się kilka
grup ze sztandarami. Po
zdobyciu Reichstagu żoł
nierze wywiesili czerwo
ny sztandar nad wschod
nim frontowym gzymsem
gmachu. Słynną scenę,
gdy trzech żołnierzy zaty
ka czerwony sztandar na
południowo-wschodniej
wieży Reichstagu, odtwo
rzono kilka dni później i
uwieczniono na zdjęciu
mającym dziś ogromne
znaczenie – jako symbol
upadku reżimu nazistow
skiego.
Znaki zwycię
stwa – po zdo
byciu gmachu
Reichstagu ra
dzieccy żołnie
rze podpisywali
się na murach
budynku.
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Symbol upadku
reżimu nazi
stowskiego –
radzieccy żoł
nierze zatykają
czerwony sztan
dar na gmachu
Reichstagu w
Berlinie.
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jako miejsce refleksji i
strefa ciszy dla posłów
Miejsce Pamięci i lobby
dzisiejszego Bundestagu.
posłów
W sposób dyskretny a
równocześnie przykuwa
Autorką projektu Miejsca jący uwagę przypomina
Pamięci Posłów Reichsta im się o losach wielu ich
gu z okresu Republiki
poprzedników. Na przed
Weimarskiej, prześlado
niej ścianie pomieszcze
wanych bądź zamordowa nia widnieje fotoobraz
nych w latach 1933–1945, składający się z pięciu
znajdującego się na parte części. Płonąca korona
rze przebudowanego
słońca w tle budzi skoja
gmachu Reichstagu, jest
rzenia z pożarem Reichsartystka Katharina Sie
tagu i jednocześnie sym
verding. To imponujące
bolizuje odrodzenie
pomieszczenie nie jest po demokratycznych Nie
myślane jako miejsce ża
miec – niczym „Feniksa
łoby czy przestrogi, lecz
z popiołów”. Przed po

mnikiem, na drewnianych
stołach leżą trzy księgi
upamiętniające losy wielu
posłów Reichstagu z okre
su Republiki Weimarskiej.
W księdze środkowej,
poprzez zamieszczenie
krótkich biografii, uczczo
no pamięć 120 pomordo
wanych posłów Reichsta
gu. Pozostałe dwie księgi
zawierają wspomnienie
o posłach aresztowanych
lub skazanych na emigrację.
Miejsce refleksji
i strefa ciszy –
lobby posłów w
gmachu Reich
stagu
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Katarina
Sieverding
Miejsce Pamięci
Posłów Reichstagu z okresu
Republiki
Weimarskiej,
którzy w latach
1933-1945 byli
prześladowani,
zamordowani i
zniesławieni;
1992 r., lobby
posłów
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Pomnik ku czci
pomordowanych posłów
Na południowo-zachod
niej stronie gmachu
Reichstagu znajduje się
Pomnik Posłów Reichstagu z okresu Republiki
Weimarskiej zamordowa
nych przez narodowych
socjalistów. Pomnik za
wdzięcza swe powstanie
inicjatywie obywatelskiej
Perspektive T.z. Składa
się z 96 tablic – odlanych
z berlińskiego żeliwa,
przypominających płyty
nagrobkowe na cmenta
rzach żydowskich. Na gór
nych obrzeżach widnieją
wtopione nazwiska za
mordowanych, daty i
miejsce śmierci: Buchen
wald, Mauthausen,
Ravensbrück, BergenBelsen, BerlinPlötzensee,
Theresienstadt ... W zależ
ności od nowych wyni
ków badań istnieje możli
wość dodania kolejnych

tablic. To mające około
dziesięciu metrów długo
ści dzieło sztuki sprawia
niepozorne wrażenie. Jest
to efekt zamierzony. Nazi
stowskie zło należy poj
mować jako katastrofę,
która ukradkiem ogarnęła
Niemcy, i którą tolerowała
zbyt duża część społe
czeństwa.

Ustawione aż pod strop,
pokryte rdzą skrzynki
tworzą dwa podłużne
bloki, a powstałe między
nimi wąskie przejście
oświetlone jest słabym
światłem zwykłych żaró
wek.
Archiwum posłów
Każdy poseł uznany jest
niemieckich
tu za postać historyczną –
niezależnie od tego, jak
długo pełnił on swoją
W „Archiwum posłów
funkcję w parlamencie.
niemieckich” autorstwa
Od tej zasady Boltanski
francuskiego artysty
odchodzi tylko dwa razy:
Christiana Boltanskiego,
na skrzynkach poświęco
mieszczącym się w pod
ziemiach gmachu, zacho nych posłom zamordowana jest żywa pamięć
wanym przez nazistów
postaci z przeszłości. Na
widnieje czarny pasek z
ok. 5 tys. metalowych
napisem „Ofiara nazizmu”,
skrzynek widnieją nazwi natomiast czarna skrzynka
ska posłów, wyłonionych umieszczona pośrodku
w wyborach demokratycz przejścia odnosi się do lat
nych od roku 1919, aż
1933–1945, gdy w Niem
do momentu inauguracji
czech nie istniał wybiera
przebudowanego gmachu ny demokratycznie parla
Reichstagu w roku 1999.
ment.
Dieter Appelt,
Klaus W. Eisen
lohr, Justus
Müller, Christian
Zwirner
Pomnik Posłów
Reichstagu z
okresu Republiki
Weimarskiej po
mordowanych
przez nazistów;
1992 r., połu
dniowozachod
nia strona gma
chu Reichstagu.
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Christian
Boltanski
Archiwum
posłów
niemieckich
1999 r.
Wejście
wschodnie,
kondygnacja
podziemna
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Mur
Po II wojnie światowej
gmach Reichstagu znalazł
się tuż obok granicy po
między Wschodem a Za
chodem. Stał się tym sa
mym symbolem podziału
Niemiec, politycznego
rozdarcia i braku perspek
tyw. W latach 60. XX wie
ku budynek odbudowano
według planów architekta
Paula Baumgartena. Naj
później z chwilą posta
wienia muru berlińskiego
w dniu 13 sierpnia 1961 r.
gmach – z uwagi na swoje
położenie – znalazł się w
centrum licznych kon
frontacji. Odcinek muru
pomiędzy częściami ad
ministracyjnymi Berlina –

dzielnicą Mitte na wscho
dzie i Tiergarten na zacho
dzie – stał się jednym z
najbardziej newralgicz
nych punktów na całym
świecie. Tu Wschód i Za
chód stanęły naprzeciwko
siebie, uzbrojone po zęby,
obserwujące się nawzajem
z nieufnością. Kontrolo
wano każdy ruch, każda
niewłaściwa reakcja na
ewentualny błąd przeciw
nika mogła mieć fatalne
skutki. Po otwarciu grani
cy w listopadzie 1989 r.
zniknął również odcinek
muru za gmachem Reichstagu. Dzisiaj istnieje wiele
miejsc upamiętniających
mur berliński. Po jego
dawnej zachodniej stronie
utworzono zagajnik;
stojące tu zwykłe krzyże
przypominają o ludziach,
którzy zginęli w czasie
ucieczki przez mur. Inne

miejsce pamięci znajduje
się nad Szprewą na pół
noc od Reichstagu. Na
jezdni pomiędzy Bramą
Brandenburską a gma
chem Reichstagu kamie
niami brukowymi oznakowano linię przebiegu
muru. Nowe budynki par
lamentarne i rządowe,
stojące po obu brzegach
Szprewy, tworzą „Wstęgę
Federacji”. W ten sposób
architektura przezwycięża
wcześniejszy podział i
symbolizuje zrastanie się
podzielonego niedgyś
miasta. Jako symbol-prze
strogę pozostawiono w
obrębie gmachu MarieElisabeth-Lüders-Haus
część „muru wewnętrznego”.
W przeszłości –
widok na
gmach Reichsta
gu i mur berliń
ski, 1989 r.
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Obecnie – widok
na gmach Reichstagu prawie 30
lat po upadku
muru; środkiem
ulicy kamienia
mi brukowymi
oznakowano li
nię przebiegu
muru.
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Upamiętnienie
Solidarności

tu, Sejmu dla Bundestagu.
Na tablicy widnieje napis
w języku polskim i nie
mieckim: „Dla upamięt
nienia walki ‚Solidarności’
o wolność i demokrację
oraz wkładu Polski w po
nowne zjednoczenie Nie
miec i polityczną jedność
Europy.”

pierwszy wyłom w Żelaznej Kurtynie uciekło
wówczas na Zachód tysią
Na północ od gmachu
ce obywateli NRD. W
Reichstagu stoi fragment
rezultacie cała granica
muru ze Stoczni Gdań
pomiędzy Wschodem a
skiej, skąd w 1980 r. wziął
Zachodem zaczęła stawać
początek ruch Solidarnosię przepuszczalna. „Znak
ści. Upamiętnia on polski
przyjaźni pomiędzy naro
związek zawodowy o tej
Upamiętnienie otwarcia
dem Węgier i Niemiec
samej nazwie. Walcząc
granicy przez Węgry
w walce o zjednoczone
o demokratyczne prawa
związek Solidarność przy Na północno-wschodnim Niemcy, o niepodległe
czynił się w decydujący
narożniku gmachu Reichs- Węgry, o demokratyczną
Europę” – czytamy na
sposób do położenia kresu tagu znajduje się tablica
podziałowi Europy. Frag upamiętniejąca usunięcie odlanej z brązu tablicy
w języku niemieckim
ment muru z umieszczoną zasieków przez rząd Wę
na nim tablicą pamiątko
gier na granicy węgiersko- i węgierskim. Tablicę
umieszczono wkrótce po
wą z brązu jest podarun
austriackiej w dniu 10
kiem polskiego parlamen września 1989 r. Przez ten zjednoczeniu Niemiec.
Dla upamiętnie
nia otwarcia
granicy przez
Węgry – Prze
wodniczący
Bundestagu
Norbert Lam
mert (z lewej) i
prezydent Wę
gier Pál Schmitt
(z prawej) w
2011 r. – przed
tablicą pamiąt
kową na gma
chu Reichstagu.
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Dla upamiętnie
nia Solidarności
– fragment
muru Stoczni
Gdańskiej i ta
blica pamiątko
wa są podarun
kiem Sejmu.
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9 czerwca 1884 r.
Położenie kamienia wę
gielnego pod budowę
gmachu Reichstagu we
dług projektu architekta
Paula Wallota.
9 listopada 1918 r.
Philipp Scheidemann,
przewodniczący frakcji
parlamentarnej socjalde
mokratów, z balkonu gma
chu Reichstagu proklamu
je utworzenie Republiki
Niemieckiej po upadku
cesarstwa pod koniec I
wojny światowej.

Kronika gmachu Reichstagu
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27 lutego 1933 r.
Pożar Reichstagu, do
którego dochodzi po prze
jęciu władzy przez naro
dowych socjalistów pod
wodzą Adolfa Hitlera,
symbolizuje koniec demo
kracji parlamentarnej w
Niemczech.
Maj 1945 r.
Bitwą o Berlin kończy się
rozpętana przez narodo
wych socjalistów II wojna
światowa i okres nazi
stowskiej przemocy;
gmach Reichstagu to już
tylko ruina.

4 października 1990 r.
Nazajutrz po formalnym
zjednoczeniu Niemiec
13 sierpnia 1961 r.
w gmachu Reichstagu
Budowa muru berlińskie zbierają się posłowie na
go utrwala podział Nie
pierwszym posiedzeniu
miec. Do momentu upad ogólnoniemieckiego Bun
ku reżimu NRD w 1989 r., destagu. W jego skład
mur przebiega tuż obok
wchodzą posłowie Bungmachu Reichstagu. W la destagu (z Bonn) i 144
tach 60. XX wieku wnę
członków dotychczasowej
trze gmachu Reichstagu
Izby Ludowej NRD, wy
odrestaurowano dla celów branych do Bundestagu.
parlamentu oraz przebu
Pierwsze ogólnoniemiec
dowano według projektu
kie wybory do Bundesta
architekta Paula Baumgar gu odbywają się 2 grudnia
tena. Mieści się tu wysta 1990 r., zaś 20 grudnia
wa „Pytania do niemiec
parlament konstytuuje się
kiej historii”.
w Berlinie.
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20 czerwca 1991 r.
Bundestag podejmuje w
Bonn decyzję o powrocie
siedziby parlamentu i
rządu do Berlina. Decyzja
zapada niewielką więk
szością głosów; za prze
prowadzką głosuje 338,
przeciw – 320 posłów.
Lipiec 1993 r.
Konwent Seniorów Bun
destagu decyduje się przy
jąć propozycję przebudo
wy, przedstawioną przez
brytyjskiego architekta
Normana Fostera.

Czerwiec-lipiec 1995 r.
Artyści Christo i JeanneClaude opakowują gmach
Reichstagu. Niezwłocznie
po zdjęciu instalacji roz
poczyna się przebudowa
gmachu.
19 kwietnia 1999 r.
Bundestag przejmuje
przebudowany gmach
Reichstagu w Berlinie.
Czerwiec 1994 r.
Architekt Norman Foster
Po burzliwych debatach
przekazuje przewodniczą
Konwent Seniorów posta cemu Bundestagu symbo
nawia, że gmach Reichsta liczny klucz do gmachu.
gu ma ponownie otrzymać W lipcu i w sierpniu 1999
kopułę.
r. Bundestag przeprowa
dza się z Bonn do Berlina.
Maj 1995 r.
6 września rozpoczyna
Prezentacja ostatecznego
się pierwszy regularny ty
projektu dachu gmachu
dzień posiedzeń w prze
Reichstagu, autorstwa ar
budowanym gmachu
chitekta Normana Fostera Reichstagu. Następnego
– szklana kopuła, we
dnia Bundestag obchodzi
wnątrz której będzie
jubileusz 50-lecia swego
można spacerować.
istnienia.

Październik 2001 r. –
grudzień 2003 r., 2010 r.
Dzielnica parlamentarna
nabiera realnych kształ
tów, do użytku oddane
zostają nowe gmachy par
lamentu: Paul-Löbe-Haus
(październik 2001 r.),
Jakob-Kaiser-Haus (gru
dzień 2001 r.) MarieElisabeth-Lüders-Haus
(grudzień 2003 r.). W 2010
r. rozpoczyna się rozbudowa gmachu Marie
Elisabeth-Lüders-Haus
po stronie wschodniej.
1884 r. – Cesarz
Wilhelm I kła
dzie kamień
węgielny pod
budowę gma
chu Reichstagu
według projek
tu architekta
Paula Wallota.
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1999 r. – brytyjski
architekt
Norman Foster
(po prawej)
przekazuje Prze
wodniczącemu
Bundestagu
Wolfgangowi
Thiersemu sym
boliczny klucz do
przebudowanego
gmachu Reichstagu.
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Gmach Paul-Löbe-Haus
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Na północ od gmachu Reichstagu znajduje się PaulLöbe-Haus. Stanowi on część „Wstęgi Federacji”,
architektonicznej koncepcji symbolicznie łączącej
podzielone niegdyś miasto.
Motor napędzający Republikę
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Patronem Paul-LöbeHaus, tego nowego
kompleksu budynków
parlamentu, jest ostatni
wybrany demokratycznie
Przewodniczący Reichstagu, Paul Löbe (zob. str.
73). Gmach ten należy
do położonej po obydwu
stronach Szprewy „Wstęgi
Federacji”, łączącej oby
dwie części stolicy, którą
niegdyś dzieliła Żelazna
Kurtyna. Na „Wstęgę
Federacji” składają się:
Urząd Kanclerza Federal
nego, Paul-Löbe-Haus i
Marie-Elisabeth-LüdersHaus – budynki znajdujące się na osi wschódzachód, mniej więcej na
średnicy Łuku Szprewy.
Idea „Wstęgi Federacji”
polega na połączeniu
dzielnicy Moabit po stro
nie zachodniej i historycz
nej dzielnicy Fryderyka
Wilhelma we wschodniej
części miasta. Jury kon
kursu urbanistycznego,
uzasadniając w 1993 r.

swoją decyzję, uznało, że
przedstawioną w projek
cie „strukturę urbani
styczną cechuje oryginal
ność i siła wyrazu, że
śmiało oddaje ona auto
portret państwa oraz
wskazuje ambitny kieru
nek dla przyszłych kon
kursów architektonicz
nych”. Projekty gmachów
Paul-Löbe-Haus i MarieElisabeth-Lüders-Haus
zgłoszone przez monachij
skiego architekta Stephana
Braunfelsa spełniły ocze
kiwania; architekt podjął
się realizacji zlecenia in
westora.
Budynki połączone są
dwiema kładkami dla pie
szych. Inaczej niż w przy
padku Reichstagu, którego
przebudowa na cele sie
dziby nowoczesnego
parlamentu wymagała
uwzględnienia uwarunko
wań historycznych, archi
tekt Stephan Braunfels
tworząc Paul-Löbe-Haus
mógł od początku realizo
wać własną koncepcję.
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Ośmiokondygnacyjny
gmach z pięcioma charak
terystycznymi grzebienia
mi na każdej z bocznych
elewacji i ośmioma szkla
nymi cylindrycznymi
wieżami, sprawia wraże
nie potężnego i zarazem
eleganckiego „motoru na
pędzającego Republikę”.
Paul-Löbe-Haus – długo
ści 200 m i szerokości
102 m – mieści trzy obszary zadań Bundestagu:
komisje, dział public
relations i biuro obsługi
zwiedzających. Są one
niezbędne dla funkcjono
wania nowoczesnego par
lamentu. Większość pracy
Bundestagu dokonuje się
nie podczas posiedzeń
plenarnych, lecz w komi
sjach. Ponadto Bundestag
dąży do bycia parlamen
tem o możliwie jak naj
większej przejrzystości.
Przejrzystość jest nie
odzownym aspektem
demokracji.

Przejrzystością cechuje się
zachodnia strona gmachu,
gdzie również znajduje się
główne wejście. W ogrom
nej szklanej fasadzie odbi
ja się Urząd Kanclerza
Federalnego, położony
naprzeciw. Odwiedzający
ma już z daleka wrażenie,
że jest w Paul-Löbe-Haus
mile widzianym gościem.
Efekt ten nasila się w go
dzinach wieczornych.
Wówczas ogromna szkla
na powierzchnia oświetlona jest od wewnątrz, a
usytuowane symetrycznie
po lewej i po prawej
stronie wejścia schody

Gmach
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wewnętrzne, zwane też
„Drabinami Jakuba”, spra
wiają – zgodnie z zamie
rzeniem architekta – wra
żenie ogromnych rzeźb.
Zapraszający i otwarty
charakter wyróżnia rów
nież elewacje boczne, wy
sokości 23 m i długości
200 m, o strukturze skła
dającej się z pięciu bocz
nych skrzydeł i umiesz
czonych pomiędzy nimi
otwartych dziedzińców
wewnętrznych wypełnio
nych zielenią. Przeszklo
ne boczne elewacje dzie
dzińców tworzą kontrast
wobec szarego betonu
architektonicznego.

Biura posłów, sekretariaty
i sale posiedzeń mieszczą
się za przeszkloną fasadą
i wychodzą na jasne dzie
dzińce; dlatego nie tylko
parlamentarzyści mają
ładny widok, lecz i oby
watele mogą z zewnątrz
przyjrzeć się reprezentan
tom narodu przy pracy.
Atrakcyjnie prezentuje
się również plac Szprewy
(Spreeplatz) z nabrzeżny
mi skwerkami znajdujący

mi się tam, gdzie PaulLöbe-Haus wykonuje
architektoniczny „skok
przez rzekę“, ku MarieElisabeth-Lüders-Haus,
którego imponujące scho
dy zewnętrzne widoczne
są już z daleka.
Architekturę Paul-LöbeHaus, mieszczącego około
tysiąca biur oraz sale po
siedzeń komisji, cechuje
przejrzysty i otwarty cha
rakter również od we
wnątrz. Ośmiokondygna
cyjna przestrzeń atrium,
pokryta przeszklonym ra
strowym dachem na całej
długości gmachu – od za
chodu po wschód – pełni
funkcję bulwaru, skąd
wzrok ogarnia wszystkie

piętra, boczne przejścia i
poręcze przypominające
relingi, galerie dla zwie
dzających, kładki przeci
nające atrium i szesnaście
przeszklonych wind.
Po wschodniej i zachod
niej stronie gmachu znaj
dują się wielkie prze
szklone elewacje, otwarte
na fascynujące widoki:
z jednej strony na Urząd
Kanclerza Federalnego,
z drugiej zaś – na prze
szkloną bibliotekę w
Marie-Elisabeth-LüdersHaus, na przeciwległym
brzegu Szprewy.
Atrakcyjny,
otwarty charak
ter – wejście
od zachodniej
strony gmachu
Paul-Löbe-Haus
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Paul-Löbe-Haus to nie
tylko imponujący gmach,
lecz również cenny in
strument demokracji
parlamentarnej. Znajduje
to swój wyraz przede
wszystkim w jego głównej
funkcji – w pracach komi
sji. W cylindrycznych
wieżach urządzono dwu
kondygnacyjne pomiesz
czenia – a w nich – sale
posiedzeń komisji. Na
dolnym piętrze obradują
posłowie, z galerii położo
nej wyżej zwiedzający
mogą śledzić posiedzenia,
jeżeli są one otwarte dla
publiczności.

Komisje
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Liczba członków komisji
w XIX kadencji Bundesta
gu waha się od 14 do 49.
Komisja ds. Prawidłowo
ści Wyborów, Imunitetu i
Regulaminu skupia 14
członków. Ponad 40
członków liczą duże ko
misje, między innymi Ko
misja Pracy i Spraw So
cjalnych, Komisja Budże
towa oraz Komisja
Transportu i Infrastruktu
ry Cyfrowej. Najwięcej –
49 członków – ma w swo
im składzie Komisja
Gospodarki i Energii Bun
destagu XIX kadencji.

sprzęt prezentacyjny z re
gulacją wysokości, wyko
nano z drewna w ciepłym
odcieniu. Ściany wyłożo
Na drugim piętrze w Paul- no drewnianymi panela
mi, okna wyposażone są
Löbe-Haus widnieje na
drzwiach szyld: „Sala po w elektrycznie sterowaną
osłonę przeciwsłoneczną.
siedzeń 2 400 – Komisja
Budżetowa”. Za drzwiami Galeria dla zwiedzających
może pomieścić 50, nato
mieści się okrągłe dwu
miast sala posiedzeń oko
kondygnacyjne pomiesz
ło 80 osób. 44 członków
czenie z ponad 100 miej
scami siedzącymi, a mimo Komisji Budżetowej zasia
tego sprawiające niemalże da przy stole konferencyj
kameralne wrażenie. Wy nym na stałych miejscach.
łożone jest ono wyciszają Za nimi stoi rzędem
30 krzeseł dla przedstawi
cą wykładziną podłogo
wą, czarną w środkowym cieli Ministerstwa Finan
kręgu sali, a na obrzeżach sów, Federalnej Izby
Obrachunkowej i krajów
niebieską. Stojący tam
związkowych (landów).
okrągły stół konferencyj
ny, nad którego otwartym Każda komisja – jako „ro
boczy parlament w minia
środkiem zawieszono

turze” – potrzebuje wła
snej infrastruktury. Tę
funkcję pełni przede
wszystkim sekretariat,
który steruje całością
prac, planuje terminy, wy
konuje prace merytorycz
ne i wspomaga przewod
niczącego komisji i jej
członków. Dlatego sekre
tariat i biuro przewodni
czącego komisji znajdują
się blisko siebie. Do infra
struktury komisji należą
też sale narad, biura pra
cowników oraz registratu
ra. Pomieszczenia – np.
Komisji Budżetowej – zaj
mują całe jedno piętro w
skrzydle budynku po stro
nie grzebieniowej fasady.
Miejsca, w któ
rych odbywa się
praca meryto
ryczna – Komi
sje Bundestagu
obradują w sa
lach posiedzeń
w Paul-Löbe
-Haus.
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Położenie i wyposażenie
pozostałych komisji jest
podobne. W zależności
od wielkości komisji
zmienia się tylko ilość
dodatkowych pomiesz
czeń. Funkcjonalność
wszędzie łączy się tu z
otwartością – temu służą
np. położone na wyższej
kondygnacji galerie dla
zwiedzających. Dzięki
temu, że są one oddzielo
ne od piętra roboczego,
obywatele mają możli
wość przypatrzenia się
posłom przy pracy nad
ustawami bez obaw, że
będą im przeszkadzać.

Szczególną pozycję ma
Komisja ds. Unii Europej
skiej. W jej skład wchodzi
39 posłów Bundestagu i
16 uprawnionych do
współpracy z Bundesta
giem niemieckich deputo
wanych do Parlamentu
Europejskiego. Jest ona
nie tylko największą ko
misją Bundestagu, lecz
jako jedyna – podobnie
jak zgromadzenie plenar
ne – jest uprawniona do
podejmowania uchwał.
Wyjątkowa pozycja tego
gremium sprawia, że rów
nież jego pomieszczenia
w Paul-Löbe-Haus znajdu
ją się w szczególnym
miejscu. Jest jedyną komi
sją, której sala posiedzeń
mieści się nie w jednej z

ośmiu cylindrycznych
wież, lecz na drugim i
trzecim piętrze wielkiej
rotundy wschodniej z
widokiem na Szprewę.
Sala Europy, o powierzch
ni 261 m², jest znacznie
większa niż sale posie
dzeń innych komisji.
Znajdują się w niej po
nadto kabiny dla tłuma
czy i pomieszczenia
techniczne; doskonałe
wyposażenie umożliwia
przeprowadzanie tam
większych wysłuchań pu
blicznych oraz konferencji
międzynarodowych.
Dalsze informacje o zada
niach i sposobie pracy ko
misji można znaleźć na
str. 149 i na kolejnych
stronach.
Posiedzenie
Komisji ds. Unii
Europejskiej –
największej ko
misji Bundesta
gu. Zasiada w
niej 39 posłów
Bundestagu i
16 niemieckich
deputowanych
do Parlamentu
Europejskiego.
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Europa w Berli
nie – Również
sala posiedzeń
dowodzi wyjąt
kowej pozycji
Komisji ds. Unii
Europejskiej.
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Linden pomiędzy 709 po
słów. Starano się przy tym
uwzględnić przynależ
W Paul-Löbe-Haus znaj
ność posłów do grup kra
dują się nie tylko biura i
jów związkowych. Gma
sale posiedzeń komisji
chy nie są ujęte w żadną
Bundestagu, część admi
nistracji parlamentu, biu hierarchię.
W Paul-Löbe-Haus biuro
ra obsługi zwiedzających
jednego posła składa się
i dział public relations.
z trzech połączonych ze
Gmach mieści również
biura posłów dwóch wiel sobą pomieszczeń, mają
cych po 18 m². Zewnętrz
kich frakcji parlamentar
nych: SPD oraz CDU/CSU. ne ściany są całkowicie
przeszklone oraz wyposa
Gremia odpowiedzialne
we frakcjach parlamentar żone w osłonę przecinych za kwestie lokalowe wodblaskową i przeciw
uzgodniły sposób rozdzie słoneczną. Wykładzina
podłogowa utrzymana jest
lenia pomieszczeń w
w spokojnym kolorze, za
Paul-Löbe-Haus, Jakob
ściankami w czerwonawej
-Kaiser-Haus i w budyn
kach przy ulicy Unter den okleinie klonowej znajdu

Posłowie
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ją się umywalka i wieszak
na ubrania. W okleinie
klonowej są również biur
ka i regały. Drzwi wycho
dzące na korytarz wyko
nano z matowego szkła.
Każdy poseł ma zatem do
dyspozycji 54 m², co jed
nak tylko na pierwszy
rzut oka wydaje się dużo.
Posłowie nie pracują w
biurach przecież sami;
zatrudniają oni pracowni
ków naukowych, obsługę
sekretariatu, nie rzadko
również praktykantów
i studentów. Wszystkie
te osoby dbają o sprawne
funkcjonowanie biura
posła.

A pracy w biurach jest za
wsze sporo. W ciągu roku
jest około 20 tygodni po
siedzeń, podczas których
posłowie pracują w Berli
nie. Posiedzenia frakcji
parlamentarnych, sesje
plenarne, posiedzenia ko
misji, spotkania grup ro
boczych i grup krajów
związkowych stanowią
większą część pracy parlamentarnej. W czasie
jednej kadencji posłowie
muszą przeczytać i prze
konsultować ponad 12 tys.
druków parlamentarnych,
wgłębić się w różne ob
szary tematyczne i skon
sultować je z innymi par
lamentarzystami lub z
ekspertami z zewnątrz.

Trzeba też zaplanować i
zorganizować oficjalne
spotkania poza Bundesta
giem, przygotować spo
tkania prasowe, wizyty
gości i rozmowy z przed
stawicielami różnych or
ganizacji; a wszystko to
odbywa się na zaledwie
54 metrach kwadrato
wych.
Dalsze informacje o pracy
i zadaniach posłów zna
leźć można na str. 147 i
na kolejnych stronach.
Pięćdziesiąt
cztery metry
kwadratowe de
mokracji – każ
dy poseł ma do
dyspozycji trzy
nowocześnie
wyposażone
pomieszczenia
biurowe.
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Kontakt ze społeczeń
stwem jest dla demokra
tycznego parlamentu
czymś oczywistym. Dlate
go public relations i ob
sługa zwiedzających w
Bundestagu odgrywają
istotną rolę. Biura pra
cowników odpowiedzial
nych za te kwestie miesz
czą się w Paul-Löbe-Haus.
Dla wykonywania tych
zadań przeznaczono
ponad 50 pomieszczeń.
Każdego roku wiele milio
nów osób z całego świata
zwiedza gmach Reichsta
gu i inne budynki parla
mentu. Biuro obsługi
zwiedzających organizuje
tury zwiedzania dla grup
zainteresowanych parla
mentem i polityką w Ber
linie oraz umożliwia im
zapoznanie się z pracą
Bundestagu i ustrojem po
litycznym w Niemczech.
W salach seminaryjnych
na parterze Paul-Löbe
-Haus odbywają się szko
lenia w zakresie zagad
nień parlamentarno-

Biuro obsługi zwiedzających
i dział public relations
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politycznych oraz dysku
sje pomiędzy posłami a
zwiedzającymi pochodzą
cymi z danego okręgu
wyborczego.
Dział public relations
Bundestagu przekazuje in
formacje poprzez broszu
ry, DVD i wystawy – na
przykład na temat pracy
posłów podczas sesji ple
narnych, w komisjach i
okręgach wyborczych oraz
na temat tego, jak powsta
ją ustawy. Zainteresowani
mogą też uzyskać infor
macje o historii Bundesta
gu, jak również architek
turze i sztuce w dzielnicy
parlamentarnej. Wiele ma
teriałów informacyjnych
jest dostępnych w tłuma
czeniu na różne języki.
Bundestag informuje o
swojej pracy również przy
pomocy specjalnego po
jazdu – infomobilu, wy
stawy objazdowej oraz w
ramach targów odbywają
cych się w całym kraju.

Grupa zwiedza
jących w PaulLöbe-Haus;
dzielnica parla
mentarna każ
dego roku przy
ciąga wiele mi
lionów ludzi.
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Paul-Löbe-Haus jest czę
ścią koncepcji „parlamen
tu krótkich odległości”.
Szerokim podziemnym
tunelem dla pieszych
przechodzi się z budynku
komisji parlamentarnych
bezpośrednio do gmachu
Reichstagu. Dwupoziomo
wą kładką nad Szprewą
szybko można dostać się
do biblioteki Bundestagu i
do archiwum parlamentu
w Marie-Elisabeth-Lüders-

Skok przez Szprewę
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Haus. Dolny poziom kład
ki dostępny jest dla ogółu;
górnym, położonym na
wysokości szóstego piętra,
posłowie i pracownicy
Bundestagu przechodzą z
budynku do budynku. Ten
architektoniczny „skok
przez Szprewę” łączy oby
dwie części podzielonego
niegdyś Berlina nie tylko
symbolicznie, lecz do
słownie.

Patron gmachu Paul-Löbe-Haus
W 1919 r. socjaldemokrata Paul Löbe (1875–1967) zostaje członkiem Zgro
madzenia Narodowego Republiki Weimarskiej, a rok później posłem do Nie
mieckiego Reichstagu i Przewodniczącym Reichstagu. Z tego stanowiska
wypiera go w 1932 r. narodowy socjalista Hermann Göring. Löbe, redaktor
centralnego organu SPD – gazety „Vorwärts”, zostaje osadzony na sześć mie
sięcy w areszcie pod zarzutem defraudacji funduszy partyjnych. Później na
wiązuje on kontakt z grupą ruchu oporu skupioną wokół Carla Friedricha
Goerdelera. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. Löbe zostaje ponownie
zatrzymany. Tuż po zakończeniu wojny Löbe wznawia działalność w SPD i
pracę jako redaktor, a w latach 1948-49, jako członek Rady Parlamentarnej,
Löbe wnosi decydujący wkład w prace nad konstytucją (ustawą zasadniczą).
W 1949 r. Löbe jako Przewodniczący-Senior otwiera inauguracyjne posie
dzenie pierwszego Niemieckiego Bundestagu. W 1954 r. zostaje wybrany
przewodniczącym gremium „Niepodzielne Niemcy” i do końca życia pozo
staje jego honorowym przewodniczącym.
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Trzymając rękę
na dzwonku,
Przewodniczą
cy Reichstagu
Paul Löbe 6
grudnia 1930 r.
czuwa nad po
rządkiem w
trakcie posie
dzenia Reichstagu.

W Paul-Löbe-Haus, siedzibie komisji parlamentarnych, również ze spotkania sztuki z polityką
powstaje udany mariaż.
Spotkania sztuki z polityką
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Taneczny rytm paneli po
dejmują wewnątrz budyn
ku neonowe taśmy zawie
szone pod sklepieniem
atrium – instalacja francu „Czymże tedy jest życie?
skiego artysty François
Jest ciepłem, wytworem
Morelleta (str. 76).
cieplnym czego, co utrzy
Taśma świecąca na czer
muje formę, choć samo jej
Zbliżając się do Paulwono naciągnięta jest na
nie ma, jest gorączką ma
Löbe-Haus od strony
sztywno, żółta, zielona i
terii towarzyszącą proce
Urzędu Kanclerza Fede
niebieska – zwisają luźno. sowi bezustannego rozkła
ralnego, za jednolitą
Swym radośnie-tanecz
du i odradzania się drobin
szklaną fasadą dostrzega
nym rytmem przeciwsta
białka, tak skomplikowa
się w obrębie schodów
wiają się surowemu cha
nych i tak kunsztownie
cztery wielkoformatowe
rakterowi pomieszczenia; skonstruowanych, że aż
aluminiowe panele w
efekt ten przypomina od
nietrwałych i nie dających
kształcie rombów. Są to
działywanie kolorowych
się utrzymać. Jest istnie
„Berlin Panels” – dzieło
aluminiowych paneli na
niem tego, co właściwie
amerykańskiego artysty
zachodniej fasadzie.
nie może istnieć, co w
Ellswortha Kelly’ego (str.
Wzdłuż atrium przebiega
słodkiej męce chwieje się
63). Kolory paneli – nie
w posadzce instalacja
tylko między bytem a nie
bieski, czarny, czerwony
amerykańskiego artysty
bytem podczas zawikłane
i zielony – oraz ich asy
Josepha Kosutha. Metalo go i gorączkowego proce
metryczne rozmieszczenie we litery, niczym drogo
su rozpadu i wiecznego
wywołują efekt niemalże
cenne intarsje osadzone
stawania się. Nie jest ma
tanecznej beztroski. Prze są w kamiennych płytach, terialne i nie jest z ducha.
rywając jednolitość szkla tworząc dwa zdania. Po
Jest czymś pośrednim –
nej powierzchni, stanowią jednej stronie widnieje
T. M.”
swego rodzaju przeciwwa cytat Tomasza Manna,
Tomasz Mann „Czaro
gę w stosunku do surowej po przeciwległej – cytat
dziejska Góra”, powieść
struktury fasady.
Ricardy Huch.
(1924 r.)
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„Bo czymże jest życie? Jak
krople deszczu, spadające
z nieba na ziemię, prze
mierzamy wyznaczony
nam czas, pędzeni to tu,
to tam wichrem losu.
Wiatr i los mają swe nie
zmienne prawa, według
których się poruszają, ale
cóż o tym wie kropla, któ
rą przed sobą miotają?
Unosi się szumiąc wraz z
innymi w przestworzach,
dopóki nie wsiąknie w
piasek. Niebo jednakże
zbiera je wszystkie z po
wrotem do siebie i rozle
wa je znowu, i zbiera, i
rozlewa znowu, wciąż te
same, a przecież inne.”
Ricarda Huch „Wspo
mnienia Ludolfa Ursleu
juniora”, powieść (1893 r.)
Instalacja Josepha Kosu
tha zachęca wszystkich,
którzy w pośpiechu co
dziennej pracy politycznej
przemierzają atrium, do
zastanawiania się ciągle

na nowo nad sensem ży
cia, nie udzielając jednak
że gotowej odpowiedzi.
Dwie świecące na zielono
dziesięciometrowe insta
lacje lipskiego artysty Neo
Raucha nadają szczegól
nego charakteru wschod
niej elewacji budynku.
Instalacje otoczone są ta
jemniczą aurą typową dla
obrazów artysty. Dwaj
mężczyźni stojący na dra
binach w niewiele różnią
cych się od siebie pozy
cjach, zdają się machać
ręką albo sięgać po coś w
górę. Te symboliczne ge
sty można zinterpretować
jako aluzję do kultury de
mokratycznej wspólnoty,
do gestów człowieka wy
głaszającego mowę, bądź
dążącego do wyższych
celów.

Dziedzińce gmachu Paul
-Löbe-Haus ulokowano
przed wieżami-rotunda
mi; osoby spacerujące na
zewnątrz mogą do nich
zaglądać. Na niektórych
dziedzińcach znajdują się
geometrycznie przycięte
żywopłoty zaprojektowa
ne przez architekta; na
innych w architekturę ży
wopłotów wkomponowa
no prace wykonane przez
artystów w ramach kon
kursów.
Po północnej stronie bu
dynku, powyżej dziedziń
ca Jörg Herold zainstalo
wał lustro, które kieruje
na dziedziniec promień
słońca. W ciągu dnia pro
mień przesuwa się po kil
ku kamiennych płytach
wpuszczonych w ziemię –
na oświetlenie wszystkich
płyt potrzeba jest całego
roku. Na każdej płycie
François
Morellet
Haute et basse
tension
1998–2001 r.
Atrium
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Neo Rauch
Mężczyzna
na drabinie
2001 r.
Elewacja
wschodnia
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widnieje jakaś data z nie
mieckiej historii. Obok
ważnych i znanych dat,
również mniej znane daty
– wszystkie razem tworzą
fascynujący zarys historii
Niemiec.
Na sąsiednim dziedzińcu
Franka Hörnschemeyer
stworzyła obiekt prze
strzenny w formie labi
ryntu. Artystka wykorzy
stała żółte i czerwone
formy, jakich używa się
do nadawania kształtu
mieszance betonowej. W
labiryncie istnieją drogi
prowadzące na zewnątrz
oraz pomieszczenia, które
można przemierzać. Ale
są w nim też ślepe uliczki
i zamknięte pomieszcze
nia. Kraty nawiązują do
wcześniejszej i aktualnej

zabudowy tego miejsca –
do zarysu części muru
berlińskiego znajdującego
się kiedyś po wschodniej
stronie, do zabudowań i
klatek dla psów oddzia
łów granicznych NRD
oraz części zarysu budyn
ku Paul-Löbe-Haus. Zary
sy nie są jednak rozmiesz
czone obok siebie, lecz
łączą się, zachodzą na
siebie. W ten sposób, sym
bolicznie nakładają się
na siebie przeszłość i te
raźniejszość; polityczny
rozwój miejsca staje się
uchwytny i zrozumiały.
Ponadto labirynt jako for
ma artystyczna nasuwa
pytanie o prawidłowość
wybranej drogi – w kon
tekście polityki dostrzec
tu można zarówno impuls
o charakterze zabawo
wym, jak i poważny, na
kłaniający do refleksji.

Artystyczny duet Twin
Gabriel (Else Gabriel i Ulf
WredeI) ludycznie ujmuje
aranżację popiersi. Arty
ści zaprojektowali z teflo
nu dwa okrągłe profile:
poety Johanna Wolfganga
Goethego („Niemiec nr 1”)
i – owczarka niemieckiego
(„Niemiec nr 2”). Wyrazi
sty profil poety i profil psa
stają się rozpoznawalne
dopiero podczas gry cieni.
Niczym eleganckie baro
kowe rzeźby, profile dow
cipnie wkomponowane są
w aranżację żywopłotów,
ironicznie odnosząc się
zarówno do mieszczań
skiej tradycji czczenia bo
haterów w monumentach,
jak i do odwiecznej skłon
ności Niemców do upew
niania się o własnej war
tości.
Jörg Herold
Wstęga światła
z linią zmiany
daty
2001 r.
Północny
dziedziniec
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Franka Hörn
schemeyer
Zwięźle rzędem
zwarcie
1998 r. /2001 r.
Północny dzie
dziniec
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Artysta z Lipska Till Exit
podejmuje inny temat –
zastanawia się, co spra
wia, że coś staje się
rzeźbą. W poszukiwaniu
odpowiedzi artysta stwo
rzył cztery sześciany z
pleksiglasu i oświetlił je
od wewnątrz. Elementy
struktury wewnętrznej,
tekstury powierzchni i
półprzejrzysty charakter
sześcianów wywołują róż
norodne efekty, całkowi
cie odmienne w ciągu
dnia i nocy.
Artyści podjęli się rów
nież wystroju wnętrz re
stauracji w Paul-LöbeHaus. Kubański artysta
Jorge Pardo nawiązując
do idei syntezy sztuk, roz

wiesił na suficie restaura
cji dla posłów kolorowe
kryształowe lampy i urzą
dził wnętrze przy pomocy
specjalnie zaprojektowa
nych mebli. Restaurację
dla zwiedzających zapro
jektował Tobias Rehber
ger. Zlecając rzemieślni
kom wywodzącym się z
różnych kultur wykonanie
mebli według sporządzo
nych przez siebie szkiców,
przedstawiających kla
syczne meble znanych
projektantów, artyście
udało się powiązać ze
sobą różne kultury.
Z kolei brytyjska artystka
Angela Bulloch w asocja
cyjnej instalacji stworzyła
relację pomiędzy posłami
a zwiedzającymi. Kto sia
da na jednej z ław przed
salą Komisji do Spraw Eu
ropejskich, powoduje włą
czenie kolorowych lamp

na piętrze położonym
poniżej, na którym mieści
się restauracja dla zwie
dzających. Osoby siedzące
na ławach w strefie „Seats
of Power” nie widzą przy
tym, co dzieje się w strefie
„Spheres of Influence”
znajdującej się pod nimi
i odwrotnie.
Ponadto w Paul-LöbeHaus podziwiać można
instalacje lub zakupione
prace 30 innych artystów.
Budynek będący miej
scem intensywnej pracy
komisji Bundestagu, dzię
ki zaangażowaniu Rady
Kultury stał się zatem też
miejscem spotkania sztuki
z polityką.
Tobias
Rehberger
Bez tytułu
(worldwide)
2002 r.
Restauracja dla
zwiedzających
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Jorge Pardo
Bez tytułu
(restaurant)
2002 r.
Restauracja dla
posłów
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((Platzhalter Bild))

Gmach Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
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Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, mieszczący ogromną
bibliotekę, archiwum i dział dokumentacji praso
wej, pełni funkcję centrum informacji i usług
parlamentarnych Bundestagu. Budynek stanowi
urbanistyczne a zarazem funkcjonalne uzupełnie
nie gmachu Paul-Löbe-Haus i jest równocześnie
ostatnim elementem „Wstęgi Federacji”.
Dom wiedzy
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Charakter otwarty cechuje
również „dom wiedzy“.
Zachodnia strona Placu
Od momentu podjęcia de Szprewy (Spreeplatz) – w
cyzji o przyszłym urbani formie długich schodów
schodzących lekkim łu
stycznym kształcie Łuku
kiem ku Szprewie – kore
Szprewy, do ukończenia
realizacji przedsięwzięcia sponduje z zewnętrznymi,
rozszerzającymi się ku gó
upłynęło ponad dziesięć
lat. Projekt Axela Schulte rze schodami po stronie
gmachu Marie-Elisabeth
sa i Charlotte Frank, wy
-Lüders-Haus. Z Placu
różniony przez jury spo
Szprewy roztacza się też
śród 835 prac wiosną
1993 r., zrealizowano rów najpiękniejszy widok na
nocześnie z zaprojektowa przeszkloną bibliotekę w
Marie-Elisabeth-Lüdersnym przez Stephana
Haus i na ogromny okrą
Braunfelsa gmachem
gły otwór w betonowej
Marie-Elisabeth-Lüderselewacji, za którą znajduje
Haus, położonym na
wschodnim brzegu Szpre się sala posiedzeń prze
znaczona do wysłuchań
wy w byłej wschodniej
publicznych.
części miasta. Kładki łą
W Marie-Elisabeth-Lüdersczące Paul-Löbe-Haus i
Haus mieści się aktualnie
Marie-Elisabeth-Lüdersokoło 600 biur. Położone
Haus stanowią spoiwo
one są w tzw. grzebie
pomiędzy wschodem
niach budynku, z których
i zachodem. Architekt
dwa – z powodu stojących
Stephan Braunfels nazy
pierwotnie po zachodniej
wa je „skokiem przez
stronie ulicy Luisenstraße
Szprewę”.
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domów z wielkiej płyty –
zrealizowano jedynie w
połowie. W 2010 roku
rozpoczęto jednakże roz
budowę Marie-ElisabethLüders-Haus. Pośrodku
skrzydła wschodniego po
wstała wieża o wysokości
36 metrów. W nowej czę
ści gmachu będzie się
znajdowało ponad 300 no
wych biur oraz reprezen
tacyjny hall wejściowy, a
od strony Szprewy – bi
stro z licznymi miejscami
wewnątrz i na zewnątrz.
Bistro i budynek będą do
stępne dla ogółu. W hallu
mogącym pomieścić około
1,2 tys. osób mają się też
odbywać imprezy pu
bliczne.

Projektując obydwa
budynki parlamentu –
Marie-Elisabeth-LüdersHaus po wschodniej i
Paul-Löbe-Haus po za
chodniej stronie Szprewy
– architekt Stephan
Braunfels nie zamierzał
konkurować z wilhelmiń
skim stylem fasady gma
chu Reichstagu, lecz świa
domie zrezygnował ze
wszelkich ornamentów.

Architektura
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Połączone kładkami dla
pieszych budynki rzucają
się w oczy przede wszyst
kim dzięki swym niezwy
kle lekkim, śmiało wysu
niętym konstrukcjom
dachów. Przejrzyste
kasetonowe sufity we
wnątrz budynków stwa
rzają wrażenie lekkości;
gra światła i cieni spra
wia, że struktura lanego
betonu ścian i kolumn
przybiera zmienne formy.

również i ta należąca do
Bundestagu budowla har
monijnie wkomponowuje
się w architektoniczną
W Marie-Elisabeth-Lüders- strukturę miasta.
Haus architekt zastosował Wnętrze budynku wypeł
– podobnie jak w Paulnione jest światłem wpa
Löbe-Haus – regularną
dającym przez kasetono
strukturę grzebieniową z
we sklepienie, przez co
zewnętrznymi dziedzińca klarowna architektura hal
mi. Przejrzysta szklana fa lu głównego wydaje się
sada po wschodniej i za
nieustannie przybierać
chodniej stronie gmachu
nowe formy.
oraz przeszklone elewacje Prostokątny hall główny
dziedzińców wyraźnie
usytuowany jest dokład
kontrastują z surowymi
nie pośrodku budynku i
połaciami betonu archi
tworzy oś wschód-zachód;
tektonicznego. Z okapem
jest on przedzielony po
umieszczonym na wyso
przez zawieszoną wysoko
kości około 23 metrów
długą metalową szynę, na

której zainstalowano gło
śniki. Z galerii obiegającej
hall widać całe pomiesz
czenie. Ogromne wrażenie
wywołuje za każdym ra
zem rotunda biblioteki –
serce budynku. Okrągłą
czytelnię otaczają cztery
wieże mieszczące serwis
informacji naukowej: ar
chiwa i katalogi. Wieże
zbudowane na planie
kwadratu nie sięgają pod
sam strop. Dzięki powsta
łej w ten sposób szczeli
nie światło dzienne wpa
da do wnętrza, nadając
mu przyjemną atmosferę.
Hall główny –
gra światła
dziennego z
przejrzystymi
formami archi
tektonicznymi
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W rotundzie, przez której
dwie ogromne przeszklo
ne elewacje widać Szpre
wę i gmach Reichstagu,
poniżej piętra z centrum
informacji ustawiono seg
ment muru berlińskiego,
tzw. muru wewnętrznego.
Poza tym pomieszczenie
jest puste. Fragment muru
upamiętnia historię miej
sca, w którym tu, nad
Szprewą, po podziale
Niemiec i miasta Berlina
przebiegał mur berliński.
Ponad tym miejscem pa
mięci wznosi się pięć
kondygnacji. Na jednej z
nich mieści się centrum
informacji i czytelnia.

Książki przesyłane są z
magazynów znajdujących
się w głębi budynku przy
pomocy przemyślanego
systemu transportu. Impo
nujące wrażenie wywołuje również duża kwa
dratowa sala wysłuchań
publicznych. Sala, która
przeznaczona jest głównie
na cele prac komisji śled
czych, podzielona jest na
dwa trzykondygnacyjne
obszary. Widać z niej
Paul-Löbe-Haus po dru
giej stronie Szprewy,
gmach Reichstagu oraz
dwupoziomową kładkę
dla pieszych łączącą
Paul-Löbe-Haus i MarieElisabeth-Lüders-Haus.
Kładka jest również sym
bolem zjednoczenia
podzielonego niegdyś
miasta.

Pod pomieszczeniem o
powierzchni 290 m² znaj
dują się imponujące scho
dy Bramantego (str. 102),
nazwane imieniem pierw
szego architekta okresu
późnego renesansu, który
w 1503 r. został także
głównym architektem no
wej Bazyliki św. Piotra w
Rzymie. Również i inne
schody w budynku przy
ciągają uwagę swoimi lek
kimi i równocześnie róż
norodnymi formami, jak
np. schody w kształcie
wielkiego leja znajdujące
się przy rotundzie, czy
też „Drabina Jakuba”, któ
rą wchodzi się na galerię
okrążającą hall.
Skok przez
Szprewę – dwie
kładki dla pie
szych łączą
gmachy: Paul
-Löbe-Haus i
MarieElisa
beth-LüdersHaus.
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Serce budynku
– rotunda bi
blioteki dzieli
się na pięć kon
dygnacji.
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Nazwany imieniem libe
ralnej polityk Marie Elisa
beth Lüders (zob. str. 99)
gmach, wysokości 23 me
trów, przechowuje „zaso
by pamięci” parlamentu.
Budynek można również
określić jako „dom wie
dzy“, gdyż mieści on cen
trum dokumentacji praso
wej, bibliotekę, archiwum
i dokumentację parlamen
tu oraz część serwisu na
ukowego. Działy te po raz
pierwszy od ich utworze
nia znalazły się pod jed
nym dachem.

Usługi na krótkich odległościach
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Sala wysłuchań publicz
nych z mieszczącą się w
niej galerią służy przede
wszystkim do prowadze
nia prac komisji. Poza tym
w gmachu znajdują się
biura i sale konferencyjne,
serwis kurierski i biuro
organizujące oficjalne po
dróże posłów i pracowni
ków Bundestagu. Również
poczta, kolej oraz biuro
podróży mają tu swoje
filie.

Krótkie odległo
ści – budynek
mieści centrum
obsługi parla
mentu; widok
na hall główny,
za którym po
wstaje dalsza
część budynku.
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Tradycyjne archiwum
prasowe, tzw. stare archi
wum, udostępnia na pa
pierze ok. 23 mln wycin
ków prasowych z lat
1949–1999. Centrum do
kumentacji prasowej za
wiera ponadto historycz
Z parlamentu krótkich od ny zbiór gazet liczący ok.
ległości korzystają rów
4,7 tys. tomów i jeden z
nież pracownicy centrum największych zbiorów
dokumentacji prasowej,
karykatur w Niemczech.
którzy codziennie rano ze Dział informacji i kweren
stawiają poranne informa dy w centrum dokumenta
cje na wszystkie tematy
cji prasowej opracowuje
polityczne w elektronicz zlecenia dotyczące doku
ną teczkę prasową i rozsy mentacji i kwerendy dla
łają ją przez intranet Bun posłów, gremiów parla
destagu.
mentarnych i pracowni
W istniejącym od 1999 r.
ków administracji Bundes
elektronicznym archiwum tagu. Ponadto sporządza
prasowym, codziennie re dossier na podstawie ma
jestruje się do 600 artyku teriałów pochodzących
łów prasowych z około 50 z tradycyjnego i z elektro
gazet, magazynów i biule nicznego archiwum. W
tynów prasowych z Nie
czytelni działu informacji
miec i z zagranicy. Arty
użytkownicy mają dostęp
kuły zostają opatrzone ha do ok. 140 aktualnych pu
słami i przygotowane do
blikacji niemieckich i za
kwerendy w intranecie.
granicznych.

Skumulowana wiedza
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„Zasoby pamięci”
parlamentu –
Marie-ElisabethLüders-Haus jest
skarbnicą wiedzy
Bundestagu.
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Biblioteka Bundestagu jest
jedną z największych bi
bliotek parlamentarnych
na świecie. Jej zbiory obej
mują znacznie ponad
1,5 mln tomów i mediów,
ponad 8 tys. bieżących pe
riodyków, dokumentacji
specjalnych materiałów
parlamentarnych i publi
kacji urzędowych. Ponad
to udostępnia użytkowni
kom liczne publikacje
elektroniczne, w tym
ponad tysiąc tytułów
czasopism.
Gdy utworzono bibliotekę
w 1949 r., jej zasoby obej
mowały tysiąc książek.
Obecnie zbiory powięk
szają się corocznie o ok.
15 tys. nowych tomów. W
Bonn księgozbiór znajdo
wał się w ośmiu różnych
budynkach. W MarieElisabeth-Lüders-Haus
cały zasób wiedzy jest

Biblioteka
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skoncentrowany w jed
nym miejscu. Sercem tego
duchowego majątku jest
rotunda biblioteki podzie
lona na pięć poziomów,
w tym piętro informacji i
kwerendy, czytelnię oraz
galerię. Rotunda mieści
22 tys. tomów. Na kondy
gnacjach podziemnych
budynku znajdują się
magazyny.
W długich szafkach, lekko
wygiętych w półkola znaj
duje się katalog z fiszka
mi, na których zarejestro
wano księgozbiór do 1986
r. Poza katalogowaniem,
archiwizowaniem i pielę
gnacją zbiorów, pracowni
cy biblioteki wykonują na
rzecz parlamentu szeroko
rozumiane usługi infor
macyjne oraz dokonują
kwerend tematycznych i
wyszukiwania zródeł.

Udana koncep
cja – rotunda
biblioteki
mieści 22 tys.
tomów.
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Nieocenioną wartość po
siadają również zbiory
archiwum parlamentu
oraz rejestr rzeczowy i
rejestr osób, bez których
nie sposób byłoby do
trzeć do wszystkich publi
kacji fachowych. Obydwa
katalogi zawierają ogrom
ną ilość źródeł na temat
historii Bundestagu i Re
publiki Federalnej Nie
miec.
Do dyspozycji użytkowników dostępne są
wszystkie uchwalone i
nieuchwalone ustawy,
ekspertyzy, opinie, decy
zje Federalnego Trybunału

Źródła historyczne

98

Konstytucyjnego, całość
pism Bundestagu, jego
komisji i gremiów, archi
wum dźwiękowe i zdję
ciowe, materiały dotyczą
ce kampanii wyborczych i
wszystkie zapisy stenogra
ficzne. Precyzyjne rejestry
umożliwiają przeprowa
dzanie kwerend nawet
według nietypowych kry
teriów. Wszystkie dane są
zapisane elektronicznie i
można je pobierać online.

Patronka gmachu Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
Liberalna polityk Marie-Elisabeth Lüders (1878–1966) uchodzi za jedną z
najwybitnieszych przedstawicielek polityki społecznej i jedną z najważnie
szych przedstawicielek ruchu kobiet w Niemczech. Jako pierwsza kobieta
w Niemczech uzyskała w roku 1912 tytuł doktora w zakresie ekonomii po
litycznej, do roku 1918 piastowała wiele czołowych funkcji w ruchu spo
łecznym i ruchu kobiet. W 1919 roku została członkiem Konstytucyjnego
Zgromadzenia Narodowego. W latach 1920–21 oraz od 1924 do 1930 roku
była posłanką do Reichstagu. W roku 1933 naziści wydali wobec niej zakaz
wykonywania zawodu i publikowania; w 1937 roku przez cztery miesiące
przebywała w areszcie w odosobnieniu. W latach 1953–1961 była posłanką
do Niemieckiego Bundestagu z ramienia Partii Wolnych Liberałów, FDP. W
1953 oraz w 1957 roku jako Przewodnicząca-Senior otwierała inauguracyj
ne posiedzenia kolejnych kadencji Bundestagu.
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Przewodniczą
caSenior
Marie-Elisabeth
Lüders w dniu
6 października
1953 r. otwiera
inauguracyjne
posiedzenie
Niemieckiego
Bundestagu II
kadencji.

W Marie-Elisabeth-Lüders-Haus tam, gdzie
gromadzone są zasoby wiedzy parlamentu – sztuka,
wiedza i polityka podejmują ze sobą dialog.
Tam, gdzie sztuka łączy się z wiedzą
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napięcie wynikające z tego
w demokracji, a mianowi
Już z zewnątrz, przez
cie kwestię odpowiednie
szklaną elewację rotundy
go wyważenia relacji po
biblioteki widać świecącą między wolnością a rów
na niebiesko neonową in nością.
stalację włoskiego artysty
Biblioteka jest odpowied
Maurizio Nannucciego
nim miejscem na rozwa
zatytułowaną „Niebieski
żanie tego typu kwestii,
pierścień”. Niebieska neo miejscem, w którym gro
nowa wstęga o długości
madzi i doświadcza się
80 m okrąża pod sklepie
wiedzy o naszej kulturze
niem rotundę czytelni.
– jako zobowiązanie do
Nannucci, zainspirowany tego, aby ją ochraniać i
tekstem Hanny Arendt,
pomnażać. Myślenie jako
poprzez połączenie dwóch potencjał i wyzwanie oraz
zdań wskazuje na napię
niemożność znalezienia
cie istniejące pomiędzy
ostatecznej odpowiedzi na
prawami podstawowymi – pytania dotyczące wolno
wolnością a równością:
ści i równości – te prze
„Wolność jest wyobrażal
myślenia obrazują zdania
na jako możliwość działa umieszczone na okręgu,
nia wśród równych/rów
w których stykają się od
ność jest wyobrażalna jako powiednio słowa „wolno
możliwość działania na
ści/wolność” i „równych/
rzecz wolności/”. Tymi
równość”. Nannucci stwo
zdaniami artysta opisuje
rzył tekst inspirujący do
dwie możliwości działa
zastanowienia się nad
nia w w państwach o
możliwościami kształto
ustroju demokratycznym i wania politycznego dzia
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łania. Tekst odnosi się
również do cytatów Toma
sza Manna i Ricardy
Huch, które amerykański
artysta Joseph Kosuth
wkomponował w posadz
kę atrium w Paul-Löbe
-Haus (str. 75–76). Stano
wi on też nawiązanie do
kolumny z wyświetlaczem
cyfrowym w północnym
hallu wejściowym Reich
stagu, na której prezento
wane są teksty mów wy
głoszonych przez posłów
(str. 34–35) – oraz do tek
stu ustawy zasadniczej na
szklanych taflach Daniego
Karavana stojących nie
opodal, obok gmachu
Jakob-Kaiser-Haus, przy
promenadzie wzdłuż
przeciwległego brzegu
Szprewy (str. 126–127).

W taki oto sposób ustawa
zasadnicza, przemówienia
posłów, fragmenty tek
stów z literatury niemiec
kiej i polityczna refleksja
Nannucciego łączą się w
jeden wielki intelektual
ny apel o rozwagę, skiero
wany do obecnych we
wszystkich budynkach
parlamentu – po jednej
i po drugiej stronie
Szprewy.
Z rotundy biblioteki prze
chodzi się do centralnego
hallu w Marie-ElisabethLüders-Haus. Francuski
artysta François Morellet
umieścił tu swoją instala
cję złożoną z czarnych i
białych neonowych taśm
zawieszonych na krzyż,
swoistym rytmem kore
spondującą z jego dziełem
„Haute et basse tension”
(str. 75/76) znajdującym
się w atrium gmachu
Paul-Löbe-Haus.

Z kolei monachijska ar
tystka Julia Mangold przy
pomocy prostych, asce
tycznych form tworzy
relację między wnętrzem
budynku a jego stroną
zewnetrzną. Umieszczony
w hallu wielkoformatowy
czarny prostokąt stanowi
prostą formę geometrycz
ną, wkomponowaną w
proporcje architektury.
Jako forma wypukła dopa
sowany jest do zaokrągle
nia ściany rotundy, na ze
wnątrz której się znajduje.
Kolejny czarny prostokąt
umieszczono na filarze
nośnym na zewnątrz bu
dynku, jako zagłębienie w
elewacji u góry schodów
zewnętrznych. Artystka
zręcznie wykorzystuje
idee geometryzujących
form, stosowanych przez
architekta Stephana
Braunfelsa, przekształca
jąc je we własną koncep
cję, polegającą na współ

graniu formy wypukłej
i wklęsłej oraz czworokąt
nej i zaokrąglonej.
Kolejnym dziełem sztuki
o symbolicznej wymowie
jest rzeźba Marino Mari
niego „Miracolo – L’idea
di un’immagine”, przed
stawiającą jeźdźca na ko
niu, usytuowana na scho
dach zewnętrznych nad
brzegiem Szprewy. Stają
cy dęba koń i grożący
jeźdźcowi upadek symbo
lizują ostatni bunt wobec
postępującego odarcia z
człowieczeństwa typowe
go dla współczesnych cza
sów i są widocznym przy
kładem niezłomności
człowieka.
Imi (Klaus
Wolf) Knoebel
Czerwone żółte
białe niebieskie
1–4
1997 r.
Foyer przezna
czone do orga
nizacji imprez,
Schody Bra
mantego
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Julia Mangold
Bez tytułu
2003 r.
Na zewnątrz
budynku
nad brzegiem
Szprewy
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Tuż obok schodów ze
wnętrznych, w pomiesz
czeniu dostępnym dla
szerokiej publiczności,
ustawiono segmenty
muru, który dzielił nie
gdyś w tym miejscu mia
sto na Wschód i Zachód.
Ben Wagin zabezpieczył
segmenty muru i umieścił
na każdym z nich napis
zawierający rok i znaną
dotychczas liczbę ofiar
śmiertelnych. Zgodnie z
zamysłem architekta seg
menty wyznaczają pier
wotny przebieg muru,
przez co w tym okrągłym
pomieszczeniu nasila
się wrażenie rozłamu
i rozdarcia.

Sala sztuki
Również sala sztuki w
Marie-Elisabeth-LüdersHaus jest wyrazem zaan
gażowania Bundestagu na
rzecz sztuki. W sali odby
wają się wystawy sztuki
współczesnej mające od
Ponadto w budynku wy
niesienie do parlamentu
stawione są prace zaku
pione u innych wybitnych i polityki.
Wraz z zakończeniem roz
artystów, takich jak: Imi
Knoebel (str. 102), Sophie budowy gmachu MarieElisabeth-Lüders-Haus
Calle, Eberhard Göschel,
udostępnione tam zostanie
Nikolaus Lang, Paco
dla publiczności również
Knöller, Bertram Kober,
owe pomieszczenie wysta
Rémy Markowitsch,
wowe z dojściem od stro
Wieland Förster, Michael
ny ulicy Luisenstraße –
Morgner, Susan Turcot,
przez główne wejście do
Cornelia Schleime i
budynku.
Hans Vent.
Sztuka i polityka
– sala sztuki i
odbywające się
w niej wystawy
sztuki współcze
snej będą do
stępne dla szero
kiej publiczno
ści.
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Ben Wagin –
Miejsce pamięci
muru berliń
skiego
2003 r.
MarieElisa
beth-Lüders
-Haus
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((Platzhalter Bild))

Gmach Jakob-Kaiser-Haus
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Na wschód od gmachu Reichstagu, pomiędzy
Placem Paryskim a Szprewą, mieści się kompleks
ośmiu budynków o nazwie Jakob-Kaiser-Haus.
Pracuje tu około 60 procent posłów i wiele osób
zatrudnionych we frakcjach parlamentarnych.
Kompleks ośmiu budynków
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sprostać architektonicz
nym wymogom parlamen
tu. Architektowi z Kolonii
Thomasowi van den Va
lentynowi zlecono głów
nie odrestaurowanie i roz
budowę Pałacu Przewod
niczącego Reichstagu
(zob. str. 120 i następne).
Gdy zapadła dezycja o
przeprowadzce z Bonn do Cztery pozostałe zespoły
(Busmann und Haberer,
Berlina oznaczająca ko
de Architekten Cie, von
nieczność stworzenia w
Gerkan, Marg und Partner
Berlinie miejsca, w któ
oraz Schweger & Partner)
rym mógłby pracować
parlament, posłowie i pra na podstawie wytycznych
odnośnie wielkości dzie
cownicy parlamentu,
dzińców i ilości biur
utworzono Jakob-Kaiser
dokonały wyliczeń, z
-Haus jako kompleks
których wynikało, że po
ośmiu budynków. Łącząc
wstanie osiem budynków.
istniejącą architekturę i
podejmując dotychczaso Każde z wymienionych
biur architektonicznych
wy przebieg ulic, zacho
wuje urbanistyczną trady opracowało projekty
dwóch budynków. Zespół
cję Berlina.
Pięciu zespołom architek architektów Schweger &
Partner podjął się zapro
tów zlecono zaprojekto
wanie kompleksu budyn jektowania budynków nr
ków, który byłby w stanie 1 i nr 2, Busmann und Ha
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berer budynków nr 3 i nr
7; von Gerkan, Marg und
Partner – nr 4 i nr 8 i de
Architekten Cie – nr 5 i 6.
Te pięć biur architekto
nicznych utworzyło Pla
nungsgesellschaft Doro
theenblöcke Berlin mbH –
generalnego wykonawcę
odpowiadającego za reali
zację wszystkich robót bu
dowlanych na tym tere
nie.
Przechadzka po komplek
sie ośmiu budynków, na
zwanym imieniem cha
deckiego polityka Jakoba
Kaisera (zob. str. 119),
uzmysławia, że z pracy
pięciu zespołów architek
tonicznych, mających róż
ne zadania, lecz wspólny
cel, może powstać na
prawdę fascynujący efekt.

Dwa długie ciągi budyn
ków wkomponowane są
po obydwu stronach Doro
theenstraße w historyczną
strukturę parceli. Tworzą
kontrast poprzez większe
dziedzińce wewnętrzne i
połączenia poniżej i po
wyżej poziomu ulicy. Po
nadto, dzięki dużym
szklanym powierzchniom
możliwe jest w nich zasto
sowanie technik energo
oszczędnych.
Zwraca uwagę osłonowa
szklana fasada budynków
nr 5 i 6, która poprawia
akustykę i chroni przed
niekorzystną wymianą ter
miczną z otoczeniem. Po
rośnięty zielenią dach wy
posażony jest w ogniwa
fotowoltaiczne. Projektu
jąc Jakob-Kaiser-Haus nie
przekroczono typowej dla
Berlina 22metrowej wy
sokości okapu. Pomimo
to widoki roztaczające się
z wyższych kondygnacji
położonych za przeszklo
nymi fasadami zapierają

Podstawowa koncepcja
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dech w piersiach. Od stro
ny północnej, dzięki licz
nym prześwitom roztacza
się widok na Szprewę;
wzdłuż dziedzińców we
wnętrznych przebiegają
osie wschódzachód,
dzielące poszczególne
części kompleksu i umoż
liwiające prostą numerację
budynków. Począwszy
od budynku nr 1 po stro
nie zachodniej, poprzez
budynki nr 2, 3 i 4, zamy
kające ciąg przy ulicy
Wilhelmstraße po stronie
wschodniej, przechodzi
się do ciągu południowego
– budynek nr 5 położony
jest najbliżej parku Tier
garten. Kolejne budynki to
nr 6, 7 i 8, który jako ostat
ni przylega do Wilhel
mstraße. Pomiędzy
budynkami nr 2 i 6 oraz
4 i 8 przebiegają kładki
umożliwiające dostęp do
wielu pomieszczeń i kon
dygnacji wewnątrz kom
pleksu.

Osie widokowe
– w Jakob-KaiserHaus otwierają
się fascynujące
perspektywy.
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Pracę w Bundestagu okre
ślają w znacznej mierze
frakcje parlamentarne.
Tworzą one zespoły i gru
py robocze, które w ra
mach pracy w komisjach
zajmują się poszczególny
mi tematami i wypracowu
ją stanowiska odnośnych
frakcji. Dlatego również
frakcje – nie tylko posło
wie – mają własnych
współpracowników, któ
rym też potrzebne są po
mieszczenia do pracy.
Około połowa z nich
ma swoje biura w JakobKaiser-Haus. Poszczególne
frakcje nie wprowadziły
się do poszczególnych bu
dynków lecz zajmują całe
kondygnacje. I tak np. biu
ra obydwu dużych frakcji
zajmują po jednej kondy
gnacji rozciągającej się
przez prawie wszystkie
budynki kompleksu.
Budynek nr 1 jest swojego
rodzaju wejściem również
do sąsiednich budynków,
posiadających odmienne
fasady. Rozległa przestrzeń
pierwszego dziedzińca we

wnętrznego podkreśla jego
funkcję jako głównego hal
lu wejściowego. Od ulicy
Dorotheenstraße, za otwar
tą, przeszkloną elewacją
widać część Pałacu Prze
wodniczącego Reichstagu;
następnie wzrok wędruje
na prawo, ku budynkom
nr 2 i 4, które dzięki cią
gom korytarzy, kładek i
przejść, sprawiają wraże
nie całości. Po lewej stro
nie zaczyna się pierwszy
trakt biurowy. Tu znajdują
się biura obsługi parla
mentu, do której zaliczają
się m. in. stenografowie
oraz biura wiceprzewodni
czących Bundestagu. Ra
zem z przewodniczącym
Bundestagu tworzą oni
Prezydium Bundestagu.
Wiceprzewodniczący i ste
nografowie mają najbliżej
do gmachu Reichstagu.
Niekiedy trzeba tam do
trzeć bardzo szybko. Wię
cej informacji na temat
pracy i zadań frakcji oraz
prezydium można znaleźć
na stronie 150 i na kolej
nych stronach.

Budynek dla wiceprzewodniczących
Bundestagu i dla frakcji parlamentarnych
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Widoki do we
wnątrz i na ze
wnątrz – archi
tektura zaciera
granice pomię
dzy wnętrzem
i zewnętrzem.
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rzysta. Dzięki temu rów
nież architektura odpo
wiedziała na życzenie
wszystkich tych, którzy
Długie korytarze, ciągnące domagali się reformy par
się przez budynki niczym lamentu.
„fugi przez miasto”, spra
Jeszcze bardziej bowiem
wiają, że światło dzienne
niż podczas sesji plenar
wpada do wewnątrz aż po nych, właśnie w ramach
pierwszą kondygnację
posiedzeń komisji odbywa
podziemną. Osoba pracu się większość codziennej
jąca na pierwszym piętrze pracy parlamentarnej.
budynku nr 3 widzi, kto
Obydwie sale posiedzeń
idzie korytarzem na trze
przeznaczone są przede
cim piętrze budynku nr 4. szystkim dla specjalnych
komisji parlamentarno
Może jest on właśnie w
drodze do jednej z sal po eksperckich (Enquete
siedzeń, które dzięki dwu kommissionen), które w
kondygnacyjnej koncepcji głębszy i bardziej wnikli
dodatkowo urozmaicają
wy sposób niż byłoby to
architekturę budynku. Na możliwe w ramach zadań
dolnej kondygnacji sali
codziennych, podejmują
posiedzeń obradują parla kwestie dotyczące przy
mentarzyści, na trybunie
szłości i gdzie wysłucha
położonej piętro wyżej
nia ekspertów z reguły są
jest miejsce dla publicz
jawne. Sale służą również
ności. Właściwa praca
stałym komisjom jako
parlamentarna staje się w dodatkowe miejsce dla
ten sposób bardziej przej większych wysłuchań.

Przejrzystość i otwartość
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Gmachy nr 4 i nr 8, posia
dające jednolitą fasadę,
W większej z obydwu sal
tworzą zamknięcie kom
posiedzeń znajdują się ka pleksu Jakob-Kaiser-Haus
biny dla tłumaczy i zain
od strony Wilhelmstraße.
stalowane na stałe kame
Również i tu architektura
ry, które w każdej chwili
wnętrza charakteryzuje
mogą na żywo transmito
się przejrzystością – drzwi
wać posiedzenia do stacji biur wysunięte są na tyle
telewizyjnych i do telewi w przestrzeń korytarzy,
zji parlamentarnej. Tele
że poprzez przeszklone
wizja parlamentarna znaj szczeliny widać pracujące
duje się po przeciwnej
wewnątrz osoby. Wykona
stronie na ukos, w podzie na w szkle kładka prowa
miach budynku nr 5,
dzi na drugą stronę ulicy
gdzie posiada ona własne, Dorotheenstraße. Stąd
w pełni wyposażone stu
przechodzi się do histo
dio. W ten sposób praca
rycznego gmachu banku,
parlamentarna staje się
stanowiącego część kom
jeszcze bardziej widoczna, pleksu budynków. Jedena
gdyż jeszcze długo po za ście stopni schodów ni
kończeniu transmisji tele weluje różnicę wysokości
wizyjnych z Bundestagu
pomiędzy nowoczesną i
obywatele dalej mają moż historyczną architekturą
liwość śledzenia „na
biur. Wystrój starej klatki
żywo” posiedzeń parla
schodowej konsekwentnie
mentu, pod linkiem www. podkreśla różnicę wobec
bundestag.de.
nowoczesnej architektury

wykorzystującej szkło,
drewno i beton, gdyż tu,
w starym gmachu, domi
nuje kute żelazo.
W południowej części
Jakob-Kaiser-Haus uloko
wano frakcje parlamen
tarne. Wśród 1 745 biur
znajdują się również po
mieszczenia konferencyj
ne i punkty informacyjne
rządu federalnego. Po
mieszczenia te nie zostały
jednakże przydzielone na
stałe. W każdej kadencji
sposób przydziału po
mieszczeń biurowych
posłom, frakcjom i pra
cownikom biur zależy od
podziału mandatów w
Bundestagu. Zmiana po
działu mandatów w parlamencie ma wpływ na
przydział pomieszczeń
w Jakob-Kaiser-Haus.
Na antenie –
w podziemiach
mieści się w
pełni wyposa
żone studio
telewizyjne.
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nież dziedzińce we
wnętrzne. Dowcipnie zre
alizowano ideę przemy
ślanego wykorzystania
Architekci uwzględniali
wielkiego hallu wejścio
zasadniczo wytyczne,
wego w budynku nr 5 –
określające wielkość
mieści się tu „dom na
jednego pomieszczenia
dziedzińcu” w kształcie
biurowego na 18 m² po
nerki, mieszczący dwie
wierzchni. Przy czym za
małe sale konferencyjne.
wsze starano się zacho
Wielostronność komwać możliwość dowolne pleksu budynków od
go łączenia pomieszczeń, zwierciedla się również
aby bez konieczności do
w architektonicznej róż
konywania większej prze norodności dziedzińców
budowy móc dostosować
wewnętrznych, z których
wnętrze do nowych funk jedne są zadaszone, inne
cji związanych z innym
otwarte, niektóre pomy
układem powierzchni. Ca ślane jako małe parki, nie
łościowa koncepcja wyko kiedy nawet ze sztuczną
rzystuje i tu fascynujące
sadzawką. Niekiedy wy
oddziaływanie wysokich, starczy zaledwie parę me
wolnych przestrzeni.
trów kwadratowych zie
Przechodząc przez kilka
mi, by drzewa pięły się
pięter, obejmują one rów ku niebu.
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W budynku nr 5 umiesz
czono „pokój techniki”.
Elementem bezpośrednio
łączącym od wewnątrz
stary gmach z nowym
budynkiem, jest przede
wszystkim boazeria. Nato
miast zewnętrzna fasada
zachowała swój historycz
ny, odrębny charakter.
Symbiozę historycznej
substancji budowlanej i
nowoczesnych rozwiązań
demonstruje szczególnie
nabudowany dach. Wzo
rowano się tu wprawdzie
na historycznym pierwo
wzorze, jednakże dobór
materiałów: stali, alumi
nium i szkła, wyraźnie
wskazuje na przyjęcie no
woczesnego kierunku.

Patron gmachu Jakob-Kaiser-Haus
Jakob Kaiser (1888–1961), z zawodu introligator, już w młodości przyłączył
się do Chrześcijańskiego Ruchu Związków Zawodowych (CGD) i podjął dzia
łalność polityczną. W 1912 roku został członkiem Niemieckiej Partii Cen
trum i z jej ramienia posłem do ostatniego wybranego w wolnych wyborach
Reichstagu. W 1934 roku Kaiser przyłączył się do antynazistowskiego ruchu
oporu, w 1938 roku został zatrzymany pod zarzutem planowania zdrady sta
nu i osadzony na wiele miesięcy w więzieniu gestapo. Po zamachu na Hitlera
w dniu 20 lipca 1944 roku ledwie uszedł przed falą aresztowań; ocalał jako
jedyny członek wąskiego kręgu ruchu oporu członków związków zawodo
wych w Berlinie. Po zakończeniu wojny brał aktywny udział w tworzeniu
partii CDU i został jej przewodniczącym w Berlinie i na obszarze radzieckiej
strefy okupacyjnej. Ponieważ był przeciwny przymusowemu ujednoliceniu
polityki, w roku 1947 radziecka administracja wojskowa usunęła go z funkcji
przewodniczącego. Jako członek Rady Parlamentarnej Kaiser brał udział w
pracach nad ustawą zasadniczą. Od 1949 roku był posłem do Bundestagu i
pełnił funkcję Federalnego Ministra Spraw Ogólnoniemieckich. 119

Jakob Kaiser
przemawia
w 1946 r. na
I Zjeździe
Emigracyjnym
Partii CDU w
gmachu kina
TitaniaPalast
w Berlinie.

Na północ od kompleksu budynków Jakob-KaiserHaus znajduje się dawny Pałac Przewodniczącego
Reichstagu, projektu Paula Wallota. Dziś gmach
mieści siedzibę Niemieckiego Towarzystwa
Parlamentarnego.
Rozmowy na bel-étage
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Gmach Niemieckiego To
warzystwa Parlamentarne
go można zaliczyć do
kompleksu Jakob-KaiserHaus. Architektura tego
budynku, wewnątrz i na
zewnątrz nawiązuje bez
pośrednio do stylu poło
żonego naprzeciw gmachu
Reichstagu. To nie przypa
dek – obydwa budynki
powstały w latach 1884–
1903 według planów ar
chitekta Paula Wallota.
Prace restauratorów kon
centrowały się na zacho
waniu historycznej
substancji budowlanej.
Odtworzono fasadę, nie
naruszono dawnej struk

tury pomieszczeń, rozkładu schodów, korytarzy
i salonów. Koloński archi
tekt Thomas van den
Valentyn wkomponował
gmach – pod względem
architektonicznym i funk
cjonalnym – w późniejszą
zabudowę. Pałac, objęty w
1994 r. ochroną zabytków,
jest siedzibą Niemieckiego
Towarzystwa Parlamentar
nego, oferującego możli
wości do swobodnego
pielęgnowania kontaktów
pomiędzy parlamentarzy
stami a ich gośćmi. Tutaj
mieści się również siedzi
ba Stowarzyszenia byłych
Posłów do Niemieckiego
Bundestagu i Parlamentu
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Europejskiego, które stara
się o utrzymywanie kon
taktu z byłymi parlamen
tarzystami.
Główną część gmachu
zajmują pokoje klubowe i
jadalnie na pierwszym
piętrze, tzw. bel-étage.
Z parteru prowadzą tam
imponujące marmurowe
schody. Znajdująca się na
bel-étage duża sala z log
gią oferuje odpowiednie
warunki również dla
większych uroczystych
spotkań.

Reichstagu i dla kasztela
na – nadzorcy mieszkania
przewodniczącego. Pro
jekt i wykonanie powie
Po powstaniu Rzeszy Nie rzono architektowi i
mieckiej w 1871 roku, nie budowniczemu gmachu
planowano początkowo
Reichstagu Paulowi
wybudowania rezydencji
Wallotowi.
dla przewodniczącego
Wiosną 1899 r. projekt
Reichstagu. Przewodni
rozszerzono o reprezenta
czący miał jedynie otrzy
cyjną ”salę cesarza”,
mać do dyspozycji miesz poświęconą cesarzowi
kanie na koszt Rzeszy w
Wilhelmowi I, dobudowa
nowym gmachu Reichsną z boku, nieco na tyłach
tagu, co byłoby jedynym
gmachu. Według argu
materialnym przywilejem mentacji zarządu Reichswynikającym ze sprawo
tagu dobudowana część
wanego przez niego urzę miała zasłonić znajdującą
du. Gdy jednak w planach się na sąsiedniej parceli
zabrakło miejsca na miesz szpetną ścianę ogniową.
kanie dla przewodniczą
W zestawieniu z rozbudo
cego, trzeba było wybudo wanymi zdobieniami
wać oddzielny budynek.
wschodniej elewacji gma
Po okresie poszukiwań
chu Reichstagu, architek
odpowiedniego miejsca,
tura zachodniej fasady Pa
fazie projektowania i bu
łacu Przewodniczącego –
dowy w latach 1897–1904 z głównym wejściem,
powstał gmach, mieszczą wykuszem i podjazdem
cy mieszkanie i biura
dla dorożek – została za
przewodniczącego Reichs- projektowana przez Paula
tagu oraz mieszkania służ Wallota przy pomocy pro
bowe: dla dyrektora przy
stych środków wyrazu.
Dom Przewodniczącego
Reichstagu

Dla zarządu Reichstagu i
architekta ważne było na
tomiast, by szczególnie
estetyczny wygląd otrzy
mała najbardziej ekspono
wana, widoczna od strony
Szprewy północna elewa
cja budynku. Nie ustąpio
no nawet wobec pruskich
władz nadzorczych, które
wyrażały zastrzeżenia co
do budowy wielkiej sali
i wysokich schodów ze
wnętrznych prowadzą
cych do ogrodu. Budowę
ukończono pod koniec
1903 r. 10 stycznia 1904 r.
Wydział Budownictwa
Urzędu Spraw Wewnętrz
nych Rzeszy przekazał
Reichstagowi gmach do
użytku. Oficjalnego otwar
cia dokonał przewodni
czący, hrabia Franz von
Ballestrem, w dniu 3 lute
go, wydając wieczorem
uroczysty bankiet w sali
cesarskiej, na którym
obecny był również cesarz
Wilhelm II.
Około 1900 r. –
budynek miesz
kalny i biura
przewodniczą
cego Reichstagu
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Odrestaurowa
ny gmach, hi
storyczny Pałac
Przewodniczą
cego Reichstagu
mieści dzisiaj
Niemieckie To
warzystwo Par
lamentarne oraz
Stowarzyszenie
byłych Posłów
do Niemieckie
go Bundestagu i
Parlamentu Eu
ropejskiego.
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Dzieła sztuki w kompleksie ośmiu budynków Jakob
-Kaiser-Haus – podobnie jak architektura i polityka –
charakteryzują się indywidualnością i bogactwem
form, symbolizując jednocześnie elementy wspólne
i łączące.
Sztuka jako element łączący to, co indywidualne
z tym, co wspólne
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W budynku nr 1 zwiedza
jący wchodzi do prze
strzennego atrium. U jego
sklepienia zawieszone są
cztery łodzie – instalacja
artystki Christiane Möbus
– wyścigowe ósemki o
długości 17 metrów, w
kolorach żołtym, czerwo
nym, niebieskim i czar
nym. Unoszą się one w
górę i opadają w dół, ich
ruchy są przypadkowe,
nie podążają za jakimś
określonym rytmem.
Otwarcie przestrzeni
atrium w dół, aż po kon
dygnację podziemną,
stwarza wrażenie ogrom
nego basenu, do którego
górnej krawędzi spuszcza
ne są łodzie. Cztery
wyścigowe ósemki przy

wodzą na myśl słynne
wyścigi wioślarskie po
między Oksfordem a Cam
bridge, symbolizujące de
mokratyczne zmagania
pomiędzy równymi. Rytm
łodzi i ich intensywne
kolory nie tylko tworzą
atmosferę pełną energii,
lecz łączą również ele
menty gry i sportu, sym
bolizując – w siedzibie
frakcji parlamentarnych –
żywotność i działanie we
dług zasad fair play w po
litycznych zmaganiach.
W podziemiach można
podziwiać obrazy K.O.
Götza, Bernarda Schultze
go, Andreasa Schulzego,
Maxa Uhliga, Petera Herr
manna i Karla Horsta Hö
dickego, jak również serię
zdjęć lipskiego fotografa
Matthiasa Hocha, poświę
conych gmachowi Reich
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stagu z okresu przed prze
budową przez architekta
Normana Fostera.
Na kondygnacji podziem
nej atrium jest przejście
do budynku nr 2, do pla
cówki poczty. Stąd widać
dziedziniec wewnętrzy,
zagospodarowany według
projektu architekta krajo
brazu Gustava Langego.
Niczym w dziewiczym le
sie leżą porozrzucane na
ziemi pnie brzóz i głazy
narzutowe, a ku niebu
pną się młode brzozy. Na
wysokości parteru otacza
je pasmo wody, niczym
mieniące się srebrzyście
ramy obrazu.

Wystroju wypełnionej
światłem dziennym klatki
schodowej w budynku nr
3 podjął się artysta malarz
Wygląd gmachu JakobUlrich Erben. Użył on
z dziedzińca w kierunku
Kaiser-Haus od strony
szklanych okrągłych pły
promenady promieniście
promenady położonej nad rozchodzą się pasma – na tek, pomalowanych na
Szprewą zaprojektował
przemian powierzchnie z odwrocie na niebiesko,
izraelski artysta Dani
roślinnością i pasma me
czerwono, zielono lub na
Karavan. Ze względów
żółto. Artysta umocował
talu.
bezpieczeństwa konieczne Ta formalna struktura ko
po cztery płytki na ścia
było wprawdzie zamknię responduje z treścią – na
nach z betonu architekto
cie zaprojektowanego
każdej z 19 szklanych płyt nicznego w taki sposób,
przez artystę dziedzińca
widnieje jedno z praw
że powstał ukośny, ciągły
zewnętrznego, znajdujące podstawowych ustawy za wzór. Biegnące na prze
go się tuż obok promena
sadniczej w wersji z 1949 mian w górę i w dół kom
dy, lecz dzięki temu, że
roku. Te 19 artykułów za
pozycje czterech barw
artysta w celu odgranicze wierających prawa podsta nych okrągłych płytek,
nia nie użył krat czy balu wowe przypomina, tu nad stanowią przeciwwagę
strad, lecz kilkumetro
Szprewą, która stanowiła
wobec ciągu prostokąt
wych szklanych płyt,
niegdyś granicę pomiędzy nych drzwi i ścian –
przynajmniej optycznie
Berlinem Wschodnim i
swoim pełnym beztrowrażenie dużej przejrzy
Zachodnim, niełatwe lata skiej lekkości i intensyw
stości zostało zachowane. narodzin niemieckiej de
ności ruchem i swoimi
Pod szklanymi płytami,
barwami.
mokracji w Bonn.
Ulrich Erben
Bez tytułu
2001 r.
Klatka schodo
wa budynku
nr 3
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Dani Karavan
Ustawa Zasadni
cza 49
1998/2003 r.
Promenada nad
Szprewą
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Architekci krajobrazu z
biura WES & Partner są
autorami projektu dzie
dzińców wewnętrznych
w budynkach nr 4 i 8.
Wypełnione wodą baseny,
otoczone sosnami i inny
mi roślinami, oświetlony
mi prętami ze szklanych
włókien i głazami narzu
towymi, nadają dziedziń
com atmosfery japońskich
ogrodów. Udane rozwią
zanie znaleziono dla in
stalacji odprowadzania
powietrza – niezbędnych
z uwagi na przepisy bu
dowlane – nadając im
kształt schodów.

Klatki schodowe budyn
ków nr 4 i 8 łączy kamien
na rzeźba artysty z Dre
zna, Matthiasa Jackischa.
W oknach korytarzy bu
dynków nr 4 i 8 widać po
obydwu stronach Doro
theenstraße fragmenty
głazu narzutowego. Głaz
został przepołowiony,
następnie każdą połówkę
podzielono na cztery czę
ści, z których po jednej
umieszczono na czterech
piętrach obydwu budyn
ków. Dopiero od strony
Dorotheenstraße widzi się
wszystkie fragmenty głazu
i postrzega je w kontek
ście całości. Artysta poj
muje swoją „perfomatyw
ną rzeźbę Augenstein”
jako wynik procesu, który
został zapoczątkowany
w momencie znalezienia
głazu narzutowego w ka
mieniołomie w Szwecji.

Stamtąd Matthias Jakisch
przewiózł kamień przez
Rugię do Neuruppina,
gdzie głaz przecięto, pod
dano obróbce i następnie
przetransportowano stat
kiem do Łuku Szprewy.
Teraz ciężkie fragmenty
głazu unoszą się pod skle
pieniami korytarzy, przy
wodząc na myśl potężne
siły wielkiej epoki lodow
cowej, które kszałtowały
krajobraz.
Na parterze klatek scho
dowych budynków nr 4 i
8 znajduje się instalacja
kolońskiej artystki Astrid
Klein wykonana z rur
jarzeniowych, których
wznoszące się oraz opada
jące linie zdają się imito
wać bieg schodów. Na
jarzeniówkach widnieją
Matthias
Jackisch
Augenstein
1998–2001 r.
Klatki schodo
we budynków
nr 4 i 8
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WES & Partner
2003 r.
Dziedziniec
budynku nr 4
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dynku ścianą ogniową
pokrytą białą lazurą. Wy
cytaty z dzieła Thomasa
korzystując grę światła i
Hobbesa „Lewiatan”
cieni, artysta nadaje arty
(1651 r.). W swojej filozo styczny kształt architekfii politycznej Hobbes
turze nie spełniającej
przedstawił konieczność
funkcji użytkowej; w
zawarcia uregulowań
ten sposób obiekt sztuki
w formie umów celem
plastycznej staje się archi
stworzenia i utrzymania
tekturą – a architektura
wspólnoty społecznej oraz obiektem sztuki.
dokonywał analizy wa
Dwoje artystów – Lili
runków dla zachowania
Fischer i Hans Peter
pokoju i sprawiedliwości Adamski – aranżację
społecznej.
szybów świetlnych w bu
Autorem obiektu na dzie dynkach nr 5 i 6 podjęło
dzińcu wewnętrznym bu jako wyzwanie artystycz
dynku nr 7 jest duński
ne. Adamski, należący
artysta Per Kirkeby. Czte kiedyś do kolońskiej gru
ropiętrowa ściana z otwo py artystów „Mühlheimer
rami okiennymi wykona
Freiheit”, umieścił na
na z cegły ceramicznej
ścianie wstęgi przypomi
stoi niejako przed kolejną nające wycinanki, spra
– należącą do starego bu
wiające wrażenie dynami

czego ruchu, wykorzystu
jąc przy tym efekt iluzji
przestrzeni. Lili Fischer
prezentuje swój „Kongres
gracji” (str. 132). Na ścia
nie wznoszą się sylwetki
nimf i innych eterycznych
postaci. Artystka nawią
zuje do performance, pod
czas których widzowie
wzywani są do wzięcia
udziału w korowodzie
gracji i gdy – widoczni je
dynie jako cienie zza bia
łej kurtyny – pod kierun
kiem artystki nabywają
umiejętności poruszania
się z wdziękiem.
Astrid Klein
Bez tytułu
1997 r.
Klatki schodo
we budynków
nr 4 i 8
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Per Kirkeby
Bez tytułu
2000 r.
Dziedziniec
wewnętrzny
budynku nr 7
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Angielski artysta Antony
Gormley wypełnił wodą
dziedziniec budynku nr 6
w taki sposób, że jedynie
położona ukośnie kładka
prowadzi na dziedziniec.
Z bocznych ścian wystają
pod kątem prostym odla
ne z żelaza ludzkie posta
ci patrzące ku niebu, jak
gdyby chciały wbiec po
ścianie pod górę. Postaci
odbijają się w wodzie. In
stalacja ożywia dziedzi
niec w swoisty sposób,
rzeźby przydają mu ludz
kiego wymiaru. Irytacja
wywołana postaciami

wystającymi poziomo ze
ściany i sterczącymi w
przestrzeń dziedzińca,
sprawia, że odbiorca sku
pia uwagę na tej zasadni
czo pustej przestrzeni.
Artysta ukazuje w ten
sposób społeczny aspekt
instalacji – dzięki jego
pracom człowiek ma
odzyskać fizyczno-prze
strzenny kontakt ze swo
im otoczeniem.
Wejściu do budynku nr 5
artysta Jürgen Klauke na
dał szczególny akcent w
postaci świecących nie
bieskich szklanych tafli.
Białe linie na niebieskim
tle tworzą abstrakcyjny
wzór.
Ponadto zakupiono i wy
stawiono w Jakob-KaiserHaus dzieła innych ośmiu

artystów. Zróżnicowany
charakter architektury po
szczególnych ośmiu czę
ści kompleksu znajduje
odbicie w indywidual
nych i charakterystycz
nych wystawionych
tutaj pracach.
Charakter kompleksu bu
dynków Jakob-Kaiser
-Haus – jako siedziby frak
cji parlamentarnych – od
zwierciedla również na
płaszczyźnie artystycznej
różnorodność reprezento
wanych przez frakcje sta
nowisk politycznych, któ
re wzajemnie się uzupeł
niają i ożywiają. Z drugiej
strony uwidaczniają się
elementy wspólne i indy
widualne poszczególnych
artystów.
Lili Fischer
Kongres gracji
2002 r.
Budynki
nr 6 i 7
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Antony Gormley
Stoi i upada
2001 r.
Dziedziniec
budynku nr 6
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Pozostałe budynki Bundestagu
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Oprócz gmachu Reichstagu i trzech nowych kom
pleksów budynków dla parlamentu, w dzielnicy
parlamentarnej istnieją jeszcze inne charaktery
styczne budowle; niektóre z nich przedstawiamy
poniżej.
Obrzeża dzielnicy parlamentarnej
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bulwarze Unter den Lin
den nr 50. Zachowano je
dynie stary żelbetonowy
szkielet konstrukcji.
W gmachu OttoWels
-Haus znajdują się biura
posłów do Bundestagu.
Od strony bulwaru miesz
czą się dwukondygnacyjne
lokale użytkowe wykorzy
stywane jako restauracje.
Architektura gmachu ema
nuje modernistycznym
chłodem, reprezentacyjny
charakter nacechowany
jest powściągliwością. Styl
przypomina nieco włoski
neoklasycyzm.
Patron gmachu, polityk i
Gmach Otto-Wels-Haus
przewodniczący partii
SPD Otto Wels (1873
Budynek powstały w la
1939) był deputowanym
tach 60. XX wieku wg
projektu architektów Emi do Weimarskiego Zgroma
dzenia Narodowego i do
la Leibolda, Herberta Bo
osa i Hanno Walthera mie Reichstagu. W swoim
słynnym przemówieniu
ścił pierwotnie Minister
wygłoszonym w dniu 23
stwo Handlu
Zagranicznego NRD. W la marca 1933 roku Wels, po
mimo wszelkich prób za
tach 90. XX w. biura ar
straszenia ze strony naro
chitektoniczne Brands,
dowych socjalistów, wy
Kolbe i Wernik przepro
wadzili kapitalny remont powiedział się przeciwko
ustawie o nadzwyczajnych
obiektu położonego przy
Również i gmachy położo
ne przy bulwarze Unter
den Linden pod numera
mi: 50 i 71 – na obrzeżach
dzielnicy parlamentarnej,
tuż za Bramą Brandenbur
ską – należą do Bundesta
gu. Obydwa budynki
otrzymały swoje nazwy w
2017 roku, z okazji roczni
cy uchwalenia przez naro
dowych socjalistów w
dniu 23 marca 1933 roku
brzemiennej w skutki
ustawy o nadzwyczajnych
pełnomocnictwach.
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pełnomocnictwach. Frak
cja SPD głosowała następ
nie jednolicie przeciwko
wydaniu ustawy, na mocy
której parlament sam po
zbawił siebie władzy.
Gmach MatthiasErzberger-Haus
Przy bulwarze Unter den
Linden, pod numerem 71,
usytuowany jest gmach
Matthias-Erzberger-Haus,
mieszczący niegdyś sie
dzibę Ministerstwa Eduka
cji Ludowej NRD. Już w
połowie lat 90. XX w.
Bundestag zlecił firmie
GehrmannConsult GmbH
+ Partner KG przeprowa
dzenie generalnego re
montu. Żelbetonowy
szkielet budynku pocho
dzący z 1961 roku, o suro
wej rastrowej fasadzie wy
konanej z przemysłowych
prefabrykatów, swym po
wściągliwym neoklasycy
stycznym stylem wkom
ponowuje się obecnie w
architekturę bulwaru.

Gmach nazwano imie
niem Matthiasa Erzberge
ra (1875-1921), polityka
Niemieckiej Partii Cen
trum i ministra finansów
Rzeszy. W 1918 roku w
Compiègne podpisał on
porozumienie o zawiesze
niu broni pomiędzy Rze
szą Niemiecką, Wielką
Brytanią i Francją, na
mocy którego zakończono
prowadzenie działań I
wojny światowej. Jako mi
nister finansów Rzeszy
Erzberger przeprowadził
w następnych latach jed
ną z najbardziej znaczą
cych reform finansów. W
1921 roku został zamordo
wany przez spiskowców
prawicowej organizacji
terrorystycznej..
Biurowiec przy ulicy
Wilhelmstraße 65
W powstałym w latach 70.
XX w. biurowcu Minister
stwa Spraw Zagranicz
nych NRD przeprowadzo

no generalny remont
celem przygotowania go
do stałego użytkowania
dla Bundestagu. Zgodnie z
planami Lieb + Lieb Ar
chitekten wyburzono wnę
trze budynku i dobudowa
no kolejne kondygnacje.
Gmach otrzymał szklaną
fasadę, która ma nadawać
nowoczesnego charakteru
jednemu z głównych
skrzyżowań w dzielnicy
parlamentarnej. Już w la
tach 90. XX w. mieściły się
tu biura administracji
Bundestagu. Obecnie
gmach jest przeznaczony
dla posłów. Biurowiec ma
odciążać inne budynki
parlamentarne. Tunel dla
pieszych – zaprojektowa
ny przez berlińską artystkę
Gundę Förster – łączy
gmach przy Wilhelmstraße
65 z kompleksem Jakob
-Kaiser-Haus. Umożliwia
on posłom i pracownikom
Bundestagu skrócenie dro
gi do innych budynków
parlamentu.

Helene-Weber-Haus oraz
Elisabeth-Selbert-Haus
Dwóm gmachom Bunde
stagu, mieszczącym głów
nie administrację parla
mentu, 23 maja 2017
roku, z okazji dnia ogło
szenia ustawy zasadni
czej, nadano imiona
dwóch znaczących „ma
tek ustawy zasadniczej“.
W ten sposób Bundestag
oddaje hołd obydwu ko
bietom – znaczącym po
staciom w historii Nie
miec – wobec ich doko
nań politycznych:
przeciwstawienia się na
rodowym socjalistom oraz
walki o równouprawnie
nie kobiet i mężczyzn.
Gmach przy Dorotheen
straße 88 nazywany jest
obecnie Helene-Weber
-Haus. Urodzona w1881
roku Helene Weber była
członkinią Weimarskiego
Zgromadzenia Narodowe
go, Reichstagu i jedną z
niewielu deputowanych
Niemieckiej Partii Cen
Po wyburzeniu
wnętrza i dobu
dowaniu kondy
gnacji – budy
nek Bundestagu
przy Wilhelm
straße 65
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trum, która w swojej frak
cji do końca dążyła do za
pobieżenia uchwalenia hi
tlerowskiej ustawy o
nadzwyczajnych pełno
mocnictwach. Po II woj
nie światowej jako przed
stawicielka CDU została
wybrana do Rady Parla
mentarnej i uczestniczyła
tam w powstawaniu usta
wy zasadniczej. Od 1949
roku aż do śmierci w 1962
roku była posłanką do
Niemieckiego Bundes
tagu.
Pod adresem Unter den
Linden 62–68 znajduje się
gmach Elisabeth-Selbert
-Haus. Jego nazwa wywo
dzi się od urodzonej w
1896 roku socjaldemokrat
ki i prawniczki Elisabeth
Selbert. Wbrew woli naro
dowych socjalistów w
wyższym sądzie krajo
wym (Oberlandesgericht)
Berlina udało się jej uzy
skać dopuszczenie do wy
konywania zawodu adwo
kata, po tym, gdy w 1933
roku bez powodzenia kan

Przedszkole Bundestagu
dydowała do Reichstagu.
Do historii przeszło sfor
mułowane przez nią zda
nie: „Mężczyźni i kobiety
mają równe prawa“: Sel
bert, jako członkini Rady
Parlamentarnej, po wielu
porażkach podczas głoso
wań, w 1949 roku udało
się przeforsować zapis
tego zdania w ustawie za
sadniczej.
Oprócz części administra
cji Bundestagu w gmachu
Elisabeth-Selbert-Haus
mieści się również Funda
cja Pamięci Kanclerza Fe
deralnego Willego Brand
ta. Należy ona do ponad
partyjnych fundacji rządu
federalnego i została
utworzona przez Niemiec
ki Bundestag. Ma na celu
zachowanie pamięci o
działalności polityka SPD,
Brandta, między innymi
na rzecz pokoju, wolności
i jedności narodu nie
mieckiego.

Na północ od gmachu
Paul-Löbe-Haus mieści
się przedszkole dla dzieci
pracowników Bundesta
gu, oddane do użytku w
1999 r. (str. 134–135) Po
wstało ono według pla
nów wiedeńskiego archi
tekta Gustava Peichla,
zwycięzcy konkursu ar
chitektonicznego na ten
projekt. Położone bezpo
średnio nad brzegiem
Szprewy przypomina
kształtem elegancki a rów
nocześnie wesoły statek,
który zacumował przy
„Wstędze Federacji”. Żywe
kolory, proste formy geo
metryczne i elementy za
bawowe użyte wewnątrz
budynku są zainspirowa
ne pełnym fantazji świa
tem dzieci. Z dala widocz
ne podwójne kule na
dachu mieszczą małe gro
ty mieszkalne, w których
dzieci mogą odbywać
popołudniową drzemkę.
Po generalnym
remoncie –
wnętrze budyn
ku Bundestagu
przy Wilhelm
straße 65

139

140

140

((Platzhalter Bild))

Energia i technika
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Gmach Reichstagu i okoliczne budynki parlamentu
stanowią swojego rodzaju wewnętrzny ekosystem.
Jego atutem jest energooszczędna i ekologiczna
technika odpowiadająca najnowszym standardom.
Ekologia „przez duże E”
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dzającym światło i odpro
wadzającym zużyte po
wietrze znajduje się
Trzysta sześćdziesiąt lu
również urządzenie odzy
ster tworzących lejowatą
skujące ciepło z energii
konstrukcję prowadzącą
zawartej w zużytym po
od kopuły do sali plenar
wietrzu i wykorzystujące
nej kieruje do sali nieośle je do ogrzewania gmachu.
piające światło dzienne,
Ponadto kolektory sło
dzięki czemu można za
neczne o powierzchni po
oszczędzić energii na
nad 300 m² zainstalowane
sztuczne oświetlenie. Jed na południowym dachu
nocześnie lej odprowadza gmachu służą jako beze
na zewnątrz zużyte po
misyjne zródło energii.
wietrze z sali plenarnej
Również na budynkach
poprzez otwór w kopule.
Paul-Löbe-Haus i Jakob
Świeże powietrze wpro
-Kaiser-Haus znajdują się
wadzane jest do wewnątrz podobne instalacje.
dzięki energooszczędne
Najważniejszymi elemen
mu systemowi dużych
tami koncepcji racjonalne
szybów pod salą plenarną, go i przyjaznego dla śro
istniejących już w starym dowiska pozyskiwania i
gmachu Reichstagu; po
wykorzystania energii są
wietrze – o odpowiedniej elektrociepłownie kogene
temperaturze i wilgotno
racyjne dzielnicy parla
ści – jest wtłaczane do sali mentarnej z silnikami na
poprzez wykładzinę pod pędzanymi biodieslem
łogową. W leju wprowa
pozyskiwanym z rzepaku.
Gmach Reichstagu
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Wykorzystując efekt trój
generacji pożytkuje się
ciepło odpadowe powsta
jące przy wytwarzaniu
energii do ogrzewania
bądź chłodzenia gmachów
parlamentu. Dzięki tej
technice elektrociepłow
nie zaspokajają ponad 80
procent ogólnego zapo
trzebowania na energię. I
co więcej – niewykorzy
stane ciepło odpadowe
można zastosować do wy
twarzania zimna, przecho
wując je w urządzeniu ab
sorpcyjnym do wytwarza
nia zimna lub – zwłaszcza
latem – magazynując je w
postaci ciepłej wody na
głębokosci 300 metrów
pod ziemią i wykorzystu
jąc je ponownie zimą.
Inny zbiornik wodny znaj
dujący się na głębokości
około 60 metrów pod zie
mią służy do magazyno

wania zimna z powietrza
zimowego. Tę wodę grun
tową wykorzystuje się la
tem do chłodzenia budyn
ków. Dzięki wykorzysta
niu ciepła odpadowego i
połączeniu ze zbiornikami
podziemnymi elektrocie
płownie kogeneracyjne
są bardziej wydajne niż
inne urządzenia. Ponadto
zastosowany system w
połączeniu z innymi ener
gooszczędnymi technologiami w budynkach
Bundestagu umożliwia
znaczną redukcję emisji
substancji szkodliwych.
Paul-Löbe-Haus
Jak wszystkie budynki
Bundestagu, tak również
Paul-Löbe-Haus jest wy
posażony w innowacyjne
i przyjazne dla środowi
ska instalacje techniczne.
We własnej elektrocie
płowni kogeneracyjnej

wytwarzany jest nadal
przede wszystkim we wła
snej elektrociepłowni ko
generacyjnej, a w godzi
stosuje się wyłącznie od
nach szczytu – pobierany
nawialne źródła energii.
Dzięki wykorzystaniu ko jest z sieci publicznej.
generacji zapewnia się po Innym rozwiązaniem
technicznym jest włącze
prawę efektywności oraz
redukcję emisji substancji nie budynku Paul-Löbeszkodliwych. W celu re
Haus w podziemny sys
tem tuneli o długości
alizacji energooszczęd
500 metrów, znajdujących
nych koncepcji określo
się pod dzielnicą parla
nych przez Bundestag i
rząd federalny, specjaliści mentarną. System ten łą
zaplanowali dla Paul
czy gmach Reichstagu z
Löbe-Haus instalację foto trzema budynkami parla
woltaiczną o powierzchni mentu: Paul-Löbe-Haus,
3 230 m². Jej moduły foto Marie-Elisabeth-LüdersHaus i Jakob-Kaiser-Haus.
woltaiczne zintegrowane
Ten jedyny w swoim ro
są w architekturę ogrom
dzaju w Niemczech sys
nego rastrowego dachu a
tem tuneli, posiadający
jednocześnie stanowią
wspólny wjazd i wyjazd,
elementy zacieniające i
służy do transportu
chroniące przed bezpo
wszelkich materiałów
średnim nasłonecznie
potrzebnych do pracy
niem. Kolektory słonecz
ne pokrywają jednak tylko parlamentu. W ten sposób
część zapotrzebowania na odciąża się nadziemny
ruch uliczny.
energię elektryczną; prąd
Światło i po
wietrze: Lej w
kopule gmachu
Reichstagu
kieruje światło
dzienne do sali
plenarnej i od
prowadza zuży
te powietrze na
zewnątrz.
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Jakob-Kaiser-Haus
Marie-Elisabeth-LüdersHaus
Inteligentna koncepcja
energetyczna, którą stwo
rzono dla budynków par
lamentu, ma również
zastosowanie w Marie
Elisabeth-Lüders-Haus.
Energia elektryczna i cie
pło dostarczane są przez
dwie elektrociepłownie
kogeneracyjne znajdujące
się w gmachu Reichstagu
i w Paul-Löbe-Haus. Po
przez włączenie w ten
wspólny nadrzędny sys
tem instalacji technicz
nych, również w MarieElisabeth-Lüders-Haus
zapewniono optymalne
wykorzystanie energii i
zmniejszenie zapotrzebo
wania na jej zużycie. Jest
to możliwe dzięki efek
tywnej izolacji termicznej
i wykorzystaniu odna
wialnych źródeł energii.

Na poziomie pierwszej
kondygnacji podziemnej
w Jakob-Kaiser-Haus znaj
duje się tunel, którym
przechodzi się do gmachu
Reichstagu oraz do pasażu
mieszczącego się pod uli
cą Dorotheenstraße, stano
wiącego również połącze
nie z innymi częściami
kompleksu Jakob-KaiserHaus. Wszędzie tu jest ja
sno – przez przeszklony
dach na wysokości 26 me
trów światło dociera aż do
pierwszej kondygnacji
podziemnej. Poniżej, na
drugiej kondygnacji pod
ziemnej znajdują się cen
tralne trakty zaopatrzenia
oraz garaż. Inteligentny
system energooszczędny
służy do utrzymania od
powiedniej temperatury
powietrza i wilgotności w
pomieszczeniach w Jakob
-Kaiser-Haus. Dzięki prze
szklonym werandom, na

których – w zależności
od pory dnia i miejsca –
można obserwować grę
świateł i zmieniające
się fascynujące refleksy
barw, zużycie energii do
ogrzewania budynku jest
umiarkowane. Woda wy
pełniająca betonowe ele
menty rozprowadza na
gromadzone zimno lub
ciepło w zależności od
pory roku i zapotrzebowa
nia. Poza tym gmachy o
kubaturze 728 tys. m³
podłączone są do zbiorni
ków absorbcyjnych ciepła
i zimna, mieszczących się
głęboko pod powierzchnią
placu przed gmachem
Reichstagu oraz do znaj
dującej się w sąsiedztwie
instalacji zasilanej bio
dieslem.
Przełomowe
rozwiązania:
Przewody zasi
lające energo
oszczędne i
przyjazne dla
środowiska
urządzenia
techniczne w
dzielnicy parla
mentarnej
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Zadania i struktura Bundestagu w skrócie
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Jako „forum narodu” Bundestag jest miejscem pu
blicznych debat. Ogromna część pracy parlamentar
nej odbywa się z kolei w biurach posłów oraz w sa
lach posiedzeń frakcji i komisji parlamentarnych.
Oto krótki zarys tego, co ma tam miejsce.
Bundestag –
parlament przemawiający i pracujący
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Zadania Bundestagu
Bundestag jest jedyną in
stytucją na szczeblu fede
ralnym, której członko
wie, posłowie, wybierani
są bezpośrednio przez na
ród. Reprezentują oni cały
naród i są wybierani w
wyborach powszechnych,
bezpośrednich, wolnych,
równych i tajnych. Zgod
nie z ustawą zasadniczą
(konstytucją) posłowie
nie są związani zalecenia
mi ani instrukcjami, lecz
kierują się wyłącznie wła
snym sumieniem.
Jednym z głównych zadań
Bundestagu jest tworzenie
prawa. Jedynie parlament
może uchwalać ustawy na
szczeblu federalnym, któ
re obowiązują wszystkich
ludzi w Niemczech. Bun
destag wybiera ponadto
Kanclerza Federalnego
lub Kanclerz Federalną.
Tym samym szef rządu
wywodzi się bezpośred
nio spośród członków

parlamentu. Również przy
wyborze Prezydenta Fede
ralnego głosy parlamenta
rzystów posiadają bezpo
średni wpływ. Poza tym
Bundestag uczestniczy w
obsadzaniu innych waż
nych stanowisk.
Do klasycznych zadań
parlamentu w państwie
demokratycznym należy
kontrolowanie rządu. Po
cząwszy od przysługują
cego Bundestagowi prawa
budżetowego, stwierdza
on rokrocznie w ustawie
budżetowej wpływy i wy
datki państwa. Ponadto
rząd federalny musi regu
larnie informować parla
ment o swoich planach
i zamiarach. Pojedynczy
posłowie i frakcje mogą
kierować pisemne zapyta
nia do rządu, a w trakcie
sesji pytań Bundestagu do
rządu oraz godzin pytań,
przedstawiciele rządu
muszą odpowiadać bezpo
średnio na pytania po
słów.
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Inną funkcję kontrolną
wobec rządu Bundestag
sprawuje również poprzez
pełnomocnika ds. wojsko
wych, powołanego przez
Bundestag w celu parla
mentarnej kontroli sił
zbrojnych. Pełnomocnik
informuje parlament o sta
nie Bundeswehry i bada
przypadki naruszenia
praw podstawowych.
Ważnym instrumentem
kontroli są komisje śled
cze, które można powołać
w celu zbadania domnie
manych nieprawidłowo
ści.
Jak powstają ustawy
Projekty ustaw z reguły
przechodzą w Bundestagu
przez trzy etapy sesji ple
narnych (tzw. czytań). W
pierwszym czytaniu po
słowie debatują nad cela
mi politycznymi związa

nymi z projektem ustawy.
Następnie projekt przeka
zywany jest do komisji do
dalszych obrad. Przeważa
jąca część pracy legisla
cyjnej odbywa się w ko
misjach. Tutaj posłowie
koncentrują się na wybra
nym zakresie polityki.
Przygotowują dla zgroma
dzenia plenarnego projek
ty uchwał, które mogą być
przyjęte większością gło
sów. Nad wersją projektu
ustawy sporządzonej
przez komisję zgromadze
nie plenarne obraduje w
drugim czytaniu. Na tym
etapie obrad posłowie
mogą składać wnioski o
wprowadzenie zmian. W
trzecim czytaniu wnioski
o wprowadzenie zmian
projektu ustawy mogą
składać jedynie frakcje
lub grupy posłów skupia
jące przynajmniej 5 pro
cent posłów. Wnioski
mogą dotyczyć wyłącznie
regulacji, które zostały
zmienione bądź wprowa
dzone podczas drugiego

czytania. Po zakończeniu
trzeciego czytania, Bunde
stag głosuje nad projektem
ustawy.
Ustawa przyjęta przez
Bundestag musi następnie
zostać przekazana do
Bundesratu. Istnieje roz
różnienie pomiędzy usta
wami, na które Bundesrat
musi wyrazić zgodę a
ustawami, przeciwko
którym Bundesrat może
wnieść sprzeciw. Jeżeli
Bundesrat odmówi udzie
lenia zgody – w przypad
ku ustaw, które takiej zgo
dy wymagają – wówczas
projekt ustawodawczy
kończy się fiaskiem. W
przypadku ustaw, prze
ciwko którym Bundesrat
może wnieść sprzeciw,
Bundestag może w pew
nych okolicznościach
przegłosować sprzeciw
Bundesratu. W przypadku
konfliktu między Bun
desratem a Bundestagiem
znalezienie kompromisu
stanowi zadanie komisji
mediacyjnej.

Jak pracują frakcje
parlamentarne
Kluczową rolę w pracy
parlamentarnej odgrywają
frakcje. Łącząc wszystkich
posłów jednej partii – lub
partii siostrzanych, jak w
przypadku CDU/CSU –
swoją wielkością i skła
dem odzwierciedlają one
wyniki wyborów do Bun
destagu. Żeby móc utwo
rzyć frakcję, należy zebrać
przynajmniej 5 procent
wszystkich członków par
lamentu. Frakcje mają
ogromne możliwości dzia
łania. Przygotowują one
decyzje Bundestagu i w
tym celu tworzą zespoły i
grupy robocze, które opra
cowują tematy w komi
sjach. Projekty ustaw lub
wnioski może przykłado
wo zgłosić jedynie frakcja
lub grupa skupiająca co
najmniej 5 procent ogółu
posłów. Również jedynie
dla frakcji bądź grup parla
mentarzystów liczących
Od projektu do
ustawy – jedy
nie rząd federal
ny, Bundesrat
lub posłowie w
ilości odpowia
dającej liczeb
ności frakcji
mogą zgłaszać
projekty ustaw.
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Tak, nie,
wstrzymuję się –
„skok barani”
(Hammelsprung)
stanowi szcze
gólną formą
głosowania.

151

przynajmniej tylu człon
ków ilu posiada najmniej
liczebna frakcja, zastrzeżo
ne jest prawo do składania
w szczególnej formie za
pytań do rządu (Große
und Kleine Anfrage), zło
żenia wniosku o imienne
głosowanie czy o debatę
na temat aktualnych kwe
stii. Po przyjęciu przez
zgromadzenie plenarne te
matów i harmonogramu
debat, uchwalonych przez
Konwent Seniorów, frak
cje ustalają również, kto
jak długo może przema
wiać na zgromadzeniu
plenarnym. W pracy parla
mentarnej o wielu spra
wach decyduje liczbowy
skład frakcji, również od
nośnie obsadzania komisji
i powoływania ich prze
wodniczących.
Intensywny harmonogram i napięte terminy
Sprawny przebieg pracy
parlamentarnej możliwy

jest dzięki przejrzystej
strukturze tygodni posie
dzeń i ściśle wyznaczo
nym terminom. W ciągu
roku jest około 20 tygodni
posiedzeń, w czasie któ
rych posłowie przyjeżdżają do Berlina – w dni
posiedzeń obecność jest
obowiązkowa. Na począt
ku tygodnia posiedzeń
odbywają się spotykania
zarządów frakcji parla
mentarnych, frakcji oraz
grup krajów związko
wych, a także kół, zespo
łów i grup roboczych.
We wtorki po południu
odbywają się posiedzenia
frakcji. W środy obradują
komisje, po południu za
czynają się posiedzenia
plenarne z pytaniami do
rządu, godzina pytań oraz
– w razie potrzeby – deba
ty na temat aktualnych
kwestii. W czwartki do
późna w nocy i w piątki
do popołudnia odbywają
się sesje plenarne.

Przez cały rok na biurka
posłów trafiają liczne pro
jekty ustaw, zapytania i
odpowiedzi rządu, pisem
ne stanowiska, teksty prze
mówień i sprawozdania.
Tego typu druków parla
mentarnych jest w ciągu
jednej kadencji ponad
12 tysięcy. Zanim zgroma
dzenie plenarne podejmie
decyzję w kwestii wielu z
nich, druki te trzeba prze
czytać, opracować, następ
nie dokonać uzgodnień w
grupach roboczych, we
frakcjach i w komisjach.
Poza ściśle określonymi
terminami podczas tygo
dnia posiedzeń posłowie
mają wiele innych obo
wiązków, między innymi
spotkania grup parlamen
tarzystów, dyskusje pane
lowe, spotkania z prasą,
spotkania z przedstawicie
lami zrzeszeń i z grupami
odwiedzających z okręgu
wyborczego. W czas wol
ny od posiedzeń posłowie
pracują głównie w swoich
okręgach wyborczych.
Projekty ustaw,
zalecenia odno
śnie procesu
decyzyjnego,
wnioski –
podczas każdej
kadencji parla
ment wydaje
ponad 12 tys.
druków parla
mentarnych.
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Napięty harmo
nogram: Posło
wie uczestniczą
nie tylko w se
sjach plenar
nych lecz rów
nież w licznych
posiedzeniach
komisji, spotka
niach grup
krajów związko
wych, grup
roboczych i w
posiedzeniach
frakcji.
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Prezydium Bundestagu i
Konwent Seniorów wspo
Kierowanie Bundestamagają Przewodniczącego
giem i koordynacja pracy w pracy. Każda frakcja
parlamentarna reprezento
Na czele parlamentu stoi
wana jest w prezydium
Przewodniczący Bunde
przez przynajmniej jedne
stagu. Reprezentuje on
go członka. Podczas tygo
Bundestag i jest w randze dni posiedzeń prezydium
protokolarnej drugą osobą spotyka się regularnie,
w państwie po Prezyden aby omówić sprawy doty
cie Federalnym. Przewod czące kierowania parla
niczący Bundestagu kieru mentem jako instytucją.
je Bundestagiem, czuwa
W trakcie tych spotkań
nad jego prawami, repre
obecny jest również dy
zentuje parlament na ze
rektor przy Niemieckim
wnątrz i jest zwierzchni
Bundestagu, który kieruje
kiem wszystkich pracow administracją Bundestagu.
ników administracji
Prezydium współdziała
Bundestagu. Przewodni
również w kwestiach
czy on (lub jeden z jego
dotyczących wysokich
zastępców) sesjom plenar urzędników i pracowni
nym Bundestagu, otwiera ków administracji Bunde
i zamyka posiedzenia, wy stagu oraz przy zawiera
wołuje punkty porządku
niu ważnych umów.
dziennego i udziela głosu Konwent Seniorów składa
poszczególnym mówcom. się z członków prezydium
Przewodniczący czuwa
i 23 innych członków, któ
nad zachowaniem porząd rych mianują frakcje par
ku parlamentarnego pod
lamentarne proporcjonal
czas posiedzeń.
nie do swojej liczebności.

W posiedzeniach Kon
wentu Seniorów bierze
również udział przedsta
wiciel rządu federalnego.
Konwent Seniorów jest
najważniejszym gremium
koordynującym Bundesta
gu. Konwent decyduje o
wewnętrznych sprawach
Bundestagu, ustala har
monogram tygodni posie
dzeń, porządek obrad sesji
plenarnych i czas debat.
Konwent Seniorów stano
wi ponadto gremium, w
którym można poruszyć
wszelkie kwestie istotne
dla Bundestagu, na przy
kład dotyczące stosunku
do rządu federalnego lub
krytyki w zakresie sposo
bu kierowania posiedze
niami plenarnymi przez
któregoś z przewodniczą
cych posiedzenia.
Na szczeblu
kierowniczym:
Prezydium Bun
destagu spotyka
się w każdym
tygodniu posie
dzeń, aby oma
wiać sprawy
parlamentu.
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Miejsce pu
blicznej debaty
– sala posie
dzeń plenar
nych w gmachu
Reichstagu
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Grupy i osoby indywidu
alne, które chcą zwiedzić
Niemiecki Bundestag w
Berlinie, mogą skorzystać
z następujących bezpłat
nych ofert:
z w dni wolne od posie
dzeń plenarnych, na try
bunie dla publiczności –
z wykładu na temat za
dań, metod pracy i składu
Bundestagu, jak również
historii i architektury
gmachu Reichstagu;
z z jednogodzinnego
pobytu podczas podczas
sesji plenarnej w dni
posiedzeń;
z w dni wolne od posie
dzeń plenarnych – z po
bytu informacyjnego na
zaproszenie posłów;
z z obecności w czasie se
sji plenarnej – na zapro
szenie posłów;

Zapraszamy do zwiedzania
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z w dni wolne od posie
dzeń plenarnych — ze
zwiedzania z przewodni
kiem gmachu Reichstagu i
wysłuchania informacji
na temat zadań, sposobu
pracy i składu Bundesta
gu, jak również historii i
architektury gmachu
Reichstagu;
z sztuka i architektura w
Bundestagu; ze zwiedza
nia z przewodnikiem w
weekendy i dni świątecz
ne gmachu Reichstagu,
Jakob-Kaiser-Haus, PaulLöbe-Haus lub MarieElisabeth-Lüders-Haus;
z z oferty dla grup zagra
nicznych, zwiedzania
z przewodnikiem, na ży
czenie możliwe w kilku
językach;
z z oferty specjalnej dla
dzieci w wieku od 6 do 14
lat; zwiedzania z prze
wodnikiem w dni przewi
dziane dla dzieci;
z z oferty dla młodzieży
powyżej 14 lat; „Jak funk
cjonuje parlamentarna de
mokracja?“.

Taras na dachu i kopuła
na gmachu Reichstagu

Zwiedzanie Bundestagu,
uczestniczenie w wykła
dach itp. możliwe jest
wyłącznie po uprzednim
zgłoszeniu.
Zainteresowani mogą
zwrócić się online do
Biura Obsługi Zwiedzają
cych z prośbą o rezerwa
cję pod adresem
www.bundestag.de/
> Besuch > OnlineAn
meldung lub listownie
bądź faksem.
Deutscher Bundestag
Besucherdienst
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Fax: + 49 30 227-36436
www.bundestag.de
(rubryka „Besuchen Sie
uns“)
Dział Obsługi Zwiedzają
cych udziela ogólnych
informacji pod numerem
tel.: + 49 30 22732152

Zwiedzanie kopuły i tara
su na dachu jest bezpłat
ne. Zwiedzanie jest
możliwe wyłącznie po
uprzednim zgłoszeniu.
W celu ustalenia terminu
zwiedzania zainteresowa
ni mogą skorzystać z for
mularza online; zgłosze
nie jest możliwe również
faksem lub listownie.
Deutscher Bundestag
Besucherdienst
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Fax: + 49 30 227-36436
Godziny otwarcia:
codziennie w godz.
8.00–24.00 (ostatni wstęp
o godz. 21.45)
Restauracja na tarasie na
dachu Reichstagu otwarta
jest codziennie w godz.
9.00–16.30 oraz w godz.
18.30–24.00.
Rezerwacja: telefonicznie
+ 49 30 226-29933 lub
emailem:
berlin@feinkost-kaefer.de
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Materiały informacyjne
Materiały informacyjne
na temat Bundestagu
można zamówić również
telefonicznie lub w inter
necie:
Deutscher Bundestag
Öffentlichkeitsarbeit
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: + 49 30 22733300
Fax: + 49 30 227 36200
www.btg-bestellservice.de
infomaterial@bundestag.de
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