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Elizeum. Tak, jak tajemniczo brzmi to słowo, jak tylko dla niewielu jest zrozumiałe, tak zabytek, który jest określany tym słowem, jest tajemniczy. Tylko nieliczni mieszkańcy Warszawy, nieliczni badacze wiedzą gdzie go szukać, jeszcze
mniej osób wie, jak on wygląda. A przecież jest unikatowym w skali kraju i – nie
jest to nadużycie – unikatowym w skali Europy dziełem architektury klasycystycznej, zaprojektowanym przez znamienitego architekta epoki, Szymona Bogumiła
Zuga. Podziemny, kopułowy salon księcia Kazimierza Poniatowskiego, starszego
brata króla Stanisława Augusta, tylko kilkanaście lat cieszył się świetnością oficjalnego użytkowania i budził podziw współczesnych. Później utracił swą funkcję i na
nieomal dwa stulecia został zapomniany. Ukryty w skarpie warszawskiej niszczał
i był dewastowany. W latach 80. XX wieku powstały pierwsze opracowania konserwatorskie i próby zagospodarowania obiektu, ale to jeszcze nie był czas sprzyjający takim działaniom. Bo Elizeum, to także wyzwanie konserwatorskie dotyczące
trudnych, skomplikowanych problemów, odmiennych, niż w przypadku innych
zabytków wzniesionych na powierzchni ziemi, a nie pod ziemią. To problem, jakim
zabiegom konserwatorskim należy go poddać, aby skutecznie zabezpieczyć i jaką
mu współcześnie przypisać funkcję, która pozwoliłaby na jego ekspozycję, użytkowanie i utrzymanie. W ostatnich latach Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
zrobiło wiele, aby wraz z władzami miasta – właścicielem zabytku – przygotować
grunt pod reaktywację tego wyjątkowego zabytku. Mam nadzieję, że to nastąpi to
niebawem.
O dziejach księcia Kazimierza Poniatowskiego, o projektach architektonicznych i ich autorze, o dziejach Elizeum, ogrodu wokół niego oraz o skomplikowanej
problematyce konserwatorskiej tego zabytku jest ta książka. Ma za zadanie przybliżyć tajemnice Elizeum.
				
Stołeczny Konserwator Zabytków
						
Piotr Brabander
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Kazimierz Poniatowski
(15 ix 1721 – 13 iv 1800)

P
zofia zielińska

Pierworodny syn generała Stanisława Poniatowskiego (1676–1762) i Konstancji
z Czartoryskich (1695–1759) miał wszelkie dane, by zrobić wielką karierę. Miejsce
jego urodzenia nie jest pewne, prawdopodobny wydaje się Wołczyn nieopodal
Brześcia Litewskiego, wówczas główna rezydencja rodziców1. Kazimierz urodził
się w czasie, gdy tworzyło się stronnictwo zwane Familią, które do końca XVIII w.
miało odgrywać w Rzeczypospolitej ważną rolę. Twórcami i szefami stronnictwa
byli, obok ojca tytułowego bohatera, dwaj bracia jego matki: Michał Czartoryski,
podkanclerzy, a następnie kanclerz wielki litewski (1752), oraz August Czartoryski,
wojewoda ruski (1731), twórca materialnej potęgi rodu. Generał Poniatowski, ojciec
Kazimierza, utalentowany oficer i wierny druh Karola XII, który zawdzięczał mu
uratowanie życia po połtawskiej klęsce (1709), przeszedł na służbę Augusta II
dopiero w 1719 r., po śmierci szwedzkiego monarchy. W Rzeczypospolitej Stanisław
Poniatowski objął najpierw urząd podskarbiego wielkiego litewskiego i otrzymał
szefostwo regimentu gwardii pieszej koronnej, a po śmierci obu hetmanów koronnych – stanowisko regimentarza koronnego (1728). Otwierało ono perspektywę na
buławę wielką. Po rezygnacji z podskarbstwa objął na wiele lat krzesło wojewody
mazowieckiego. Nie pomogło opromienienie nazwiska przez Woltera, który w biografii Karola XII (1731) dał bardzo pochlebną charakterystykę Poniatowskiego – do
zdobycia przeznaczonej mu przez Augusta II buławy wielkiej koronnej nie dopuścili generała rywale Familii – Potoccy, zrywając kolejne sejmy w ostatnich latach
panowania pierwszego z Wettynów. W 1752 r. ojciec Kazimierza otrzymał najwyższą świecką godność – kasztelana krakowskiego.
W polskiej historii Stanisław Poniatowski jest przykładem człowieka, który
dzięki osobistym talentom zrobił zawrotną karierę. Jego ojciec, Franciszek (zm.
1697), nie miał pierwotnie nawet dziedzicznej własności, był zarządcą (podstarościm) w dobrach Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Pozycji średniego szlachcica posesjonata dorobił się dzięki protekcji tegoż magnata, któremu zawdzięczał
1 Link-Lenczowski 1983, s. 480. Podstawowe informacje na temat życia Kazimierza Poniatowskiego zawiera biogram w Polskim słowniku biograficznym: Zielińska 1983, s. 444–453. Z edycji źródłowych najobszerniej pisze o bracie Stanisław August: Mémoires; wydanie polskie:
Pamiętniki króla. Informacji ważnych, choć pisanych w tonie niechętnym Poniatowskiemu,
dostarczają obie części pamiętników marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego: Lubomirski 1971 (część dotycząca lat 1765–1768); oraz Lubomirski 1925 (lata 1768–
1772). Jeśli wykraczam poza fakty zawarte w PSB, dokumentuję narrację przypisami.
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także korzystny ożenek z należącą do średniej szlachty Heleną Niewiarowską.
Starszy z synów Franciszka, Stanisław, podobnie jak ojciec wybił się dzięki protekcji
magnatów, tym razem Sapiehów; z nimi trafił do służby szwedzkiej, gdzie docenił
go Karol XII. Temu monarsze Stanisław Poniatowski zawdzięczał karierę wojskową
i dyplomatyczną. Ożenek z Konstancją Czartoryską, wywodzącą się z rodu, którego
przedstawiciele pamiętali, że ich przodkiem był Giedymin, stanowił kolejny wielki
skok ojca przyszłego króla – dzięki niemu Stanisław Poniatowski wszedł w krąg
magnaterii.
Prócz najstarszego Kazimierza oraz zmarłych w młodości Franciszka (1723–
–1749) i Aleksandra (1725–1749), Stanisław i Konstancja Poniatowscy mieli dwóch
synów młodszych od Stanisława Augusta (1732–1798) – Andrzeja, generała
w wojsku austriackim (1734–1773), żonatego z Teresą z Kinskych, oraz Michała
(1736–1794), biskupa płockiego, a następnie prymasa. Córka Ludwika (1728 – po
1797) była żoną Jana Jakuba Zamoyskiego, z czasem ordynata, młodsza, Izabela
(1730–1808), wyszła za ostatniego z Gryfitów-Branickich, Jana Klemensa, hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego. Wejście w krąg magnacki
zostało więc w pokoleniu dzieci Stanisława i Konstancji mocno przypieczętowane.
Z takimi parentelami ich pierworodny mógł liczyć zarówno na karierę cywilną, jak
wojskową.
Kazimierz kształcił się pod kierunkiem wyróżniającego się wiedzą i kulturą Jacka
Ogrodzkiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, ulubieńca ojca, a z czasem
szefa gabinetu Stanisława Augusta. Po odbyciu z Ogrodzkim młodzieńczej podróży
zagranicznej w latach 1739–1740, Poniatowski spędził lata 1741–1742 w wojsku
saskim, chwalony nie przez byle kogo, bo przez Maurycego Saskiego za nieprzeciętną odwagę i męstwo. Sekrety pracy kancelaryjnej poznawał przez kilka miesięcy
pod okiem kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Załuskiego (1742, Drezno),
sztukę prowadzenia polityki – w Polsce, u wuja Michała Czartoryskiego (1743). Na
początku 1743 r. zaszedł incydent, który sprawił, że nazwisko Poniatowskiego stało
się głośne w kraju. Na jednym z balów wojewoda lubelski Adam Tarło tańczył długo
z wybranką swego serca, Anną (Anusią) Lubomirską, nieślubną córką Teodora,
późniejszego wojewody krakowskiego. Gdy potem zaprosił do tańca Eleonorę
Czartoryską, żonę podkanclerzego litewskiego Michała, ta z racji pochodzenia
Anusi uznała to za despekt i odmówiła. Tarło zareagował groźbą, że poczyta za
wroga każdego, kto zatańczy z Czartoryską. Na rozkaz matki zrobił to natychmiast
Kazimierz. Sprowokował tym wojewodę lubelskiego do wyzwania go na pierwszy,
nierozstrzygnięty pojedynek. Drugie starcie zostało w ostatniej chwili odwołane
wskutek interwencji króla. Trzecie spotkanie, 14 marca 1744 r. na Marymoncie pod
Warszawą, na które wyzwał Tarłę pomawiany przezeń o tchórzostwo Poniatowski,
skończyło się śmiercią wojewody lubelskiego.
W 1742 r. Poniatowski został obdarzony podkomorstwem koronnym. Ten
urząd, najwyższy w hierarchii tzw. dygnitarii, czyli godności niedających wstępu do
senatu, był także potwierdzeniem statusu rodu: w XVIII stuleciu synowie magnaccy
przyjmowali tytuły od posiadanych starostw lub dygnitarii, nie piastowali natomiast
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urzędów ziemskich. Od 1743 r. Kazimierz starał się o stanowiska w wojsku, będące
szczeblami do buławy. Postawił na karierę wojskową i zmierzał do najwyższego
urzędu hetmańskiego, zapewniającego realną władzę w Rzeczypospolitej. Trwające
przez wiele miesięcy próby wzmocnienia pozycji przez ożenek z posażną podskarbianką nadworną litewską Teresą Sapieżanką spaliły na panewce – Poniatowskiemu
dano do zrozumienia, że z uwagi na świeże wejście jego rodu w krąg magnaterii nie
jest partią godną Sapiehów.
W 1744 r. podkomorzy koronny po raz pierwszy zdobył mandat na sejm;
posłował nań już jako kawaler Orderu Orła Białego, który otrzymał 3 sierpnia
1744 r.2 Prawdziwy debiut polityczny nastąpił w 1745 r., gdy Poniatowski wystąpił
w Piotrkowie podczas fundacji (otwarcia) Trybunału Koronnego. Wbrew przeszkodom ze strony Potockich, którzy chcieli doprowadzić do zerwania Trybunału,
ufundował sąd, zdobywając opinię polityka zręcznego i umiejącego zjednywać ludzi.
W latach 1746 i 1748 znów posłował na sejmy; na drugim z nich występował jako
jeden z głównych matadorów Familii, gorąco i z talentem broniący reform. O jego
ambicjach może świadczyć fakt, że w 1747 r. prawdopodobnie sfinansował dedykowaną mu książkę Jerzego Piotra Schulza o urzędzie podkomorzego3. W latach 1748
i 1749 pełnił funkcję komisarza w Trybunale Skarbowym w Radomiu; dawało to
okazję do zabiegów o popularność w wojsku. „Podkomorzemu koronnemu summam activitatem przyznają wszyscy, etiam minus faventes, akomoduje się niezmiernie i wojsku, sprawy ich mordicus i szczęśliwie utrzymując” – komentował efekty
działań Kazimierza ksiądz Ignacy Konarski, brat słynnego Stanisława4.
Prawdopodobnie od przełomu lat 1748 i 1749 datował się konflikt
Poniatowskiego z wujem Augustem Czartoryskim, który odmówił scedowania
na siostrzeńca dowództwa regimentu gwardii pieszej koronnej, wbrew wcześniejszej obietnicy złożonej rodzicom podkomorzego koronnego. Decyzja ta wynikała
z negatywnej oceny charakteru młodego krewniaka, m.in. nadmiernej żywości jego
reakcji. A ponieważ szefostwo gwardii stanowić mogło istotny szczebel do buławy,
można sądzić, że do tego właśnie Czartoryski nie chciał dopuścić Kazimierza.
Konstancja Poniatowska nie ukrywała żalu, jaki odtąd żywiła do brata.
Jesienią 1749 r. Poniatowski znów reprezentował stronnictwo podczas fundacji w Piotrkowie Trybunału Koronnego, który wówczas – a był to w dziejach
Rzeczypospolitej jedyny taki wypadek – został przez Potockich zerwany. Groźnie
zaatakowany przez dwóch oficerów związanych z rywalami, uprzedził, że zacznie
strzelać z trzymanych w kieszeni pistoletów; prawdopodobnie zimna krew i odwaga
ocaliły mu życie. W kłamliwej wersji propagandy opozycyjnej (której wyrazicielem
jest m.in. pamiętnikarz Jędrzej Kitowicz) miał stchórzyć i uciec z Piotrkowa. Latem
1750 r. charakteryzujący Kazimierza angielski dyplomata, literat i pięknoduch,

2 Męclewska 2008, s. 175.
3 Buchwald-Pelcowa 2003, s. 121.
4 Ks. I. Konarski do J. Tarły, 8 VI 1749, w: Konopczyński 1926, s. 373.
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Charles Hanbury Williams, uznał go za wzór męskiej urody5. W tymże czasie ten
urodziwy Polak odrzucił ofertę wszechwładnego ministra Heinricha Brühla, który
chciał wydać za niego swą córkę. Ożenił się niespodzianie dla rodziny 21 stycznia
1751 r. ze średnią zaledwie szlachcianką, Apolonią z Ustrzyckich (1736–1813), kasztelanką przemyską, która wniosła mu duży posag (osiem wsi po matce i 500 000 złp
po ojcu).
23 maja 1751 r. Poniatowski „z największą na świecie radością” informował hetmana polnego koronnego Jana Klemensa Branickiego o śmierci przywódcy obozu
Potockich, hetmana wielkiego koronnego Józefa. Ten zgon oznaczał dla Branickiego
awans, niemniej słowa, jakimi Kazimierz doniósł o tym wydarzeniu szwagrowi, są
znamienne dla cechującej go trywialności. Jemu samemu August Czartoryski wiosną 1752 r. definitywnie odmówił cesji regimentu gwardii pieszej koronnej, a jesienią tego roku obaj wujowie Czartoryscy wypowiedzieli się przeciw przeznaczeniu
Kazimierza na poselstwo do Petersburga, argumentując, że przejawiane przez siostrzeńca ambicja i żądza zysków materialnych mogłyby grozić zbytnią jego uległością wobec rosyjskich nacisków. Zaangażowanie, z jakim Poniatowski oddawał się
w latach 1751–1752 sprawom materialnym szwagra (męża siostry Ludwiki), Jana
Jakuba Zamoyskiego, potwierdzałoby, że przywiązywał do spraw majątkowych
dużą wagę. W 1755 r. to on wystarał się u Brühla o godność stolnika litewskiego
dla młodszego brata Stanisława. Ten rewanżował mu się, zabiegając w latach
1756–1757, podczas misji nad Newą, o przyrzeczenie Kazimierzowi buławy polnej
w razie śmierci J.K. Branickiego. W następnych latach, gdy zaostrzył się konflikt
Familii z Brühlem, Kazimierz próbował zachować kanały porozumienia z politycznymi przeciwnikami. Skończyło się to latem 1759 r., kiedy podczas gali orderowej
na dworze, 3 sierpnia, wskutek niedopatrzenia organizatorów (Poniatowski winił
za nie Brühla), nastąpił wybuch, który omal nie pozbawił wzroku podkomorzego
koronnego. Zaraz potem rozpoczął on w imieniu Familii bezowocne negocjacje
z J.K. Branickim o akces stronnictwa Czartoryskich i Poniatowskich do obozu profrancuskiego, którego hetman wielki koronny był szefem.
Gdy 12 czerwca 1761 r. Kazimierz kupił od Brühla za 2000 dukatów regiment
gwardii konnej koronnej, wbrew zwyczajowi wujowie Czartoryscy nie dziękowali
monarsze za szefostwo dla siostrzeńca. Ale po sejmie 1762 r. cała Familia zgodnie
potępiła gwałt w izbie poselskiej i protestowała przeciw szlachectwu Brühlów, a od
grudnia tego roku przygotowywała konfederacki zamach stanu. W perspektywie
przyszłego starcia zbrojnego Poniatowskiemu przypadło rekrutowanie prywatnych
zaciągów stronnictwa. Gdy Rosja odmówiła zgody na wybuch rokoszu za życia
Augusta III, podkomorzy koronny wraz z przyszłym królem stawili się w początkach października 1763 r. w Piotrkowie na fundację Trybunału; wobec przewagi
przeciwników mogła ona przybrać charakter groźny dla członków Familii. Starcia
uniknięto, bo śmierć króla 5 października spowodowała zawieszenie działania
wszystkich jurysdykcji.
5 Butterwick 2000, s. 113.

9

zofia zielińska

W okresie bezkrólewia Poniatowski był szefem korpusu pościgowego, który obok Rosjan postępował z oddziałami za przywódcą
obozu przeciwników, hetmanem J.K. Branickim. Z hetmanem
Poniatowski wdał się w układy pod Samborem, co tak oburzyło generalnego regimentarza Augusta Czartoryskiego,
że odebrał siostrzeńcowi dowództwo. Wobec przekroczenia przez Branickiego granicy z Węgrami nie miało
to już znaczenia, stanowiło natomiast zapowiedź
dążeń podkomorzego koronnego do porozumienia
z niedawnymi wrogami, zapewne podejmowanego
za przyzwoleniem młodszego brata, który miał niebawem zasiąść na tronie. O intencji porozumienia
z przeciwnikami świadczyły też poufne rokowania Poniatowskiego z przywódcą rodu Potockich,
Franciszkiem Salezym, który nie tylko zapewniał
go o swej bierności (nie wsparł swymi nadwornymi
wojskami ani J.K. Branickiego, ani Karola Radziwiłła
„Panie Kochanku”), ale także szukał sposobów pojednania
z Familią6.
Posłując z województwa bełskiego na sejmy konwokacyjny, elekcyjny i koronacyjny (przeszkody ze strony
F.S. Potockiego nie zdały się na nic), podkomorzy koronny jako
zaufany człowiek króla elekta współuczestniczył w układaniu „paktów
konwentów”, a na koronację przyjechał z instrukcją, która (ponoć bez jego o to starań) wnosiła o nadanie Poniatowskim dziedzicznego tytułu książęcego; stosowna
uchwała zapadła na sejmie koronacyjnym. August Czartoryski nie krył pogardy
do uzyskanego w ten sposób wyróżnienia, a jego zięć, Stanisław Lubomirski,
dodał do tego niebawem uczucie silnej zazdrości, bowiem nowy król nie jemu,
a Kazimierzowi nadał bogate starostwo spiskie (ok. 18 tys. dukatów rocznego
dochodu). Nic dziwnego, że starszy brat monarchy w ważnym źródle, jakim są
pamiętniki Lubomirskiego, odgrywa rolę czarnego charakteru. Dzięki Spiszowi,
który oficjalnie miał pokrywać koszty utrzymania regimentu gwardii, a nieformalnie stanowić także finansowe wsparcie dla króla, Poniatowski wszedł w szeregi
ludzi bogatych. Od stycznia 1750 r. miał już zresztą dochodowe starostwo sokalskie
ze słynną stadniną koni, przynoszącą rocznie 2000 dukatów czystego dochodu,
a w 1752 r. rodzice scedowali mu starostwo stryjskie.
W świetle pamiętników Lubomirskiego książę Kazimierz od początku panowania Stanisława Augusta miał dążyć do stworzenia nowego stronnictwa, zależnego
wyłącznie od króla, starając się w tym celu o pojednanie z dawnymi przeciwnikami
Familii, Potockimi, i wciągnięcie ich do organizowanej partii. Oskarżenia te były
mocno na wyrost – Poniatowski w porozumieniu z koronowanym bratem starał
6 Czeppe 1983, s. 818.
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się nieco łagodzić zadawnione spory, podczas gdy Czartoryscy optowali za bezwzględnym zepchnięciem przeciwników ze sceny politycznej. Te różnice postaw
znajdowały wyraz podczas konferencji króla z ministerium, do której wchodzili
zarówno starzy wujowie Czartoryscy, jak królewscy bracia. Pożyteczną pracę, ułatwiającą mu zdobywanie wpływów w wojsku, wykonywał Poniatowski jako członek
powstałej na sejmie konwokacyjnym Komisji Wojskowej Koronnej. Wraz z bratem Andrzejem, generałem w służbie austriackiej, przejął on zwerbowane w czasie
bezkrólewia pułki na koszt króla i, obok gwardii, otoczył szczególną opieką jako
kadrówkę dla przyszłej armii, której wskutek czujności sąsiadów nie można było na
razie powiększać7. Na pewno w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta
był jednym z najbliższych współpracowników władcy, a wskazane działania świadczą o tym, że świadomie próbował tworzyć polityczne i militarne fundamenty jego
panowania.
Od początku 1765 r. szczególne nadzieje wiązał z Kazimierzem i Andrzejem
Poniatowskimi rosyjski ambasador Nikołaj Repnin. Dyplomata ten już
w roku poprzednim zorientował się, że istnieje konflikt między Czartoryskimi
a Poniatowskimi i starał się go podsycać. Nieuwzględnienie na sejmie koronacyjnym rosyjskich żądań w sprawie dysydenckiej, a także opór wobec gwarancji
Petersburga dla polskiego ustroju przypisywał on starym książętom Czartoryskim.
Chciał ich odsunąć od króla, licząc, że pozbawiony oparcia w wujach i ich stronnictwie Stanisław August stanie się znacznie bardziej uległy wobec rosyjskich żądań.
Zapleczem monarchy w miejsce przywódców Familii mieli stać się bracia, na czele
z księciem Kazimierzem, 8 maja 1765 r. (w pierwszym rozdaniu) obdarzonym
Orderem Świętego Stanisława. Z myślą o obniżeniu pozycji Czartoryskich i wywyższeniu w ich miejsce królewskich braci, Repnin w maju 1765 r., na wypadek śmierci
starego J.K. Branickiego, zamawiał w Petersburgu buławę koronną dla Kazimierza
Poniatowskiego, by nie dostał jej August Czartoryski. Lettre ostensible (przeznaczony do okazania królowi) Katarzyny II do ambasadora z września 1765 r. z akceptacją tej propozycji musiał wpłynąć na wzmocnienie hetmańskich aspiracji księcia
podkomorzego8. W końcu 1765 lub na początku 1766 r. oddał on ważną przysługę
Stanisławowi Augustowi, składając się wraz z dwoma innymi przyjaciółmi monarchy, Ksawerym Branickim i Franciszkiem Rzewuskim, na 50 tysięcy dukatów,
które król pożyczył od nich po to, by spłacić bankiera berlińskiego Schweigerta.
Zmuszony nieustępliwą postawą Czartoryskich musiał bowiem zerwać z nim kontrakt na bicie monety i zapłacić za to wysokie odszkodowanie9.
Zdezawuowanie marzeń Kazimierza Poniatowskiego o wielkiej roli, jaką miał
do odegrania, przyniosła w kwietniu 1766 r. wizyta w Polsce Kaspara Salderna,
zaufanego doradcy szefa rosyjskiego Kolegium Spraw Zagranicznych, Nikity
7 Rostworowski 1957, s. 51.
8 O staraniach Repnina, by wysunąć „partię” braci królewskich przeciw starym Czartoryskim
oraz o obietnicach buławy dla księcia Kazimierza zob.: Zielińska 2012, s. 386, 392, 398.
9 Drozdowski 1974, s. 89; Mémoires, s. 336–338.
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Panina. Saldern doszedł do wniosku, że jedyną realną siłą polityczną w Polsce
pozostawali Czartoryscy, dysponujący stronnictwem mającym wpływy w całej
Rzeczypospolitej. Na nich więc Rosja winna oprzeć rozgrywkę w sprawie dysydenckiej, która w intencji Petersburga miała stać się głównym celem sejmu 1766 r.
Książę Kazimierz został przez rosyjskiego dyplomatę napomniany, by nie potęgował szkodliwych napięć z wujami, których polityczny prymat winien uznać10. Mógł
pocieszać się tym, że jako jeden z nielicznych działaczy zdołał na prośbę monarchy przeforsować w instrukcji bełskiej (z tego sejmiku zdobył mandat) artykuł na
korzyść dysydentów11.
Podczas sejmu 1766 r. doszło do wydarzeń dramatycznych. Działając zgodnie,
król i przywódcy Familii wysunęli 11 października projekt, który miał doprowadzić do definitywnego obalenia liberum veto. Repnin, powiadomiony o tym przez
sejmową opozycję z dawnego obozu Potockich, a wspierany przez rezydenta pruskiego Gédéona Benoît, zagroził wojną Rosji i Prus z Rzecząpospolitą. Groźba była
w pełni realna, doświadczeni w polityce Czartoryscy natychmiast więc wycofali się
z niewczesnej próby reformy, nie chcąc narażać bezbronnego kraju na ruinę. Król
z braćmi jednak nie ustąpili i forsowali atak na veto przez z górą miesiąc. 16 października 1766 r. Kazimierz Poniatowski wygłosił w sejmie mowę, nawołując do
aprobaty głosowania większością i prorokując, że „to ziarno, które się zdaje, że
Wasza Królewska Mość teraz rzucasz na zaschłą i twardą rolę, przyniesie w swoim
czasie obfite żniwo, kiedy umysł narodu […] będzie wyprowadzony z tej szkodliwej imaginacyi, w której zostaje przez przykłady ustawiczne nierządu okropnego”.
Licząc się z żywotnością owej „imaginacyi”, proponował jednak (wzorem broszury
Stanisława Konarskiego z końca 1763 r.), by z głosowania większością wyłączyć kwestie religii, podstaw ustroju oraz traktatów międzynarodowych12. Podczas konferencji króla z ministerium w dniu następnym, 17 października, Poniatowski wyrażał
nadzieję, że „opozycyja rozpoczęta posła moskiewskiego szacunku przydaje projektowi u narodu i dopiero kredyt królewski funduje, ukazując, że nie w ślepej i szkodliwej dependencyi dla narodu zostaje” (tzn. nie kieruje się rozkazami Rosji, lecz
interesami narodu). Radził nadto – skoro wypadło zwrócić się przeciw Moskwie –
wprowadzenie także niedopuszczanej dotąd przez Petersburg zasady większości na
sejmikach poselskich13. Starzy Czartoryscy wycofali jednak projekt obalenia liberum veto z porządku obrad (to ich klienci tworzyli sejmową większość), a po miesiącu oporu skapitulowali także bracia Poniatowscy. Spaliły bowiem na panewce
wszystkie podejmowane przez księcia Kazimierza próby zakulisowego przejednania
opozycji (rozmawiał m.in. z biskupem krakowskim Kajetanem Sołtykiem, próbował też pozyskać dla dworu posłów Prus Królewskich) oraz apele króla o pomoc do
10 Zielińska 2012, s. 455.
11 Repnin do Panina, 21 VIII/1 IX 1766, SIRIO, t. 67, s. 100.
12 Dyaryusz sejmu.
13 Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), rkps 653, „Protokół konferencji
króla z ministerium”, k. 536–538.
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Austrii – wobec perspektywy wojny z Rosją i Prusami, które były zdeterminowane
bronić pełnej mocy liberum veto, pozbawiona wojska Rzeczpospolita pozostawała
osamotniona.
Licząc się z zapowiedzianą przez Rosję rozgrywką o równouprawnienie polityczne dysydentów, którego sejm 1766 r. nie uchwalił, w styczniu 1767 r. podkomorzy koronny bez powodzenia próbował zdobyć na „trzykrólskich” kontraktach
lwowskich pieniądze dla pozbawionego zasobów finansowych koronowanego brata.
Według wywiadowców Repnina, miał we Lwowie przekonywać rodaków, „że Rosja
dąży wyłącznie do poniżenia Polski i że pora już im wyrwać się z opiekuństwa, jeśli
nie chcą mieć na sobie wiecznych łańcuchów”14. Wskazywałoby to, że – podobnie
jak król – Kazimierz Poniatowski złamał się wobec wschodniego imperium nie tuż
po sejmie 1766 r., ale dopiero wówczas, gdy zobaczył, że jest ono w stanie sformować nie tylko konfederacje dysydenckie, ale także konfederację konserwatywnych
katolików; w wypadku króla, a więc zapewne także jego brata, dostrzeżenie tego
nastąpiło w marcu 1767 r.
Dowodem na zmianę orientacji politycznej Poniatowskiego było jego stanowisko w sprawie wymuszonego przez Repnina na Stanisławie Auguście nadania prymasostwa księdzu referendarzowi koronnemu, Gabrielowi Podoskiemu, znanemu
z cynizmu, rozwiązłego życia (afiszował się z kochanką luteranką) i sprzyjania dysydentom, a także z nienawiści do polskiego władcy. Nominacja ta doraźnie miała
stanowić rosyjską nagrodę za wielką pomoc, jakiej udzielił Podoski Repninowi
przy tworzeniu konfederacji radomskiej oraz ułatwić przeforsowanie równouprawnienia politycznego innowierców; długofalowo otwierała perspektywy wpływu
Petersburga na polski Kościół. Gdy Stanisław August, który wakującą godność
rezerwował dla brata księdza, próbował żądania Repnina parować, ambasador
napisał list z ostrymi pogróżkami do księcia Kazimierza. I zapewne właśnie owe
groźby (m.in. zapowiedź, że nowy prymas będzie rządził nawet wbrew papieżowi,
a zatwierdzi go „synod narodowy”) poskutkowały15. Informując Panina, że dużą
rolę w nakłonieniu koronowanego brata do nominacji Podoskiego odegrał książę
Kazimierz, ambasador zamawiał u zwierzchnika list z podziękowaniem dla podkomorzego koronnego, wyjaśniał też, że po to, by łatwiej skłonić króla do decyzji,
„nie odmówiłem swej zgody w sprawie jego braci” („нe откaзaл cвoeгo coглacия пo
пoвoдy eгo бpaтъeв”). Dyplomata rosyjski przyrzekł mianowicie królowi awans
młodszego brata na biskupstwo krakowskie w razie śmierci Sołtyka oraz obiecał
„napisać z dobrą wolą w sprawie buławy dla starszego, w razie jej wakansu” („d’écrire
de la meilleure foie au sujet du bâton en cas de vacance pour l’aîné”)16. Z kolei
Katarzyna II na prośbę Repnina dziękowała polskiemu monarsze za skłonienie
14 Repnin do Panina, 19/30 I 1767, AWPRI, f. 79/6, nr 905: „чтo Poccия yнижeния тoлъкo
Пoлъши жeлaeт и чтo вpeмя yжe им c oпeкyнствa выpвaтъcя, ecтли нe xoтят вeчныя
цeпи нa ceбe имeтъ”.
15 Rostworowski 1983, s. 152–153.
16 Repnin do Panina, 14/25 VI oraz 4/15 VII 1767, AWPRI, f. 79/6, nr 908.
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krewnych i przyjaciół do przystąpienia do konfederacji radomskiej; tak sprawa
miała się właśnie z księciem Kazimierzem, który wedle świadectwa Repnina jako
członek Komisji Wojskowej dał wzór innym, przysięgając jako pierwszy z komisarzy na konfederację radomską, gdy ta przeniosła się do Warszawy17. W następnych
tygodniach Poniatowski wziął na siebie odpowiedzialność za wynik sejmiku poselskiego w Zakroczymiu, skąd sam miał uzyskać mandat18. Bacznie obserwowany
przez rosyjskich oficerów dozorujących obrady sejmiku, podkomorzy koronny
dopilnował, by wszystko przebiegło zgodnie z wolą Repnina. Nie pozwolił m.in. na
odczytanie listu do obradujących napisanego przez przeciwnego ustępstwom dla
dysydentów biskupa Sołtyka19.
Podczas „sejmu repninowskiego”, gdy rozpoczął się spór o wyłonienie pełnomocnej delegacji i zawieszenie obrad plenarnych, Poniatowski wspierał starania
ambasadora zarówno przed, jak i po bezprzykładnym porwaniu przez carskiego
dyplomatę senatorów (biskupów krakowskiego Sołtyka i kijowskiego Józefa
Załuskiego, hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego oraz jego syna
Seweryna, posła podolskiego). Było oczywiste, że wszystko, co uchwali wyłoniona
na rozkaz Repnina delegacja o nieograniczonych pełnomocnictwach, sejm w pełnym składzie będzie musiał zaaprobować. W czasie obrad sejmu książę Kazimierz,
który był członkiem delegacji, reprezentując poniekąd w tym gremium Stanisława
Augusta, należał, obok króla, do ścisłego grona, które naradzało się z ambasadorem nad sposobami wymuszenia rosyjskich żądań. Przypominający owe konferencje Stanisław Lubomirski odnotował, że książę podkomorzy, przyjmując u siebie
posłów i zachęcając ich do ustępstw, argumentował, że „kto kocha króla, trzeba,
żeby wszystko, czego Moskwa chce, pozwolił”20. Ten potwierdzający trywialność
języka księcia Kazimierza cytat w sposób uproszczony odzwierciedla postawę
Stanisława Augusta, który doszedłszy do wniosku, że nie dysponuje siłami zdolnymi opierać się dążeniom Rosji, podjął współpracę z Repninem w nadziei, że w ten
sposób uda mu się odzyskać „przyjaźń” Katarzyny II, uratować przynajmniej część
wprowadzonych wcześniej reform i zdobyć wpływ na bieg wydarzeń, utracony po
sejmie 1766 r. Niezależnie od kwestii dla Rosji zasadniczych (gwarancja, sprawa
dysydencka, utrwalenie zasady jednomyślności czy wolnej elekcji), były w delegacji chwile, gdy tworzył się front współpracy prymasa Podoskiego, jako głównego
projektodawcy, z księciem Kazimierzem. Tak rzecz się miała podczas omawiania
projektów polepszenia sytuacji chłopów, które forsował Podoski i które akceptował jako alter ego króla podkomorzy koronny, podczas gdy „najwięksi przyjaciele
17 Repnin do Panina, 23 VII/3 VIII i 5/16 VIII 1767, AWPRI, oraz nr 909; Katarzyna II do Stanisława Augusta, 21 VIII/1 IX 1767, SIRIO, t. 67, s. 428.
18 Repnin do płk. Guriewa, 1/12 i 11/22 VIII 1767, AWPRI, f. 80/1, nr 974, k. 63–64 i 71.
19 Płk Guriew do Repnina, 13/24 VIII 1767, AWPRI, f. 80/1, nr 1020, k. 226; Repnin do Panina,
17/28 VIII, 6/17 i 13/24 IX 1767, AWPRI, f. 79/6, nr 909–912.
20 Repnin do Panina, 27 IX/8 X 1767, AWPRI, f. 79/6, nr 912; Lubomirski 1971, s. 131, 132, 134
(stąd cytat) i 149.
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księcia prymasa się oponowali”. I ci przyjaciele, tzn. konserwatywne radomskie
tuzy, przekonali Repnina do bardzo daleko idącej redukcji pomysłów poprawy
chłopskiego losu21. Wraz z kuchmistrzem koronnym Adamem Ponińskim, Józefem
Stempkowskim oraz pułkownikiem gwardii Janem (?) Jordanem, książę Kazimierz
był współautorem projektu regulaminu wojskowego, który zmierzał do zwiększenia karności i wartości bojowej autoramentu polskiego. U schyłku sejmu, już
po otrzymaniu wiadomości o „rozruchach” w Barze, Repnin odrzucił jednak forsowany przez królewskiego brata plan reformy wojskowej, zorientowawszy się, że
21 Rostworowski 1983, s. 154–155.
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wzbudzał on niezadowolenie przywykłej do bezkarności szlachty, dla której stanowiska w wojsku od dawna stanowiły synekury22. Poniatowski został opatrzony
przez sejm tysiącem dukatów – rekompensatą za spalone w starostwie sokalskim
w 1766 r. miasta – Sokal i Stojanów.
Wybuch konfederacji barskiej 29 lutego 1768 r. powitał książę podkomorzy, podobnie jak król i Czartoryscy, jako wydarzenie bardzo dla kraju szkodliwe.
W charakterze łącznika między Stanisławem Augustem a ambasadorem negocjował wymuszone przez Repnina zwołanie rady senatu, która miała zalegalizować
udział wojsk rosyjskich („pomocniczych”) w walkach z konfederatami, choć sam
Poniatowski uprzedził, że swego regimentu przeciw Barzanom nie skieruje23.
Po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej w październiku tego roku, podobnie jak
Ksawery Branicki namawiał monarchę, „ze wszystkim aby się Moskwie oddał”,
gotów – odmiennie niż Stanisław August – przekazać Rosjanom zarówno twierdzę w Zamościu, jak i Kamieniec Podolski. Wbrew królowi i Czartoryskim wzywał
też, by ulegając żądaniom Petersburga, „konfederację przy Moskwie czynić” bez
warunków wstępnych w postaci zmiany ustaw o gwarancji i równouprawnieniu
politycznym dysydentów, czego domagali się monarcha i przywódcy Familii, a co
wykluczała Katarzyna II24.
Latem 1768 r. Poniatowski został poufnie powiadomiony przez Austrię, że jej
wojska mają zamiar zająć Spisz, by uchronić go przed wejściem tam konfederatów.
W lutym 1769 r. w wiedeńskim Burgu zapadły decyzje o militarnym zajęciu Spisza.
Gdy w marcu barzanie wpadli do Lubowli i innych miast starostwa, rychło wyrzuceni stamtąd przez wojska rosyjskie, stało się to pretekstem dla wkroczenia na Spisz
wojsk habsburskich w kwietniu i maju 1769 r. Po doświadczeniu krótkiej barskiej
okupacji starostwa, o tę wojskową osłonę poufnie prosił książę Kazimierz (prawdopodobnie za wiedzą króla), negocjując rzecz osobiście w Wiedniu w kwietniu tego
roku. Pośrednim dowodem tajnego porozumienia z Austriakami był brak jego protestu jako starosty, gdy wojska habsburskie zajęły Spisz25.
W początkach lipca 1769 r. Poniatowski wraz z Ksawerym Branickim podjęli
próbę rozpoczęcia w województwie brzeskim-litewskim antybarskiej rekonfederacji
z perspektywą włączenia Rzeczypospolitej do wojny rosyjsko-tureckiej w zamian za
Mołdawię. Czynili to zapewne w porozumieniu ze Stanisławem Augustem, a poza
plecami Czartoryskich. Brak zaplecza politycznego sprawił, że zadanie okazało
się niewykonalne26. W lutym 1770 r., na wiadomość o chorobie starego hetmana
Branickiego (tym razem uniknął on jednak śmierci), podczas narady z przywódcami
Familii monarcha, rezerwując buławę wielką dla pozostającego w rosyjskiej niewoli
Wacława Rzewuskiego, opowiedział się za oddaniem polnej księciu Kazimierzowi.
22 Rostworowski 1957, s. 51–53.
23 Konopczyński 1991, s. 44–45; Lubomirski 1971, s. 177.
24 Lubomirski 1925, s. 25 (stąd cytat), 40, 44, 55 (stąd cytat).
25 Diveky 1921, s. 5–21.
26 Dukwicz 2014, s. 283; Konopczyński 1991, s. 274.
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Spotkało się to z protestem Lubomirskiego; argumentował, „podnosząc nienawiść
do niego narodu, który uważa go za narzędzie wszystkiego, co zostało dokonane
i jego radom przypisuje zależność króla od Rosji”27. Gdy pod koniec marca 1770 r.
regiment gwardii Poniatowskiego wyszedł z Warszawy po tym, jak książę podkomorzy na jego utrzymanie pożyczył od następcy Repnina, ambasadora Michaiła
Wołkonskiego, 3 000 dukatów, a wojsko to skierowano do Krakowa, podejrzewano,
że chodziło o uniemożliwienie ponownego zawiązania tam konfederacji28. W nocy
z 31 sierpnia na 1 września 1770 r. regiment, rozłożony na Kazimierzu, został niemal w całości wzięty do niewoli przez Kazimierza Pułaskiego29. Jesienią tego roku,
w związku z planowanym ogłoszeniem przez barzan aktu bezkrólewia, Poniatowski
miał straszyć monarchę, „że nie jest pewnym tronu, jeśli się z Moskwą łączyć nie
będzie”30. U schyłku listopada 1770 r. doszło do ostrej kłótni między księciem
podkomorzym i Ksawerym Branickim, którzy coraz wyraźniej patrzyli na siebie
jako na rywali do buławy polnej koronnej. Na początku stycznia 1771 r. Kazimierz
Poniatowski z tej właśnie przyczyny czynił wyrzuty królowi, który zgodził się na
wyjazd Branickiego do Petersburga – brat monarchy zdawał sobie sprawę, że mogło
to zaowocować rekomendacją do buławy31. Kilka dni później książę Kazimierz
pozwolił tym niedobitkom swego regimentu gwardii konnej, którzy znaleźli się
w Krakowie poza zasięgiem konfederatów, ruszyć na pomoc wojskom rosyjskim
przeciw atakującym Kraków oddziałom barskim32. Musiało to w społeczeństwie
sympatyzującym z Barem pogłębić „nienawiść” do królewskiego brata, o której rok
wcześniej mówił Lubomirski.
3 listopada 1771 r., w dniu zamachu na Stanisława Augusta, Poniatowski jako
jeden z pierwszych rozpoczął bezskuteczne poszukiwania porwanego, ale równocześnie przytomnie radził, by nie ogłaszać publicznego alarmu, który mógłby skłonić porywaczy do zabicia ofiary.
Niecały miesiąc przed zamachem rozpoczęła się decydująca faza walki o buławę
polną koronną dla księcia podkomorzego. 17 października 1771 r., osiem dni po
śmierci hetmana J.K. Branickiego, Stanisław August zwrócił się do Katarzyny II
z prośbą o uwolnienie hetmana Rzewuskiego i zgodę na mianowanie go hetmanem
wielkim; hetmaństwem polnym – wedle obietnicy z czasów Repnina – król chciał
obdarzyć brata. Reakcja imperatorowej była jednak nadzwyczaj ostra i zdecydowanie negatywna. Panin przekazał ją Saldernowi, który zastąpił Wołkonskiego na
stanowisku ambasadora, by Katarzyna II nie musiała poprzez odpowiedź ujawniać
prawdziwych motywów. Rzeczywistym powodem „zaskoczenia” i „niezadowolenia”
imperatorowej nie była bowiem „niestosowna” prośba o uwolnienie Rzewuskiego,
27 Lubomirski 1925, s. 99–100.
28 Ibidem, s. 104–105.
29 Ibidem, s. 125; Szczygielski 1986, s. 389.
30 Lubomirski 1925, s. 125–126.
31 Ibidem, s. 136, 153.
32 Ibidem, s. 153.
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lecz intencja pozostawienia wszystkiego w Polsce w stanie zawieszenia, sprzyjającym całkowitej bierności i uśpieniu Rzeczypospolitej w przededniu planowanej
operacji rozbiorowej33.
Nie wiemy dokładnie, kiedy Petersburg wrócił do sprawy, tzn. kiedy miała
miejsce rozmowa polskiego monarchy z Saldernem, który powołując się na imperatorową, poprosił o przeznaczenie buławy polnej dla Branickiego. Nie dysponujemy rozkazem Katarzyny II czy Panina na ten temat. Skoro jednak nominacja
Branickiego miała miejsce 10 kwietnia 1773 r., przed jej podpisaniem Stanisław
August musiał przez jakiś czas pokonywać niezbyt silny opór Ottona Stackelberga
(następcy Salderna), a pierwszą rozmowę na ten temat miał z nim rok po rekomendacji Salderna, to trzeba założyć, że rekomendacja owa nastąpiła w początkach roku
177234. Stanisław August zrazu zareagował negatywnie, tłumacząc, że buławę polną
obiecał już bratu. Gdy z kolei powiedział o prośbie Salderna księciu Kazimierzowi,
ten przyznał, iż Branicki przez cztery lata Baru narażał się dla króla, czego on sam
nie czynił, wobec tego nie będzie sprzeciwiać się decyzji władcy. Dopiero po tym
oświadczeniu monarcha obiecał Saldernowi przystanie na jego rekomendację, a rok
później uzgodnił rzecz ze Stackelbergiem. I wtedy podkomorzy koronny nieoczekiwanie zaprotestował. Przypomniał królowi, że buławę obiecywał mu już August III,
potem Wołkonski kusił go nawet hetmaństwem wielkim, należnym w opinii
społeczeństwa pozostającemu w niewoli Rzewuskiemu, tym bardziej więc teraz
hetmaństwo polne winno przypaść jemu. Tę tyradę Stanisław August przerwał
przypomnieniem bratu deklaracji sprzed roku; książę Kazimierz musiał zamilknąć.
Rozgoryczony, zdecydował, iż Branickiemu podlegać nie będzie. W grudniu 1773 r. zrzekł się zarówno dygnitarii, jak i regimentu; nominację na
podkomorstwo oraz szefostwo regimentu otrzymał Wincenty Potocki, mąż siostrzenicy Poniatowskiego, Urszuli z Zamoyskich, za regiment zapłaciwszy księciu
Kazimierzowi 30 000 dukatów. Na decyzję o sprzedaży regimentu wpłynęły też,
oprócz urazy, potrzeby finansowe królewskiego brata; po zagarnięciu mu przez
Wiedeń starostw, stracił środki utrzymania, o czym na prośbę Stanisława Augusta
Stackelberg informował swój dwór. Katarzyna II opowiedziała się za wsparciem
dla poszkodowanego35. W efekcie w styczniu 1774 r. sejm rozbiorowy przyznał
księciu Kazimierzowi dziedzicznie bardzo bogate starostwo i wójtostwo szadowskie na Żmudzi (marszałek sejmu, Adam Poniński, wziął za to od króla 200 000
złp), z uzasadnieniem, że była to rekompensata za koszty łożone na utrzymanie
regimentu gwardii w okresie, gdy konfederacja barska pozbawiła skarb państwa
dochodów ze Spisza, a także za utratę tego ostatniego starostwa. Nieco później
cesarz Józef II wyznaczył królewskiemu bratu za owe straty pensję 6 000 dukatów
33 Stanisław August do Katarzyny II, 17 X 1771, Correspondance, s. 248–249. Odpowiedzi: Panin
do Salderna, 15/26 X i 18/29 XI 1771, SIRIO, t. 97, s. 445–447, 460–462.
34 Chronologia ta wynika z fragmentu Pamiętników króla, s. 391, 393 (Mémoires, s. 470–471).
35 Pamiętniki króla, s. 435–436 (Mémoires, s. 566); SIRIO, t. 118, s. 493–494 (zapiski Katarzyny II
i Stackelberga).
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rocznie. Wystarczało to wraz z Szadowem zarówno na dostatnie życie, jak i inwestycje budowlane oraz utrzymywanie teatru. Nie wiemy, z jakiego tytułu książę podkomorzy pobierał w ciągu lat 70. XVIII w. także stosunkowo wysoką pensję od króla
(200 dukatów miesięcznie, niekiedy nawet więcej)36. W 1774 r. starał się bezskutecznie wydać córkę Konstancję za najbogatszego magnata ukrainnego, Szczęsnego
Potockiego37.
Z chwilą rezygnacji z podkomorstwa koronnego i regimentu gwardii skończyła
się polityczna rola Poniatowskiego. Odtąd „książę eks-podkomorzy” wzbudzał
zainteresowanie już tylko swymi budowlami i teatrem, a przede wszystkim skandalami obyczajowymi, afiszując się z kolejnymi kochankami, z których jedna nawet nie
pochodziła ze szlachty. Z amorów znany był zresztą już wcześniej; jedną z dam jego
serca była w latach 1765–1770 Henrietta Lullier, dla której książę Kazimierz miał
sfinansować budowę okazałej kamienicy na Krakowskim Przedmieściu. W okresie
sejmu delegacyjnego 1767–1768 r. intymne kontakty łączyły ponoć Poniatowskiego
z Aleksandrą z Czartoryskich Ogińską (jego bliską kuzynką) oraz słynną z urody
podkomorzyną krzemieniecką Anielą Drzewiecką. Jeden z wczesnych barskich
utworów satyrycznych Dyjaryjusz jarmarku warszawskiego głosił, że „podkomorzemu koronnemu dał prymas absolucyją do przestawania poufałego bez skrupułu
z Drzewicką i Ogińską”. W innym z utworów tej epoki książę Kazimierz, obdarzony
kryptonimem „Miłośnikiewicza”, odgrywał wobec swego koronowanego brata rolę
stręczyciela, który ostatecznie sprowadził króla na złą drogę kultu Wenery miast
Minerwy. W latach dziewięćdziesiątych umilała księciu Kazimierzowi życie młodsza odeń o 34 lata aktorka Agnieszka Truskolaska38.
Z lat 1771–1772 datują się plany oraz budowa ogrodu i pałacu Poniatowskiego
na Solcu, które były dziełem Szymona Bogumiła Zuga. Ogród, położony nisko
nad Wisłą, był – zdaniem zwiedzających – pierwszym w Warszawie ogrodem
w stylu angielskim, w jego wczesnej formie. W latach 1783–1784 posiadłość tę
książę Kazimierz sprzedał Aleksandrowi Sapieże. Drugim zespołem powstałym
na zlecenie królewskiego brata były budowle zaprojektowane i rozpoczęte przez
Zuga w latach 1776–1777, oparte o Nowy Świat i dzisiejszą ulicę Książęcą, schodzące tarasami do poziomu Wisły. Ich część najbardziej oryginalną stanowiło
Elizeum. Trzeci zespół – „Na Górze”, w rejonie dzisiejszej ulicy Frascati, powstał
najpóźniej, bo począwszy od 1779 r. Przyciągał gości m.in. drewnianą „Oberżą”,
która – otoczona przez budowle typu gospodarczego – stała się prawdopodobnie
mieszkaniem Poniatowskiego. „Na Górze” był nadto ogród, ananasarnia i oranżeria
oraz wielka ujeżdżalnia koni39. Te kosztowne architektoniczne cacka, zaopatrzone
w wodociągi i łazienki, opisywali m.in. Johann Bernoulli (Podróż po Polsce, 1778),
36 Wojtyński 2003, s. 155–156.
37 Rostworowski 1985, s. 14.
38 Rabowicz 1973, s. 131; Rabowicz 1978, s. 590; Kaleta 1986 (wg indeksu osób); Literatura konfederacji (wg indeksu osób).
39 Tomicka 1953, s. 228–239; Kwiatkowski 1971, s. 37–63.
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Nathaniel Wraxhall (Wspomnienia z Polski, 1778), William Coxe (Podróż po Polsce,
1778), Ernst von Lehndorf (Dzienniki, maj 1781), książę Charles de Ligne (w pisanych na starość pamiętnikach) oraz Friedrich Schulz (Podróże Inflantczyka z Rygi
do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793). Byli oni pod wrażeniem uroku osobistego i nadzwyczajnej gościnności gospodarza, ale zarazem krytykowali wystawność i nieliczenie się Poniatowskiego z pieniędzmi40. Z poetów polskich soleckie
budowle wysławiała Teresa z Moszczeńskich Raczyńska, ksiądz Michał Karpowicz
i Stanisław Trembecki, a obraz z widokiem „Na Górze” zawdzięczamy Zygmuntowi
Voglowi.
Dowodem artystycznych zainteresowań księcia podkomorzego był także
teatr. Kilkakrotnie (w latach 1769 i 1778) przejmował na swój koszt likwidowane
trupy przybyłych do Warszawy aktorów cudzoziemskich. W 1793 r. próbował
(bez powodzenia) usunąć ze stanowiska dyrektora Teatru Narodowego Wojciecha
Bogusławskiego na rzecz Truskolaskich (co było związane z jego ostatnim romansem)41. Sam też występował w amatorskich przedstawieniach42.
W 1779 r. Poniatowski przelał dochody z Szadowa na żonę i syna. W październiku 1780 r. rząd austriacki zagroził mu zawieszeniem pensji, a kilka tygodni później
sekwestrem dóbr dziedzicznych. Restrykcje te miały godzić w Stanisława Augusta
za ukaranie austriackiego werbownika Juliusa, osądzonego w 1779 r. przez polski
sąd. Wymusiwszy za to na polskim monarsze duże odszkodowanie dla skarbu cesarskiego w marcu 1781 r., Wiedeń zaniechał zapowiadanych represji43. W listopadzie
1782 r. starszy brat królewski wraz z synem Stanisławem czynili w Białymstoku
honory rosyjskiej parze wielkoksiążęcej, powracającej do ojczyzny po podróży do
Europy Zachodniej. Gości podejmowała Izabela Branicka, siostra Poniatowskiego.
O braku politycznego znaczenia Poniatowskiego i nieufności monarchy do
niego świadczył fakt, że przesyłając z podróży kaniowskiej regularne relacje na
ręce szefa swego gabinetu, Piusa Kicińskiego, który przekazywał je prymasowi
Michałowi Poniatowskiemu, Stanisław August wielokrotnie uprzedzał, by nie
powierzać księciu Kazimierzowi rzeczy wymagających sekretu44. Ale gdy król
chciał wynagrodzić swego „ambasadora” przy Grigoriju Potiomkinie, księcia
40 Wymienione dzieła opublikowano w zbiorze: Polska stanisławowska (wg indeksu osób); Gajewski 1979, s. 81, 86.
41 Wierzbicka-Michalska 1975; Wierzbicka-Michalska 1977 (w obu wypadkach wg indeksu
osób); Tajna korespondencja, s. 277.
42 Bernacki 1925, s. 287.
43 Korespondencja polityczna (wg indeksu osób); oraz rozprawa doktorska Ewy Zielińskiej,
„Rzeczpospolita wobec zbliżenia rosyjsko-austriackiego na początku lat osiemdziesiątych
XVIII w. Sprawy barona Karla Juliusa i biskupa Kajetana Sołtyka”, mps w Bibliotece IH PAN
w Warszawie.
44 Jeden z fragmentów, które o tym świadczą, opublikował Walerian Kalinka: Kalinka 1891, s. 49.
Zastrzeżenia przed ujawnianiem tego, o czym donosił, wielokrotnie pojawiają się w oryginałach królewskich relacji (B. Czart., rkps 925 i 924), z których Kalinka opublikował jedynie
część.
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Karola Nassau-Siegen, starszy brat bez wahania odstąpił mu pamiątkową strzelbę, z której monarcha zrobił Nassauowi prezent45.
W październiku 1789 r. Kazimierz Poniatowski, widząc,
jak poseł pruski Girolamo Lucchesini łudził młodych
Polaków nadzieją odzyskania Galicji, podszedł do
niego „i swoim sposobem żwawym i prostym” (określenie króla) powiedział mu, co sądzi o nieodpowiedzialnym podjudzaniu Polaków do wojny
z Austrią46.
U schyłku wojny rosyjsko-polskiej 1792 r.
książę eks-podkomorzy uczestniczył w posiedzeniach Rady Wojennej47. 22 lipca, gdy rodzina
królewska zastanawiała się, co czynić w obliczu
żądania Katarzyny II, by król przystąpił do konfederacji targowickiej, starszy brat monarchy był
w gronie krewniaków. Brał też udział w posiedzeniu Rady Wojennej nazajutrz, 23 lipca, gdy Stanisław
August poddał pod głosowanie wniosek o decyzję w sprawie żądania imperatorowej. Korzystając
z tego, że oficjalnie członkiem rady nie był, Kazimierz
Poniatowski uchylił się od głosowania. 20 kwietnia 1793 r.
korespondent Ignacego Potockiego, Jan Dembowski, donosił
swemu chlebodawcy, że „książę eks-podkomorzy otwiera nową
zabawę dla publiczności w ogrodzie swym na Nowym Świecie, sam na
własny awantaż utrzymywać będzie trunki, jedzenia etc., ma tam swoje miejsce i jp.
Truskolaska”. Niezależnie od wzmianki o młodej kochance ponad siedemdziesięcioletniego starca, warto zauważyć, że jest to w doniesieniach Dembowskiego jedyna
notatka o „balowaniu” u Poniatowskiego w tym tragicznym dla Rzeczypospolitej
okresie. Tenże korespondent informował Potockiego 20 listopada 1793 r., że cesarz
Franciszek II zaprzestał wypłacania pensji księciu Kazimierzowi48.
Wobec wybuchu powstania kościuszkowskiego i coraz wyraźniej ujawniającego się spisku w Warszawie, Stanisław August już 4 kwietnia 1794 r. zwrócił się
za pośrednictwem księcia Kazimierza do ambasadora Osipa (Ottona) Igelströma,

Portret Kazimierza Poniatowskiego,
około 1755–1780, Karol Bechon,
akwarela na kości, 4,9 × 3,7 cm,
własność Fundacji XX. Czartoryskich
w Krakowie, sygn. XII-49

45 „Piszę ja dziś do brata mego starszego, prosząc go o fuzyją hiszpańską, której mnie tu do Kijowa potrzeba. Gdy ją W. Panu odda mój brat, przysyłaj mi ją co rychlej”, Stanisław August do
Kicińskiego, 5 IV 1787, B. Czart. rkps 925, k. 388. Przesyłka miała po drodze przygody i dotarła do Kaniowa dopiero pod koniec kwietnia, skąd król przekazał ją bezzwłocznie Nassauowi,
Stanisław August do Karola Nassau Siegen, 29 IV 1787, za: Zielińska 2003, s. 117.
46 Kalinka 1881, s. 482.
47 Zdaniem Mikołaja Wolskiego „ten nie znajdował się nad razy kilka na sesyi Rady Wojennej, pomiarkowawszy, iż przy siłach i sposobach przez sejm zostawionych nie [nic?] być nie
może”, Wolski 1867, s. 194.
48 Tajna korespondencja, s. 177 i 283.
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proponując mu wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Warszawy i zgromadzenie znaczniejszych sił rosyjskich oraz polskich w okolicy Nowego Dworu. Rosyjski generał
propozycję odrzucił. Podobną rekuzę dostał Poniatowski 17 kwietnia 1794 r., gdy
po wybuchu insurekcji z polecenia króla znów udał się do Igelströma, bezskutecznie
proponując mu wyjście z Warszawy (oczywiście po pozostawieniu broni), co mogło
uspokoić tłum. Przez cały czas powstania kościuszkowskiego królewski brat pozostawał na zamku49.
Po śmierci w sierpniu 1794 r. prymasa Michała Poniatowskiego, książę
Kazimierz był jedynym członkiem rodziny, który wyłamał się z jej zgodnego uznania,
że cały spadek należy scedować na księcia Józefa Poniatowskiego, syna nieżyjącego
od 1773 r. generała austriackiego Andrzeja. Eks-podkomorzy koronny 16 grudnia
1794 r. zawarł z bratankiem osobną ugodę – zrzekał się w niej udziału w spadku
po prymasie w zamian za wypłacenie mu przez księcia Józefa 500 000 złp50. Tę
finansową nieustępliwość może tłumaczyć sytuacja majątkowa królewskiego brata:
po utracie pensji austriackiej żył on z sumy 500 dukatów, którą co miesiąc przekazywał mu Stanisław August, otrzymywał także jakiś datek od syna. Ze względu
na potrzeby finansowe książę Kazimierz sprzedał w kwietniu 1795 r. stajnie oraz
wozownie w Pałacu pod Blachą.
Po wyjeździe króla do Grodna, Poniatowski mieszkał w swej ulubionej rezydencji na Solcu (zapewne w Oberży). W lutym 1795 r. narzekał do króla na księcia
Józefa, który miał traktować stryja bardzo chodno; w marcu skarżył się rosyjskiemu
rezydentowi Iwanowi Aschowi na otaczanie się przez bratanka rewolucyjnie nastawioną młodzieżą51. Niezadowolony był także z syna Stanisława, z którym stosunki
od dawna miał złe, a który po wyjeździe z Polski w 1791 r. pojawił się u ojca wiosną
1795 r. tylko na jeden dzień, w drodze z Włoch do Petersburga, gdzie miał zabiegać o zwrot zasekwestrowanych mu dóbr52. Sekwestr ten uniemożliwił księciu
Stanisławowi materialne wspieranie ojca53.
Niedawno odnaleziony kopiariusz korespondencji Kazimierza Poniatowskiego
z królem, obejmujący okres od października 1795 do października 1796 r. (w sumie
20 listów obu braci)54, ukazuje eks-podkomorzego koronnego jako człowieka
schorowanego, doradzającego zdanie się na Opatrzność Boską i rozczytującego
się w pismach religijnych; listy przepełnione są pochlebstwami dla Repnina
(Poniatowski wiedział, że grodzieński nadzorca króla cenzurował całą korespondencję monarchy) i podziwem dla kultury wojsk rosyjskich w porównaniu z pruskimi.
49 Tokarz 1934 (wg indeksu osób).
50 Żywirska 1978, s. 102; Sołtys 2008, s. 238.
51 Stanisław August do K. Poniatowskiego, 18 II 1795, Stanisław August, s. 226; Żywirska 1978,
s. 104.
52 Michalski 1983, s. 485.
53 Pro memoria Stanisława Augusta z 18 I 1795, Correspondance, s. 610.
54 Kopiariusz przechowywany jest w Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie, w Fundacji
Ciechanowieckich, Zbiory Andrzeja S. Ciechanowieckiego, FC 2528/10.
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W pewnym momencie jednak książę Kazimierz zdobył się na napisanie do brata
prawdy o grabiących bezlitośnie ludność wschodnich wojakach, którzy opuszczając Warszawę, zrujnowali koszary tak, że trzeba było dokonać w nich kapitalnego
remontu, nie wstydzili się też sprzedawać wyrwanych z budynków koszarowych
okien, drzwi i zamków („En quittant Varsovie ils ont ruiné à fond la caserne où ils
logaient et ils ont vendu publiquement les fenêtres, les portes, les serrures qu’ils ont
arraché”, list z 29 stycznia 1796). Gdy okazało się, iż Prusacy nie kwapią się z zakupem dzieł sztuki i mebli Stanisława Augusta, licząc, że zdobędą je za darmo, w tym
samym liście żyjący z datków bankrut prosił brata o zgodę na zakup czterech rzeźb
z Łazienek, „dla przyozdobienia mojej chałupki, do której jestem bardzo przywiązany”55. W kwietniu 1796 r. Poniatowskiego miała w Warszawie odwiedzić żona
z córką, w lipcu lub sierpniu tego roku był u króla w Grodnie. Ponieważ Repnin nie
zgodził się na dłuższy pobyt księcia Kazimierza u monarchy, kilka tygodni w drodze powrotnej spędził on u siostry Branickiej w Białymstoku. Próbował w tym czasie skłonić syna (od lata 1795 r. przebywającego w Petersburgu) do sprzedaży dwóch
wsi na Żmudzi, licząc, że uzyska z tego sporą sumę i nie będzie ciężarem królowi,
któremu coraz trudniej przychodziło materialne wspieranie brata56. Można wątpić,
czy to się udało. Stale obecny w listach eks-podkomorzego z lat 1795–1796 niepokój z powodu postępów wojsk francuskich najpierw w Rzeszy, a z czasem także we
Włoszech, wynikał ze świadomości, że rozszerzenie francuskiej „zarazy” redukowało i tak mocno iluzoryczne szanse na wypuszczenie Stanisława Augusta z Grodna
poza granicę Rosji. A wyjazd i zamierzony pobyt monarchy w Rzymie rokowały
nadzieje na regularne otrzymywanie obiecanej mu przez Katarzynę II pensji, a więc
i bardziej pewne datki króla dla brata. Nic dziwnego, że na wiadomość o śmierci
Stanisława Augusta Kazimierz Poniatowski biadał, że los zabrał mu „brata serdecznie kochanego i razem z nim większą połowę całego majątku”.
Książę eks-podkomorzy zmarł w Warszawie 13 kwietnia 1800 r. Pochowano go
na Cmentarzu Ujazdowskim, położonym w pobliżu dzisiejszego Belwederu. Gdy
w 1818 r. cmentarz likwidowano w związku z zamierzoną budową pałacu dla wielkiego księcia Konstantego, znaleziona na cmentarzu trumna ze zwłokami księcia
Kazimierza powędrowała do katakumb na należącym do misjonarzy Cmentarzu
Świętokrzyskim. Ten z kolei zlikwidowano w 1836 r., pozostawiając jednak katakumby. Wobec ich popadania w ruinę (część zawaliła się w 1851 r.), zwłoki z nich
pochowano w jednym, wspólnym grobie, a ocalałe tablice wmurowano w cmentarne ogrodzenie i grobowiec Grabowskich w kościele św. Barbary. Tablicy księcia
Kazimierza wśród nich nie było, musiała zatem ulec zniszczeniu wcześniej57.
55 Ibidem, k. 6.
56 K. Poniatowski do Stanisława Augusta, Białystok, 30 VIII 1796, ibidem, k. 17.
57 Wskazanie tropów poszukiwania grobu Kazimierza Poniatowskiego zawdzięczam p. Andrzejowi Wolańskiemu, któremu za tę pomoc serdecznie dziękuję. Zob. Szenic, Chudek 1955,
s. 332 (o Cmentarzu Ujazdowskim); Gajewski 1979, s. 405, 408–409 (o Cmentarzu Świętokrzyskim).
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Portret Apolonii i Stanisława
Poniatowskich; Marceli Bacciarelli,
ok.1757, olej, płótno, 153 × 114,5
© Copyright by Zbigniew Reszka/
Muzeum Narodowe w Warszawie,
MP 130940

Żona, poślubiona przez Poniatowskiego z głębokiego jakoby uczucia, rychło
się podkomorzemu koronnemu znudziła58. Zastąpiły ją zmieniające się kochanki.
Zmuszona do ustąpienia im miejsca, Apolonia przebywała na ogół poza Warszawą,
zmarła 21 listopada 1813 r. w Wiedniu, pochowana została na cmentarzu w Zatorze.
58 Współczesny wiersz księdza Henryka Russyana, dominikanina prowincji ruskiej, o tęsknocie Apolonii za Kazimierzem, który pozostawił ją dla kochanek, publikuje Kaleta 1986,
s. 284–285.
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Poniatowscy mieli trójkę dzieci. Najstarszy był syn Stanisław, podskarbi litewski (1754–1833), w którym Stanisław August upatrywał swego następcę. Był to człowiek wszechstronnie wykształcony, reformator stosunków włościańskich i świetny
gospodarz. Jednak uczuciowy chłód i trudność znalezienia wspólnego języka ze
szlacheckim ogółem stanowiły dlań poważny problem. Wyjechał z Warszawy
w 1791 r. po sejmowym konflikcie (wyraził się lekceważąco o części „panów braci”),
który kosztował go utratę popularności. Do I Rzeczypospolitej już nie wrócił. We Włoszech, gdzie przebywał, związał się z pochodzącą z nieszlacheckiego
rodu mężatką, Cassandrą Luci, po mężu Benoch, i to ich dzieci, zalegalizowane
przez Piusa VIII po śmierci męża Cassandry, stały się spadkobiercami nazwiska
Poniatowskich. Z córek księcia podkomorzego Katarzyna zmarła młodo (1756–
1772), Konstancja (1759–1830) została żoną hetmana polnego, a z czasem marszałka
wielkiego litewskiego Ludwika Tyszkiewicza.
Dorosłe życie Kazimierza Poniatowskiego dzieli się wyraźnie na dwie części.
W trzydziestoleciu 1743–1773 był on aktywnym politykiem, ożywionym tą samą
myślą, która kierowała jego braćmi – odrodzenia Rzeczypospolitej. Przełom, jaki
przyniosła przegrana walka o obalenia liberum veto na sejmie 1766 r. i tworzenie
przez Repnina konfederacji radomskiej wiosną 1767 r., uświadomił królowi i księciu
Kazimierzowi, w jak trudnych warunkach trzeba będzie toczyć walkę o odbudowę
państwa. Z doświadczenia tego Stanisław August wyniósł przekonanie, że wszędzie
tam, gdzie próby oporu wobec Rosji nie rokowały szans sukcesu, musi ustępować,
by nie narażać się na groźny dla Rzeczypospolitej gniew Katarzyny II. Subtelne
rozróżnienie, dokąd można, a kiedy trzeba zaprzestać oporu, było prawdopodobnie
zbyt trudne dla księcia Kazimierza, toteż od 1767 r. kapitulował on wobec rosyjskich żądań bez walki. „Żwawy i prosty” sposób, w jaki to czynił, a także trywialność
wygłaszanych przez niego opinii ujawniały niewysoki poziom kulturalny i osłabiały
autorytet Poniatowskiego w kręgu dworskiej elity. Rezygnacja z wszelkiej aktywności politycznej w 1773 r., podyktowana przez fiasko marzeń o buławie, kompromitowała dojrzałość polityczną Poniatowskiego. Drugi okres jego życia, obejmujący
nieco mniej niż pierwsze trzydziestolecie (1774–1800), to czas oddawania się osobistym przyjemnościom tyleż wyższego rzędu (artystyczne budowle, teatr), ileż
znacznie mniej wyszukanym (zmieniające się kochanki i gorszące społeczeństwo
afiszowanie się z nimi). Jest znamienne, że w narodowej pamięci historycznej przetrwał wyłącznie okres drugi. O tej pamięci świadczyły oceny współczesnych. Julian
Ursyn Niemcewicz uznał, że książę Kazimierz to „najlekszy na umyśle, najrozwiąźlejszy w obyczajach człowiek”, który „z grozą obyczajów puścił się na niższe amory
i aż do śmierci trwał w nich, nic dobrego nie uczyniwszy w życiu”59. A pierwszy
biograf Poniatowskiego, Julian Bartoszewicz, bardzo zresztą nieobiektywny wobec
wszystkiego, co dotyczyło kręgu Familii, wyrokował, że „był to pasożyt, ani Bogu,
ani ludziom na nic wcale nieprzydatny”, który „żył tylko dla siebie i dla swoich

59 Niemcewicz 1957, s. 151.
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kochanek”, i którego cechować miała „lekkomyślność zawsze i wszędzie”60. Od tych
skrajnych ocen historycy zaczęli się dystansować dopiero w XX w., kiedy dzięki
odzyskaniu dużej części archiwum Stanisława Augusta ujawniła się polityczna
aktywność Kazimierza Poniatowskiego w początkowych latach panowania ostatniego monarchy. W świetle znajomości losów księcia podkomorzego do 1773 r. opinia Bartoszewicza wydaje się zbyt jednostronna, wręcz krzywdząca.

Abstract
Kazimierz Poniatowski (15 September 1721 – 13 April 1800)

T

he article portrays King Stanislaus Augustus Poniatowski’s eldest brother, Kazimierz
(1721–1800). His adult life could be divided into two parts: in the first one, between
1743 and 1773, we deal with an active and creative actor of the Polish political scene; in the
second one, spanning the last 27 years of his life, Kazimierz Poniatowski was focused exclusively on his private leisure pursuits, shocking the public opinion by moral scandals, but at
the same time he made important contributions in the field of fine arts. The essay presents
details of his life in its both parts as well as the causes of this dramatic split.
Kazimierz’s father was Stanisław, a brave companion of Charles XII of Sweden, exalted
by Voltaire in his biography of the Swedish monarch; a man who began his career as the
son of an average nobleman from the middle nobility and ended as the holder of the highest office in the Commonwealth – of Cracow castellan. When Kazimierz entered his adult
life, his family was busy fighting sharp political struggle. From the 1720s, his father and
two brothers of his mother Konstancja, princes Michał and August Czartoryskis, created
a political party, or faction, called Familia. The Familia developed and tried to introduce
a plan of fundamental reforms of the Commonwealth, with the abolition of the liberum
veto, revamping of the state administration and increasing the army at the head. The purpose was to modernise and strengthen the weak state of the Commonwealth at that time.
The Family’s opponent was a conservative party of the Potockis, from which came those
who were breaking up Sejm sessions both under King Augustus II the Strong (1697–1733),
and King Augustus III (1733–1763). There were two powers looming in the background, allied in attempts to prevent any reforms in the Polish-Lithuanian Commonwealth – Russia
and Prussia. It was they who paid for breaking up Sejm sessions and made it impossible
to resort to extraordinary means (such as confederation) for the restoration to health of
the state. It should be recalled here that from the second decade of the 18th century on, the
Polish-Lithuanian state was not sovereign; its actual hegemon being Russia. A disproportion of force between the Commonwealth, which from the reduction of the army in 1717

60 Bartoszewicz 1856, s. 167, 204. O nieobiektywizmie Bartoszewicza świadczy ocena Konstancji
Poniatowskiej, której rozkaz, by syn poprosił ciotkę Eleonorę Czartoryską do tańca, historyk
skomentował tak: „Pani Poniatowska za nic na świecie nie przeniosłaby obrazy od Tarły bez
przelania krwi, chociażby synowskiej”, ibidem, s. 182. Wypaczenia ocen zachowań politycznych wynikają u Bartoszewicza także i stąd, że z uwagi na cenzurę rosyjską nie pojawia się
w jego relacji ani Rosja, ani jej ambasador, wszystkie poczynania ówczesnych Polaków są
więc przedstawione w fałszywej perspektywie.
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had only several thousand of the troops, and Prussia and Russia that together had over 350
thousand of soldiers forced Poland to submit to their will.
Kazimierz Poniatowski began his public activity with a scandal. In 1743, as a result of
a petty dispute he was challenged to a duel, which was fought in several rounds and ended in the death of Kazimierz’s opponent, voivode of Lublin Adam Tarło. In this squabble
Poniatowski confirmed the opinion of himself as a brave man (he was praised for bravery
in the Silesian wars by Prince Maurice de Saxe), while for the participation in an illegal at
that time duel he yielded himself in an exemplary way to the court sentence and a statutory
punishment. He revealed himself as a man skilful in gaining popularity at the sessions of
the local assemblies called Sejmiks and full of determination in political actions both at the
time of the tribunals’ sessions and as the deputy to the Sejm sessions in the 1740s. Finally,
however, he settled for a military career. This gave rise to a dispute within the Familia,
because the uncles Czartoryskis opposed his nomination to the high office of hetman he
wanted to achieve. They though him too impulsive, and thus unfit for such a responsible office as the head of the army. Yet, he was promised the office of hetman by Empress
Catherina II at the beginning of King Stanislaus Augustus Poniatowski’s rule (1764–1795),
wanting – in conformity with the principle divide et impera – to drive a wedge between the
Czartoryskis and Potockis. She thought that without the support of his powerful old uncles
and their party, the young king, backed up by his brothers, would become more docile to
and dependent on Petersburg. In the early years of his brother’s reign, Kazimierz sought to
strengthen the political and military foundations of his rule: he began to build a royal party
and to construct a core of the army on the basis of the royal guards. The fact that Russia
opposed the attempt to abolish the liberum veto at the 1766 Sejm and that – in reprisal for
attempted reforms – the Potockis supported Empress Catherina II against the victorious
from 1764 on camp of the Czartoryskis (Confederation of Radom, 1767) made it evident
for both Prince Kazimierz (together with his brothers, he was made prince in 1764), and
his kingly brother that it would be difficult – in the face of such vehement opposition of
the Russian hegemon – to restore the Commonwealth’s political system to health. This was
made further apparent by the fate of the dissident cause – Russia harshly forced the Polish
Sejm (by kidnaping and taking the resisting away to Russia) to restore equal rights to dissidents which was a phenomenon without precedent in contemporary Europe. Between the
Confederation of Radom and the fall of the Confederation of Bar (1768–1772) Kazimierz
Poniatowski was looking for a possibility to do something good for Poland thanks to the
pliability toward Russia. His pliancy to the will of Petersburg was so ostentatious that it
made him hated and unpopular among the Polish society (including the confederates of
Bar in the first place), who was not fully aware of the tragic situation of the Commonwealth.
After punishing Poland with the first partition (1772), in 1773 Empress Catherine II demanded the office of hetman – promised to Prince Kazimierz Poniatowski – to be given to
Ksawery Branicki, a declared Russophile, who arm in arm with the Russians fought against
the Bar confederates. In response, Poniatowski resigned from his offices (titular office of
Crown subcamerarius, held from 1742, and of the high command of the Horse Guard of the
Polish Crown Regiment, bought in 1762), and withdrew from the public life. And although
the direct reason of this turn in his life was a bitter disappointment over the office of hetman that missed him, his withdrawal was driven by the understanding, from 1767, of the
tragedy of the Commonwealth: the state was in urgent need of fundamental reforms, and
the hegemon–Russia was adamantly opposed to them.
It seems that, contrary to his kingly brother taught by the lesson of 1772 partition, Kazimierz Poniatowski was unable to patiently and persistently look out for good opportunities
and to adopt a small-step-by-small-step approach which would make it possible to avoid
another punishment from Petersburg. He was unable to give up his dreams and hopes of
the restoration of the Commonwealth, despite drastically adverse circumstances. It was as
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much the question of stout heart as deeper personal culture, which failed Prince Kazimierz.
The lack of the latter was evidenced both by many of his remarks which proved him to be
at least a trivial man, and by his flaunting of numerous and often changing lovers in a way
which was unacceptable for the – fairly liberal in this respect – contemporary Polish society. At the same time, during his “private years” Kazimierz Poniatowski pursued his passion
of designing and constructing the gardens and buildings at Solec in Warsaw (in three different points of this part of the city), which – designed by Szymon Bogumił Zug and admired
by his contemporaries, especially by the foreigners visiting the capital – were important
architectural achievements. They are described in greater detail by the other authors of the
present volume.
It is significant, however, that the historic memory of the society preserved the prince’s
image from the second – pompous and immoral – period of his life. It was not until recent
times that researchers – thanks to the fact that a large part of King Stanislaus Augustus’ archives has been made available to historians – elucidate a portrait of the “early” Kazimierz
Poniatowski: one of the wolves of the Familia during the struggle for reforms in the Saxon
times and a continuator of this line at the side of his kingly brother.
This distortion of memory was strengthened by the prince’s family life – he quickly got
bored with his wife who for this reason stayed away from Warsaw. His only son, Stanisław,
a bright and well-educated young man, very early appointed by King Stanislaus Augustus
to the high office of treasurer of Lithuania and chosen by him as his successor, failed to
find common ground with the nobility and after a conflict with the Chamber of Envoys in
1791 left the country for good. He fell in love with an Italian married woman of non-noble
origin. They had children that Prince Stanisław could legalize only after the death of his
wife’s husband. But his descendants had nothing to do with Poland erased from the map
of Europe.

•
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„Chciał pan podkomorzy
mieć sielankę w naturze”*

„Na Książecem”
wśród podwarszawskich ogrodów
księcia Kazimierza Poniatowskiego

K
anna oleńska

Kompleks ogrodów Kazimierza Poniatowskiego stworzony w latach siedemdziesiątych XVIII w. na południowym przedmieściu stolicy, w literaturze dotyczącej
historii ogrodów w Polsce zajmuje poczesne miejsce w ewolucji kompozycji ogrodowych od formalnych ku naturalnym, krajobrazowym1. Na zespół składały się
trzy – usytuowane w bliskim sąsiedztwie, acz niepowiązane jedną oczywistą zasadą
kompozycyjną i powstające etapami w ciągu co najmniej dwunastu lat – założenia
ogrodowo-mieszkalne: „Na Solcu” (zwyczajowo nazywane Na Szulcu, w 1772 r.
rozbudowane z wcześniejszego barokowego założenia dworskiego; sprzedane
w 1782 r.)2 oraz „Na Książęcem” (realizowane od 1776 r. co najmniej do roku 1784)3
i „Na Górze” (powstające od ok. 1779 r.; po 1815 r. przekształcone w park „rozrywkowy” Frascati)4. To ostatnie, ze względu na bezpośrednie powiązanie, stało
się uzupełnieniem Książęcego. Ogółem, kompleks rozciągał się na dużym obszarze, ustępując wielkością w Warszawie i okolicach jedynie królewskim Łazienkom.
Ogrody zostały założone na pozyskanych przez Poniatowskiego parcelach, ulokowanych na tarasie powiśla i skarpie wiślanej (na górnym tarasie, na jej zboczu,
przeciętym wąwozem rzeczki Żurawki oraz u podnóża), częściowo na terenie
dawnych jurydyk Solec i Bożydar oraz Ujazdowa. Jedynie parcela Na Solcu (dawny
numer hipoteczny 2915), usytuowana na dawnej wydłużonej roli przy zbiegu ulic
Ludnej i Solca, stała się własnością Kazimierza w wyniku podziału spadku po ojcu,
Stanisławie Poniatowskim5. W chwili wejścia we władanie Kazimierza niewątpliwie
* Bartoszewicz 1856, s. 245.

1 Ogrody Na Solcu i Na Książęcem są traktowane jako reprezentatywne dla form „przejściowych”, łączących układy geometryczne (ogólna dyspozycja przestrzenna) z krajobrazowymi
(układ drogowy i wodny, kompozycje roślinne). Zarazem przypisuje się im wyraźnie sentymentalny wydźwięk; zob. Ciołek 1978, s. 122–124; Majdecki 2010, s. 182–185; Morawińska 1998,
s. 277; Bogdanowski 2000, s. 117, 127, który zalicza je do wyodrębnionego przez siebie typu
ogrodów arkadyjskich.
2 O rezydencji na Solcu zob. Tomicka 1953, s. 229–232; Kwiatkowski 1971, s. 47–49, 326–327;
Knox 1974, s. 105–106; Puget 1998, I, s. 263–266; Putkowska 2009a, s. 3–21.
3 O ogrodzie Na Książęcem zob. Tomicka 1953, s. 232–236; Ciołek 1978; Kwiatkowski 1971,
s. 49–55, 327–328; Kwiatkowski 1989, s. 211–212; Puget 1998, I, s. 266–270; Putkowska 2009b,
s. 17–31; Kopania 2012, s. 291–295.
4 O ogrodzie Na Górze zob. Tomicka 1953, s. 236–238; Kwiatkowski 1971, s. 55–63, 328–329;
Kwiatkowski 1989, s. 211–212; Puget 1998, I, s. 270–272; Putkowska 2009b, s. 31–39.
5 Putkowska 2009a, s. 4.
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pełniła funkcję zaplecza użytkowego i była zagospodarowana podobnie jak okoliczne działki, zaopatrzona zapewne w niewielki dworek z ogrodem, który został
zmieniony w pałacyk-willę. Około roku 1771–1772 księciu udało się dołączyć do
już posiadanej posesji sąsiednią, większą, na której wkrótce zorganizował ogród
w duchu „krajobrazowym”. Projektodawcą odpowiedzialnym za nowy kształt Solca
został późniejszy wybitny architekt Szymon Bogumił Zug, który odtąd stale, przez
kilkanaście lat, służył Poniatowskiemu przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.
W ten sposób Solec stał się rezydencją księcia podkomorzego, który wcześniej,
przebywając w Warszawie, zatrzymywał się w ojcowskim pałacu przy Krakowskim
Przedmieściu6. Natomiast teren skarpy położony na „przedmieściu Nowy Świat” –
na północny wschód od placu Trzech Krzyży, po północnej stronie parowu rzeczki
Żurawki, którym schodziła droga ku Solcowi, a ponad dawną ulicą Dolną Smolną
– został księciu odstąpiony w 1776 r. przez Stanisława Augusta (parcele o numerach hipotecznych 1282, 1751ab). Ulokowana tu była cegielnia królewska. Zalane

1

Plan Warszawy z 1762 r. wyk. przez
Pierre’a Ricauda de Tirregaille’a
i G. J. Marstallera – fragment
z ogrodami Brühlów (1) i Mniszchów
(2) na Nowym Świecie oraz cegielnią
królewską w miejscu przyszłego
ogrodu „Na Książęcem” (3)

6 Zielińska 1983, s. 445–453.
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wodą glinianki, wykopane u stóp skarpy, znalazły miejsce w nowej koncepcji krajobrazowego zagospodarowania terenu. Niedługo przed rokiem 1779 Poniatowski
dołączył do już zagospodarowanej części działkę po południowej stronie wąwozu
(parcela o numerze hipotecznym 2984)7. Na tym terenie zostały założone, nieskrępowane wcześniejszym układem kompozycyjnym, ogrody Na Książęcem i Na
Górze, uzyskując niejako inwersyjny plan wobec dzielącego je wąwozu8. Po śmierci
eks-podkomorzego funkcjonalnie spójna przestrzeń uległa stopniowemu rozbiciu
i destrukcji, począwszy od poprowadzenia wąwozem ulicy Książęcej oraz poprzez
wzniesienie na przyskarpiu kompleksu zabudowań szpitala św. Łazarza. Dzisiaj
pozostałości Książęcego (obejmujące powierzchnię 5 ha)9 zamykają się w granicach
ulic: Książęcej, Kruczkowskiego, sięgają wiaduktu mostu Poniatowskiego, terenu
Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego oraz nowego budynku Giełdy
Papierów Wartościowych. Z bogatego programu architektonicznego przetrwał
jedynie, w formie zdegradowanej, podziemny salon zwany Elizeum wraz z fragmentami systemu korytarzy łącznikowych oraz pomieszczenie ukryte w zboczu
jaru w północnej części dawnego założenia, zapewne piwnica „wiejskiej gospody”
(obecnie na terenie należącym do Muzeum Wojska Polskiego); aleja Stanisława
Lorenza, odchodząca od Nowego Światu pomiędzy budynkami Giełdy w kierunku
krawędzi skarpy, powtarza układ alei dojazdowej do projektowanego pałacu księcia. Na mapie miasta czytelny pozostał również teren ogrodu Na Górze. Częściowo
pokryty zabudową na tyłach ul. Wiejskiej (kwartał dzielnicy powstałej w rezultacie
parcelacji części parku Frascati w okresie międzywojennym), zachował układ alei
dojazdowej (ul. Frascati) oraz relikty architektoniczne. Pozostałości murowanego
kolumnowego pawilonu (tzw. loża masońska, ok. 1781, przebudowana w XIX w.)
zostały włączone w bryłę willi Bohdana Pniewskiego (1936–1937, dziś własność
Muzeum Ziemi PAN)10, a w murach głównego gmachu Muzeum Ziemi PAN być
może tkwią fundamenty dawnej kuchni.
Odtworzenie koncepcji Książęcego w zestawieniu z formami zrealizowanymi
jest możliwe na podstawie zachowanych projektów i planów sporządzonych
przez architekta założenia, Szymona Bogumiła Zuga, w latach 1776–1779 i ok.
179011. Dotyczą one pałacu, elementów sztafażu architektonicznego ogrodu oraz
7 Tomicka 1953, s. 228, 236–237; Putkowska 2009b, s. 17–18, 32.
8 Kwiatkowski 1971, s. 328.
9 Olizar, Habich, Bieniek 1978, metryka parku.
10 Czapelski 2008, s. 164.
11 Zespół projektów i planów dotyczących założenia znajduje się w zbiorach Gabinetu Rycin
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej: GR BUW), zob. GR BUW, Inw. G.R. 113–115;
263, 269, 272; 247; 274; 137, 138, 140, 141; 268, 267; 248. Projekty dotyczące pałacu zob. ibidem,
Zb. Króla, P. 1877, nr 85–87, 88, 89, 90, 91, 92. Źródła te były analizowane przez Marka Kwiatkowskiego (przede wszystkim pod kątem form architektonicznych oraz kompozycyjnego powiązania Książęcego i Góry) oraz Jolantę Putkowską (analiza budowli pod względem funkcjonalnym, rekonstrukcja założenia), zob. Kwiatkowski 1971, s. 49–55, 327–328; Putkowska
2009b, s. 17–31.
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zakomponowania całości założenia. Przekazy ikonograficzne z epoki wyczerpują,
niestety, dwa akwarelowe widoki Zygmunta Vogla z ok. 178512. Ewolucję zagospodarowania terenu pozwalają ocenić plany Warszawy, począwszy od planów pruskich z ok. 1796, przez plan Bacha (1809), po plan Miasta Stołecznego Warszawy
Korpusu Inżynierów Wojskowych (1822). Szczegółów odnośnie do programu
użytkowego ogrodu i jego „atrakcji” dostarczają relacje cudzoziemców odwiedzających Warszawę (Charles’a de Ligne, Williama Coxe’a i Friedricha Schulza)13,
a przede wszystkim opis sporządzony w 1784 r. przez Zuga na potrzeby kompendium wiedzy o ogrodach, opublikowanego przez Christiana Hirschfelda14. Relacja
księcia de Ligne, a szczególnie opis Zuga niejako wprowadziły ogrody księcia do
europejskiego obiegu. Późniejsze przekazy historyków (głównie monografisty
księcia, Juliana Bartoszewicza) czy ogrodników i historyków ogrodnictwa ( Józefa
Drège’a i Edmunda Jankowskiego) nie wychodziły ponad informacje podane przez
Zuga, uzupełniając je o pikantny kontekst barwnego życia osobistego Kazimierza
Poniatowskiego15. Dotychczasowe ustalenia badaczy warto uzupełnić o analizy
i interpretacje odnośnie do układów zieleni oraz odczytania istoty kompozycji
ogrodów Na Książęcem i Na Górze.
Posesja, którą Poniatowski pozyskał w 1776 r., była dogodnie skomunikowana z miastem. Na szczycie skarpy można było do niej dotrzeć Nowym Światem,
a dołem, na tarasie powiśla, ulicą Ludną, z popularnej drogi w kierunku Wilanowa,
idącej przez Solec. Ta ostatnia łączyła bezpośrednio powstały tu wkrótce ogród
z wcześniej istniejącą książęcą siedzibą Na Szulcu. Tym samym Na Książęcem
z dołączonym wkrótce Na Górze stało się uzupełnieniem kompleksu rezydencjonalnego Kazimierza. Owa dogodna lokalizacja przełożyła się ponadto na
12 Tzw. widok I – Widok ogrodów „Na Książęcem” i „Na Górze”, ujęty znad stawu lub z drogi
wzdłuż wschodniej granicy posesji (ulica Dolna Smolna) („Widok pierwszy Ogrodu Xsięcia Poniatowskiego na Solcu”, kopia fotograficzna zaginionej akwareli, Muzeum Narodowe
w Warszawie [dalej: MNW], nr CD2582/05); tzw. widok II – widok Książęcego i Powiśla
od południa, ujęty z ogrodu „Na Górze”, w głębi po prawej widoczny belweder pałacu „Na
Szulcu” („Widok ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego Na Książęcem II”, MNW, Rys.
Pol. 11259). Datowanie rysunków: ok. 1779 (Putkowska 2009b), 1785 lub 1786 (Drège 1904,
s. 938–940; Morawińska 1977, il. 14–15; Kwiatkowski 1971; Sroczyńska 1980, s. 75–76), po
1786 (cyfrowy katalog MNW: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19298
[dostęp: II 2016]).
13 De Ligne 1781, s. 114; Coxe 1963, s. 658–660 (wyd. oryg.: Coxe 1784, s. 175, 178); Schulz 1956,
s. 204–205 (wyd. oryg., anonimowo: Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau, t. 1–4,
Berlin 1795–1796).
14 C.C.L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, t. 5, Leipzig 1785, s. 293–313 (wydanie też w j. francuskim jako Théorie de l'Art des Jardins). Zug przygotował do tego wydawnictwa opis ogrodów
Warszawy i okolic, w którym uwzględnił kilka własnych realizacji, w tym ogrody Kazimierza Poniatowskiego (s. 295–297). Opis ten został przetłumaczony na j. polski i wydrukowany
w „Athenaeum” 3 (1845), s. 74–104; następnie, zaopatrzony w przypisy i opublikowany przez
Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego: Ogrody w Warszawie („Na Książęcem” – s. 4–5;
„Na Górze” s. 5–6); następnie przedrukowany w „Kuryerze niedzielnym” 1898, nr 21–29.
15 Bartoszewicz 1856, s. 250–256; Drège 1904, s. 938–940; Jankowski 1923, s. 73.
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funkcjonalne połączenie z leżącym nieopodal prywatnym kompleksem Stanisława Augusta na Ujazdowie16.
Warto zauważyć, że wypełniona atrakcjami, pobliska
posiadłość starszego brata monarchy najwyraźniej
bywała włączana w program wizyt gości przyjmowa3
nych przez króla w Łazienkach17. Zespół posesji obu
braci zaczął stanowić swoisty „kwartał Poniatowskich”,
by sparafrazować określenie „kwartał saski”, odnoszące
się do prywatnej rezydencji Augusta III oraz przyległej posiadłości jego faworyta, Heinricha Brühla
w centrum Warszawy.
Miejsce, na którym przez około dekadę powstawało Na Książęcem, a następnie także Na Górze,
charakteryzowało się wyjątkowo malowniczym poło2
żeniem. W przeciwieństwie do nieefektownej sytuacji Solca, gdzie płaskie ukształtowanie powierzchni
1
zostało ożywione sztucznie poprzez usypanie pagórka
i wykopanie sadzawki (reszta „atrakcji” miała charakter bogatego i różnorodnego sztafażu architektonicznego)18, obszar przeznaczony pod nowy ogród
był bogato uformowany. Płaskowzgórze na szczycie
skarpy, wyniesione ponad poziom Wisły na wysokość
ok. 20 m19, z wysuniętymi płynnym narysem dwoma
cyplami, otwierało możliwość wytyczenia dalekich i wielokierunkowych perspektyw widokowych na dolinę rzeki. W tym miejscu linia skarpy została urozmaicona
wcięciem wąwozu Żurawki, o stromym i nieregularnie ukształtowanym zboczu,
oraz płytszej, malowniczej dolinki erozyjnej-jaru od strony północnej. Dawało to
16 Putkowska 2009b, s. 18.
17 Np. William Coxe wspomina, że 5 sierpnia 1779 r. „mieliśmy honor obiadowania z jego królewską mością w [jego] willi”, a „wieczorem mieliśmy przyjemność spotkać go u jego brata,
księcia Poniatowskiego, który wydał dla nas niezwykle wykwintne przyjęcie w ogrodzie położonym w pobliżu jego willi”; Coxe 1963, s. 657–658.
18 Z posiadłości Poniatowskiego ogród Na Szulcu był nie tylko najwcześniejszy, ale i miał najbardziej sentymentalny i sielankowy program. Zug próbował tu wykorzystać wszystkie, modelowe, elementy kojarzące się z nową modą ogrodową picturesque, odpowiadające wzorom
wykształconym we Francji (tzw. ogrody anglo-chinois). Kompozycję ogrodu założonego na
przyłączonej do pierwotnej parceli działce dostosował do dominanty, którą stała się prostokątna sadzawka, przy której wybudowano stary młyn i sztuczną ruinę w formie monumentalnej kolumnady, ustawionej częściowo w wodzie. Obok został usypany pagórek z grotą
i sztuczną perspektywą, gotycki pawilon w formie kościoła, który krył w sobie teatr, niepozorne z zewnątrz chatki mieszczące luksusowe wnętrza itp. Zob. przyp. 3.
19 Fragment skarpy wiślanej pomiędzy Belwederem a dawnym ogrodem Mniszchów przy Nowym Świecie (ob. teren Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego) oraz dalej na
północ ku pałacowi Kazimierzowskiemu jest jej najwyżej wyniesionym odcinkiem w granicach Warszawy (ok. 20–22 m nad poziomem rzeki); por. Majdecki 1993, s. 136.
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Fragment planu Warszawy z 1809 r.
(tzw. plan Bacha, AGAD, Zbiory
Kartograficzne, 92-2) z ogrodami:
„Na Książęcem” (1), „Na Górze” (2)
i „Na Solcu” (3)
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wielkie możliwości projektantowi ogrodu krajobrazowego, który we wszystkim
miał kierować się poszanowaniem naturalnego charakteru danego miejsca. Takim
projektantem, a zarazem koryfeuszem ogrodów w duchu picturesque w Polsce
od czasu przekształcenia rezydencji Na Szulcu, okazał się Zug. Architekt, pisząc
w poczytnej książce Hirschfelda o topografii miasta, wyraźnie wyeksponował rolę
skarpy:
[…] okolice Warszawy nie mają wcale rozmaitości, oprócz wzgórza [tj. skarpy], na
którym stoi samo miasto od strony rzeki […]. Miasto to otoczone jest samymi tylko nieprzejrzanymi równinami, gdzie zaledwie małe tylko wzgórki zdarza się napotkać. Nie
znamy tutaj, co są okolice romantyczne, a te, które tak nazwać można, sztuka stworzyła.
Dlatego wzgórza […] przez swoje piękne położenie od strony Wisły zachęciły właścicieli miejscowych do zabudowania pod panowaniem teraźniejszego króla pomieszkań
i ożywienie pochyłości rozmaitymi ogrodami20.

Projektując założenie, Zug znakomicie wpisał je więc w panoramę zabudowy
miasta, w ciąg pałaców z ogrodami budowanych na południe od zamku wzdłuż
krawędzi skarpy od schyłku wieku XVI. Ta tradycja była szczególnie czytelna
w pierwotnej wizji księcia (1776)21, która przewidywała wzniesienie w głębi wydłużonej na linii zachód-wschód, trapezoidalnej, prostopadłej do Nowego Światu
parceli wystawnego, choć niewielkiego pałacu. Ostatecznie niezbudowany, miał
stanąć na półkoliście wysuniętym cyplu, na krawędzi tarasu skarpy i od frontu być
poprzedzony ogrodem. Wjazd do rezydencji miał się odbywać od Nowego Światu,
pomiędzy dwiema niewielkimi parcelami nienależącymi do Poniatowskiego. Do
planowanego pałacu poprowadziła (zrealizowana do połowy przewidywanej
pierwotnie długości, na co wskazuje m.in. plan Bacha z 1809 r.) centralna, długa,
czterorzędowa aleja, zapewne obsadzona lipami, na zamknięciu której Zug zaprojektował – zamiast tradycyjnego dziedzińca – kolisty podjazd obwiedziony szpalerem. W połowie długości alei, po jej obu stronach, architekt przewidział czworobok
zabudowań gospodarczych oraz spory, prostokątny, kwaterowy ogród użytkowy,
mieszczący inspekty, sad i dom ogrodnika; w komunikacji z ogrodem użytkowym
została też ostatecznie wzniesiona niewielka oranżeria, usytuowana poza jego ogrodzeniem, na zamknięciu promenady wytyczonej w jarze. Pałac miał rzutem nawiązywać do węgielnicy (kątownicy), co przewidywał wariant uwzględniony w koncepcji
całości założenia z 1776 r. Jej ostry kąt wewnętrzny łagodziło wstawienie w fasadzie,
pomiędzy rozsunięte skrzydła, monumentalnego portyku kolumnowego, a obwiedziony kolumnami salon „letni”, założony na rzucie półkola, dekorował elewację
tylną. Tym samym część rezydencjonalna (a więc niejako oficjalna) została rozplanowana geometrycznie, stanowiąc ukłon w kierunku klasycznej, barokowej
20 Hirschfeld 1785, s. 298–299, tłumaczenie za: Ogrody w Warszawie, s. 8. Zug powtórzył tu
dokładnie myśl Augusta Fryderyka Moszyńskiego z jego rozprawy o ogrodach angielskich
z 1774 r., por. Morawińska 1977, s. 39.
21 Projekt założenia: GR BUW, In. GR 113.
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tradycji22. Jej trzon stanowiła dominanta osiowa – długi najazd w formie reprezentacyjnej kontralei (grande avenue). W analogicznym układzie, który umieszczał
pawilonowy pałacyk w oddaleniu od ulicy, na krawędzi skarpy, zostały rozplanowane pobliskie ogrody Mniszchów (sąsiadujący z posiadłością Poniatowskiego od
północy) i Brühlów, starsze o około dwie dekady. Szczególnie ten ostatni zdradza
daleko idące pokrewieństwo z koncepcją Książęcego, dzięki obecności charakterystycznej, długiej czterorzędowej alei dojazdowej, poprowadzonej od Nowego
Światu i przecinającej ogród użytkowy, oraz braku dziedzińca przed pawilonem
właścicieli23. Projektodawcą tego pawilonu-belwederu okazał się nie kto inny jak
Zug, natomiast trudno jednoznacznie przesądzić, czy to on był autorem pomysłu opracowania alei, czy też raczej wpisał pałacyk w koncepcję ogólną Johanna
Friedricha Knöbla.
Ukłonem w kierunku tradycji ogrodów formalnych było też wzmocnienie
cypli skarpy oraz ścian parowu Żurawki układem tarasów, łączonych rampami
bądź schodkami. Była to też kontynuacja – i wyraźne wpisanie – w kontekst istniejącej zabudowy miasta. Kilka barokowych rezydencji na szczycie skarpy wzdłuż
Krakowskiego Przedmieścia posiadało rozwinięte układy szerokich tarasowań schodzących ku Wiśle, na których zakładano parterowe ogrody24; cztery wąskie tarasy
wzmocniły też bardziej strome zbocze pod wspomnianym pałacykiem Mniszchów.
W pierwotnym projekcie układ tarasowań obwodzących oba cyple skarpy stanowi
niezwykle wyrazisty element kompozycyjny całości założenia, budując niemal
architektoniczny podział pomiędzy górną a dolną częścią ogrodu. Konotacja
architektoniczna została niejako podkreślona właściwą budowlą, bowiem narys
większego cypla znalazł rozwinięcie w rzucie platformy usypanej pod planowany
pałac oraz w projekcie półkolistego zamknięcia jego salonu, opisanego na projekcie
jako belweder25. Dzięki tarasom cypel usytuowany na osi założenia uzyskał charakter barokowego amfiteatru ogrodowego. Zug zdecydował o pozostawieniu tej
jego formy, wizualnie wzmocnionej poprzez rzędy regularnych nasadzeń wzdłuż
tarasów, w założeniu ostatecznie zrealizowanym po 1776 r.26, mimo że ogólnie
uzyskało ono znacznie bardziej malowniczy wyraz niż to przewidywał pierwotny

22 Gerard Ciołek (Ciołek 1978, s. 124) opisuje układ jako „klasycyzujący”. Łączenie osiowego
„szkieletu” założenia z malowniczo potraktowanym wnętrzem jest charakterystyczne dla
wczesnych ogrodów krajobrazowych nazywanych anglo-chinois, zarówno angielskich, jak
i francuskich. Zob. też Morawińska 1977, s. 44–45.
23 Ogród Mniszchów powstał być może w latach 40. XVIII w., natomiast ogród Marii Anny
i Heinricha Brühlów, znany następnie jako Foksal, został zagospodarowany w latach 1754–
–1758; zob. Hentschel 1967, t. 1, s. 325–328; Kwiatkowski 1971, s. 19–20; Oleńska 2016. Zależność
kompozycyjna założeń Brühlów i Kazimierza Poniatowskiego nie została dotąd zauważona.
24 Majdecki 1973, s. 231 i nn.; Fijałkowski 1998, s. 334–338; Oleńska 2007, s. 108–109.
25 Kwiatkowski 1971, s. 32; Putkowska 2009b, s. 20.
26 Por. plan ogrodów Na Książęcem i Na Górze z ok. 1790, GR BUW, Inw. G.R. 115.
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Szymon Bogumił Zug,
Projekt ogrodu
księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na
Książęcem” w Warszawie,
Warszawa, 1776(?)
Gabinet Rycin BUW Inw.
G.R. 114 (Jeż. 266)
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Amfiteatr ogrodowy w Claremount
(Georges-Louis Le Rouge, Jardins
anglo-chinois, z. 2, 1776, pl. 9)

projekt27. System tarasowy znalazł dalsze zastosowanie w ogrodzie Na Górze, stając
się dominantą jego kompozycji. Dzięki niemu stał się on bardziej zgeometryzowany,
regularny i osiowy28. Nowo dołączona posesja została zorganizowana w sposób
architektoniczny, a jej harmonijny, horyzontalny układ świadomie kontrastował
z rozrzeźbionym Książęcem. Tym samym stała się nie tylko funkcjonalnym uzupełnieniem pierwszego ogrodu, ale i jego optycznym domknięciem po stronie południowo-wschodniej. Widok platformy ogrodu, ujętej regularną piramidą tarasów,
wraz z górującym centralnie, prostym budynkiem książęcej „Oberży”, obwiedzionej
kolumnowym podcieniem dostosowującym się do regularnego rytmu nasadzeń
wzdłuż ścian tarasów (najpewniej winorośli29), przypominał winnice i naśladował
krajobraz włoskiej prowincji. Oczywiście, rozwiązanie tarasowe Na Książęcem
można również tłumaczyć względami praktycznymi, wynikłymi z potrzeby wzmocnienia zboczy, zbudowanych „z ziemi tak miękkiej”, że właściciel mógł w niej rozkazać „pokopać w różnych kierunkach galerie i chodniki podziemne”30. I tu jednak
wrażenie geometrycznego porządku podnosiło przesłonięcie ścian tarasów wzdłuż
wąwozu Żurawki gęstymi, liniowymi, rytmicznymi nasadzeniami w dwóch rzędach,
27 Niewykluczone, że wzorem był tu amfiteatr w angielskim ogrodzie Claremont (Surrey) z lat
1715–1727, którego sztychowany wizerunek zamieścił m.in. Georges-Louis Le Rouge w drugim zeszycie swojego albumowego wydawnictwa Jardins anglo-chinois… (1776, pl. 9).
28 Kwiatkowski 1971, s. 328.
29 „Południowo-wschodnią część ogrodu zajmują tarasy, zasadzone winną latoroślą”; Schulz
1963, s. 204; także Jankowski 1923, s. 73; por. też projekt belwederu przeznaczony zapewne do
ogrodu „Na Górze”: GR BUW, Inw. G.R. 2275. Być może ogród „Na Górze” zyskał archetypiczne odniesienie do miejsca rodzącego owoce, wzniesiono tu bowiem duże cieplarnie, do
których przeniesiono z Solca książęcą uprawę ananasów.
30 Schultz 1963, s. 204.
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które widoczne są na akwarelach Vogla oraz zaznaczone na rysunku sytuacyjnym
obu ogrodów z ok. 1790 r. Mogły to być przeznaczone do formowania lipy, graby
bądź cisy, które prawdopodobnie miały otrzymać formę żywopłotów niskich lub
wysokich (tzw. ścian) lub berceaux – sklepionych alej. Podobnie, rzędy regularnych
nasadzeń wzdłuż tarasów wizualnie wzmocniły wrażenie formy amfiteatru, jaki
uzyskał centralny cypel skarpy.
Pomimo istotnych różnic pomiędzy pierwotną wersją założenia a tą zrealizowaną, charakterystyczną cechą koncepcji Zuga pozostała jej dwudzielność.
Powodowało ją połączenie osiowo rozplanowanej części na przyskarpiu, wspieranej
systemem tarasów, z częścią ogrodu ukształtowaną swobodnie na zboczach i u podnóża skarpy, przy czym część ogrodowa została przesłonięta od ulicy ogrodem
użytkowym i zabudowaniami gospodarczymi. W tym właśnie znajdujemy pokrewieństwo z rozplanowaniem wspomnianej posesji Brühlów, gdzie właściwy ogród
ozdobny otaczający pawilon mieszkalny, wyraźnie oddzielony od części użytkowej
w partii przedniej, otrzymał formę boskietu, w którym wytyczono gabinety i kręte
ścieżki. Rokokowy boskiet został tu w pierwotnej koncepcji zmieniony w luźną
kompozycję zadrzewień, która uległa redukcji w toku realizacji założenia.
Na szczególną uwagę zasługuje tu pierwotna koncepcja, ukazana na projekcie
z 1776 r., zaś wcześniejsze ustalenia badaczy na jej temat wymagają uzupełnienia.
Pomimo geometrycznego trzonu, układ górnej i dolnej części ogrodu determinował system wypełniających je, wąskich, płynnie wijących się ścieżek. Większą
część nierówno, acz łagodnie opadającej ku krawędzi skarpy płaszczyzny terenu po
obu stronach alei dojazdowej Zug planował obsadzić nieokreślonymi gatunkami
drzew w luźnym, nieregularnym układzie. Na projekcie została ona opisana jako
sad (verger), w którym drzewa owocowe miały zapewne swobodnie przeplatać się
z innymi odmianami. Ponadto, w połowie długości alei, pomiędzy ogrodem użytkowym i zabudowaniami gospodarczymi a planowanym pałacem architekt przewidział również niewielkie prostokątne kwatery użytkowe (regularnego sadu?),
przylegające po obu stronach drogi. Dalej, w kompozycyjnym powiązaniu ze
skrzydłami pałacu, Zug od południa ulokował łąkę na sercowatym planie, osłoniętą
od strony zboczy skarpy kulisą zadrzewień, podsadzonych krzewami lub obwiedzionych żywopłotem. W jej centrum, na osi skrzydła pałacu, umieścił pawilon
nazwany Domem Imama, otoczony wieńcem topoli i zaopatrzony z tyłu w ogródek
kuchenny; łąka dochodziła też do południowego cypla skarpy, na którym miał stanąć „turecki minaret”. Po przeciwnej, północnej stronie otwierała się polana z grupami drzew, którą schodziło się w kierunku jaru (défilé). W pofałdowanym zboczu,
na linii skrzydła pałacowego, znalazł się nieokreślony pomnik, poniżej sztuczna
grota ozdobiona muszlami. Najbardziej malowniczą częścią ogrodu, ze względu na
warunki naturalne oraz nadaną oprawę, stał się jar w części północnej, do którego
można było dostać się również dróżką od bramy przy drodze prowadzącej do Solca.
Stanowił on drugą oś kompozycji, równoległą do głównej na szczycie skarpy31.
31 Kwiatkowski 1971, s. 327.
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Powstać tu miała niewielka „dzika promenada”, z luźno rozmieszczonymi klombami drzew, zapewne w części rodzimych, ustawionymi kulisowo, a u zamknięcia
wąwozu znalazł się lasek skrywający ruiny świątyni Janusa. Część dolną ogrodu, rozplanowaną na osi równoległej do południowego skrzydła pałacu u stóp mniejszego
cypla skarpy, na granicach posesji wydzielał żywopłot, przerwany w miejscu wejścia z ulicy Dolnej Smolnej. Tworzyła ją malownicza promenada wijąca się wokół
dwóch nieregularnych sadzawek powstałych z zalanych wodą dawnych glinianek.
W ścianę zbocza skarpy planowano wmurować sztuczną grotę, która otwierałaby
się ku stawom. Ta partia ogrodu silnie wpisywała się we wzory wczesnej „odmiany”
ogrodu krajobrazowego, zwanej angielsko-chińską, zaś ujęcie nieregularnego
kształtu sadzawek zagajnikiem z wijącymi się dróżkami mogło być inspirowane projektem William Chambersa ogrodu w Kew (ok. 1759).
Ze względu na pewne charakterystyczne rozwiązania można się zastanawiać, czy
pierwotnej koncepcji Na Książecem nie należałoby rozpatrywać jako projektu rezydencji wolnomularskiej. Powiązania Zuga z masonerią, tym modnym i zyskującym
na popularności w Warszawie doby oświecenia ruchem, są dowiedzione, a księcia
Kazimierza domniemane32. Zebrania wolnomularzy odbywały się zarówno w specjalnych pomieszczeniach lożowych, jak i w prywatnych rezydencjach członków,
gdzie kwitło życie towarzyskie, jak np. na Woli i w Młocinach Augusta Fryderyka
Brühla. Odnośnie do siedzib księcia eks-podkomorzego, anegdota przypisuje
organizowanie obrzędowych spotkań dwóm miejscom: Elizeum oraz rzekomo
specjalnie na ten cel przeznaczonemu budynkowi w ogrodzie Na Górze, zwanemu
następnie tradycyjnie lożą masońską33. Ewentualny związek rezydencji z obrzędami
wolnomularskimi przejawiałby się w symbolice masońskiej użytej w jej rozplanowaniu. Najbardziej czytelnym nawiązaniem zdaje się zastosowany w planie pałacu
rzut węgielnicy; wstawiony pomiędzy jej ramiona portyk tworzy „poprzeczkę”, co
zarazem zbliża go do kształtu pionu architektonicznego, kolejnego z podstawowych symboli lożowych. Układowi loży odpowiada usytuowanie węgielnicy-pałacu
względem stron świata, z rozwartymi ramionami od zachodu (wejście, którym
dociera do loży profan; wschód – miejsce światła, część loży, w której przebywa
czcigodny i dostojnicy lożowi). Być może symbolikę masońską można odczytać
również w przewidywanej budowie świątyni Janusa. Jeszcze ciekawiej przedstawia
się nietypowy, wręcz oryginalny zamysł zasadzenia przed pałacem wielkiego „sadu”
32 Kazimierz Poniatowski uważany był za członka zakonu różokrzyżowców (Hass 1980, s. 214),
choć jego przynależność do jakiegokolwiek rytu wolnomularskiego nie znajduje źródłowego potwierdzenia. Natomiast Zug był członkiem warszawskiej loży „Zum zweischneidigen
Schwerte” (ibidem, s. 164). Być może ewentualnych inspiracji projektanta można szukać
w jego kontaktach z Fryderykiem Augustem Moszyńskim, od 1769 r. wielkim mistrzem loży
wolnomularskiej w Polsce, z którym współpracował blisko przy adaptacji traktatu ogrodowego Thomasa Whately’ego.
33 Hass 1980, s. 214. Być może, po rezygnacji z budowy pałacu, funkcję siedziby „masońskiej”
przejął ogród Na Górze. Dotąd autorzy publikacji nt. „masońskich” ogrodów w Polsce (Swiryda 1993; Załęski 2009) nie brali pod uwagę w swych rozważaniach ogrodu Na Książęcem.
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w swobodnym układzie, osłoniętego od strony ulicy ogrodem użytkowym i zabudowaniami gospodarczymi, który mógł stanowić odniesienie do ogrodu rajskiego
i kultywowanego ogrodu rodzącego owoce.
Ostatecznie zrealizowane do ok. 1779 r. założenie miało zmodyfikowaną
kompozycję, zredukowaną na tarasie skarpy, za to z większą liczbą budowli.
Kompozycja objęła w zasadzie samą krawędź, zbocza i podnóże skarpy oraz jar
północny, wyraziściej zaznaczony jako odrębna oś, przy czym całość nabrała wyraźnie bardziej malowniczego charakteru34. Zmiana ogólnej koncepcji i pomnożenie
pawilonów posadowionych na krawędzi skarpy przy braku pełnego ogrodowego
zagospodarowania przyskarpia wiązały się zapewne z odstąpieniem od idei budowy
pałacu jako dominanty górnej partii założenia. Natomiast ewolucję form poszczególnych fragmentów ku bardziej naturalnym trzeba by tłumaczyć rozwijającą się
świadomością wytycznych angielskiego ogrodu krajobrazowego. Z różnic należy
wymienić rezygnację z rozległego ozdobnego „sadu”, którego miejsce zajęły niewielkie „wyspowe” zadrzewienia, oraz skrócenie alei dojazdowej, doprowadzonej
do wysokości wejścia do ogrodu użytkowego. W dalszej partii aleja rozdzieliła się
na wąskie ścieżki skierowane ku zejściom do jaru. Po rezygnacji z budowy pałacu
zbędne stało się również wzniesienie zespołu zabudowań gospodarczych, pozostawiono natomiast spory ogród użytkowy, jednak o zmienionym układzie kwater. Na
szczególne podkreślenie zasługuje malownicze ukształtowanie dolnej partii ogrodu,
które znalazło wyraz w stworzeniu pozorów scenerii naturalnej. Cypel południowy
oraz wgłębienie zbocza skarpy pomiędzy cyplami zatraciły jednoznacznie formalny
układ równoległych tarasowań na rzecz formy bardziej swobodnej. Tarasowania
pokryto darnią. U stóp skarpy rozlano duży staw, o nieregularnym narysie, o zarysie zbliżonym do litery L. Wypełnił on cały narożnik parceli, dostosowując swój
kształt do giętej linii zbocza oraz kąta skrzyżowania dwóch ulic wytyczających
posesję, gdzie usytuowano wejście. Granice wschodnią i południową obwiedziono
sztachetowym płotem, a wzdłuż tej ostatniej poprowadzono obwodową ścieżkę,
ramowaną szpalerami drzew liściastych. Na stawie ulokowano dwie wysepki, połączone z brzegiem mostkami. Na jednej z nich, zarośniętej gęstwiną krzewów, stanęła altana z „chińskim” daszkiem35, służąca za przystań dla „batów” pływających
po stawie, a na drugiej – domek dla łabędzi. Na zamknięciu sadzawki, w przewężeniu u wylotu wąwozu Żurawki, zbudowano kaskadę, ocienioną zagajnikiem.
Zagajnik, zasadzony w swobodnym układzie, osłonił też podnóże „amfiteatru”
w zboczu większego cypla skarpy, a ozdobiła go niewielka kaskadka, odprowadzająca wodę do małej sadzawki i dalej strumyczkiem do stawu. Najciekawiej jednak
została zakomponowana „dzika promenada” w jarze wcinającym się w skarpę po
stronie północnej, znacznie rozwinięta w stosunku do wersji planowanej w projekcie z 1776 r. Uzyskała ona charakter odrębnego, niemal samodzielnego ogrodu,
34 Por. rysunek sytuacyjny z ok. 1790, GR BUW, Inw. G.R. 115, oraz akwarele Vogla, tzw. widok I
i widok II ogrodu.
35 Hirschfeld 1785, s. 295; Ogrody w Warszawie, s. 5.
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co podkreśliło zorganizowanie odrębnego wejścia
bramą od ulicy Dolnej Smolnej, ukrytego w zagajniku dla zwiększenia efektu dalszej niespodzianki.
Podążając za ukształtowaniem terenu, uwypuklono
bieg parowu, przedłużając główny ciąg komunikacyjny aż ku ogrodowi użytkowemu. Wyeksponowano
istniejące malownicze ukształtowanie zboczy, uzupełniając jedynie krawędzie linią krzewów z akcentami
pojedynczych drzew. W połowie długości jaru ścieżka
rozwidlała się, jedną odnogę kierując na taras skarpy;
druga krętą, esowatą linią przecinała cienisty „mały
lasek brzozowy”, docierając aż do schodków prowadzących ku ogrodowi użytkowemu oraz oranżerii. W rozwidleniu ustawiono nieokreślony pomnik (rzeźbę?).
Nie zabrakło też zręcznie wpisanych budowli, które
promenadę uzupełniły o program architektoniczny.
W zbocze skarpy u stóp cypla została perfekcyjnie
wpasowana „stara wiejska gospoda”36, o nieregularnej,
piętrowej bryle, zbudowana z muru pruskiego i kryta
strzechą. Idąc wąwozem, można było dostać się do
niej schodami ponad małą sadzawką; obok tego domku wyprowadzono też schody
wspinające się na szczyt skarpy. Po drugiej stronie wąwozu, na krawędzi najdalej na
północ wysuniętego odcinka skarpy, ustawiono świątynkę – rotundę, zestawioną
z ośmiu jońskich kolumn, które otoczyły „ołtarz” o nieznanej formie37. Rotunda ta
została posadowiona na wysokiej podbudowie ze skał wapiennych38, dzięki czemu
górowała ponad wierzchołkami drzew. Skały ułożono ponad wkopaną w zbocze
murowaną grotą i umieszczono w nich wnękę – „gabinet”, z którego otwierał się
piękny widok na dolinę Wisły. Do budowli wchodziło się z dna jaru po schodach
o kilku biegach. Rozbudowana, zawierająca w sobie element „dzikości” oraz zróżnicowane niespodzianki promenada Na Książęcem świadczy – nieporównanie bardziej dobitnie niż ogród Na Szulcu – o roli Zuga w rosnącej malowniczości ogrodów.
W polskich ogrodach barokowych można spotkać dzikie promenady lokowane na
obrzeżach (najwybitniejszym przykładem służą tu Puławy, gdzie takaż promenada
powstała najpóźniej w latach sześćdziesiątych XVIII w.), ta jednak ma charakter
rozwiniętej, samodzielnej partii ogrodu o charakterze w pełni krajobrazowym.
Dzika promenada w jarze nie tylko stała się klarownie podkreśloną drugą osią
kompozycyjną założenia, ale właściwie całkowicie przejęła funkcję ogrodu do przechadzek Na Książęcem. Natomiast oprawa krawędzi skarpy stała się ogrodem „dla

Meczet w ogrodzie w Kew (Georges-Louis Le Rouge, Jardins anglo-chinois, z. 2, 1776, pl. 8)

36 Projekt: GR BUW, Inw. G.R. 247; opis: Hirschfeld 1785, s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 5.
37 Projekt: GR BUW, Inw. G.R. 274; opis: ibidem.
38 O skałach wapiennych („Kalkstein”) pisze Zug w książce Hirschfelda, w przekładzie natomiast Sobieszczański podaje, nieprecyzyjnie, „kamienie ciosowe”.
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oka”, który w myśl założenia nadrzędnego miał być swego rodzaju obrazem – sceną
do oglądania zza stawu przez osobę przybywającą od strony Solca bądź przechadzającą się ulicą Dolna Smolną. Skarpę ozdobiły budowle ogrodowe o różnych
formach stylowych, wzniesione z różnorodnych materiałów, z których część miała
służyć zarazem jako miejsca służące spotkaniom towarzyskim. Pierwszą ich grupę
stanowiły sztuczne groty wbudowane w zbocze. Większa z nich, naturalistyczna,
naśladująca skalną jaskinię, „wyrobiona” ze stiuku lub fałszywego kamienia, otwierała się ku stawowi. Otrzymała wnętrze o nieregularnym rzucie, dzielone parą
filarów wspierających strop. Dla podkreślenia naturalności umieszczono w niej siedziska wyścielone mchem, a po ścianach spływała woda39. Obok wejścia znalazły
się rzucone głazy i niewielka kaskadka, odprowadzającą wodę do stawu. Mniejsza
grota została wkopana w zbocze jaru północnego. Nadbudowano nad nią skalne
rumowisko zwieńczone wspomnianą rotundą jońską. Budowle pseudoantyczne
bądź klasycystyczne reprezentował przede wszystkim oryginalny podziemny
salon zwany Elizeum (zbudowany w 1777 r.), połączony systemem krętych korytarzy z wejściem wyciętym w zboczu oraz ze wspomnianą wielką grotą i „Domem
Imama”40. Całkowicie ukryta w skarpie kopułowa rotunda, bogato zdobiona,
stanowiła niewątpliwą dominantę programu ogrodu, a zarazem jego największą
osobliwość i atrakcję, czego dowodzą relacje gości odwiedzających ogród. Należy
zarazem wskazać, że znakomicie zharmonizowane, starannie dobrane i opracowane
formy składały się na wrażenie budowli idealnej. Oryginalne rozwiązanie podziemnego wnętrza nie znajduje bezpośrednich analogii41. Na zamknięciu „obrazu”
ogrodu po stronie północnej stanęła wspomniana świątynka – monopter, która
najpewniej wzorowana była na świątyni Sybilli w Tivoli42. Wśród budowli znalazły się też pawilony orientalizujące. Oprócz pawiloniku na wyspie formy chińskie
reprezentował przeszklony „kiosk”, ustawiony w funkcji latarni ponad świetlikiem
ukrytego w ziemi Elizeum. Ośmioboczna budowla, posadowiona na schodkowym
podeście, została zwieńczona charakterystycznym wklęsłym daszkiem i szpicą.
Z perspektywy „widza” oglądającego ogród spod skarpy, w sylwecie rysujących
się kształtów zastąpiła poniekąd przewidziany pierwotnie nieopodal kolumnowy
salon niezrealizowanego pałacu. Dwie budowle, które przybrały kostium „turecki”,
wywodziły się z pierwotnej koncepcji założenia. Ustawienie pierwszej z nich, zwanej Domem Imama, na szczycie skarpy, po stronie południowej, ukośnie do osi

39 GR BUW, Inw. G.R. 137, Inw. G.R. 138; Coxe 1963, s. 658–659.
40 O Elizeum szczególnie: Kwiatkowski 1971, s. 52, 357; Kwiatkowski 1989, s. 212; Topińska 2001,
s. 430; Putkowska 2009b, s. 24–26; Bojanowska, Wolański 2009; Kopania 2012, s. 291–292.
41 Problem połączenia klasycystycznego salonu ukrytego w pagórku z rustykalnym domkiem
Zug zgłębiał w projektach dla Nieborowa z 1780 r., a podziemny „apartament rekreacyjny” planował urządzić w pałacu Franciszka Ksawerego Branickiego na Nowym Świecie, po
1780 r.; Topińska 2001, s. 432–436.
42 Kwiatkowski 1971, s. 364; Putkowska 2009b, s. 30. „Salonem na skałach” o wyglądzie świątyni
nazwał tę budowlę Charles de Ligne: De Ligne 1781, s. 114.
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założenia, należy tłumaczyć dostosowaniem do lokalizacji planowanego pałacu43.
Pawilon, który zgodnie z projektem miał mieścić kuchnię oraz, w dwóch kondygnacjach podziemnych, piekarnię i piwniczkę, otrzymał korpus na kwadratowym
rzucie. Od frontu wzbogacony był o niższy, prostokątny aneks o wyoblonych narożach, a także portal ujęty wysokim portykiem z parą kolumn doryckich, podtrzymującym trójkątny fronton. Korpus zwieńczono przysadzistą kopułą na planie koła,
posadowioną na tamburze, a do naroży tylnej elewacji dostawiono parę smukłych
minaretów44. Elewacje miały pokryć bonie. Budowla znakomicie ilustruje podejście oświeceniowego projektanta do architektury historycznej. Zug gładko połączył
tu formy charakterystyczne dla architektury klasycyzmu z elementami kojarzącymi
się z meczetem, być może inspirując się jakimś wzornikowym modelem45. W niezrealizowanym wariancie projektowym46, pawilon bardziej przypominał przysadzistą budowlę charakterystyczną dla łaźni tureckich, a ostateczny wybór formy
meczetu został zapewne podyktowany tym, że bardziej kojarzył się z „tureckością”.
Drugą „turecką” budowlą był strzelisty, murowany minaret (o wysokości ok. 15 m),
ustawiony na podeście na cyplu południowym. Został on obsadzony topolami
włoskimi, których smukły pokrój potęgował wertykalność tego elementu sztafażu.
Zaopatrzony wewnątrz w kręcone schody, odgrywał rolę wysoko wyniesionego
punktu widokowego. Tarasy widokowe powstały na daszku arkadowego podcienia dostawionego wokół podstawy oraz na dwóch galeryjkach powyżej. Być może
u szczytu zawieszono dzwony „nawołujące na modlitwę”47. Przeglądu typów i stylów architektury dopełniały budowle rustykalne, których projektowania Zug próbował już w ogrodzie Na Szulcu i w Powązkach Izabeli Czartoryskiej48. U wejścia
do „dzikiej promenady” w jarze stanęła „stara wiejska gospoda mieszcząca także
kilka pięknych pokoi”. Wrażenie „wiejskości” zostało uzyskane dzięki zastosowanym materiałom (drewno, kamień, słoma), ale niepozorna bryła kontrastowała
z wygodnym, ogrzewanym i zapewne elegancko urządzonym wnętrzem. Znalazła
się w nim sala bilardowa o dwóch kondygnacjach, u góry z obiegającą galerią. Być
43 Budowla miała ewidentnie zamykać widok z okien bocznej elewacji skrzydła pałacu (por.
plan założenia GR BUW, Inw. G.R. 114).
44 GR BUW, Inw. G.R. 269.
45 Marek Kwiatkowski wskazał tu na narzucający się wzorzec, jakim był meczet w Kew projektu
Williama Chambersa z 1761 r. (Kwiatkowski 1971, s. 359), uznając, że Zug znał go dzięki popularnemu wydawnictwu Georges-Louisa Le Rouge’a, Jardins anglo-chinois (z. 2, pl. 3, 1776;
w zeszycie 4, p. 4 i 7, znalazły się trzy inne propozycje meczetów). Wcześniej widok budowli
do Kew opublikował sam Chambers (Chambers 1763, pl. 26). Różnice z projektem Zuga dowodzą, że dzieło Chambersa mogło stanowić zaledwie ogólną inspirację, a być może bliższych
analogii należałoby szukać w ogrodowych realizacjach w Saksonii; zob. Kopania 2012, s. 280.
Sądzę, że warto w tym miejscu zwrócić też uwagę na wykonane przez Zuga ok. 1754 przedstawienie kościoła w Ariccia nieopodal Rzymu. Podobna bryła, z kopułą, portykiem i schowanymi z tyłu wieżyczkami mogła zostać przez kreatywnego architekta przerobiona na meczet.
46 GR BUW, Inw. G.R. 272.
47 De Ligne 1781, s. 114.
48 Bernatowicz 2005, s. 119–122, 137.
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może to tę budowlę opisał feldmarszałek austriacki, książę Charles de Ligne, podkreślając zmyślne rozwiązanie pary niekolidujących ze sobą pomieszczeń na dwóch
kondygnacjach, przeznaczonych do spotkań gości, jedno do gier, drugie do miłych
pogawędek49. Około 1779 r. do budowli rustykalnych dołączył niewielki „folwarczek”, który ulokowano u wylotu wąwozu Żurawki.
Ostateczny układ budowli na krawędzi wzgórza został wyraźnie zaplanowany
z uwzględnieniem perspektywy z dołu, skąd ogród miał być oglądany. Najwyraźniej
po rezygnacji z budowy pałacu na szczycie skarpy to ta perspektywa zaważyła na
„zainscenizowaniu” ogrodu jako starannie przemyślanego obrazu do podziwiania od
strony Powiśla, a więc również przez gości przybywających z pałacu Poniatowskiego
na Solcu. Niewątpliwie też sylweta skarpy Na Książęcem była widoczna z belwederu tamtejszego pałacyku oraz z kopca usypanego na terenie ogrodu. Do sprzedaży posesji w 1782 r. główna siedziba księcia mieściła się Na Szulcu, wypełniając
wszelkie funkcje narzucone programem rezydencji. Gdy Poniatowski porzucił
myśl o nowym pałacu na skarpie, organizowany Na Książęcem ogród mógł zmienić swoją formę i treść, stając się kolejną atrakcyjną „sceną” włączoną do programu
oglądania (zwiedzania) założenia soleckiego. Punkt węzłowy kompozycji znajdował się mniej więcej na wysokości północnego zamknięcia sadzawki, co znakomicie
ilustruje rysunek Zygmunta Vogla, tzw. widok I50. Jako dowód na kluczową rolę
tego zamysłu należy również potraktować zredukowanie zieleni w górnej partii
założenia. Skromny materiał roślinny, w postaci pojedynczych drzew, stanowił
zaledwie uzupełnienie elementów architektonicznych, dodając wertykalne akcenty
do sylwety rysującej się na tle nieba51. Za dowód służy też rezygnacja z elementów
sztafażu, które nie byłyby zauważane z dołu. Z pierwotnej koncepcji zrealizowano
minaret i Dom Imama oraz grotę z wejściem w zboczu, a więc obiekty usytuowane
w miejscach doskonale widocznych spod skarpy. Zaniechano za to planowanych
w głębi pomnika, ruiny świątyni Janusa oraz groty w załomie jaru, które z perspektywy punktu węzłowego nie miały żadnego znaczenia. Zarazem budowle dodane –
latarnia nad Elizeum i jońska świątyńka, a także „folwarczek” na zamknięciu stawu
– umiejętnie uzupełniły i zrównoważyły widok. Natomiast „wiejska gospoda”, wpasowana w zbocze jaru północnego, wizualnie została włączona jedynie w układ
dzikiej promenady jako samodzielnej partii założenia. Ostatecznie całość „obrazu”
dopełnił po roku 1779 ogród Na Górze, który optycznie domknął kompozycję.
Oba ogrody prezentowały się jako kompletna, zwarta scena, o statycznym, wręcz
49 De Ligne 1781, s. 114, wspomina: „II y en a une autre, sur une glaciere, où toute une société
se communique sans être ensemble. II y a deux étages, l'un pour les gens qui aiment à jouer,
l'autre pour ceux qui aiment à causer. Cette espece de séparation qui n'en est pas une, est tout
à fait neuve, & je compte bien m'en servir quelque part”.
50 Por. też uwagi Agnieszki Morawińskiej odnośnie do ogrodów na skarpie w południowej części Warszawy, które utworzyły jakby szereg punktów widokowych dla wielkiego riding (aleja
do jazdy konno), którym stał się trakt wiodący z Wilanowa do Warszawy, a więc na tarasie
Powiśla; zob. Morawińska 1977, s. 42.
51 Kwiatkowski 1971, s. 327.
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Widok ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego
Na Książęcem II; Zygmunt Vogel, po 1786; sepia (pędzel,
pióro), papier żeberkowy z filigranem, 40,5 × 67,8.
© Copyright by Marek H. Dytkowski/Muzeum
Narodowe w Warszawie, Rys. Pol. 11259
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idyllicznym wyrazie. Za świadectwo pojmowania malowniczości jako podstawy
kompozycji służy wypowiedź Zuga, który m.in. przy okazji opisu ogrodu Na Górze
wspomniał, że budynek Oberży, powstał „dla ożywienia widoku przedstawiającego
się ze wzgórza”52. Projektant świadomie kierował się zasadami charakterystycznymi
dla planistów założeń krajobrazowych.
Natomiast inny charakter miały obrazy-panoramy, które po wejściu na szczyt
skarpy (dokąd można było dostać się „dziką promenadą” lub od strony Nowego
Światu) otwierały się ku dolinie Wisły. Wysoko wyniesione punkty widokowe ulokowane w pawilonach (minaret, zapewne najwyższy w ówczesnej Warszawie punkt,
z którego można było podziwiać dolinę; monopter) oferowały wielokierunkowe,
dalekie perspektywy, symbolicznie włączając do kompozycji ogrodu szeroki krajobraz, „animowany” ludzkimi działaniami. Były to, inaczej niż w przypadku widoku
ku skarpie, obrazy otwarte i dynamiczne. Co warto zauważyć, i tu, w widokowej
kompozycji „z góry”, zaakcentowano wzajemne powiązanie z ogrodem Na Solcu,
które zachowało swe symboliczne znaczenie podkreślania stanu posiadania nawet po
sprzedaży tej ostatniej rezydencji. W opisie Książęcego Zug dwukrotnie wspomniał,
że ze wzgórza widać „całe przedmieście zwane Szulec, a w niejakiej odległości za nim
dworzec, wzniesiony przez tegoż samego księcia Poniatowskiego […], można [stąd]
widzieć wszystkie te przedmioty [tj. pałac i kompozycję ogrodu] w pewnym oddaleniu”53. Ową szeroką panoramę, wraz z widocznym belwederem pałacu na Solcu,
częściowo oddaje rysunek Vogla, malowany z ogrodu Na Górze, tzw. widok II.
Poszukując istoty ogrodów Kazimierza Poniatowskiego, należy wskazać na
kontekst ich powstania. Budowę rezydencji na przedmieściu, ewoluującej w oryginalny, znacznej wielkości kompleks, w którym szala niezbędnej reprezentacyjności
(i nakładów) przechyliła się z pałacu na ogrody, książę podjął dopiero w latach siedemdziesiątych. W 1773 r. odsunął się od aktywnego udziału w polityce54. Życiu
wypełnianemu zaspokajaniem epikurejskich zachcianek sprzyjała też sytuacja
rodzinna księcia. Większość wciąż znacznych dochodów przeznaczał on odtąd na
rozbudowę swego „dominium”, które przybrało charakter nie tyle oficjalnej rezydencji, ile modnego ustronia. Takiemu rozumieniu tego kompleksu odpowiadały
lokalizacja na bliskim obrzeżu miasta i znakomite wykorzystanie topografii, ale też
wybrane formy (m.in. brak dominanty w postaci pałacu) i funkcje. Mógł tu kultywować życie przyjemne, czym wpisał się poniekąd w charakter epoki. Bowiem
przyjemność stała się swoistym odkryciem XVIII stulecia, fenomenem, którego
ważność podnosili myśliciele, literaci i artyści. Została ona „oficjalnie” zaakceptowana i uznana za uniwersalną potrzebę człowieka, stając się ponadto niezbywalnym
celem sztuki55. Komentarza wymaga – niewyjaśniony w źródłach – fakt rezygnacji
52 Hirschfeld 1785, s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 6.
53 Hirschfeld 1785, s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 5–6.
54 Zielińska 1983.
55 O konstytutywnej roli przyjemności w kulturze XVIII stulecia zob. Kostkiewiczowa 2011,
s. 33–44.
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z budowy pałacu Na Książęcem, planowanej w 1776 r.
Przyczyną zapewne był brak nie tyle funduszy na wzniesienie
sporego gmachu, o którym pisano, że miał być cały zbudowany
z ciosów sprowadzonych specjalnie Wisłą56, ile zaangażowania księcia, by zrealizować do końca ów monumentalny projekt. Zapewne wpłynąć na to mogła moda nie tylko na „nowe”
ogrody, lecz również na architekturę w bardziej intymnej skali.
Książę Kazimierz zarzucił również projekt na Solcu (być może
częściowo z racjonalnych powodów, ze względu na zagrożenie zalewem Wisły). Nie ukończywszy urządzania jednego
ogrodu, podjął inicjatywę kolejnego, Na Górze. Wybudowany
tam w 1779 r. niewielki pawilon z muru pruskiego, wspomniana Oberża lub Gospoda, stał się główną siedzibą księcia
po sprzedaży Solca w 1782 r. To „mieszkanie” łączyło zarówno
w formie, jak i nazwie sentymentalno-sielskie koncepcje
życia, żywe w dobie oświecenia. Na swoje potrzeby wzniósł
ponadto domek letni, „skromną chałupkę”, w której zmarł 13
kwietnia 1800 r. Informację tę podali Franciszek Maksymilian
Sobieszczański i biograf księcia, Julian Bartoszewicz, zapewne
mając na myśli „folwarczek” lub „gospodę” ustawioną u wylotu
jaru północnego57. Co godne podkreślenia, jednym z powodów, dla których wspaniały pałac Na Książecem nie powstał,
mogła być sytuacja polityczna zaistniała po konfederacji
barskiej i pierwszym rozbiorze. Podobnie Stanisław August
zrezygnował ok. 1773 r. z ambitnych planów rozbudowy zamku ujazdowskiego
w monumentalną rezydencję absolutystycznego władcy i skoncentrował swe działania na Łazience i otaczającym ją parku58.
Dzięki swym przedsięwzięciom ogrodowym Poniatowski dołączył do elitarnego
kręgu amatorów ogrodów w nowym, bardziej naturalnym duchu, do którego, obok
brata-króla i brata-prymasa (Michała Poniatowskiego), należały przede wszystkim
młode, skoligacone ze sobą arystokratki, nadające ton czasom stanisławowskim.
Niewątpliwie książęcy kompleks na przedmieściu Warszawy należy uznać za jeden
z najwcześniejszych w Polsce przejawów nowomodnego ogrodnictwa „angielskiego”, do którego, z dumą, zaliczał je ich projektant, Szymon Bogumił Zug59.
Zug, z pochodzenia Sas, w 1752 r. rozpoczął karierę jako konduktor w elektorskim
56 Bartoszewicz 1856, s. 251.
57 Ogrody w Warszawie, przyp. 8, s. 2; Bartoszewicz 1856, s. 263. Przewidzianą funkcję mieszkalną „wiejskiej gospody” potwierdzałaby segregacja dostępu – zaplanowane dwa wejścia,
„oficjalne” dla gości (od promenady w jarze) oraz dla obsługi (schodami w skarpie), zob. Putkowska 2009b, s. 29.
58 Ostatnio o tym: Choynowski 2011, s. 205–211.
59 Hirschfeld 1785, s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 5.
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urzędzie budowlanym w Dreźnie, by dekadę później na stałe
przenieść się do Warszawy. Oprócz projektów architektonicznych Zug wykonywał też scenografie teatralne, co chyba
nie pozostało bez wpływu na jego wyobraźnię jako planisty
krajobrazu. Dwukrotnie podróżował do Włoch, po powrocie w 1772 r. podjął długoletnią współpracę z Kazimierzem
Poniatowskim. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
Zug wyspecjalizował się w projektowaniu ogrodów-ustroni,
wzbogaconych zróżnicowanym sztafażem architektonicznym
(Powązki, Mokotów, Jabłonna, Arkadia, Siedlce). Decydujące
znaczenie dla rozwinięcia jego zainteresowań i zarazem ogrodowej praktyki projektowej miała bez wątpienia współpraca
z Augustem Fryderykiem Moszyńskim, architektonicznym
doradcą Stanisława Augusta, przy opracowaniu pierwszej
w Polsce rozprawy teoretycznej o nowym sposobie zakładania
ogrodów: Essay sur le Jardinage Anglois. W 1774 r. Moszyński
dedykował królowi rękopiśmienną pracę, zapewne z myślą
o wsparciu planowanych przekształceń Łazienek. Zug przygotował, niestety niezachowane, ilustracje i plan opisywanego
w tekście ogrodu60. Rozprawa była adaptacją traktatu Thomasa
Whately’ego Observations on Modern Gardening (1770), stanowiącego naówczas najpełniejsze opracowanie teorii i praktyki
angielskiego ogrodu krajobrazowego w smaku „naturalnym”,
znanego polskim autorom z francuskiego tłumaczenia François
De Latapie. Obok przekładu tekstu oryginalnego Latapie włączył do wydania własne komentarze, opis ogrodu w Stowe, jak
i znaczący dodatek, mianowicie rozdział o ogrodach chińskich
Williama Chambersa z jego dzieła Designs of Chinese Buildings,
Furniture, Dresses, Machines, and Utensils (1757). W efekcie ogród lansowany w rozprawie Moszyńskiego i projektach Zuga zbliżony był bardziej do zasad ukształtowanych we francuskich ogrodach lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII w.,
nazywanych ogrodami anglois-chinois, które przekładały wzory nowego krajobrazowego ogrodu angielskiego na język bardziej umowny i sentymentalny61. W obfitej twórczości ogrodowej architekta znajdą się realizacje większości zamyślonych
w księdze krajobrazów, urządzeń i budowli ogrodowych. Znamiennymi cechami
tego ogrodu był eklektyzm stylowy i teatralność, które niewątpliwie odpowiadały gustowi polskich fundatorów. Kompleks ogrodów Poniatowskiego zapewne

Autor nieznany, Minaret na terenie
ogrodu szpitala św. Łazarza. Rzuty
na czterech poziomach, przekrój
poprzeczny, elewacja, 1911, nr inw.
Rys.Pol.3198 MNW, papier, tusz,
pióro, 54,8 × 28,5 cm

60 Morawińska 1977, s. 37 i nn.
61 O przystosowaniu ogrodu angielskiego do stylów narodowych, w tym francuskiego, zob. m.in.
Hunt 2002, s. 90–102, 103–139. Klasycznym opracowaniem na temat krajobrazowego ogrodu
francuskiego jest książka Dory Wiebenson: Wiebenson 1978. Za francuskimi „korzeniami”
wczesnych ogrodów krajobrazowych w Polsce opowiedział się Brian Knox: Knox 1974, s. 105.
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w podobnej mierze zawdzięczał swą oryginalność twórczemu architektowi, który
narzucił mu charakterystyczne znamię wysoce kreacyjnego krajobrazu, stworzonego według reguł sztuki, jak i fundatorowi – właścicielowi. Wrażenie owej sztuczności powodował głównie bogaty i różnorodny sztafaż architektoniczny. Książę
mógł tu realizować własną wizję „krainy iluzji”, którą budowały scenograficznie
ustawione fabriques – na wpół fantastyczna architektura, budowle o rozmaitych
stylach i formach ewokujących „wszelkie czasy i miejsca”, lokowane w pseudonaturalnym otoczeniu. Carmontelle, współczesny Zugowi francuski scenograf i projektant ogrodów, pisał, że dla ukształtowania jak najbardziej zróżnicowanej scenerii
autor kompozycji ogrodowej może się w swych działaniach posłużyć wszelkimi
środkami62.
W relacjach cudzoziemskich gości odwiedzających posiadłości Poniatowskiego
uderza ambiwalencja ocen. Słowami: „Całość raczej jest dziwaczna niż smakowna”
podsumował swoje wrażenia z wizyty Na Książecem w roku 1793 anonimowy
Inflantczyk, którym okazał się młody niemiecki podróżnik Friedrich Schulz, późniejszy poczytny pisarz i profesor historii w Mitawie63. Uznał ogród „ani za francuski,
ani angielski”, co domyślnie tłumaczył urządzeniem go „podług fantazji” właściciela.
Co więcej, nawet sam projektant książęcego kompleksu przyznał, że: „budowy
więc te nie mając żadnego z sobą związku, są tylko cząstkami oderwanemi, których
istnienie zastanawia widza”. Mimo to, jak przyznał, „dobrze utrzymane wysady
[tj. nasadzenia, skupiny drzew] i cienie tutejsze służyły za przyjemną przechadzkę
dla publiczności”. W innym miejscu zauważył, że w rozwijającej się Warszawie,
podobnie jak w innych wielkich miastach, „zbywa na dostatecznych publicznych
przechadzkach”64, udostępniany ogółowi ogród zaczynał więc pełnić nową, ważną
w epoce oświecenia funkcję ogrodu publicznego. Natomiast wcześniej, niemal
w entuzjastycznym tonie opowiadał o tym „rozkosznym miejscu” pastor William
Coxe, który latem 1778 r. doznał w Warszawie znakomitego przyjęcia przez tutejsze
eleganckie towarzystwo, zaproszony również na wykwintną kolację przez księcia
eks-podkomorzego. Anglik, będąc un homme sensible, wspomniał odbyty w świetle
księżyca nastrojowy spacer po ogrodzie, ale – jako zdeklarowany amator klasycyzmu
– podziwiał przede wszystkim elegancką, piękną, „o najdoskonalszych proporcjach”
62 O ogrodzie jako krainie iluzji i miejscu niezwykłym pisał Louis Carrogis zw. Carmontelle,
w 1767–1776 twórca słynnego podparyskiego ogrodu Monceau (Carmontelle, Jardin de Monceau, près de Paris, appartenant à Son Altesse sérénissime Monseigneur le duc de Chartres,
1779, wstęp). W odniesieniu do ogrodów Zuga kontekst Monceau, do którego zbliża je profuzja fabriques, przywołał jako pierwszy Marek Kwiatkowski (Kwiatkowski 1971, s. 363, 375),
jednak ze względu na datowanie sprawą dyskusyjną pozostaje, czy Zug mógł go znać. Zob.
też: Kopania 2012, s. 292–294, należy tu jednak dodać, że przytoczona przez autorkę krytyka
nadmiaru budowli dotyczyła nie tyle ogrodu Na Książęcem, ile Na Szulcu.
63 Schulz 1956, s. 204–205. Dosadniej o ówczesnych gustach polskiej magnaterii wypowiadał
się pruski hrabia Ernst Ahasverus von Lehndorff, pisząc w 1781 r., że „wszyscy lubują się tu
w dziwaczności. Nikt nie chce mieszkać w zwykłym, wygodnym domu; musi on wyglądać
jak chata, świątynia, ruina lub grota”; Lehndorff 1963, s. 35.
64 Hirschfeld 1785, s. 293 i s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 5 i s. 1.
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rotundę Elizeum65. Najbardziej ujęło go samo spotkanie z królem, przebiegające
w swobodnej i wyzutej z ceremoniału atmosferze66. Na Książęcem doczekało się
także jednoznacznie pozytywnej oceny, wyższej niż Łazienki, księcia de Ligne, jako
ogród, w którym jego właściciel osiągnął „urocze efekty”, godne naśladowania67.
W przypadku posiadłości księcia Poniatowskiego trudno owe oryginalne
kreacje ogrodowe odseparować od postaci ich fundatora. Identyfikacja ekscentrycznego jak na ówczesne czasy charakteru ogrodów (ta uwaga dotyczy przede
wszystkim Solca) z charakterem księcia narzucała się od początku ich istnienia.
Kompleks, mimo że nigdy w pełni niezrealizowany, cieszył się sławą ekscentrycznego kaprysu byłego podkomorzego. Owa renoma przetrwała długo po tym, jak
po ogrodach pozostały nikłe relikty, a znalazła wyraz w opisach dziewiętnastowiecznych autorów, publikowanych równolegle z surową krytyką samej postaci
Poniatowskiego. Posiadłości, wzniesione bez oglądania się na koszty, w połączeniu
z ostentacyjnym, konsumpcyjnym stylem życia księcia przyczyniły się do ugruntowania opinii o nim jako o lubieżnym próżniaku i lekkoduchu, który „nie myślał całe
życie jak o zabawach, ucztach i rozkoszach”68. Opinię tę podzielali niemal wszyscy, od Juliana Ursyna Niemcewicza, przez Juliusza Bartoszewicza po Waleriana
Kalinkę. Co ciekawe, poeci czasów stanisławowskich sławili pałac i ogród na Solcu
(Celestyn Czaplic, Teresa z Moszczeńskich Raczyńska, Stanisław Trembecki), podczas gdy dla moralizatora Niemcewicza ucieleśniał on jedynie przywary księcia,
jego dziwactwa i marnotrawstwo69. Ta krytyczna opinia oświeceniowego pisarza
sytuuje się dobrze w ogólnej literackiej refleksji na temat formy ogrodów, która
w Rzeczypospolitej tradycyjnie dotyczyła głównie spraw funkcji, a nie estetyki70.
W tym kontekście ogólnoeuropejską nowomodną „chorobę” ogrodową, a zwłaszcza przeładowanie ogrodów niepotrzebnym sztafażem, wyszydzał niejednokrotnie
także Ignacy Krasicki.
Oczywiście, u źródeł książęcej kreacji legło tradycyjne dla manifestowania
statusu pożądanie wspaniałości i zarazem wrażenia omnipotencji w ustanawianiu
65 Coxe 1963, s. 658–661.
66 Należy w tym miejscu wskazać na antropologiczne rozumienie ogrodu jako swoistej przestrzeni liminalnej: nieformalny charakter, brak zasad etykiety w spotkaniu z królem, możliwy
był tylko w takim miejscu i sytuacji, czego potwierdzeniem jest relacja W. Coxe’a (ibidem,
s. 660–661).
67 De Ligne 1781, s. 114.
68 Niemcewicz 1954, s. 107. Z lubością powtarzano m.in. anegdoty o barwnych romansach księcia czy rzekomej ekscentrycznej hodowli małp, jak też o ogromnych nakładach poniesionych
na ogrody (Hirschfeld 1785, s. 296; Ogrody w Warszawie, s. 6; Bartoszewicz 1856, s. 251).
69 „Dzikie jego były nieraz pomysły” – Niemcewicz 1954. Podobnie Bartoszewicz 1856, s. 241–
–243, 250: „Był to pasożyt, ani Bogu, ani ludziom na nic wcale nieprzydatny”. W przeciwieństwie do Stanisława Augusta, „Podkomorzy […] był tylko wcieleniem się zmysłowości. Król
rozumiał coś więcej nad formę sztuki, szukał duszy […], Książe Podkomorzy w formach widział wszystko. Chciał tylko zadziwiać: nie zadziwiał bynajmniej wdziękiem swoich budowli,
ale ogromem; kontent był zaimponować”.
70 Morawińska 2006, s. 335.
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własnego otoczenia. Zamiarem Poniatowskiego miało być rzekomo stworzenie założenia tak wspaniałego, żeby „panowie nawet zagadali o cudach jego ręką
z n i c z e g o wywołanych”71. Ostatecznie decydujący okazał się cel sformułowany nieco inaczej: chęć zadziwienia i zaskoczenia gościa, który najpierw z oddali
podziwia ogród jako malarską scenę albo scenerię teatralną, a dopiero później
zwiedza go wytyczoną trasą. Różnorodność służyła podkreśleniu nagłej zmienności
i wywoływaniu określonego i zamierzonego wrażenia. Największą z zainscenizowanych atrakcji, a zarazem dominantą Na Książęcem (zwłaszcza gdy nie było budowli,
która zapewniałaby funkcje mieszkalne), było niewątpliwie Elizeum. Podobnie jak
w przypadku grot, docenienie jego walorów wymagało zmysłowego doświadczania.
Odkrywanie ukrytych przed wzrokiem „z zewnątrz” podziemnego salonu i wnętrza grot zasadzało się na efekcie doznawania różnorodnych i skontrastowanych
niespodzianek. Odwoływały się one do niemal wszystkich zmysłów: wzroku (kręty
korytarz, który nieoczekiwanie odsłania wystawnie dekorowane wnętrze; zestrój
form), słuchu (muzyka w Elizeum, kapiąca woda w grocie), dotyku (różnorodność
materiałów), a zapewne też węchu.
Po śmierci Kazimierza Poniatowskiego posesja Na Książęcem znalazła się
w posiadaniu Emiliana i Konrada Horodyskich. W 1802 r. rozebrano joński
monopter, a materiał z rozbiórki wykorzystano do okolicznej zabudowy. W 1818 r.
na drodze licytacji teren nabył Kalasanty Szaniawski, od którego w 1834 r. został
odkupiony przez Sylwestra Skierkowskiego72. W 1839 r. ogród stał się własnością
państwową i został przekazany pod budowę szpitala św. Łazarza, przeznaczonego do leczenia syfilityków. Kamień węgielny pod gmach projektu Henryka
Marconiego wmurowano 3 lipca 1839 r., pod kierunkiem komitetu, w którego skład
weszli Fryderyk Skarbek, prezes Rady Głównej Opieki Zakładów Dobroczynnych
Królestwa Polskiego, naczelny lekarz dr Henryk Podowski oraz budowniczowie
Marconi i Wacław Ritschel. Budynek wzniesiono w ciągu dwóch lat, a 7 lipca 1841 r.
przeniesiono do niego chorych73. Do terenu szpitalnego włączono także parcelę
przyległą od Nowego Światu, z budynkiem (zapewne z początku XIX w.) zwanym
Domem Podkomorzego. Wielki blok szpitala, ustawiony równolegle do krawędzi
wąwozu Żurawki, zdominował teren. Dawny ogród podzielono na ogrody spacerowe dla chorych oraz park z tarasami od strony ul. Książęcej. Co najmniej do
1827 r. na skarpie stał „Dom Imama”74, być może następnie przebudowany na pawilon dla chorych na świerzb (nieistniejący jednak w 1895 r.).
Na początku XX w. planowano dokonać parcelacji ogrodu szpitalnego, jednak
ostatecznie jej nie przeprowadzono. Wtedy to pojawiły się w prasie głosy nawołujące nie tylko do zachowania ogrodu, lecz również do połączenia go z sąsiednimi
terenami. Miałby w ten sposób powstać reprezentacyjny park z „pięknym widokiem
71 Drège 1904, s. 938.
72 Ogrody w Warszawie, przyp. 8, s. 2–3.
73 Dowmont 1895, s. 406; Podgórska-Klawe 1975, s. 189–190.
74 Kwiatkowski 1971, s. 52.
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na Zawiśle”75. W 1915 r. odbył się LVI konkurs Koła Architektów na projekt rozplanowania i parcelacji Powiśla przy wiadukcie księcia Józefa Poniatowskiego. Pierwszą
nagrodę otrzymał zespół architektów w składzie: W. Michalski, M. Kozłowski,
E. Bartłomiejczyk. Zwycięskie rozwiązanie zakładało budowę wiaduktu przez
tereny parkowe, jednak nie zostało zrealizowane ze względu na protesty społeczne76.
U schyłku lat trzydziestych rozważano nowoczesną koncepcję zagospodarowania
przestrzeni między ul. Książęcą i al. 3 Maja, z przedłużeniem ulicy Kopernika tzw.
Aleją na Skarpie, co wymagałoby przerzucenia wiaduktu ponad wąwozem i wytyczenia arterii na krawędzi skarpy, u stóp gmachu Muzeum Wojska Polskiego77.
W marcu 1941 r. szpital przeniesiono do zabudowań dawnego zakładu dla
dzieci i starców żydowskich przy Lesznie, a przy Książęcej ulokowano szpital wojskowy. W 1944 r. zespół zabudowań szpitalnych, szczególnie główny budynek, uległ
zniszczeniu wskutek ciężkich walk toczonych w tym rejonie w drugim miesiącu
powstania. Powstańcy utracili ten teren 13 września.
Jesienią 1945 r. teren szpitala św. Łazarza został przydzielony Muzeum
Narodowemu, które wkrótce przedstawiło koncepcję zorganizowania tu niewielkiego parku muzealnego. Władze miasta przyjęły ten projekt, z zastrzeżeniem jednak, że docelowo teren miał stać się częścią publicznego parku obejmującego skarpę,
a jego plany opracuje Biuro Odbudowy Stolicy. W pierwszych miesiącach funkcjonowania Biura powrócono do koncepcji budowy Alei na Skarpie. Postulowano
rozbiórkę zrujnowanych reliktów zabudowań szpitalnych, natomiast pozostawienie
i odbudowę budynków wiązanych z czasami Poniatowskiego – minaretu, Elizeum
oraz „Domu Podkomorzego” (ul. Książęca 2). O losach tego ostatniego zadecydował
ostatecznie plan włączenia zachodniej części tarasu pod projektowany gmach Domu
Partii. Biuro Odbudowy Stolicy, decyzją z lutego–marca 1948 r., odrzuciło projekt
odbudowy „Domu Podkomorzego” i odwołanie Muzeum Narodowego, a budynek ostatecznie rozebrano jesienią 1950 r.78 Do 1948 r. na terenie dawnego ogrodu
użytkowego stał piętrowy budynek gospodarski, a na cyplu skarpy ponad wąwozem
ul. Książęcej – minaret, zrujnowany podczas działań wojennych. Pozostałości jego
murów stały jeszcze wiosną 1953 r., a o ich ochronę apelował urząd konserwatorski,
jednak ostatecznie jego fundamenty rozebrano zapewne w tym samym roku.
W latach pięćdziesiątych XX w. relikty założeń Na Książęcem i Na Górze włączono do projektu Centralnego Parku Kultury i Wypoczynku, który miał objąć
rozległy fragment Powiśla79. Projekt zakład całkowitą zmianę kompozycji założenia,
z wykorzystaniem jedynie pozostałości starodrzewia. Z monumentalnej koncepcji
75 Puget 1998, I, s. 268.
76 Bojanowska, Wolański 2009, s. 14.

Ruiny minaretu w ogrodzie „Na
Książęcem”. Widok od strony
południowo-zachodniej, stan po
1944 r.; fot. S. Mirecki, Archiwum
MWKZ, 7444

Tablica pamiątkowa zamocowana
na ruinach minaretu po 1944 r.;
fot. S. Mirecki, Archiwum
MWKZ, 7432

77 Projekt w formie makiety pokazano na wystawie „Warszawa wczoraj, dziś, jutro” w Muzeum
Narodowym (13 X 1938–30 IV 1939).
78 Dokumenty Biura Odbudowy Stolicy, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Teki Przyborowskiego, 11/4347, 11/4348, 11/4349.
79 Park Kultury na Powiślu, s. 5.
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do 1964 r. zrealizowano ostatecznie Centralny Park Powiśle, na gruntach dawnej
zabudowy między Skarpą, Wisłą, al. 3 Maja i ul. Górnośląską, według projektów
architektów krajobrazu Aliny Scholtz-Richert i Longina Majdeckiego. W 1953 r.
opracowano wytyczne konserwatorskie, w których postulowano przywrócenie
ogrodowi jego pierwotnego charakteru, rekonstrukcję lub restaurację istniejących
budowli, opierając się na ich oryginalnych planach, oraz przesunięcie granicy
ogrodu w kierunku północnym, do jej pierwotnego położenia. Na terenie Na
Książęcem zachowano tarasowy układ skarpy od ul. Książęcej, gdzie poprowadzono system alejek spacerowych połączonych licznymi schodami. Odtworzono
staw u podnóża skarpy, gdzie w 1957 r. wzniesiono pawilon studni według projektu
Zygmunta Stępińskiego, oraz ustawiono popiersie Elizy Orzeszkowej. Układ przestrzenny parku formują nasadzenia drzew w postaci masywów, grup oraz klombów, tworząc – w połączeniu z otwartą przestrzenią trawników – rodzaj układu
krajobrazowego. W 1992 r. przemianowano go na Park Marszałka Edwarda RydzaŚmigłego, a teren dawnego ogrodu Na Książęcem został z niego wydzielony80.
„Wszystkie piękne fantazje Księcia uleciały jak dym, pamięć tylko została”81.

Abstract
‘Mr. Chamberlain Wanted to Have an Idyll in Nature.’
The ‘Na Książęcem’ Garden among the Suburban Gardens
of Prince Kazimierz Poniatowski near Warsaw

T

he garden complex of Prince Kazimierz Poniatowski was created in the 1770s at the
southern suburb of Warsaw. In 1773 the prince retired from an active participation in
public life and from that time on, he allocated a lion’s share of his revenues for the development of his ‘dominion’ which assumed a character of a fashionable retreat. In the literature
on the history of gardens in Poland the complex occupies a prominent place in the evolution of garden layouts from formal to natural ones, regarded as representative for transitory
forms.
The complex was made up of three gardens: ‘Na Solcu’ (which means: in the Solec district of Warsaw), ‘Na Książęcem’ (‘At the Prince’s’) and ‘Na Górze’ (‘On the mountain’).
Although not bound by one composition principle, the gardens were in close vicinity of
each other, and they were built in stages over at least twelve years. The construction of the
‘Na Solcu’ garden was undertaken by Poniatowski ca. 1772, when he extended the former
Baroque complex into his main residence in Warsaw. A design was prepared by the eminent
architect Szymon Bogumił Zug, who from that time on served as the author of Poniatowski’s successive undertakings. ‘Na Książęcem’ was constructed ca. 1776–1784 in the area situated on a part of the Vistula escarpment, on the northern side of the ravine of the Żurawka
stream; the plot of land of a former brickyard was given to Poniatowski by the king. Shortly
before 1779 Poniatowski added a plot on the southern side of the ravine, where the third
garden was built, called ‘Na Górze’.

80 Encyklopedia Warszawy, s. 532, 618; Różańska 2012, s. 57.
81 Bartoszewicz 1856, s. 263.
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It is possible to reconstruct the design concept of the ‘Na Książęcem’ garden on the
basis of preserved plans drawn by Zug in 1776–1779 and ca. 1790 as well as two contemporary views drawn by Zygmunt Vogel ca. 1785. More details are to be found in accounts of
the foreigners visiting Warsaw and in a description written by Zug which was included by
Christian Hirschfeld in his compendium on gardens (Theorie der Gartenkunst, 1785).
The plot was conveniently communicated with the city: on the top of the escarpment
it could have been reached by Nowy Świat Street, while at the bottom by Ludna Street from
a popular road leading to Wilanów. The latter connected the garden with the existing villa
‘Na Solcu’. There was also a functional connection with a neighbouring private estate of
King Stanislaus Augustus called Łazienki.
The place selected for ‘Na Książęcem’ and ‘Na Górze’ gardens was characterised by its
picturesque landscape. The line of the escarpment was diversified by the Żurawka valley
and a shallower ravine in the northern part. Zug brilliantly fitted in the complex both with
the natural surroundings and the landscape of the city, a row of palaces built along the escarpment from the end of the 16th century. This tradition was evident in the original version
of the design (1776), which planned the construction of a small palace set on the edge of the
escarpment. A bipartition became a characteristic feature of Zug’s concept. It was caused
by a combination of axially planned upper part with a loosely shaped part of the garden
on the slopes and at the foot of the escarpment. A residential part, accessible from Nowy
Świat Street, had a geometrical plan. In a salute towards the tradition of formal gardens the
escarpment slopes were strengthened by a set of terraces. The terraced system was implemented in the ‘Na Górze’ garden, and became a dominant feature of the composition. An
impression of geometrical symmetry was intensified by walls of the terraces screened with
thick linear plantings (of linden, hornbeam or yew trees, and grapevine), which probably
were to form espaliers or berceaux.
An internal layout of the garden was determined by the system of meandering paths.
A larger part of the area on both sides of the central lane was occupied with an ‘orchard’
with trees planted irregularly. In a compositional relation to the palace’s wings Zug designed
a ‘meadow’ where he planned a pavilion called ‘Imam’s House’ and a ‘Turkish Minaret’. On
the opposite side there was a clearing leading up to a smaller ravine, and on an uneven
slope he planned a monument, ruins of the shrine and a grotto of artificial rock. The most
picturesque part of the garden was a ravine in its northern part which was to become the
second axis of the layout. A small ‘wilderness’ was planned here. The bottom part of the
garden was made with a picturesque promenade meandering around two irregular ponds.
The original concept of the garden ‘Na Książęcem’ (e.g. a palace on the plan of carpenter’s
square or an original concept of planting a big orchard) makes us wonder whether it was
not planned as a Freemason residence. Zug’s relations with Freemasonry are proven, and of
Prince Kazimierz – suspected.
Finally, the complex was built according to a modified design, much reduced on the
terrace of the escarpment, but with a larger number of buildings. A main change was the
resignation from the construction of the palace, while an evolution of individual forms
towards more natural ones could be explained by a growing awareness of principles of the
English landscape park. At the same time, the escarpment slopes lost their explicitly formal
character of terraces in favour of a more natural form. At the foot of the escarpment a big
pond was created with two small islands. The most interesting was wilderness in the ravine, much developed in relation to the design of 1776. It was given the character of almost
independent promenade, and testifies to Zug’s role in the development of the picturesque
gardens in Poland.
An arrangement of the building on the edge of the escarpment became a garden ‘for the
eye’, made as a static scene intended to be seen from behind the pond by a person coming
from the direction of Solec. First, the guest would admire the garden from the distance,
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seeing it as a landscape painting or theatrical set design, and only after that he would visit
it along a marked route. The escarpment was decorated with garden buildings of various
styles: a naturalistic grotto, pseudo-ancient or classicist buildings (Elizeum, hidden in the
ground, and a monopteros over the northern ravine, probably modelled on the temple of
the Sybil in Tivoli), Oriental-like (a Chinese lantern over Elizeum, Turkish Imam’s House,
a minaret) and rustic ones (an ‘old village inn’ in the wilderness and a ‘small manor’ which
was placed at the opening of the Żurawka valley). Architectural elements were supplemented by single trees which formed additional vertical accents seen against the background of
the sky. After 1779 the ‘picture’ was completed with the ‘Na Górze’ garden, which optically
closed the composition from the southern side. The largest and dominant from among the
staged buildings was Elizeum. Uncovering the underground salon and the interior of the
grotto consisted in the effect of experiencing various and contrasted surprises. Of different
character, on the other hand, were the vistas that opened up from the top of the escarpment
towards the Vistula valley. High viewpoints located in pavilions offered distant perspectives, symbolically including the neighbouring landscape to the composition of the garden.
Undoubtedly, Prince Poniatowski’s complex in Warsaw’s suburb should be regarded
as one of the earliest in Poland examples of ‘English’ gardens, for it was proudly classified as such by its designer Zug. In 1770s and 1780s Zug got specialised in designing of
gardens-retreats for a small group of aristocrats; his projects were enriched with varied
architectural decorations. The garden promoted in Zug’s projects was close to the principles of French gardening developed in 1760s–1770s, called anglo-chinois, which translated the models of the new landscape English garden into a more conventional and
sentimental language.
For several years Poniatowski’s complex of gardens, although never realized in full, enjoyed the fame of being an eccentric whim of its owner. The prince fulfilled his own vision
of the ‘Land of Illusions’, built with scenographically set fabriques – buildings of different
styles and forms evoking ‘all times and places’ placed within pseudo-natural surroundings.
What is striking in accounts of foreign visitors is the ambivalence of their opinions. Friedrich Schulz for example saw the ‘Na Książęcem’ garden as ‘the whole more bizarre rather
than tasty’, which he explained by the fact that it was made ‘according to the fantasy’ of its
owner. William Coxe on the other hand spoke about the ‘delightful spot’, while Charles de
Ligne wrote that the owner obtained here some ‘charming effects’, worthy of being imitated
or copied.
After Poniatowski’s death in 1800 the functionally consistent space became disintegrated, starting with Książęca Street built along the bottom of the valley and the construction of St Lazarus hospital complex near the escarpment (1841). Today the remains of ‘Na
Książęcem’ garden are enclosed by Książęca and Kruczkowskiego streets, reach the viaduct
of Poniatowski Bridge, the area of the Polish Army Museum and National Museum, then
a new building of the Stock Exchange Centre. The only remains of the architectural programme are Elizeum and a vaulted underground room (most probably a cellar of the ‘old
village inn’ in the northern ravine); an avenue running from Nowy Świat Street repeats
the layout of the approach road to the planned palace of the prince. The ground of the
‘Na Górze’ garden also is visible on the plan of the city. Partly built-up area at the back of
Wiejska Street preserved the layout of the approach road (Frascati Street) and architectural
relics (the so-called Masonic Lodge; the foundations of the old kitchen in the building of
the Museum of the Earth). In the 1950s the relics of both gardens were included to the project of a Central Park of Culture and Recreation. Until 1964 only a part of the monumental
plan was realised according to the designs of Alina Scholtz-Richert and Longin Majdecki.
In 1992 the park was renamed Marshal Edward Rydz-Śmigły Park, and the ground of the
former ‘Na Książęcem’ garden was separated from it. ‘All beautiful fantasies of the Prince
evaporated like smoke, there is only memory left”.
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Elizeum to podziemna, ceglana rotunda usytuowana w stoku skarpy wiślanej.
Pawilon ten wchodził w skład kompleksu ogrodu sentymentalnego „Na Książęcem”,
założonego przez podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego, brata króla
Stanisława Augusta. Elizeum zostało wybudowane w latach 1776–1778 według projektu wybitnego architekta Szymona Bogumiła Zuga i jest unikatowym obiektem
zabytkowym w skali europejskiej. Jego lokalizacja jest mało znana, mimo iż znajduje się w centrum Warszawy, na terenie Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy
ul. Książęcej1, w pobliżu Muzeum Narodowego. Jedyne zachowane wejście znajduje
się naprzeciw wodozbioru z lat 50. XX w. i wygląda raczej jak wejście do pomieszczenia technicznego niż wrota do książęcej komnaty.

I. Dzieje powstania
2

Analiza projektów

W zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajdują się
trzy projekty Elizeum datowane na lata 1776/1777 autorstwa Szymona Bogumiła
Zuga, zatytułowane: Pierwszy projekt Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Rzut przyziemia, Warszawa 1776/7
(Idée d’un Elisée suterrain devoué ou aux Amis ou aux jolies femmes, niżej dopisek
grafitem: executé pour le Prince Poniatowsky l’an 1777); Drugi projekt Elizeum
w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Rzut
przyziemia. Warszawa 1776/7; oraz Trzeci projekt Elizeum z grotą w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem" w Warszawie. Rzut przyziemia.
Warszawa 1776/7 (Plan de la Grotte et Eliseé attenante construit pour S.A. Mgr. Le
Prince Casimir Poniatowski à Varsovie l’an 1776)3.
Pierwotnie architekt planował wybudowanie w zboczu skarby jednokondygnacyjnej budowli na planie czworoliścia, przykrytej kopułą z oculusem zwieńczonej latarnią, z półkolistym obejściem jedynie od zachodu. Część zachodnia
1 Ulica Książęca swoją nazwę zawdzięcza księciu Kazimierzowi Poniatowskiemu.
2 Projekty Zuga dotyczące ogrodu Na Książęcem przedstawił i opisał w niniejszym tomie Przemysław Wątroba. W tym miejscu składamy Panu Przemysławowi serdeczne podziękowania
za wspólną analizę materiałów projektowych i cenne uwagi.
3 Zob. Katalog nr 5, 6 i 7.
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przeznaczona była na lodownię, część centralna miała pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Na okrągłą salę otwierały się cztery nisze na planie litery C,
a każda flankowana była parą kolumn. W niszach zaplanowano półkoliste siedziska
oraz po dwie półkoliste wnęki, być może na rzeźby. Od strony wschodniej zaprojektowano zamykane drzwiami pomieszczenie, w którym ulokowano okrągły piec.
W powstałej wnęce miał stanąć podest, taki sam podest miał znajdować się naprzeciwko, po zachodniej stronie sali. Ostatecznie niszę z postumentem w zachodniej
części sali zastąpiono kominkiem. Planowano, że Elizeum będzie miało dwa wejścia, do których miały prowadzić korytarze wyrobione w podłożu z gliny. Północny
korytarz miał w przyszłości łączyć się z projektowanym pałacem. Taki projekt został
zaprezentowany księciu Poniatowskiemu. Jak wiemy z opisu Juliana Bartoszewicza,
książę czynnie uczestniczył w pracach projektowych nad swoimi ogrodami. „Lat 10
budował go, stroił, upiększał, bo bezustannie zmieniał plany i zamiary”4. Analiza
poprawek naniesionych na bieżąco w projekcie przekonuje, że fundator wprowadził
znaczące modyfikacje5. Najpoważniejszą zmianą było zaplanowanie klatki schodowej od strony zachodniej. Wtedy też prawdopodobnie powstał pomysł, aby wprowadzić drugą kondygnację, dla chóru muzycznego, wobec czego dostawiono lizeny
w dolnym korytarzu od strony zachodniej, aby wzmocnić konstrukcję sklepienia.

Wejście do Elizeum. Widoczne karpy
po usuniętych drzewach. Kwiecień
2008; fot. Aneta Bojanowska

4 Bartoszewicz 1856, s. 248.
5 Zob. Katalog nr 5 i 6.
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Natomiast część zachodnia, która miała być lodownią, została przekształcona w kredens. Na rysunku
widoczna jest również korekta siedzisk, lokalizacji
wsporników pod rzeźby (z nisz zostały przeniesione na
ściany pomiędzy gabinetami) oraz propozycja wprowadzenia dekoracji malarskiej na sklepieniach nisz.
Zmiany te prawdopodobnie były wynikiem rozszerzenia programu funkcjonalnego Elizeum: z rekreacyjnej
groty oferującej odpoczynek po przechadzce po ogrodzie stała się salonem, w którym mogły odbywać się
uczty. W konsekwencji konieczne było połączenie sali
podziemnym korytarzem z kuchnią, zwaną Domkiem
Imama, dlatego też na projekcie dorysowano klatkę
schodową.
Wydaje się prawdopodobne, że o rozszerzeniu
programu użytkowego Elizeum zadecydował fakt
rezygnacji księcia z budowy pałacu na terenie parku.
„W ogólności zaś wszystkie te budowle miały połączyć z domem wielkim projektowanym, na który już
potrzebny kamień sprowadzono; ale że zamiar ten nie
przyszedł do skutku, budowy więc te nie mając żądnego z sobą związku, są tylko cząstkami oderwanemi,
których istnienie zastanawia widza”6. Nie są znane
powody, dla których książę zrezygnował z budowy
pałacu w parku Na Książęcem. Julian Bartoszewicz
w części poświęconej księciu podkomorzemu w swojej książce Znakomici mężowie polscy w XVIII wieku: wizerunki historycznych osób… sprawę budowy pałacu
komentuje w ten sposób:
Ex-podkomorzy chciał posiadać w Warszawie coś grandisco, coś strasznie wielkiego, imponującego massą i ozdobami. Myślał wystawić na Książęcem dworzec, godny
jego rodu […]. Budowniczy nakreślił już na papierze przyszłe zarysy tego ogromu,
który miał być ogniskiem życia, stolicą panującego na tych górach i dolinach Magnata.
[…] Zwożono już kamień do przyszłego gmachu, bo pałac miał być ciosowy. Wielkim
kosztem sprowadzał Książę kamień Wisłą, ale jakoś nie brał się do budowli. Pieniędzy
mu pewnie nie brakowało, bo Kazimierz Poniatowski nie żałował, miał brać z czego.
Składał więc materyał budowlany w swoim ogrodzie i zwlekał – inne widać już w głowie roiły się zamysły7.

Jak wynika z przytoczonego fragmentu, nie była to raczej kwestia problemów finansowych, ponieważ Kazimierz Poniatowski nie ukończywszy urządzania ogrodu, rozpoczął prace nad następnym zespołem zwanym „Na Górze” (po
6 Ogrody w Warszawie, s. 5.
7 Bartoszewicz 1856, s. 251.
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Widok na salę centralną Elizeum.
Północny otwór drzwiowy; po prawej
stronie na kopule widoczne miejsce
naprawy z lat 80. XX w. Kwiecień
2016; fot. Andrzej Wolański
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Szymon Bogumił Zug, Trzeci projekt Elizeum z grotą w ogrodzie księcia
Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Rzut przyziemia,
Warszawa, 1776/1777. Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 137 (Jeż. 268)
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przeciwnej stronie ul. Książęcej). Ponieważ ogród Na Książęcem został pozbawiony
reprezentacyjnej siedziby, zadecydowano, że podziemna sala, pierwotnie projektowana jako jeden z pawilonów ogrodowych, stanie się punktem kulminacyjnym
spotkań towarzyskich przyjaciół księcia: wytworną salą, w której można będzie
przyjemnie spędzić czas, biesiadując przy dźwiękach muzyki.
Drugi projekt Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na
Książęcem” w Warszawie 1776/78 jest właściwie przerysowaniem pierwszego
z uwzględnieniem sugestii księcia Poniatowskiego. Najbardziej interesujący natomiast jest Trzeci projekt Elizeum z grotą w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie (Plan de la Grotte et Eliseé attenante construit
pour S.A. Mgr. Le Prince Casimir Poniatowski à Varsovie l’an 1776) z tego względu,
iż jest najbardziej zbliżony do koncepcji ostatecznej9. Choć należy mieć na uwadze
fakt, że jest to tylko koncepcja, a nie projekt realizacyjny, który nie zachował się do
naszych czasów. Ów trzeci projekt powtarza wcześniejsze rozwiązania w sali centralnej z niewielkimi zmianami, m.in. zmieniono nieznacznie kształt kominka. Istotną
zmianą natomiast jest projektowane połączenie Elizeum podziemnym korytarzem
z grotą, która miała stanowić główne wejście do salonu. Pierwotnie planowano, że
grota będzie niezależnym pawilonem ogrodowym10. Nowością było również wprowadzenie półkolistego korytarza od strony wschodniej i w ten sposób stworzenie
obejścia sali centralnej. Korytarz ten miał mieć postać korytarza skalnego – efekt
ten chciano osiągnąć poprzez nałożenie grubo tynku, tak aby imitował skałę. Nie
planowano już połączenia z pałacem, z którego budowy zrezygnowano. Powstało
natomiast dodatkowe wyjście krętym korytarzem od strony północno-wschodniej, wprost na sadzawkę. Projekt niestety pomija wygląd korytarza górnego
i klatki schodowej.

Realizacja
Ostatecznie Elizeum zostało zrealizowane jako dwukondygnacyjna budowla, na planie koła, z czterema konchowymi niszami na planie zbliżonym do litery C, zwieńczona kopułą. Wnętrze sali doświetlone było poprzez okrągły otwór w sklepieniu,
który miał średnicę około 3 m, co jest dziś widoczne na podstawie wątku ceglanego
sklepienia. Otwór został częściowo zamurowany, prawdopodobnie na początku
XIX w., o czym może świadczyć użyta zaprawa wapienno-piaskowa na fragmencie przemurowania. Nad oculusem stała zewnętrzna latarnia na rzucie ośmioboku,
o kształcie przypominającym pawilon chiński11. Zug, wykonując projekt latarni,
wyrysował również fragment kopuły. Z rysunku wynika, że kopuła została zaprojektowana jako dwupłaszczowa, z murem zewnętrznym i wewnętrznym, pomiędzy
którymi jest pustka.
8 Zob. Katalog nr 6.
9 Zob. Katalog nr 7.
10 Zob. Katalog nr 4.
11 Zob. Katalog nr 8.
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Rzut Elizeum.
Inwentaryzacja Dephos Sp. z o.o.,
grudzień 2007

Salę centralną okalają korytarze sklepione kolebką, na dwóch poziomach.
Dolny korytarz biegnie dookoła rotundy. Od strony północnej, południowej
i wschodniej otwiera się na salę centralną. Otwory usytuowane są w murze pomiędzy niszami sali. Korytarz górny przebiega półkoliście tylko w części zachodniej.
Oba korytarze zostały połączone klatką schodową umieszczoną po stronie zachodniej. Dolny korytarz w części zachodniej ma kształt regularnego półkola. Ściany
były rytmicznie podzielone pilastrami lub lizenami. Nie były one wprawdzie
wyrysowane na trzecim projekcie z 1776 r., jednak zostały zrealizowane, o czym
świadczą obecnie zachowane wypustki w murze. Wschodni fragment korytarza
został ukształtowany tak, jak zakładał zachowany projekt koncepcyjny. Posiada on
nieregularny kształt o linii falistej. Był obrzucony tynkiem w taki sposób, aby przypominał naturalną skałę.
Elizeum posiadało trzy wejścia: jedno przez sztuczną grotę, drugie wychodziło
na sadzawkę, zaś trzecie – przez klatkę schodową i podziemny korytarz – prowadziło do kuchni, czyli Domku Imama, odległego o 105 łokci, tj. ok. 60 m12 na
południe od Elizeum. Zamurowane światło tego korytarza widoczne jest obecnie
z zewnątrz w stoku skarpy.
Główne wejście do Elizeum prowadziło przez sztuczną grotę wmurowaną
w zbocze skarpy, po stronie południowo-wschodniej, w odległości 25 łokci
(14,75 m)13. Była ona połączona z Elizeum krętym korytarzem, który wychodził
12 Putkowska 2009b, s. 25–26.
13 Ibidem, s. 25.
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bezpośrednio na dolny korytarz. Grota została
zaprojektowana na planie nieregularnym, z przedsionkiem wspartym na dwóch słupach i dwoma
pomieszczeniami w głębi, o kształcie półkolistym14.
Otwarta była dwiema arkadami na ogród, z jednej
z nich wypływał strumyk. Grota została wykonana
ze stiuku, który imitował kamień. W środku pod
ścianami zlokalizowano ławy porośnięte mchem.
Zgodnie z opisem Williama Coxe’a była to grota
„of artificial rock, where a spring of water dripped
through the sides and fell into a bason with
a pleasing murmur” (ze sztucznych skał, gdzie
woda źródlana sączyła się przez mury i wpadała do
zbiornika, szemrząc przyjemnie)15. Na podstawie
współczesnego stanu wiedzy można orzec, że grota nie istnieje, korytarz został rozebrany, a otwór wejściowy zamurowano. Jednakże badania archeologiczne mogłyby
wykazać istnienie pozostałości po budowli.
Zgodnie z projektem z 1776 r. z dolnego poziomu do sali centralnej miały prowadzić dwa wejścia. Otwory były umieszczone na osi północ‒południe. Natomiast
po stronie zachodniej na planach Zuga zaznaczony był kominek (w murze występuje
rozkucie, które swoim kształtem przypomina formę kominka, a od pleców zaznaczono dwa kanały dymowe, jednakże analiza techniczna nie potwierdziła tezy o istnieniu paleniska w tym miejscu). Po przeciwnej stronie kominka projektowana była
wnęka przeznaczona na piec, od przodu zamykana drzwiami, od tyłu z dostępem
do paleniska. Ostatecznie ani wnęka, ani piec nie zostały zrealizowane, a w ich miejsce wykonano trzeci otwór prowadzący do sali, wraz z korytarzem wychodzącym
na sadzawkę. To oznacza, że projektowany korytarz przesunięto nieco w kierunku
południowym. Z zewnątrz wyjście uzyskało murowany portal, co widoczne jest na
zachowanej akwareli Zygmunta Vogla16. Ponadto z tego wyjścia wypływał strumień.
W niszach wykonano półkoliste sofy. Każda z nisz była flankowana parą
kolumn. Sądząc po opisie architekta – „kilka kolumn wspierające cztery wielkie
wnęki z siedzeniami są z fałszywego marmuru” – zostało to zrealizowane, jednak
opisywane przez Zuga kolumny nie zachowały się do naszych czasów. Być może
świadczy to o nietrwałym materiale, z jakiego zostały wykonane.
Zewnętrzny kształt bryły Elizeum poznajemy z akwarel Vogla: Widok ogrodu
„Na Książęcem” księcia Kazimierza Poniatowskiego (po 1782) oraz Widok ogrodów „Na Książęcem” i „Na Górze” księcia Kazimierza Poniatowskiego (po 1782)17.

Zachodnia strona sali centralnej.
Kwiecień 2008; fot. Aneta Bojanowska

14 Zob. Katalog nr 4.
15 Coxe 1784, s. 175.
16 Akwarela przechowywana jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, Rys. Pol. 11259. Zob.
Katalog nr 16.
17 Zob. Katalog nr 16 i 17.
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Jak wiemy, Elizeum zlokalizowane jest w skarpie.
Wznosząc budowlę najpierw odsłonięto fragment
terenu, następnie wymurowano grotę, którą – po
wykonaniu izolacji z gliny i iłów – przykryto ziemią.
Nasyp z ziemi nad Elizeum ukształtowano w formie
tarasów.

Wystrój wnętrza
Obecnie wnętrze Elizeum jest zdewastowane
i pozbawione historycznego detalu. Trudno jest
dokładnie odtworzyć jego pierwotny wygląd. Poza
wyżej omówionymi projektami, nie zachowały
się żadne inne plany aranżacji. Niemniej są źródła,
które mogą być pomocne w odczytaniu wystroju, takie jak relacje podróżników czy
opis samego Zuga, a także zachowane szczątki tynku i polichromii. Istnieją również
fotografie z początku XX w. które pokazują fragment sklepienia kopuły z jeszcze
zachowaną dekoracją.
Z opisu angielskiego podróżnika Williama Coxe’a, który pewnej letniej nocy
w towarzystwie księcia i samego króla zwiedzał ogród Na Książęcem, dowiadujemy
się, jakie wrażenie wywarło na nim Elizeum:
Przybyliśmy do ogrodu około godziny dziesiątej; był to piękny wieczór po najbardziej parnym dniu tego lata. Po krótkim spacerze dookoła posiadłości udaliśmy
się do groty zrobionej w sztucznej skale, gdzie woda ze źródełka kapie po bokach
i z miłym szmerem wpada do basenu. Zaledwie zebraliśmy się w tym rozkosznym
miejscu, kiedy ukazał się król. Powstawszy na jego powitanie i wymieniwszy zwykłe
komplementy, towarzyszyliśmy przez jakiś czas jego królewskiej mości i podczas spaceru dookoła ogrodu, a następnie powróciliśmy do groty, w której ułożyliśmy się na
pokrytym mchem brzegu pochyłości. Właśnie wschodził księżyc, dodając wiele uroków tej scenie. […] Rozmowę podczas której nie wiedziałem co mam podziwiać bardziej: wiedzę czy przystępność króla, przerwał nam książę proponując abyśmy jeszcze
przed podaniem kolacji przeszli się po ogrodzie. Jego królewska mość wskazywał nam
drogę, a całe towarzystwo postępowało za nim. Szliśmy przez długie i kręte chodniki tu
i ówdzie oświetlone lampą rzucającą migotliwe światło, aż w końcu stanęliśmy przed
drewnianymi drzwiami, które nam się wydały wejściem do jakieś szopy, lecz kiedy
drzwi się otwarły, znaleźliśmy się nagle, ku swemu niezmiernemu zdziwieniu, we wspaniałym salonie, oświetlonym niezliczoną ilością lamp. Była to rotunda, to jest okrągła
sklepiona sala z prześliczną kopułą o najdoskonalszych proporcjach; w obwodzie jej
znajdowały się cztery otwarte nisze pomiędzy kolumnami ze sztucznego marmuru,
malowane al fresco, przedstawiające triumfy Bacchusa, Sylene, Amora oraz zwycięstwa
cesarzowej rosyjskiej nad Turkami. W niszach stały wygodne kanapy. Kiedyśmy się
wszyscy unosili nad pięknością i elegancją rotundy, uszy nasze zachwycił nagle koncert
wybornej muzyki, wykonany przez jakąś niewidzialną orkiestrę. Słuchając tych cudownych tonów zastanawialiśmy się, z którego zakątka mogły nas one dochodzić, gdy nagle
spostrzegliśmy na środku salonu stół, nakryty tak wspaniale i tak błyskawicznie, iż
odnieśliśmy wrażenie, że dzieją się jakieś cuda18.
18 Coxe 1963, s. 658–660 (tekst oryg.: Coxe 1784, s. 175‒177); oraz Putkowska 2009b, s. 24‒25.
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Resztki tynku imitującego sztuczne
skały zachowane w dolnym korytarzu
w części wschodniej. Kwiecień 2016;
fot. Andrzej Wolański
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Widok ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego Na Książęcem I.
Fotografia Jana Rysia z ryc. Zygmunta Vogla (1764–1826). Warszawa,
1933, papier fotograficzny, 31,5 × 53 cm © Copyright by Jan Ligier/
Muzeum Narodowe w Warszawie (77008)
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Z kolei Szymon Bogumił Zug informuje
nas, że:
Jeden z podziemnych chodników oświecony dostatecznie przez kilka z góry otworów,
prowadzi po różnych zakrętach do drzwi, które
się otwierają niespodzianie na podziemną salę
należycie światłą, której ściany i kilka kolumn
wspierające cztery wielkie wnęki z siedzeniami
są z fałszywego marmuru i utrzymują banią
pięknie i ozdobnie wyżłobioną z otworem
u góry, oświecającym to podziemie. Ośm
popiersi Cesarzów Rzymskich umieszczone
są na wspornikach koło ściany, a płaskorzeźby
znajdują się nade drzwiami. Przed tą grotą
wyrobioną ze stiuku i dość dobrze naśladującą
naturę, znajduje się obszerna sadzawka z wyspą
[…]19.

Wnętrze Elizeum było otynkowane i bardzo bogato dekorowane, o czym świadczą m.in.
zachowane odciski po dekoracji sztukatorskiej
na kopule oraz ręcznie kute gwoździe, które
służyły do mocowania dekoracji kasetonowych.
Zachowały się również fragmenty dekoracji
malarskiej na górnym korytarzu w postaci
pionowych pasów w kolorystyce ugrowo- i kremowo-szarej oraz czerwonej. Ponadto w dolnym korytarzu, w części północno-wschodniej
ocalały fragmenty tynku imitującego nacieki
skalne, a w murze zachowały się zagadkowe
bruzdy w formie nakładających się liter V i Y, rozszerzające się wachlarzowo ku
górze. W murach korytarzy występują wnęki na lampiony doświetlające wnętrze.
Materiały źródłowe podają, że sala centralna posiadała bogaty wystrój sztukatorski
i malarski. Nisze ujęte były parami kolumn ze sztucznego marmuru, a ich ściany
pokryto freskami, wewnątrz nisz zaś postawiono wygodne sofy. Na ścianach na
wspornikach znajdowały się popiersia cesarzy rzymskich, a nad drzwiami – płaskorzeźby. Coxe w nocie do swojej relacji podał, że kolumny w Elizeum miały
taką samą kompozycję i kolorystkę, jak te z Panteonu na Oxford Street („pillars
are of the same composition and colour with those of the Pantheon in Oxford
Street”)20. Chodzi tu o budowlę wzniesioną w 1772 r. przez Jamesa Wyatta przy
Oxford Street w Londynie jako „Assembly Rooms”, czyli miejsce towarzyskich spotkań klasy wyższej. Wystrój sali centralnej był inspirowany Panteonem w Rzymie.
Posiadała ona kopułę z kasetonami i centralnym otworem doświetlającym oraz
19 Ogrody w Warszawie, s. 5.
20 Coxe 1963, s. 658–660 (tekst oryg.: Coxe 1784, s. 177).

Kopuła z zachowaną dekoracją
sztukatorską w formie kasetonów.
Zdjęcie z 1. ćw. XX w., ze zbiorów
TONZP, IS PAN B0000003226R
146042R, repr. T. Kaźmierski, 1986

Zachowane odciski po dekoracji
sztukatorskiej na kopule. Widoczne
są gwoździe służące do mocowania
sztukaterii oraz resztki polichromii
w kolorze zielonym; ostatnia warstwa
to wtórny tynk cementowy. Kwiecień
2016; fot. Andrzej Wolański
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nisze poprzedzone kolumnami na dwóch kondygnacjach. Niestety, budowla nie
zachowała się do naszych czasów, bo w roku 1792 spłonęła. Wprawdzie została
odbudowana, ale w 1937 r. rozebrano ją21. Można wysunąć wniosek, że skoro dekoracja Panteonu rzymskiego była inspiracją dla londyńskiego, to stanowiła również
wzór dla Elizeum, acz twórczo dostosowany do projektowanej budowli. Wiadomo
przecież, że Zug zachwycał się antycznym Rzymem, co uwidoczniło się w jego pracach po podróży do Italii w latach 1771–1772. Wprawdzie kolumny Elizeum nie
były wykonane z kamienia, ale być może posiadały marmoryzację w odcieniach
nawiązujących do kolumn w rzymskim Panteonie. Taka kolorystka komponowałaby się z zachowanymi w niewielkich fragmentach tynkami barwionymi w masie
na ugrowo, odkrytymi we wnęce wschodniej sali centralnej22. Natomiast trudno
stwierdzić, czy kolumny były w stylu jońskim, czy korynckim, ponieważ w londyńskim Panteonie występowały oba style. Kolumny jońskie zlokalizowane były
na parterze, natomiast korynckie na wyższej kondygnacji. Z kolei inny podróżnik,
Fryderyk Schulz, do zachwytu Coxe’a nad Elizeum podchodził z chłodnym dystansem i sceptycyzmem. Opis budowli i ogrodów książęcych zamieszczony w relacji
z Podróży po Polsce 1778 uważa za nieobiektywny z uwagi na okoliczności, w jakich
przypadło Coxe’owi zwiedzać te tereny. W swoim sprawozdaniu, opublikowanym
pod tytułem Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793,
pisał:
Książe podkomorzy, starszy brat króla, posiada ogród znacznej rozległości, który
podług swej fantazji urządził niezupełnie po francusku ani całkiem na sposób angielski.
[…], a że ziemia była miękka pokopać w niej kazał w różnych kierunkach galerie i chodniki podziemne, które w kilku miejscach z góry oknami są oświecone i przewietrzone,
i formują w części groty sale obszerne i chłodne, mogące liczne towarzystwo w sobie
pomieścić*.
* Coxe wspomina o tym ogrodzie znanej podróży swojej (cz. I, s. 129 i nast.), życzę
zobaczyć, co o nim pisze, ale barwom, jakimi go odmalował, niezupełnie wierzyć. Nie
zawsze się go ogląda przy czerwonym świetle księżyca, w pełnym uroku towarzystwie
miłego króla, przy dźwięku zachwycającej muzyki23.

Jeszcze inny gość księcia Poniatowskiego, Charles de Ligne, tak wspomina
wizytę w Elizeum:
[...] spotkasz tam jeden salon niby przypadkiem ale tak, że tego przypadku uniknąć nie podobna. Tu zapuszczasz się w głąb groty, z której aby wyjść, trzeba trochę
światła, zdaje Ci się, że w głębi widzisz światło idziesz za nim i znajdujesz salę przecudnie ozdobioną, malowaną, umeblowaną przepysznie wszędzie mozaikowe kolumny,
płaskorzeźby…24.
21 Dziś znajduje się tam sklep marki „Mark and Spencer”; zachowała się jedynie nazwa Pantheon.
22 Sprawozdanie 1–2, s. 67.
23 Schulz 1956, s. 204–205.
24 Puget 1998, I, s. 266–267.
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Ernst Ahasverus von Lehndorff, który w 1781 r. miał okazję poznać księcia
Kazimierza i zabawić w jego ogrodach, również był zachwycony jego dziełem:
Zawarłem przyjaźń z eks-podkomorzym, starszym bratem króla, miłym, otwartym
i towarzyskim człowiekiem. Nie robiąc ceregieli odwiedził mnie w moim mieszkaniu
i zaprosił na godzinę dziesiątą do siebie. Tego dnia bawiłem u niego od jedenastej rano
do północy. Przewędrowaliśmy wszystkie ogrody są cudowne. Z niezwykłym trudem
i olbrzymim nakładem kosztów przekształcił on dwa ładne wzgórza w jednym z ogrodów. Są tam skały, podziemne komnaty, groty, świątynie, chaty, wodotryski, stawy, dom
mieszkalny dla dzieci i inne rzeczy. Muszę wyznać, że wszystko to jest jedyne w swoim
rodzaju i że nie da się porównać z niczym, co dotąd widziałem […] Niestety wspaniały
książę ma jedną wadę: nie liczy się z groszem25.

Dawne bogactwo wnętrza Elizeum odsłania nam jeszcze jedna, tym razem
XX-wieczna relacja Wiesława Wernica. Autor tekstu zamieszczonego w „Tygodniku
Demokratycznym” z 1959 r. opisał swoje wrażenia z wizyty w podziemiach należących do księcia Poniatowskiego, która miała miejsce w 1936 r. Wtedy jeszcze nie
wiedział, że zwiedza właśnie Elizeum, dlatego nazywa budowlę piwnicą. „Druga
piwnica – u stóp wzgórza, to wielka, okrągła sala z półkoliście biegnącym dokoła
niej korytarzem. Kilkanaście lat temu można było jeszcze dostrzec na suficie sali
grubo wymalowany złocony szlak. Wilgoć zniszczyła go zupełnie”26.
O ruchomej części wystroju, a dokładnie o ośmiu popiersiach cesarzy rzymskich, prof. Marek Kwiatkowski w wywiadzie opublikowanym w „Stolicy” w 2002 r.
powiedział, że „prawdopodobnie te same popiersia stoją obecnie przed Starą
Pomarańczarnią w Łazienkach Królewskich”27. Jednakże informacja ta nie została
potwierdzona przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, które w oficjalnym stanowisku odnoszą się do tej wiadomości następująco:
Według naszej dokumentacji ewidencyjnej – popiersia cezarów, które obecnie stoją
przed Starą Oranżerią, wykonane były pierwotnie dla ozdoby pieców, ustawionych
w 1793 r. wewnątrz oszklonych obydwu kolumnad, łączących Pałac na Wyspie z pawilonami na lądzie. Po II wojnie światowej, gdy zlikwidowano oszklenia i piece kolumnad,
przeniesiono je do budynku Starej Pomarańczarni, gdzie stały początkowo w Palarni,
później w Ogrodzie Zimowym, a następnie na początku lat 70., ustawione zostały na
wysokich postumentach i ozdobiły taras przed Starą Oranżerią.
Taką informację zamieszcza również w swej książce profesor Marek Kwiatkowski,
pt. Stanisław August król architekt, Warszawa 1983, s. 210, który opisuje, że koncepcja połączenia Pałacu na Wyspie powstała ok. 1785 r. W 1791 r. rozpoczęto realizację,
a stworzone wewnętrzne „gabinety-korytarze” ozdobiono czterema piecami w kształcie postumentów z ustawionymi na nich kamiennymi popiersiami, wykonanymi przez
Pincka.
Wprawdzie Zug wspomina, że Elizeum zdobiło osiem popiersi cezarów, nie ma
choćby wzmianki o tym, z jakiego materiału były wykonane, więc to chyba za mało
informacji, by wiązać popiersia sprzed Starej Oranżerii z tymi z Elizeum. Zwraca uwagę
25 Lehndorff 1963, s. 27–28.
26 Wernic 1959. O tym, że w salonie występowały złocenia, pisze jeszcze Puget 1998, I, s. 268.
27 Tomczak 2002, s. 18–19.
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również kwestia daty powstania samych rzeźb (1790–1793) i daty powstania Elizeum
(1776–177828). Także opis Zuga (z roku 1784) byłby wcześniejszy od daty powstania
łazienkowskich rzeźb, również William Coxe swoje podróże opublikował przed ich
powstaniem (1784). Rzeźby ukazujące popiersia cezarów są wykonane z piaskowca
według wzorów antycznych przez Franciszka Pincka (1733–1798) i powstały w latach
1790–179329.

Polichromie
Zgodnie z tym, co pisze Coxe, nisze Elizeum były pokryte malowidłami w technice
al fresco o następującej tematyce: Triumf Dionizosa, Sylena i Amora oraz Zwycięstwo
Katarzyny II nad Turkami. Niestety, poza tym opisem nie wiemy nic więcej. Na
chwilę obecną nie jest możliwa rekonstrukcja malowideł z uwagi na brak jakiejkolwiek ikonografii, na podstawie której możliwe byłoby odtworzenie stylu czy
kolorystyki malowideł zrealizowanych w Elizeum. Natomiast należy zauważyć, że
tematyka malarska świetnie wpisywała się w charakter obiektu. Przedstawienie
greckiego boga wina i ucztowania Dionizosa wraz z jego najbliższym kompanem
Sylenem, wiecznie upojonym winem, a do tego triumf Amora sugerowały, jaki jest
cel podziemnego salonu30. Przeznaczenie Elizeum na miejsce zabawy i ucztowania
wiązało się z rozrywkowym trybem życiem księcia Kazimierza, który po niepowodzeniach w polityce, wycofał się z aktywnego życia publicznego i zajął się projektowaniem swoich ogrodów oraz rozkoszami życia. Natomiast przedstawienie Triumfu
Katarzyny II ma związek z uległością Poniatowskich w tym czasie wobec carycy;
było formą przypodobania się imperatorowej. Choć nie można odnieść się do walorów estetycznych wyżej wymienionych fresków, to można pokusić się o próbę przypisania ich autorstwa. Do tej pory ten temat nie był poruszany w literaturze, nie ma
też źródeł, które określałyby jednoznacznie autora fresków z Elizeum. Wiemy ze
źródeł natomiast, kto wykonywał dekorację malarską w pierwszej siedzibie księcia
Poniatowskiego na Solcu. Według Johanna Bernoullego jeden z salonów „mający
kształt rotundy, do której światło wpada z góry, ozdobiony jest obrazami przedstawiającymi fragmenty trzech bitew Aleksandra, według Le Bruna, malowanymi
przez brata zamieszkałego w Rzymie Smuglewicza”31. Autorem fresków byłby więc
Antoni Smuglewicz, starszy brat zamieszkałego w Rzymie Franciszka Smuglewicza,
który od roku 1763 do 1785 przebywał w Rzymie32.

28 Kwiatkowski 1971, s. 277.
29 Na podstawie informacji od Pani Anety Czarneckiej z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, e-mail z dn. 4 marca 2016 r.
30 Amor przedstawiany w towarzystwie Dionizosa symbolizował również zdolność odradzania
się życia na ziemi.
31 Bernoulli 1963, s. 434. Z pałacu na Solcu zachowały się malowidła na blasze miedzianej
w Muzeum w Wilnie. Za informację dziękuję Panu Zbigniewowi Michalczykowi.
32 Tak w: Album biograficzne. Natomiast Zbigniew Michalczyk (Michalczyk 2010, s. 190) podaje
również, że Franciszek od roku 1766 był stypendystą Stanisława Augusta.
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Na tej podstawie możemy wnioskować, że Franciszek, obecnie najbardziej
znany z rodziny malarzy, raczej nie mógł wykonywać dekoracji w Elizeum, gdyż
w tym czasie mieszkał poza granicami kraju. Natomiast mógł to zrobić właśnie
Antoni Smuglewicz (1740–1810). „Był takoż artysta zleconym, mającym wziętość
jako malarz dekoracji teatralnych, figur i ozdób pokojowych al-fresco. Malował
on dekoracye do wszystkich niemal ówczesnych teatrów krajowych, które wielce
były cenione i odznaczały się zwłaszcza w architekturze”33. Od 1793 r. współpracował z Wojciechem Bogusławskim i malował dekoracje dla teatru warszawskiego.
Jednakże wydaje się mało prawdopodobne, aby freski w książęcym pałacu na Solcu,
a potem w Elizeum wykonywał sam Antoni, wówczas dopiero początkujący malarz.
Być może zatem zlecenie przyjął jego ojciec Łukasz Smuglewicz (1709–1780),
obecnie artysta zapomniany, natomiast w XVIII w. ceniony malarz, o czym świadczy współpraca ze Stanisławem Augustem w latach 1766–1769 przy wystroju sal
i pokojów Zamku Warszawskiego i Zamku Ujazdowskiego34. Niewykluczone, że
ojciec z synem wspólnie wykonywali dekorację malarską posiadłości książęcych.

Trójbarwna polichromia w formie
pionowych pasów, zachowana we
fragmentach na górnym korytarzu.
Kwiecień 2016; fot. Aneta Bojanowska

33 Smuglewicz 1851, s. 194; o Antonim Smuglewiczu pisze jeszcze Barbara Król-Kaczorowska:
Król-Kaczorowska 1956.
34 Michalczyk 2010.
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Szczególnie przy Elizeum ich współpraca wydaje się
prawdopodobna, gdyż w momencie budowy Elizeum,
tj. ok. 1777 r., Łukasz Smuglewicz był już w dość
zaawansowanym wieku. Przypisanie elizejskich fresków
Antoniemu i Łukaszowi Smuglewiczowi jest jedynie
hipotezą – prawdopodobną, jednakże niepotwierdzoną w źródłach.

Elisée suterrain devoué ou
aux jolieés femmes…
Elizeum było przeznaczone „dla przyjaciół i pięknych
Pań”, jak informował dopisek architekta na pierwszym
projekcie budowli, miejscem spotkań towarzyskich
przyjaciół księcia, połączonych z ucztowaniem. Sala
centralna Elizeum stanowiła pomieszczenie reprezentacyjne, salon przeznaczony dla gości. Było to najbardziej
dekoracyjne miejsce. Korytarz dolny był ciągiem komunikacyjnym. Zachodnia część, przeznaczona dla służby,
pełniła funkcję kredensu. Poprzez klatkę schodową sala
łączyła się podziemnym korytarzem z kuchnią. Górny
korytarz, który obiegał salę jedynie od zachodu, był
przeznaczony dla muzyków. Prawdopodobnie korytarz
otwierał się widokowo na salę centralną półkolistymi
otworami.
Do Elizeum wchodziło się przez grotę, a następnie
wschodnim, krętym korytarzem, poprzez północne
wejście wchodziło się do salonu. Korytarz ten kształtem oraz wystrojem miał
przypominać wnętrze ciemnej skalnej jaskini, gdzieniegdzie oświetlonej lampami
ustawionymi w niszach wyrobionych w murze. W dzień również doświetlony był
przez okrągłe otwory w sklepieniu. Towarzystwo prowadzone tym podziemnym
przejściem stawało przed drewnianymi drzwiami jak do jakiejś lichej chatki, a po
ich otwarciu oczom gości ukazywała się wspaniała sala35.
Zug zestawił ze sobą formy naturalne, mroczne, czyli przejście korytarzem
ukształtowanym na wzór naturalnej jaskini, z harmonią i bogactwem sali centralnej.
Wszystko po to, aby spotęgować zaskoczenie i zachwyt. Zug chciał przede wszystkim wywołać wrażenie zaskoczenia. Był to celowy zabieg architekta, który wykorzystał teatralność baroku, tworząc scenerię naturalnej groty i skalnego przejścia
zestawione z klasycystycznym ładem, co z pewnością zadziwiało odwiedzających.
Jak wynika z relacji Coxe’a, efekt został osiągnięty.

35 „Stolica” 14 (276), 05 IV 1953, s. 12.
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Korytarz dolny, część wschodnia.
Korytarz ten kształtem oraz wystrojem
miał przypominać wnętrze korytarza
wykutego w skale. Kwiecień 2010;
fot. Aneta Bojanowska
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Nazwa
Nazwę Elizeum wprowadził jako pierwszy Szymon Bogumił Zug. Na dokumentacji projektowej widnieje napis: „Idée d’un Elisée”36, „Plan de la Grotte et Eliseé”37.
Trudno powiedzieć, czy była inwencją architekta, czy zleceniodawcy. W późniejszych zapiskach podróżników zwiedzających ogrody księcia Kazimierza38 – co
ciekawe, nawet w opisie ogrodów z 1784 r. Zuga39 – nie pojawia się nazwa Elisée.
Ponownie użyto ją dopiero w XX w., początkowo w postaci pisanej przez s – jako
Eliseum, aż ostatecznie przyjęło postać Elizeum, funkcjonując jako nazwa własna
obiektu. Być może została zaczerpnięta z mitologii greckiej, stanowiąc nawiązanie
do Elizjum, Pól Elizejskich, części mitologicznego świata znajdującej się pod ziemią.
Dusza zmarłego, zanim trafiła na Pola Elizejskie, stawała przed trybunałem sędziów,
a następnie szła w jedno z trzech miejsc wiecznego spoczynku40. Sprawiedliwi kierowali się na prawo do Lete – rzeki zapomnienia w podziemnym państwie Hadesie.
Napiwszy się z niej wody, zapominali o ziemskim życiu. Dalej czekały już na nich
Pola Elizejskie – kraj wiecznego spokoju i szczęśliwości, gdzie dusze wolne od
wszelkich cierpień i pragnień, przechadzają się po bladych łąkach przy dźwiękach
muzyki niewidzialnych lir. „W tej rozkosznej krainie życie upływa na biesiadach,
przechadzkach i zabawach”41. Budowla księcia Kazimierza niczym mitologiczna
kraina miała być miejscem spotkania ludzi dobrych, którym towarzyszyła muzyka
„niewidzialnej orkiestry”42.
Inną genezę nazwy podaje Maria Sołtys:
Elizeum jako nazwa własna powinno być raczej łączone z Eleusis – podateńską
osadą, w której w czasach starożytnych odbywały się misteria (Eleuzynie) na cześć
bogini ziemi i urodzaju Demeter związane z cyklem narodzin i śmierci natury, wyrażonym w micie o Persefonie, córce Demeter, zaślubionej bogowi świata zmarłych
Hadesowi. Mityczne Pola elizejskie, po których „dusze cnotliwe błądzą w niewiedzy”,
jako inspiracja podziemnej sali nie odpowiada ideowo koncepcji parku sentymentalnego z epoki stanisławowskiej. Najszerszy opis idei pochodzi z manuskryptu Augusta
Fryderyka Moszczyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim, ofiarowanego królowi
w 1774 r.; niezachowane ilustracje do tej pracy wykonał Szymon B. Zug43.

36 Zob. Katalog nr 5.
37 Zob. Katalog nr 7.
38 De Ligne 1781, s. 114; Coxe 1963, s. 658–660 (tekst oryg.: Coxe 1784, s. 175, 178); Schulz 1956,
s. 204–205 (wyd. oryg. anonimowo: Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau, t. 1–4,
Berlin 1795–1796).
39 Ogrody w Warszawie, s. 5–6.
40 Kubiak 1997, s. 206–208.
41 Parandowski 1992, s. 149–150.
42 Coxe 1963, s. 660 (tekst oryg.: Coxe 1784, s. 177).
43 Sołtys 2008, s. 9.
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II. Struktura obiektu i ekspertyzy konserwatorskie44
Stan aktualny
Elizeum pozbawione jest wystroju. Oryginalne tynki uległy prawie całkowitemu
zniszczeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu oraz silnego zawilgocenia. Zachowały się jedynie fragmenty dawnego wystroju. W korytarzu dolnym
występuje tynk imitujący nacieki skalne oraz resztki dekoracji malarskiej w kolorze umbry palonej. W korytarzu górnym – malarska dekoracja pasowa. Natomiast
w sali, na łukach nisz, zachowała się zaprawa
podbarwiona ugrem. W sali centralnej wciąż
widoczne są odciski po dekoracji sztukatorskiej na kopule oraz fragmenty dekoracji
malarskiej w tonacji zieleni, a także ręcznie
kute gwoździe, które służyły do mocowania
dekoracji kasetonowych. Należy wspomnieć,
że na archiwalnych zdjęciach z pierwszej
ćwierci XX w. uwieczniono jeszcze zachowane gipsowe kasetony z rozetami w środku.
W wielu miejscach widoczne są wtórne
naprawy, rozkucia i obrzutki z zaprawy cementowo-wapiennej. Nie zachowały się również
ani kolumny flankujące nisze, ani posadzka.

Opis techniczny obiektu
Sala Główna ma wysokość 878 cm w kluczu
kopuły, jej średnica w przekroju A–A (wschód-zachód) 763 cm, natomiast w przekroju B–B
(północ-południe) 759 cm. Ściany mają wysokość 584–588 cm, otwory wejściowe – 314,
309, 305 cm, głębokość półkolistych wnęk
wynosi średnio 175–186 cm, a ich wysokość
waha się od 537 do 552 cm. Korytarze w części
zachodniej (regularne) mają wysokość średnio 360 cm i szerokość ok. 120–160 cm, w części wschodniej (nieregularne) wysokość waha
się od 282 do 423 cm, a szerokość od 95 do
44 Większość informacji technicznych dotyczących konstrukcyjnych murów i pozostałych elementów oraz obmiarów pochodzi z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Bogusława
Korneckiego z zespołem z firmy Talent Antica, za: Sprawozdanie 1–2, Sprawozdanie 3. Składamy podziękowania Panu Bogusławowi za współpracę i konsultacje; ponadto prowadziliśmy nadzór nad tymi badaniami. Jeżeli wykraczamy poza fakty zawarte w Sprawozdaniu
1–2 i 3 lub opieramy się na informacjach znanych nam z autopsji, dokumentujemy to przypisami.
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Koncepcja rekonstrukcji sali
centralnej. Siuder, Kamiński 1987b
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Przekroje Elizeum.
Inwentaryzacja
Dephos Sp. z o.o.,
grudzień 2007
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Korytarz dolny, część wschodnia.
Po prawej widok na pierwotne
wejście, które było połączone z grotą
podziemnym korytarzem, na ścianie
widoczne są tajemnicze bruzdy
w murze oraz głazy narzutowe.
Kwiecień 2016; fot. Andrzej Wolański

182 cm45. Budowla wykonana jest z cegły łączonej na zaprawę wapienną. Wymiary
cegły są zróżnicowane i w przybliżeniu wynoszą 28 × 14 × 7 cm (±2 cm).
Fundamenty ścian są posadowione na głębokości od 40 do 90 cm poniżej nieutwardzonego gruntu wnętrza. Najpłycej osadzone są w części południowo-wschodniej, bo na głębokości 40 cm. W poziomie posadowienia zalega grunt gliniasty.
Sporadycznie w konstrukcji zastosowano kamień: granitowe głazy (w dolnym
korytarzu w przyziemiu we wschodniej części) i piaskowiec (pierścień pod latarnię).
Grubość ścian pomiędzy salą główną a korytarzami wynosi średnio 78–90 cm, natomiast grubość ścian zewnętrznych nie jest znana. Ściany wewnętrzne są dwupłaszczyznowe w obszarze nisz, o czym świadczy otwór w niszy południowo-wschodniej.
Sala centralna sklepiona jest kopułą. W murach widoczne są liczne wtórne przemurowania i naprawy, nie tylko w obrębie ścian, ale również kopuły czy otworów wentylacyjnych. W dolnym korytarzu, w części północnej, występują liczne otwory po
drewnianych mocowaniach stolarki drzwiowej, w niektórych otworach są jeszcze
fragmenty drewna i stalowe skorodowane kotwy. W murach Elizeum zachowały się
liczne fragmenty drewnianych i metalowych mocowań balustrad, haków, drzwi itp.
Sala centralna jest przykryta kopułą, natomiast korytarze dolny i górny oraz klatka
schodowa posiadają sklepienie kolebkowe. Konstrukcja budowli jest stabilna, nie
zauważono na powierzchni ścian, sklepień, łęków i nadproży głębokich pęknięć ani
zarysowań mogących świadczyć o uszkodzeniach powstałych na skutek naruszenia
równowagi lub przekroczenia stanu granicznego nośności. Natomiast niemal całkowitemu zniszczeniu uległy tynki i uszkodzona została wierzchnia warstwa murów
ceglanych; szczególnie w dolnej części widoczne są liczne ubytki i defekty ścian46.
45 Inwentaryzacja wykonana przez Dephos Sp. z o.o., Kraków 2007, w archiwum BSKZ.
46 Koral 2007, s. 9–11.
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Inwentaryzacja47
W budowli o nieregularnym kształcie oraz nieregularnych powierzchniach ścian
bardzo wiele trudności sprawia wykonanie dokładnej inwentaryzacji. Pierwsze
pomiary wykonywane w XX w. (Marconi 191148, Tomicki 195349, Siuder 198750)
są nieco schematyczne i upraszczają nieregularność korytarzy czy ich wysokość,
dopiero rozwój nowoczesnych technologii umożliwił precyzyjną i dokładną inwentaryzację obiektu. W 2009 r. wykonano skanowanie laserowe. Bezdotykowy pomiar
odległości za pomocą promienia laserowego połączony z precyzyjnym pomiarem
kątów pozwolił na zinwentaryzowanie Elizeum z kilkumilimetrową dokładnością.
Wykonanie tak dokładnej inwentaryzacji wnętrz umożliwia nawet weryfikację
ubytków w murze i cegle, co stanowi doskonały materiał wyjściowy do badań deformacji obiektu. Ponadto zebrane przez skaner laserowy dane pozwoliły nie tylko na
szczegółową inwentaryzację, lecz również na wykonanie ortoplanu sklepienia oraz
animację 3D z prezentacją wnętrz Elizeum.

Latarnia
Wnętrze było doświetlone oculusem, który był przykryty latarnią (niezachowaną)
posadowioną na pierścieniu z piaskowca, co jest zgodne z projektem Zuga51 i zostało
utrwalone na akwareli Vogla52. Ponadto wykonane odkrywki nad szczytem kopuły,

47 Inwentaryzacja 2007.
48 Odrys (pomiar wnętrza) Władysława Marconiego z 1909 r., nr inw. MNW Rys.Pol. 3199.
49 Tomicka 1953, s. 235.
50 Siuder, Kamiński 1987a.
51 Zob. Katalog nr 8.
52 Zob. Katalog nr 16.
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Szymon Bogumił Zug, Projekt
latarni na Elizeum w ogrodzie księcia
Kazimierza Poniatowskiego. Gabinet
Rycin BUW Inw. G.R. 268 (Jeż. 128)
Odsłonięty fragment kamiennego
pierścienia, który stanowił fundament
pod latarnię. Grudzień 2009;
fot. Andrzej Wolański
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Kopuła sali centralnej Elizeum.
Widok na przemurowanie oculusa
doświetlającego wnętrze, pierwotna
średnica oculusa wynosiła około 3 m,
aktualnie średnica otworu wynosi
59 cm. Kwiecień 2016; fot. Aneta
Bojanowska

od wschodu, na granicy betonowej płyty nad kopułą odsłoniły fragment kamiennego pierścienia, który stanowił fundament pod latarnię, o przekroju: 36–37 (szer.)
× 19 cm (wys.). Składa się on z elementów o średniej długości 114–120 cm. Elementy
były mocowane na stalowe klamry o długości 18 cm. Na powierzchni cokołu zachowały się ślady posadowienia ośmiobocznej latarni. Widoczne są również gniazda
po mocowaniu konstrukcji latarni, wykute w pierścieniu w regularnych odstępach.
W obrębie odkrywki gniazda miały wymiary: 5 × 10 i głębokość 8 cm oraz 7 × 10
i głębokość 9 cm. Kamienne elementy wykonane zostały z dużą dokładnością, bardzo dobrze spasowano krawędzie styku, bryła i powierzchnie były bardzo starannie opracowane, do dziś mają jednorodną żłobkowaną fakturę. Pierścień (krawędź
zewnętrzna) znajduje się w odległości 189 cm od środka kopuły i ok. 100 cm poniżej obecnego otworu w kopule. Piaskowcowy pierścień spoczywa na ceglanej podmurówce. Podmurówka ma ok. 28 cm wysokości, licząc od poziomu zewnętrznej
ściany kopuły, i wystaje spod kamiennego pierścienia (od strony zewnętrznej) na
19 cm. Całkowita szerokość ceglanej konstrukcji pod piaskowcem to ok. 72 cm.
Cegły ułożone w licu muru główkami spełniają tu funkcję łączników i dobrze wiążą
obustronne licowanie kopuły – zwiększają wytrzymałość i nośność kopuły.

Kopuła
Sala centralna Elizeum jest sklepiona kopułą o rozpiętości 763 cm. Konstrukcja
poszycia kopuły jest dwuwarstwowa z pustką powietrzną pomiędzy murowanymi
powłokami. Zewnętrzna czasza kopuły powtarza kształt wewnętrznej. Czasze
oddzielone są ceglanymi żebrami. Mur wykonany jest na zaprawie wapiennej, jedynie w części północno-wschodniej, gdzie kopuła była uszkodzona (najprawdopodobniej w okresie II wojny światowej), w latach osiemdziesiątych XX w. dokonano
naprawy z użyciem zaprawy cementowej. Obie warstwy czaszy wymurowane są na
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szerokość jednej cegły (główki), tj. ok. 15 cm.
Przestrzeń pomiędzy powłokami wynosi ok.
18–19 cm (szerokość cegły z dodatkiem zaprawy).
W szczycie kopuły znajduje się otwór o średnicy
59 cm. Pierwotnie oculus doświetlający wnętrze
miał średnicę około 3 m, co dziś widać na podstawie wątku ceglanego sklepienia. Wtórne uzupełnienie wewnątrz otworu kopuły ma grubość
40 cm, bez pustki powietrznej, grubość kopuły
poniżej przemurowania wynosi 60 cm53.

Wnęki na sztuczne światło
W ścianach korytarza obiegającego rotundę od
wschodu wykonano osiem prostokątnych wnęk
na oświetlenie, przykrytych ostrołukowym
daszkiem wykonanym z cegieł ceramicznych
o wymiarach: 28,5 × 28,5 × 6–7 cm, oraz jedną
wnękę w klatce schodowej. Otwory te umieszczano na wysokości między 120 a 160 cm od
poziomu posadzki. Średnie wymiary wnęk to:
wysokość – 60–74 cm, szerokość – 33 cm, głębokość wnęki – 33 cm. Wokół nich widać wykucia
w murze, rozchodzące się promieniście w dwóch
lub w jednym kierunku w formie jednej litery
Y lub dwóch liter nakładających się na siebie:
mniejszą V na większą Y. Poziom górnych szeryfów jest ten sam, kierunek liter zgodny z naturalnym kształtem lub w lustrzanym odbiciu.

Kominek(?)
Dyskusyjna jest teoria zakładająca istnienie kominka w centralnej sali w ryzalicie
zachodnim Elizeum54. W swoich projektach Zug przewidział w tym miejscu kominek, również kształt zagłębienia może skłaniać do takiego wniosku. Nie mamy jednak przekazów, które potwierdzają istnienie kominka, a przede wszystkim brak jest
kanału dymnego i komina. Od strony korytarza istnieje wprawdzie kanał, ale pierwotnie brak było przebicia pomiędzy salą główną a korytarzem. Widoczny w środkowej części otwór nie jest pierwotny – został przebity po 1953 r.55, zatem nie było
żadnego kanału, który mógłby sprawować funkcję kanału dymowego. Również
Kornecki podaje w wątpliwość istnienie kominka ze względu na prawidła sztuki
53 Koral 2007, s. 7.
54 Tomicka 1953, s. 233–236; Bojanowska, Wolański 2009, s. 43.
55 Tomicka 1953, s. 233–236 (tu widnieje zdjęcie bez przebicia z otynkowanym murem).
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Wnętrze sali centralnej, widok na
część zachodnią. Kwiecień 2016;
fot. Andrzej Wolański
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budowania kominków i zasady wymiany cieplnej56. Z projektów Zuga wynika, że
Elizeum miało być ogrzewane piecem ulokowanym we wschodnim ryzalicie, jednak brak jest reliktów potwierdzających jego wykonanie, tym bardziej że ostatecznie na osi tego ryzalitu wykonano wyjście z Elizeum. Zatem kwestia ewentualnego
ogrzewania Elizeum nadal pozostaje otwarta.

Posadzka
Brak jest jakichkolwiek projektów czy choćby przekazów dotyczących posadzki,
nie zachowały się również żadne relikty pierwotnej podłogi. W trakcie badań dokonano odkrywek i sondażowych badań archeologicznych, które nie dały odpowiedzi
na pytanie, jak mogła wyglądać pierwotna posadzka. Obecnie sala centralna jest
wybrukowana otoczakami (w większości są to granitowe polodowcowe otoczaki,
pozyskane najprawdopodobniej z okolicznych pól czy piasku wiślanego). Mało
prawdopodobne jest, aby bogato dekorowane wnętrza podziemnej komnaty były
wybrukowane. W czasie prac ziemnych pod brukiem odnaleziono szczątki ceramicznej damskiej fajki z XVIII w. Natomiast na powierzchni bruku, w warstwie
ziemi na korytarzu dolnym od strony zachodniej znaleziono dwie kopiejki rosyjskie
z 1861 r. oraz jedną z 1909 r., a także grosz polski z 1810 r. Wynika z tego, że podłoże
mogło zostać wybrukowane już w roku 1810, co mogło być
konsekwencją zmiany funkcji Elizeum z pawilonu rekreacyjnego na magazyn. Ponadto badania posadzki odsłoniły
pas podmurówki o szerokość średnio 70 cm, murowany
z cegły na zaprawie wapiennej. Grubość podmurówki jest
zróżnicowana, ale ogólnie można przyjąć, że waha się od 11
do 29 cm. Pas podmurówki układa się po okręgu i biegnie
pomiędzy krawędziami filarów nisz – zapewne pełnił funkcję nośną. Krańce ceglanego kręgu wyznaczają pierwotne
krawędzie nisz. Wewnątrz nisz, tuż przy filarach, na planach
Zuga zaznaczone były miejsca występowania kolumn. Ślady
zaprawy w tych miejscach sugerują możliwe posadowienie
kolumn. Nieco poniżej poziomu pasa kolistej podmurówki
(ok. 5 cm), od strony południowego ryzalitu, odsłonięto
inną konstrukcję, murowaną z ceramiki, o średniej szerokości 46 cm. Wyglądem przypomina chodnik, ale prawdopodobnie pierwotnie miała za zadanie wzmacniać lub
osłaniać jakąś instalację podposadzkową. Składa się z płyt
ceramicznych o wymiarach 30 × 30 cm, po bokach ma
domurowane cegły układane pionowo na sztorc. Powyżej
poziomu ceglanych konstrukcji w obrębie posadzki występuje gruba warstwa spalenizny, nad nią warstwa piasku,

56 Sprawozdanie 1–2, s. 82.

Fragment damskiej porcelanowej fajki
znaleziony pod warstwą brukowanej
posadzki w sali centralnej, styczeń
2010, fot. Bogusław Kornecki

Odkryta w trakcie badań archeologicznych
konstrukcja ceglana w sali centralnej.
Styczeń 2010; fot. Bogusław Kornecki
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a powyżej bruk z otoczaków57. Biorąc pod uwagę, że chodnik ten rozdzielał salę główną Elizeum mniej więcej na pół,
zachowując odrębne wejścia do wydzielonych części, nie jest
wykluczone, że była to podstawa pod ruchomą ścianę czy też
ruchomy wystrój Elizeum. Interpretacja jest utrudniona ze
względu na brak oryginalnych reliktów posadzki.

Izolacja
Technologia wykonania XVIII-wiecznej izolacji zasługuje
na szczególną uwagę. Obiekt w całości pokryty jest ziemią,
posiadał naturalną izolację przeciwwodną wykonaną na
bazie gliny i iłów. W trakcie odkrywek ujawniono w wielu
miejscach ślady oryginalnej izolacji przeciwwilgociowej.
Jednakże penetracja korzeni spowodowała, że aktualnie spełnia ona swą funkcję w sposób bardzo ograniczony. Dużym
wyzwaniem konserwatorskim i inżynieryjnym jest wykonanie prawidłowej izolacji przeciwwilgotnościowej; pierwotne
rozwiązanie najprawdopodobniej sprawdzało się dopóki
korzenie nie przedarły się przez warstwę gliny, umożliwiając
przenikanie wody do wnętrza budowli. Obecnie proponowane rozwiązania skupiają się na współczesnych technologiach izolacyjnych, jednakże mając na uwadze wyjątkowy charakter obiektu, należy rozważyć możliwość
wykonania nowej izolacji w technologii historycznej, tj. na bazie iłów i gliny. Glina,
tak jak inne porowate materiały budowlane, ma właściwości sorpcji wilgoci z powietrza oraz jej oddawania, dzięki czemu może wpływać na regulowanie wilgotności
względnej wewnątrz budynków58. Ponadto glina jako materiał naturalny doskonale
wpisuje się w nurt budownictwa historycznego i zarazem nowoczesnego – ekologicznego. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania byłoby nowatorskim powrotem
do historycznych rozwiązań, co dodatkowo przyczyniłoby się do promocji obiektu
nawet poza granicami kraju. Rozstrzygniecie metody izolacji wymaga jednak pogłębionej analizy technicznej, znalezienia podobnych funkcjonujących rozwiązań oraz
inwestora, dla którego tego rodzaju izolacja jest wyzwaniem konserwatorskim,
a nie problemem.
59

Badania wypraw tynkarskich i powłok malarskich

Tynki i powłoki budowli zachowały się zaledwie w kilku miejscach, największy
fragment trójbarwnej polichromii przetrwał w górnym korytarzu, jego kolorystykę
określono w następujący sposób:
57 W. Pela, „Badania archeologiczne” w: Sprawozdanie 1–2 (strony nienumerowane).
58 Kamieniarz 2014, s. 18–23.
59 Badania wykonała dr Maria Gabriela Rogóż, całość badań została przedstawiona w: Sprawozdanie 3, s. 55–70.
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Korytarz dolny, część zachodnia
pełniąca funkcję kredensu. Kwiecień
2010; fot. Aneta Bojanowska
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umbra o odcieniu czerwonym, otrzymana po wypaleniu soli żelazowych.
Przybliżony kolor RAL – 3011.
• czerń żelazowa zmieszana z wapnem. Przybliżony kolor RAL – 7047.
• palony ugier. Przybliżony kolor RAL – 102160.
Ponadto analizie poddano próbki tynku znajdujące się na kopule. Na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych, mikrochemicznych, spektroskopii
w podczerwieni oraz analizy składu zapraw próbek pobranych z malowideł ściennych Elizeum w Warszawie stwierdzono występowanie następujących pigmentów:
• bieli – wapiennej,
• żółcieni – ochry żółtej,
• czerwieni – ochry czerwonej,
• zieleni – ziemi zielonej,
• brązu – umbry i umbry palonej oraz
• czerni – roślinnej i węglowej.
Spoiwem badanej warstwy malarskiej jest spoiwo wapienne ze śladami spoiwa
białkowego. Na podstawie przeprowadzonych badań chemiczno-technologicznych
składu otrzymanych próbek zapraw można stwierdzić, że są to zaprawy wapienno-piaskowe zawierające przede wszystkim spoiwo typu porowego i porowo-kontaktowego. Relacje spoiwa do wypełniacza w badanych próbkach zapraw kształtują się
na poziomie 1:2,7 do 1:3,0. Głównym składnikiem wypełniacza jest kruszywo naturalne w postaci piasku psamitowego (średniookruchowego, o przeciętnej średnicy
ziaren od 0,1 do 2 mm), psefitowego (grubookruchowego, o przeciętnej średnicy
ziaren powyżej 2 mm) oraz aleurytowego (drobnooktuchowego, o przeciętnej średnicy poniżej 0,1 mm). W składzie mineralnym kruszywa dominują ziarna kwarcu
i krzemianów (przezroczyste, ugrowe, pomarańczowe), ziarna skaleni (ugrowe,
czerwone, brązowe), łupki krzemionkowe, substancje ilaste i żwirki (ugrowe, szare,
brązowe) oraz wtrącenia węgla lub popiołu
(drobnoziarniste czarne). Ponadto zaobserwowano w strukturze badanych zapraw obecność
wtrąceń szaro-czarnych oraz perłowych różnej
wielkości biotytów (minerał skałotwórczy,
czyli krzemian potasowo-żelazowo-magnezowy, zwanym też łyszczkiem lub miką) oraz
białych nierozpuszczonych grudek wapna.
Granulacja tych ziaren jest różna i wymienione składniki występują w badanych zaprawach w różnych proporcjach ilościowych
oraz różnych kompozycjach kolorystycznych.
Wyniki badań i analiza historyczna Elizeum
wskazują, że zarówno tynki, jak i powłoki
malarskie pochodzą z okresu powstania
•

Polichromia, fragmenty zachowane
na górnym korytarzu. Kwiecień 2016;
fot. Andrzej Wolański

60 Kulas 2008, s. 16.
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budowli. Fragmenty tynków na bazie cementu są późniejszymi przemurowaniami,
które stanowiły warstwę klejącą lub miały na celu poprawę stabilności i nośności
muru ceglanego. Na zdjęciach przedwojennych widnieje Elizeum nieotynkowane,
natomiast w 1953 r. na murach Elizeum widać tynk61, zapewne cementowy, kolejne
zdjęcia z lat siedemdziesiątych XX w. ukazują bardzo duże obszary murów pozbawione tynków. Jest to naturalną konsekwencją błędu, jakim było nałożenie tynków
cementowych na mur ceglano-wapienny.
62

Ekspertyza wilgotnościowa i mykologiczna

W grudniu 2007 r. opracowana została ekspertyza o stanie zawilgocenia i zgrzybienia. Według niej w sali głównej na powierzchni ziemi widoczne były punktowe
wyżłobienia powstałe w czasie spadków kropli wody z czaszy kopuły, ponadto
niektóre partie murów, szczególnie górne, były przerośnięte korzonkami drzew
wyrosłych w gruncie nad Elizeum. Korzenie te na sklepieniu i murze zewnętrznym korytarza schodów oraz na murze zewnętrznym rotundy w strefie wejścia ze
schodów do przyległego korytarza na piętrze były porośnięte białą grzybnią. Z tych
miejsc pobrano próbki do badań mykologicznych, ogółem dziesięć z różnych miejsc.
Wykonana ekspertyza wykazała, że na powierzchni zawilgoconych konstrukcji
murowych powstały delikatne ciemne przebarwienia ze śladami mało aktywnych
mikroorganizmów. Zgodnie z ekspertyzą stan zapleśnienia budowli mimo poważnego zawilgocenia jest stosunkowo niewielki, istniejące na powierzchni grzyby pleśniowe nie są znaczącym czynnikiem biotycznym w korozji mikrobiologicznej i nie
stanowiły (w czasie wykonania ekspertyzy) poważanego zagrożenia dla konstrukcji.
Według przedstawionych wyników stopień zawilgocenia konstrukcji murowych
Elizeum był ogólnie bardzo wysoki i średnio wynosił od 14,2 do 17,8% wilgotności
masowej, a zatem był zbliżony do pełnego nasycenia cegieł (18–20%). Jest to powodowane przede wszystkim ciągłym procesem nasiąkania wodami opadowymi i infiltracyjnymi z gruntu skarpy. Wyniki wilgotności powietrza wnętrz Elizeum były
bardzo wysokie i wynosiły: na parterze 93,3–97,5%, natomiast na piętrze sięgają
nawet 99%, a zatem są bliskie wielkości maksymalnej. Ponadto obiekt znajduje się
w stanie niemal ciągłej kondensacji pary wodnej, już nieznaczny spadek temperatury murów i sklepień powoduje kondensację pary wodnej na ich powierzchniach.

Ekspertyza dotycząca warunków wodno-gruntowych63
W listopadzie 2007 r. przeprowadzone zostały badania dotyczące warunków wodno-gruntowych i ich stabilności w otoczeniu zabytkowego obiektu.
Przeprowadzono trzy odwierty badawcze gruntu do głębokości 10,0 m. Na ich
podstawie wykonane zostały przekroje geotechniczne. Analizy wykazały, że omawiany obiekt jest posadowiony w gruntach pasa skarpy warszawskiej, zbudowanej
61 Tomicka 1953, s. 233–236.
62 Konarski 2007.
63 Malinowski 2007.

88

elizeum dla przyjaciół i pięknych pań

głównie z gruntów spoistych, przede wszystkim glin piaszczystych zwałowych
w stanie zwartym i półzwartym, z lokalnymi przewarstwieniami pisków drobnych
w stanie średnio zagęszczonym. Woda gruntowa występuje nisko, w pobliżu istniejącego zbiornika wodnego, gdzie została stwierdzona w otworze nr 3 na rzędnej 9,06 m nad zerowym poziomem rzeki Wisły, tj. około 4 m poniżej podstawy
skarpy. Ekspertyza wykazała wysoką stateczność zbocza i wysokie bezpieczeństwo
skarpy; orzeczono również brak parcia gruntu dzięki jego wysokiej spójności.
Natomiast wyniki ekspertyzy zwracają uwagę, że stwierdzone w otworze nr 3 przewarstwienia pyłów w stanie miękkoplastycznym wskazują na możliwość podniesienia się poziomu wody gruntowej w stosunku do stanów poprzednich i wymaga to
uwzględnienia przy wyborze sposobu posadowienia ewentualnych nowych budynków lokalizowanych na dole u podnóża skarpy.
64

III. Losy Elizeum po czasach Poniatowskich

Po krótkim okresie świetności Elizeum, przez wiele lat pozostawione bez właściciela,
użytkowane było w sposób niezgodny z pierwotną funkcją, a następnie stało się
miejscem zapomnianym i opuszczonym. W związku z tym, że ogród Na Książęcem
był pozbawiony funkcji mieszkalnej, tereny te wykorzystywano jako park do przechadzek, ale w późniejszym czasie również jako miejsce magazynowe.
Według relacji Szymona Bogumiła Zuga ogród Na Książęcem w 1784 r., mimo
że nie został w całości zrealizowany, „służy za przyjemną przechadzkę dla publiczności”. Z późniejszej relacji Fryderyka Schulza, który zwiedzał ogród na początku lat
dziewięćdziesiątych XVIII w., wynika, że było najęte jakiemuś przedsiębiorcy sprzedającemu wino, piwo i kawę. „Czasu mojego pierwszego pobytu w Warszawie ogród
ten był dla osób przyzwoicie ubranych przystępnym, ale właściwie publicznym nie
był. Teraz go znalazłem najętym jakiemuś przedsiębiorcy, który wino, piwo, kawę
sprzedaje i ściąga tu, szczególniej w niedzielę dosyć liczną publiczność wszelkich
stanów”65. Według relacji Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego w 1847 r.
ogród Na Książęcem jeszcze istniał, choć został podzielony na kilka części: „znajduje się w nim jeszcze grota, dziś zajęta na skład wynajmowana przez fabrykanta
piwa i porteru P. Scheffera. Stoi odosobniony na górze ów Minaret turecki, murowany z fugami na około i księżycem na wierzchu; sadzawka zaniedbana z wyspą, na
której stał ów pawilon chiński, podziemne chodniki poniszczone, reszty zaś budowli
i ozdób ani śladu”66. Po śmierci księcia, czyli po 1800 r., tereny Na Książęcem uległy parcelacji i zmieniały kolejnych właścicieli67. W 1841 r. na terenie parku tuż przy
64 Losy Elizeum od 1946 r. do końca lat 80. XX w. opracowano na podstawie dokumentacji
w Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie.
65 Schultz 1963, s. 204.
66 Ogrody w Warszawie, s. 5‒6, przyp. 8; Bartoszewicz 1856, s. 250.
67 Zob. artykuł Anny Oleńskiej w niniejszej publikacji.
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minarecie, od strony ul. Książęcej, powstał gmach szpitala św. Łazarza dla syfilityków, według projektu Henryka Marconiego68. W 1895 r. „Tygodnik Ilustrowany”
donosił:
Miejsce, gdzie dziś znajdują chorzy przytułek i ulgę w cierpieniach, miało pierwotnie zgoła inne przeznaczenie: tu mianowicie ku końcowi XVIII-go stulecia, brat
królewski, Kazimierz ks. Poniatowski, podkomorzy, założył wspaniały park, i aczkolwiek wykończyć go nie zdążył, dużo jednak ku jego ozdobie zrobił, a współczesne jemu
źródła z zachwytem opisują groty w skałach kute, sale podziemne o kolumnach marmurowych, z wodotryskami i popiersiami cesarzów rzymskich, sadzawkę, wyspę, pawilon
chiński, świątynię jonicką i t.p. Dziś owe groty wspaniale i sale podziemne obrócono
na składy, a jedyną pamiątkę, zachowaną w całości, stanowi owa wieża z półksiężycem na szczycie, którą wielu bierze mylnie jeszcze za pozostałość po jakimś meczecie
muzułmańskim69.

Z podanych źródeł można wnioskować, że przez cały wiek XIX Elizeum
pełniło funkcję magazynu. Najpierw stało się składem beczek z piwem, a potem
było wykorzystywane przez szpital. Na początku XX w. Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami wykonało wspomnianą dokumentację fotograficzną wnętrza Elizeum –
są to jedyne zdjęcia, które pokazują stan zachowania salonu na początku XX w. Na
fotografiach widać, że sala centralna pozbawiona była tynków, jednakże zachował
się sztukatorski wystrój kopuły. Jak podaje Wanda Puget, „W okresie międzywojennym i do końca drugiej wojny światowej Eliseum użytkowane było jako skład lodu,
pieczarkarnia, magazyny”70.
68 Podgórska-Klawe 1975, s. 189‒190.
69 Trzechsetlecie szpitala. Kartka z dziejów Warszawy, „Tygodnik Ilustrowany” 49 (1895),
s. 404‒406.
70 Puget 1998, I, s. 269. Funkcja lodowni została błędnie przypisana Elizeum, patrz Suplement,
s. 99. Nie znaleziono również dokumentów potwierdzających uprawę pieczarek w Elizeum.
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Widok od południowego wschodu.
Zdjęcie z 1. ćw. XX w., ze zbiorów
TONZP, IS PAN B0000003232R
146038R, repr. T. Kaźmierski, 1986
Sala centralna, cześć zachodnia.
Zdjęcie z 1. ćw. XX w., ze zbiorów
TONZP, IS PAN B0000003228R
146040R, repr. T. Kaźmierski, 1986
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Nie wiadomo, co działo się z Elizeum w czasie II wojny światowej. Być może
w dalszym ciągu pełniło funkcję magazynu. W czasie Powstania Warszawskiego był
to teren mocno ostrzeliwany, na co wskazuje m.in. zniszczony szpital św. Łazarza.
W latach 1946–1948 Biuro Odbudowy Stolicy wykonało szczegółowy plan zagospodarowania terenu szpitala św. Łazarza, ale nie zaznaczono na nim Elizeum.
Z dokumentów zgromadzonych w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie
dowiadujemy się, że na początku 1946 r. Muzeum Wojska z rozkazu naczelnego
dowódcy WP przystąpiło do porządkowania parku Na Książęcem: „W związku
z pismem BOS Wydz. Urbanistyki […] z dnia 10 XII 945 r. przyznającym teren
byłego szpitala św. Łazarza – zawiadamiam, że z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP
Muzeum Wojska przystąpi w najbliższym czasie do uporządkowania terenu przylegającego do gmachu i zajmie się rozbiórką budynku położonego przy ul. Smolnej-Dolnej”.71 W kwietniu 1946 r. wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
prof. dr Kazimierz Michałowski zwrócił się do generalnego konserwatora z prośbą
o niezwłoczną rekonstrukcję minaretu i zabytkowych grot72: „W związku z porządkowaniem terenów po szpitalu św. Łazarza, wszczętym przez Muzeum Wojska,
zachodzi obawa rozproszenia resztek wysadzonego przez Niemców minaretu oraz
zniszczenia grot zabytkowych. Dyrekcja Muzeum Narodowego zwraca się przeto
do Generalnego Konserwatora do przystąpienia niezwłocznie do prac nad rekonstrukcją wymienionych obiektów”73.
Muzeum Narodowe bardzo zabiegało o przejęcie terenów po szpitalu św. Łazarza. W ogrodzie planowano urządzić park muzealny, z zachowaniem zabytkowego
charakteru terenu i restauracją minaretu oraz Elizeum. Głównym jednak założeniem
było wyremontowanie budynku przy ul. Książęcej 2, tzw. Domu Podkomorzego,
i jego adaptacja na muzealną pracownię konserwatorską. Jednakże cała koncepcja
upadła w 1947 r. po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego74, który nie przewidywał odbudowy budynku przy ul. Książęcej 2 ze względu
na budowę siedziby PZPR, tzw. Domu Partii75. Poprzestano zatem na uporządkowaniu terenu Na Książęcem przez Muzeum Wojska Polskiego i zabezpieczeniu
Elizeum.
Po 1953 r. tereny dawnego ogrodu Na Książęcem zostały włączone do projektu
Centralnego Parku Kultury i Wypoczynku76. Projekt zakładał całkowitą zmianę
kompozycji założenia, z wykorzystaniem jedynie pozostałości starodrzewia. W tym
71 Archiwum MNW, Pismo Naczelnego Dowództwa WP Muzeum Wojska do Biura Odbudowy
Stolicy z dnia 30 I 1946, Dział Realizacji, l.dz. 794/2/46.
72 Zarówno w korespondencji urzędowej, jak i w opracowaniach stosowano błędnie w stosunku
do Elizeum nazwę grota. Cytując korespondencję, zachowujemy oryginalną pisownię.
73 Archiwum MNW, pismo z dnia 6 IV 1946, l.dz. III-907/46/KMa.
74 Archiwum MNW, pismo o zwieszeniu postępowania w sprawie pozwolenia na odbudowę
budynku przy ul. Książęcej 2, w związku z tym, że odbudowa ww. obiektu jest sprzeczna
z planami zagospodarowani przestrzennego, z dnia 7 II 1948, l.dz. JU/4969/47.
75 Archiwum m.st. Warszawy, tzw. Schron Starzyńskiego, znak teczki K4370.
76 Centralny Park Kultury na Powiślu, „Stolica” 15 (1954), s. 5.
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samym roku opracowano dla projektantów Centralnego Parku Kultury wytyczne
konserwatorskie, w których postulowano przywrócenie ogrodowi jego pierwotnego charakteru, rekonstrukcji lub restauracji istniejących budowli w oparciu o ich
oryginalne plany autorstwa Szymona Bogumiła Zuga oraz przesunięcie obecnej
granicy ogrodu w kierunku północnym, do jej pierwotnego położenia. W roku 1953
mgr inż. arch. Tadeusz Tomicki przeprowadził inwentaryzację Elizeum77, a Wanda
Tomicka przygotowała opracowanie historyczne78. W tym samym roku rozpoczęły
się również prace przy realizacji Centralnego Parku Kultury, w obrębie którego
znalazły się również tereny dawnego ogrodu Na Książęcem. W wytycznych konserwatorskich wyraźnie podkreślono konieczność restauracji Elizeum oraz innych
zachowanych budowli, czyli „groty”79 w małym wąwozie oraz pozostałości po
minarecie. Ponadto wytyczne te zakładały przywrócenie ogrodowi jego pierwotnego wyglądu wraz z odbudową obiektów parkowych na podstawie zachowanych
projektów oraz powrotu do historycznych granic parku.
Niestety, zalecenia konserwatorskie nie zostały ujęte w programie prac,
a sprawę Elizeum pominięto podczas ich realizacji, przez co budowla ulegała
dalszej degradacji. Ten sam los stał się udziałem pozostałości po minarecie, który
całkowicie rozebrano w latach pięćdziesiątych XX w.80, oraz poziemnych korytarzy, zasypanych i rozebranych zarówno podczas realizacji Centralnego Parku
Kultury, jak i w wyniku samowolnych działań mieszkańców. W 1959 r. prasa sygnalizowała potrzebę zbadania owych korytarzy, gdyż do tamtej pory nie posiadano
pełnej wiedzy na ich temat81. Jednakże Urząd Konserwatorski m.st. Warszawy
nie widział takiej potrzeby, ponieważ „nie przypuszczał, aby badania przyniosły
jakieś rewelacyjne wyniki, gdyż całość zabudowy terenów ks. Podkomorzego jest
znana”. Ponadto przebadanie przejść podziemnych wymagałoby przestudiowania
materiałów historycznych „oraz uzgodnienia z odpowiednimi władzami sprawy
ponownego przebicia wejść i uregulowania zawiązanych z tym kłopotów z chuliganami, nie wspominając już o kwestii finansowej”82. W rezultacie podziemne
korytarze nie zostały zinwentaryzowane. Natomiast stan Elizeum pogarszał się,
co zostało zapisane w protokole z komisji dnia 19 września 1960 r., w skład której
weszli m.in. przedstawiciele Urzędu Konserwatorskiego m.st. Warszawy, Wydziału
Architektury i Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy, Pracowni Konserwacji
Zabytków: „Grota znajduje się w stanie dużego zaniedbania i zagraża bezpieczeństwu publicznemu, wymaga niezbędnych prac zabezpieczających i porządkowych”83. W zaleceniach podnoszono głównie zabezpieczenie wejścia, ogrodzenie
77 Puget 1998, I, s. 269.
78 Tomicka 1953.
79 Zob. Suplement na s. 99.
80 „Tygodnik Demokratyczny” 7 (25‒31 III 1959), nr 12(304); Puget 1998, I, s. 269.
81 „Tygodnik Demokratyczny” 7 (25‒31 III 1959), nr 12(304).
82 Archiwum MWKZ, pismo Konserwatora Zabytków z dnia 4 IV 1959, U.K.L. dz. 167/278-1-59.
83 Archiwum MWKZ, protokół z komisji dnia 19 IX 1960.
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terenu, wywóz śmieci i gruzu z wnętrza oraz zasygnalizowano, że w kopule jest
otwór o średnicy 1,5 m. Jednakże Elizeum nie doczekało się odpowiedniego zabezpieczenia. W jednym z pism do Urzędu Konserwatorskiego, Wydział Inżynierii
i Urządzeń Komunalnych Prezydium Rady Narodowej Warszawa Śródmieście z 19
grudnia 1963 r. informował konserwatora, że „wydział zamurowuje we własnym
zakresie wejścia do tych podziemi oraz grodzi prowizorycznie zapadnięte miejsce
w stropie. Wszystkie te zabezpieczenia nie dają jednak zbyt dużych rezultatów, gdyż
są stale niszczone przez różnych amatorów szukających przygodnego schronienia,
a elementy drewniane ogrodzenia są wykradane na opał”84.
W 1964 r. pojawiła się ze strony Wydziału Inżynierii i Urządzeń Komunalnych
groźba, iż Elizeum ze względu na swój stan techniczny i brak właściwego zabezpieczenia zostanie zasypane: „W tych warunkach Wydział będzie zmuszony w wypadku
braku decyzji do dnia 10.04 br. spowodować zasypanie groty”85. W odpowiedzi
Urząd Konserwatorski postanowił objąć tereny parku ochroną konserwatorską.
1 lipca 1965 r. konserwator zabytków m.st. Warszawy decyzją nr 278 wpisał do rejestru zabytków „park oraz groty dawnego ogrodu Kazimierza Poniatowskiego, ul.
Książęca 2, ze względu na wartość zabytkową i historyczną”, tym samym więc objął
Elizeum ochroną prawną86. W 1975 r. wydana została opinia techniczna „w zakresie możliwości odbudowy i modernizacji zabytkowego budynku «Elizeum»
w Warszawie”, autorstwa B. Osińskiego z przeznaczeniem na winiarnię. Z opinii tej
wynikało, że mury nośne zewnętrzne i wewnętrzne były w dobrym stanie, kopuła
i sklepienia korytarzy wymagają naprawy, konieczne było również wykonanie nowej
izolacji zewnętrznej obiektu „przez wprowadzenie powłoki górniczej z PCW”. Na
podstawie tej opinii w czerwcu 1976 r. M. Piprek i J. Damski opracowali koncepcję „Przebudowy «Elizeum» z otoczeniem”87. W części poświęconej konstrukcji
zaproponowano całkowitą rozbiórkę i rekonstrukcję kopuły ze względu na jej zły
stan techniczny. Ostateczna decyzja miała zostać podjęta po odsłonięciu kopuły.
W przypadku prac odtworzeniowych, zaproponowano wykonanie nowej kopuły
w konstrukcji żelbetowej, opartej na istniejących murach za pośrednictwem wieńca
żelbetowego. Założono również wykonanie powłokowej izolacji murów zewnętrznych z zabezpieczeniem w postaci ścianki dociskowej, wykonanej z betonu.
Od momentu wpisu do rejestru zabytków do 1978 r. przy Elizeum nie
prowadzono żadnych prac konserwatorskich. W tym czasie podziemny salon
Poniatowskiego był w dalszym ciągu nieużytkowany, zasypany gruzem, z wyrwą
w kopule, oraz niewłaściwie zabezpieczony. W 1978 r. ukazał się artykuł Dziura
84 Archiwum MWKZ, pismo z dnia 19 XII 1963 Wydziału Inżynierii i Urządzeń Komunalnych
Prezydium Rady Narodowej Warszawa Śródmieście do Urzędu Konserwatorskiego, l.dz. ID-TZ/526/63.
85 Archiwum MWKZ, pismo z dnia 21 III 1964 Wydziału Inżynierii i Urządzeń Komunalnych
Prezydium Rady Narodowej Warszawa Śródmieście do Urzędu Konserwatorskiego, l.dz. ID-TZ/87/17/64.

Wnętrze Elizeum. Widoczny fragment
kopuły z dziurą sprzed naprawy. Lata
70. XX w., autor nieznany, archiwum
MWKZ
Wnętrze Elizeum, korytarz dolny,
cześć południowo-wschodnia. Lata
70. XX w., autor nieznany, archiwum
MWKZ
Wnętrza Elizeum, korytarz górny.
Lata 70. XX w., autor nieznany,
archiwum MWKZ

86 Archiwum MWKZ, decyzja z dnia 1 VII 1965, nr A/278.
87 Archiwum MWKZ.
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w ziemi przyciąga jak magnes, opatrzony podtytułem Elizeum zmienia się w pijacką
melinę88, którego autor alarmował o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi, jakie niosła niezabezpieczona wyrwa w sklepieniu Elizeum. Po tym artykule konserwator
zabytków wydał decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu groty89. Pierwsze
poważniejsze prace i badania konserwatorskie przy Elizeum, mające na celu właściwe zabezpieczenie obiektu, przeprowadzono w latach osiemdziesiątych. Przede
wszystkim zamurowano wyrwę w sklepieniu kopuły, usunięto z wnętrza zalegający gruz i ziemię, zabezpieczono wejście do Elizeum90, wykonano inwentaryzację w skali 1:50 oraz badania architektoniczne wraz z dokumentacją fotograficzną.
Ponadto nakazano ówczesnemu użytkownikowi parku wycinkę drzew rosnących
na kopule Elizeum. Wykonano również studium koncepcyjne rekonstrukcji wnętrza sali głównej Elizeum, z odtworzeniem sztukaterii kopuły i latarni doświetlającej oraz opracowano projekt wejścia do groty. Rozpoczęto również ożywioną
dyskusję na temat adaptacji Elizeum.
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat pojawiło się wiele koncepcji dotyczących
zagospodarowania Elizeum. Jednym z pierwszych pomysłów było urządzenie
w podziemnej rotundzie pijalni wód, która byłaby użytkowana latem, natomiast
zimą planowano w pobliżu ślizgawkę i wtedy Elizeum służyłoby jako pomieszczenie pomocnicze91. W latach siedemdziesiątych zrodziła się propozycja adaptacji budowli na winiarnię lub kawiarnię. W kolejnym dziesięcioleciu Warszawski
Odział Przewodników PTTK chciał udostępnienia Elizeum dla turystów – stworzenia miejsca, w którym przewodnicy mogliby opowiadać legendy warszawskie
i pokazywać przezrocza92. Natomiast Stowarzyszenie Ruchu Artystycznego „Świat”
chciało zaadaptować Elizeum na teatr eksperymentalny, salę koncertową z możliwością organizowania wystaw93. Przewidywano od 120 do 200 miejsc dla widowni
na parterze i galerii, „wejścia na scenę z kilku korytarzy, reflektory podwieszone pod
wysoką kopułą”94. Chciano bowiem „urządzić tu nie tylko przedstawienia teatralne,
koncerty, wieczory poezji, wernisaże, lecz zapraszać różne zespoły z kraju i z zagranicy”95. W 1986 r. o przejęcie Elizeum i użytkowanie na własne cele starał się
Komitet Osiedlowy nr 9. Planowano tam salę wystawienniczą i koncertową klubu

88 Dziura w ziemi przyciąga jak magnes, „Kurier Polski”, 24 IV 1978.
89 Archiwum MWKZ, decyzja nr 7/78 z dnia 29 V 1978.
90 Ibidem, zezwolenie nr 1/86 z dnia 20 I 1986, l.dz. KL VIII/278/187/86.
91 Ibidem, pismo Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego z dnia 13 VII 1960, l.dz.
AB/U/3849/60, i pismo Biura Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica” z dnia 30 VII
1960, l.dz. TZ/90/313/60.
92 Ibidem, pismo Warszawskiego Oddziału Przewodników z dnia 10 VI 1986 do Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy.
93 Ibidem, pismo Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat” do Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 23 X 1985, l.dz.U /91/85.
94 „Ekspress Wieczorny”, 6 II 1986.
95 „Ekspress Wieczorny”, 16 X 1985.
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osiedlowego96. Kościół Zjednoczenia Chrześcijan chciał zaadaptować Elizeum na
kaplicę, dostępną równocześnie dla turystów97. 9 sierpnia 1990 r. powstała nawet
fundacja o nazwie „Elizeum”98, której celem było odrestaurowanie rotundy i stworzenie w jej wnętrzu Centrum Sztuki Młodych dla ekspozycji prac artystycznych
w formie stałej galerii, organizowania koncertów i spektakli teatralnych99. W 1989 r.
pojawił się pomysł adaptacji budowli na koktajlbar100, nie został jednak zaakceptowany przez organ konserwatorski101, który chciał zachować Elizeum w niezmienionym kształcie. Uważano, że najlepszym rozwiązaniem będzie udostępnienie
obiektu turystom i urządzenie w nim galerii rzeźby – lapidarium dawnych zabytków Warszawy, m.in. „znalazłyby się tam detale i rzeźby z Pałacu Kronenberga,
a także fragmenty przedwojennych pomników”102. Równocześnie konserwator
popierał pomysły adaptacji Elizeum na cele kulturalne, jednak nie udało się zrealizować żadnego z nich. Elizeum nie doczekało się sponsora, który przywróciłby mu
dawny blask i nadał nową funkcję.
Natomiast ciekawostką jest to, że wnętrza Elizeum stały się przez chwilę scenerią dla finałowej sceny filmu Pan Samochodzik ‒ praskie tajemnice, nakręconego na
podstawie książki Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic.
22 października 1987 r. konserwator zabytków wyraził zgodę na zrealizowanie scen
filmowych we wnętrzu Elizeum103. 23 października 1987 r. podpisano umowę na
udostępnienie Elizeum, a kwota 70 000 zł za wykorzystanie Elizeum miała zostać
wpłacona na konto Opieki nad Starymi Powązkami.
Jak wynika z przedstawionego kalendarium, Elizeum przez kilkadziesiąt lat nie
miało właściciela, który właściwie zaopiekowałby się tym niezwykłym obiektem.
Działania konserwatorskie ograniczały się głównie do doraźnego zabezpieczenia
Elizeum przed niepożądanym dostępem osób trzecich, pomijając sprawę podziemnych korytarzy czy pozostałości po minarecie. W rezultacie od czasów II wojny
światowej obiekt stoi pusty i nieużytkowany.
96 Archiwum MWKZ, pismo Komitetu Osiedlowego nr 9 z dnia 06 II 1986 do Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy oraz odpowiedź na ww. pismo z dnia 03 III 1986, l.dz. KL
VIII/278/267/86.
97 Ibidem, pismo ks. Marka Kwietnia, Arcybiskupa Kościoła Zjednoczonych Chrześcijan, z dnia
17 VIII 1990 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
98 Ibidem, decyzja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 VI 1990, l.dz. DPO/fund/91/90.
99 Przedstawione koncepcje zagospodarowania Elizeum uzyskały poparcie ze strony urzędu
konserwatorskiego, o czym świadczą pisma z 31 I 1990, l.dz. KL VII 278/197/90, i 24 V 1990,
l.dz. KL VII 278/341/90 (archiwum MWKZ), kierowane do Urzędu Dzielnicy Warszawa
Śródmieście.
100 Archiwum MWKZ, pismo p. Eugeniusza Ruszczyka z dnia 07 VIII 1989 do urzędu m.st.
Warszawy Wydziału Spraw Lokalowych.
101 Ibidem, pismo Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z dnia 20 IX 1989, l.dz.
KLVIII/278/1877/89.
102 „Kurier Polski”, 20‒22 IX 1985.
103 Archiwum MWKZ, pismo Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z dnia 22 X 1987, l.dz.
KL VIII/278/1961/87.

95

aneta bojanowska

•

andrzej wolański

Kolejka do Elizeum podczas Nocy
Muzeów. Maj 2014; fot. Małgorzata
Jaworska

IV. Elizeum dziś
Od 2006 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków podejmuje działania
mające wspomóc konserwację, restaurację i adaptację unikatowego zabytkowego
obiektu. Przeprowadzono szereg badań, które opisano w niniejszej publikacji.
W 2008 r. Miasto Stołeczne Warszawa i Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Architektów Polskich podpisały umowę na realizację warsztatów projektowych
dla młodych architektów, których celem było wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej adaptacji i rozbudowy zabytkowej budowli Elizeum wraz
z zagospodarowaniem terenu. Zadaniem warsztatowym było nie tyle wyłonienie
koncepcji do realizacji, ile promocja obiektu i zwrócenie uwagi na wyzwanie architektoniczne, jakie stanowi ten obiekt, jednocześnie zaś pokazanie potencjału tego
miejsca, z wyróżnieniem jego walorów zabytkowych104. Wart podkreślenia jest fakt,
że żadna z wyróżnionych koncepcji nie zakładała całkowitej rekonstrukcji Elizeum.
Wykonane badania, przeprowadzone warsztaty oraz dyskusja publiczna pomogły w sformułowaniu wytycznych do koncepcji remontu i adaptacji Elizeum105.
Wielobranżową koncepcję remontu i adaptacji Elizeum wykonała spółka JEMS
Architekci Sp. z o.o.106 Na podstawie przedstawionej koncepcji w 2010 r. uzyskano
decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na remont i adaptacje Elizeum.
Dalsze losy zabytkowej budowli są w rękach władz miasta. Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków prowadzi też, oprócz badań nad obiektem, działania
104 Sołtys 2008.
105 Bojanowska, Wolański 2009, s. 34‒43.
106 Koncepcja jest dostępna w archiwum BSKZ oraz na http://jems.pl/projekty/uzytecznoscpubliczna/konkurs-na-renowacje-elizeum.html.
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promocyjne związane z tym wyjątkowym zabytkiem, czego wynikiem jest m.in.
niniejsza publikacja oraz udostępnianie obiektu w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa i Nocy Muzeów. Ponieważ obiekt jest na co dzień zamknięty, wydarzenia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ściągając tłumy zwiedzających.

Na czym polega wyjątkowość Elizeum?
Ustawowa definicja zabytku wskazuje, iż obiekt można uznać za zabytek, o ile
spełnia on m.in. jedno z trzech kryteriów: 1) musi posiadać wartości artystyczne,
2) historyczne lub 3) naukowe107. Podziemny salon księcia spełnia wszystkie trzy
kryteria, a ponadto:
• Jest najprawdopodobniej jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce! Wprawdzie
grota potraktowana tradycyjnie, jako wnętrze wydrążone w zboczu wzgórza lub
w formie wolno stojącej budowli służącej do wypoczynku i ochłody, była częstym
elementem parków krajobrazowych, których propagatorem był Zug. Oprócz
grot w podwarszawskim ogrodzie Na Książęcem zaprojektował również groty
w parku w Jabłonnie, na Solcu i w Nieborowie108. Jednakże Elizeum nie jest grotą,
to budowla zrealizowana według innej koncepcji – to duży, podziemny, sklepiony
kopułą salon, który dodatkowo wyróżniał się bogatą dekoracją sztukatorską
i malarską oraz programem funkcjonalnym.
• Miejsce to jest związane z rodziną Poniatowskich, którzy odegrali niebagatelną
rolę w historii Polski, choć zaledwie na przestrzeni dwóch pokoleń.
• Elizeum zostało zaprojektowane przez jednego z najlepszych architektów działających w Polsce w XVIII w.
Przebrani pracownicy BSKZ podczas
Nocy Muzeów w Elizeum. Od lewej
K. Zawiła, P. Świątek, A. Wolański,
A. Jagiellak, U. Zielińska-Meissner,
K. Guttmejer. Maj 2014; fot. Daniel
Florea

107 Art 3 ustawy z 23 VII 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
108 Guttmejer 2002, s. 39‒40.
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Jest to świetne dzieło inżynieryjne, o dwupłaszczowej konstrukcji kopuły i ścian,
z bardzo dobrą akustyką. O jego wartościach technicznych świadczy m.in. fakt,
że mimo skrajnie nieprzychylnych warunków (budowla podziemna, wilgoć,
posadowienie u podnóża skarpy, zwiększona penetracja wód gruntowych, rozrost
drzew samosiejek nad Elizeum, penetracja korzeni) stan obiektu po blisko 250
latach jest na tyle dobry, że wciąż nadaje się do remontu i adaptacji!

Co może być w Elizeum?
Obiekt powinien być zabezpieczony i wyremontowany tak, aby jak najwierniej
oddawał charakter zabytkowej budowli z okresu swojej świetności, z minimalną
ingerencją w zastaną substancję historyczną. Podstawą sprawą jest osuszenie obiektu
i wykonanie izolacji, co wiąże się z koniecznością odkopania budowli. Elizeum po
remoncie powinno być dostępne, z przeznaczeniem do zwiedzania, ale też z programem użytkowym, np. z możliwością ekspozycji czasowych wystaw, wykorzystaniem sali do kameralnych koncertów, przedstawień i różnego rodzaju przedsięwzięć
kulturalnych i komercyjnych. Jednocześnie budowli tej towarzyszyłby obiekt
współczesny, odgrywający rolę zaplecza gospodarczego, sanitarnego i gastronomicznego. Nowa budowla powinna być ukryta w skarpie i połączona podziemnym
korytarzem z Elizeum. Dzięki temu książęcy salon bez przekształceń w zabytkowej
substancji mogłoby użyczać swoich wnętrz również w charakterze sali konferencyjnej lub sali wykładowej. W obiekcie tym mogłyby odbywać się spotkania czy
wyjątkowe uroczystości, których ranga zostałaby podniesiona przez to historyczne
miejsce. Możliwość wprowadzenia cateringu stanowiłaby dodatkowe nawiązanie
do tradycji miejsca. Bryła nowego budynku powinna być ukryta w skarpie, a jej elewacje zewnętrzne powinny być neutralne. Fasada może być częściowo przesłonięta
zielenią lub urozmaicona spływającą po elewacji wodą, co również byłoby nawiązaniem do pierwotnych rozwiązań wokół sztucznej groty, z podnóża której wypływała
woda.

Rekonstruować – TAK czy NIE?
Zagadnieniem, które bardzo często pojawia się w dyskusji, jest kwestia ewentualnej
rekonstrukcji wnętrza Elizeum. Z jednej strony nasuwa się pokusa, aby przywrócić
historyczny wystrój obiektu, zgodny z zamierzeniem architekta, z drugiej jednak
– brak jest pełnych informacji dotyczących detali architektonicznych, ponieważ
znane są nam one jedynie z opisów. Rekonstrukcja wystroju pozwoli na przywrócenie pierwotnej świetności obiektu i będzie świadectwem estetyki tamtych czasów.
Jednakże odtworzenie wnętrz Elizeum będzie pewnego rodzaju kreacją konserwatorską, udającą substancję zabytkową. Należy zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze? Czy wrażenie estetyczne, czy prawda historyczna? Pozostawienie obiektu
w obecnym stanie, z przeprowadzeniem jedynie koniecznych prac konserwatorskich, pozwoli na obcowanie z autentyczną substancją zabytkową, jednocześnie
jednak będzie utrwaleniem wystroju Elizeum, które pierwotnie tak nie wyglądało.
Pozostaje jednak trzecia droga: rekonstrukcja jedynie tych elementów, których
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wyglądu jesteśmy pewni. Należą do nich latarnia zachowana na projektach Zuga
i utrwalona na rysunkach Vogla czy wystrój sklepienia znany z fotografii z początku
XX w. Alternatywą jest również wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych tworzących obraz za pomocą hologramu laserowego, który mógłby oddać
prawdopodobny wystrój wnętrza. Dzięki takiemu zabiegowi będzie możliwe ukazanie pierwotnego wystroju obiektu bez ingerencji w substancję zabytkową. Lasery
mogą być wykorzystywane również do iluminacji wnętrza i okazjonalnych pokazów
o charakterze artystycznym. To mogłoby stać się dużą atrakcją turystyczną Warszawy.

Suplement
Odrębną kwestię stanowi podziemna budowla znajdująca się na terenie Muzeum
Narodowego109. Mimo iż to zagadnienie wykracza poza tematykę niniejszego artykułu, mając na uwadze potrzebę kontynuacji badań nad tym obiektem (brak do tej
pory jakichkolwiek opublikowanych opracowań, zdjęć czy inwentaryzacji), chcieliśmy skorzystać z możliwości zaprezentowania zarówno dotychczas zebranych materiałów, jak i hipotez.

Budowla na terenie Muzeum Narodowego
Podziemna budowla zlokalizowana na terenie Muzeum Narodowego być może
jest drugim z zachowanych do dziś pawilonów ogrodowych księcia Kazimierza.
Budowla jest jednoprzestrzenna, składa się z dwóch komór, przedzielonych uskokiem. Całość poprzedzona jest wąskim korytarzem wejściowym, na rzucie prostokąta. Pierwsza komora jest na planie trapezu prostokątnego, druga ma nieregularny
kształt owalny. Główne pomieszczenie jest sklepione kolebką. Wysokość pierwszej
komory wynosi 417 cm, wysokość drugiej – 475 cm. Długość pomieszczenia głównego wynosi 976 cm po stronie północnej i 1123 cm po stronie południowej.
Czy należy tę budowlę łączyć bezpośrednio z pawilonami ogrodowym zaprojektowanymi przez Zuga na zlecenie Poniatowskiego? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Część badaczy uważa, że była to grota w małym wąwozie110. Miała ona
znajdować się po północnej stronie wąwozu zwanego dziką promenadą, poniżej
jońskiej świątyni. „Na dole jest jeszcze piękny gabinet pod nim zaś znowu grotta
wcale w innym od pierwszej sposobie zbudowana i ozdobiona wodotryskiem”111.
Po pierwsze, inwentaryzacja Zuga naniesiona na współczesną mapę wskazuje
lokalizację świątyni i groty po drugiej stronie wąwozu, natomiast umiejscowienie
tej budowli pokrywa się niemal dokładnie z tzw. Karczmą. Po drugie, obiektu na
terenie Muzeum Wojska Polskiego nie możemy nazwać grotą, a raczej sklepioną
podziemną budowlą czy piwnicą. Tezę tę potwierdzają: materiał wykonania –
ręcznie wyrabiana cegła na zaprawie wapiennej; lokalizacja na terenie ogrodu
109 Teren obecnie jest zajmowany przez Muzeum Wojska Polskiego.
110 Tomicka 1953; Bojanowska 2014.
111 Ogrody w Warszawie, s. 5.
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Rzut i przekrój
podziemnej budowli.
Inwentaryzacja Piotr
Kordek, czerwiec 2014

Szymon Bogumił
Zug, fragment
projektu pawilonu
zwanego Karczmą
Wiejską w ogrodzie
księcia Kazimierza
Poniatowskiego
„Na Książęcem”
w Warszawie.
Przekrój poprzeczny
i podłużny oraz rzuty
obu kondygnacji,
Warszawa, 1776/1777,
Gabinet Rycin BUW
Inw. G.R. 247 (Jeż. 65)

księcia Kazimierza, w przybliżonym miejscu lokalizacji Karczmy; oraz przekrój
i rzut odpowiadający sali bilardowej pod Karczmą. Niestety, są też niezgodności:
na inwentaryzacji wykonanej przez Zuga Karczma jest znacznie mniejsza niż zachowana budowla112. Należy jednak mieć na uwadze to, że inwentaryzacja nie pokazuje
112 Zob. Katalog nr 7.
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wielkości pomieszczeń podziemnych, sala bilardowa mogła być większa niż to
wynika z rysunku projektowego. Nie jest zatem wykluczone, że budowla w części
podziemnej była większa niż na zachowanym rysunku projektowym, ale powtarzała
kształt. Trzeba pamiętać, że zachowany rysunek to jedynie koncepcja, a nie projekt
realizacyjny. Niemniej hipoteza ta wymaga dalszych badań. Być może po rozbiórce
drewnianej Karczmy pozostawiono salę bilardową. Po parcelacji w latach 1839–1841
działkę, która obejmowała stok skarpy, zakupiło miasto z przeznaczeniem na budowę
gmachu szpitala św. Łazarza dla syfilityków, według projektu Henryka Marconiego.
Prawdopodobnie budowla ta była w tym czasie używana na potrzeby gospodarcze
szpitala. Być może pełniła funkcję lodowni, „Teren ten, na którym ostatnio działała
mała fabryczka należał niegdyś do ks. Kazimierza Poniatowskiego, stanowiąc część
jego słynnych ogrodów. Pozostałością z tych czasów były jeszcze niektóre zabudowania. Stajnie, owczarnie, wysoki na 80 stóp minaret oraz pod ziemią duża sala z przyległymi sklepionymi korytarzami, dwa piętra pomieszczeń pod stojącą w ogrodzie
altaną i wielka sklepiona lodownia”113. Duża sala z przyległymi sklepionymi korytarzami to Elizeum, dwa piętra pomieszczeń pod stojącą w ogrodzie altaną to tzw.
Domek Imama, który pełnił funkcję kuchni, a „wielką sklepioną lodownię” można
powiązać z salą bilardową Karczmy. Nie jest wykluczone, że podziemna budowla
została wzniesiona w miejscu dawnej karczmy na początku XIX w., kiedy to na tym
terenie mieścił się „magazyn piwa i porteru”114.
„W latach 1958–1960 prof. Lorentz powołał komisję, która opracowała założenia
rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie […] Uzupełnieniem planów rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie miała stać się jednocześnie rekonstrukcja
sąsiadującego cennego zespołu zabytkowego – dawnego romantycznego parku projektu Szymona B. Zuga wraz ze znajdującymi się tam zachowanymi w przyziemiu

Widok wejścia do podziemnej budowli
na terenie Muzeum Narodowego
(obecnie zajmowanym przez Muzeum
Wojska Polskiego). Lipiec 2014;
fot. Andrzej Wolański
Wnętrze podziemnej budowli.
Grudzień 2007; fot. Antoni Oleksicki

113 Podgórska-Klawe 1975, s. 189‒190.
114 Ogrody w Warszawie, s. 5, przyp. 8.
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budynkami Elizeum z grotą, kuchnią, minaretem, pawilonem ogrodowym”115.
Jednakże nie podjęto żadnych działań, w wyniku czego budowla na terenie muzeum
uległa zapomnieniu. Wejście do niej zostało zamurowane116. Uszkodzony korytarz
wejściowy uzupełniono cegłą i wykonano fragment konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem pomieszanego betonu z gruzem ceglanym i żwirem. Zniszczone sklepienie zastąpiono stropem żelbetowym. Powstałe pomieszczenie w dawnym korytarzu
groty używano jako składzik na narzędzia. Zamurowane pomieszczenie zostało
odkryte przypadkowo w 2006 r. Wycięto drzewa rosnące nad grotą i wymieniono
stare pokrycie eternitowe na blachę. Obecnie ze względu na złe warunki panujące
we wnętrzu budowla pozostaje zamknięta.

Abstract
Elizeum for Friends and Pretty Women – devoué ou aux Amis,
ou aux jolies femmes

E

lizeum is an underground, brick rotunda built into the slope of the Vistula escarpment.
The pavilion made part of the sentimental garden complex called ‘Na Książęcem’ (at present Marshal Edward Rydz-Śmigły Park in Książęca Street) established by Chamberlain Kazimierz Poniatowski, a brother of King Stanislaus Augustus. Elizeum was built in 1776–1778
according to the project of outstanding architect Szymon Bogumił Zug and it is a unique
historical monument on the European scale.
Elizeum was made as a two-storey building on the plane of the circle, with four niches,
on the plane similar to the letter C, and was topped with a cupola. The structure of the cupola’s roofing is two-layer, with a void between the brick partitions. The height of the main
hall is 878 cm, and the cupola’s diameter is 763 cm. The interior was additionally illuminated
by a circular opening in the vault, with a diameter of ca 3 m, which today can be seen on
the basis of the course of the vault bricks. The opening was partly bricked up, probably in
the early 19th century. Presently, its diameter is 59 cm. Over the oculus there was an exterior
lantern placed on the plan of the octagon, with its shape resembling a Chinese pavilion. It
was placed on the sandstone ring which has been preserved until today.
The main hall is surrounded by the corridors on two levels topped with a barrel vault.
The upper corridor, which bordered the hall only on the western side, was planned as a podium for musicians. The lower corridor runs around the hall. Its western part, of regular
shape, was planned for servants and played the role of pantry communicated by an underground passage with a kitchen. The walls were rhythmically divided by lesenes. The eastern
part of the corridor runs along an irregular curvy line. It was plastered in such a way as to
imitate natural rock, and its walls were covered with mysterious grooves in the form of the
letters V and Y, broadening upwards, and recesses for lanterns to illuminate the interior.
115 Folga-Januszewska 2006, s. 7 i 12.
116 Niewykluczone, że ówczesne kierownictwo Muzeum Narodowego, mając na uwadze niedawne doświadczenia II wojny światowej, postanowiło „zapomnianą” budowlę zachować
jako miejsce depozytu dzieł sztuki na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych.
Do takich planów były zobligowane jednostki organizacyjne posiadające zabytki. Wyjaśniałoby to zamurowanie budowli i urządzenie w jej przedsionku składziku na narzędzia.
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Elizeum had three entrances. The main entrance to Elizeum went through a grotto of artificial rock built into the slope of the Vistula escarpment, some 15 meters south-eastwards.
It was connected with Elizeum by a meandering corridor which led directly to the lower
corridor. The second entrance was situated near a pond, and the exit led through an underground corridor to the kitchen called ‘Imam’s House’, some 60 meters southwards from
Elizeum. The bricked up trace of this corridor can be seen on the outside, in the slope of the
escarpment. During the construction of Elizeum, first a part of the terrain was unearthed,
then the grotto was built, which – after being insulated with clay and loams – was covered
with earth. Owing to the preserved watercolours by Szymon Bogumił Zug we know that the
earthen embankment over Elizeum was terraced.
The interior of Elizeum was plastered and had a stucco and painting decoration, as evidenced both by the descriptions written by Zug and the English traveller William Coxe, and
the preserved remains of the old decorations of the salon. The most representative part was
a central hall with the niches. Each of the niches was flanked by a pair of columns, and had
a semicircular settee inside. The niches’ wall were covered with frescos depicting the Greek
god Dionysus, Sylen, the triumph of Cupid and the triumph of Impress Catherine II over
the Turks, possibly painted by Łukasz and Antoni Smuglewicz (the father and his son). On
the walls, placed on the supports, were eight busts of Roman emperors, and over the doors
were bas reliefs. The cupola had a rich stucco decoration in the form of plaster caissons.
Elizeum was meant as a place ‘for friends and pretty women’ as we are informed by
a note written by the architect on one of the designs. It was a place for social meetings
of Prince Poniatowski’s friends, combined with banquets. The banquets were held in the
central hall, accompanied by music played live by a band on the upper corridor. Music
was excellently rendered thanks to perfect acoustic, while musicians remained invisible.
Elizeum created the overwhelming impression on its visitors, and it was frequented also by
King Stanislaus Augustus with his guests.
The name itself, ‘Elizeum’ was coined by Szymon Bogumił Zug. The design documents
are captioned as ‘Idée d’un Elisée” or ‘Plan de la Grotte et Eliseé’. The name could have been
derived from the Greek mythology as the reference to Elysium or Elysian Fields, a part of
mythical world located underground – the land of eternally blessed and happy life, where
the souls free of all suffering and desires indulge in whatever employment they had enjoyed
in life, accompanied by music of invisible lyres.
After the death of Prince Poniatowski in 1800, the area of ‘Na Książęcem’ underwent
plotting and changed hands several times. After a short period of its splendour, Elizeum
was left without the owner and was utilised in an improper way only to become a forgotten
and abandoned place. The building was mainly used as a storehouse, first by the producer
of beer and porter P. Scheffer for storing barrels of beer, and next by St. Lazarus Hospital.
During the Second World War Elizeum was probably also used as a storehouse, and it was
then that its cupola was damaged. It was not until the 1980s that the first attempts to secure
the building and brick the cupola gap up were undertaken. Presently, the interior is devoid
of decorations, the only witnesses to its former glory being the prints of caissons decorating
the ceiling, fragments of the plasters in the side corridor imitating the artificial rock and
a fragment of three-colour polychrome in the layout of vertical strips in the wall of the upper corridor.
The Heritage Protection Department, City of Warsaw, has been carrying out activities
to reconstruct Elizeum and adapt it to new purposes. A detailed laser inventory was conducted together with numerous expertise assessments. As a result, it was established that
the building suffers from much rising-damp, in some places to 18–19%, and the air humidity is as much as over 90%, which is caused by constant humidification. Despite all this, the
structure of the building is stable. No deep wall fissures or cracks have been noticed that
could indicate the damage caused by the heavy loads which exceeded the strength of the ultimate limit state design. But the plasters have been almost totally destroyed. The exposures
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revealed the existence of a surface anti-humidity insulation, made on the basis of clay and
loams. But the penetration of roots made this insulation defective.
There was also a stone ring excavated, made of sandstone ashlars, which was the foundation of a lantern. There was also a workshop organised for young architects to prepare
a concept of adaptation and development of Elizeum. The outcome of the workshop and
conclusions of the following public discussion were used by the Heritage Protection Department to prepare conservation recommendations. The basic one is to protect the building in such a way as to most faithfully render the historical character of the monument.
After its renovation Elizeum should be open for visitors and for various cultural events.
It should be supplemented by a modern complex with technical, sanitary, gastronomic
and commercial rooms. The possibility of commercial use of the building is not excluded.
A diversified concept of Elizeum restoration and adaptation was prepared by the company
JEMS Architekci Sp. z o.o. On the basis of the project presented in 2010, a decision of public
investment was issued about the restoration and adaptation of Elizeum. The further fate of
Elizeum is in the hands of Warsaw authorities.
The presented building is a unique historical monument, we do not know of other
buildings of this type. And although a grotto on the slope or in the form of detached building for leisure and refreshment was a frequent element of landscape park, an underground,
vaulted salon, and to that with a rich stucco and painting decoration and functional programme, is unprecedented. In addition, the place is associated with the Poniatowski family
who played an important part in the history of Poland. Elizeum was designed by one of the
best architects flourishing in Poland in the 18th century, and it was an outstanding engineering achievement. Its exceptional technical characteristics are further evidenced also by the
fact that despite the extremely unfavourable conditions, the state of the building – after almost 250 years – is good enough to renovate and adapt it. One of the frequently asked questions is the question about the possible reconstruction of the interior of Elizeum. On the
one hand, there is a temptation to reconstruct the historical decor of the interior, consistent
with the intentions of the architect, on the other, however, we have no full information that
can be relied upon of architectural detail as they are known only from descriptions. There
is a concept to reconstruct only those elements the appearance of which we know for sure.
They include a lamp preserved in the designs of Zug and in the drawings of Zygmunt Vogel
or a decoration of the vault known form a photograph from the early 20th century. An alternative is to use advanced multimedia technologies to create a laser hologram of a possible
decoration of the interior.
Apart from research into the Elizeum building, the City of Warsaw Heritage Protection
Department leads promotional activities for this historical building, which has made this
publication possible and makes the building open for the European Heritage Days and
Nights of Museums. Because Elizeum is normally closed to the public, it enjoys huge popularity during the events and attracts crowds of visitors.
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Szymon Bogumił Zug

(1733–1807)
– architekt dworu saskiego w Warszawie

G
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Gdy w 1776 r. Szymon Bogumił Zug przystępował do prac nad ogrodem księcia
Kazimierza Poniatowskiego Na Książęcem, architekt ten był w przededniu swego
największego sukcesu zawodowego. Rok później, 15 stycznia 1777 r., Stanisław
August wydał przywilej na budowę pierwszej świątyni protestanckiej w Warszawie,
jakoby zastrzegając sobie przy tym prawo wyboru projektu. Opracowanie tego
projektu powierzono Zugowi, który w ciągu paru miesięcy przygotował aż trzy
jego wersje, z których monarcha do realizacji wybrał wariant przekrytej kopułą
rotundy, odwołującej się ideowo do rzymskiego Panteonu. Budowę świątyni rozpoczęto 24 kwietnia 1777 r., by już 4 maja następnego roku uroczyście wmurować
kamień węgielny, a 2 lipca 1779 r. ustawić krzyż na latarni wieńczącej świątynię.
30 grudnia 1781 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej świątyni
pod wezwaniem Świętej Trójcy. Budowla ta niemal przez wszystkich uznana została
za najpiękniejszy kościół w stolicy, toteż nie dziwi fakt, iż kolegium kościelne zamówiło u królewskiego medaliera Johanna Phillipa Holzhäusera (1731–1792) medal
upamiętniający inaugurację nowej świątyni. Medal był gotów dopiero w roku 1784
i wtedy to, 4 kwietnia, jego egzemplarz wybity w złocie wręczono Zugowi, który
to fakt odnotowany został w wielu niemieckich wydawnictwach1. Lata budowy
kościoła Świętej Trójcy niemal dokładnie pokrywają się z okresem powstawania
ogrodów Na Książecem i Na Górze, a wspomnieć należy, iż równocześnie Zug pracował także nad zakładaniem ogrodu w Mokotowie dla Izabeli Lubomirskiej (ok.
1776–1780), ogrodu prymasa Michała Poniatowskiego w Jabłonnie (1778–1782),
projektami pałaców Franciszka Ksawerego Branickiego (1775–1780), Janusza
i Karoliny Sanguszków (1776–1778) oraz Belwederu dla Stanisława Augusta (ok.
1775–1780) i innych. Ten bardzo niepełny wykaz dowodzi nie tylko talentów Zuga
jako architekta i projektanta ogrodów, lecz również jego sprawności, zorganizowania, a przede wszystkim wielkiej popularności, jaką cieszył się wśród warszawskiej
arystokracji.
Wziąwszy pod uwagę ogromną liczbę architektonicznych i ogrodowych realizacji oraz projektów, jakie pozostawił po sobie Szymon Bogumił Zug, zaskakuje

1 Büsching, Weinart 1784, s. 557; Büsching 1785, s. 121–122; Huebner 1798, s. 354; Hasche 1784,
s. 342.
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Projekt elewacji kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Trójcy Świętej
w Warszawie. 1777. GR BUW Inw.
zb.d. 8882

znikoma ilość informacji o jego życiu2. Wiadomo, że Simon Gottlieb Zug (Zugk),
bo tak zwykł się najczęściej podpisywać, urodził się 20 listopada 1733 r. w rodzinie
kamerdynera na zamku księcia Heinricha Sachsen-Merseburg-Spremberga (1661–
2 Postać Szymona Bogumiła Zuga była przedmiotem już dwóch dysertacji doktorskich. Autorem pierwszej, przygotowanej w 1928 r., jest Antoni Wieczorkiewicz. Jako drugi z twórczością i biografią architekta zmierzył się Marek Kwiatkowski (1969), a wyniki swych badań
opublikował w obszernej monografii zatytułowanej Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego
Oświecenia (Warszawa 1971). Z publikacji tej zaczerpnąłem większość informacji dotyczących biografii i dzieł tego architekta.
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–1738) w Merseburgu w Saksonii3. Wiemy także, iż drugim dzieckiem w rodzinie
Zugów była nieznana z imienia siostra architekta, w późniejszym okresie zamężna
z nadwornym budowniczym Christophem Gotthardtem Schwarzem (1728–1781).
Zapewne jeszcze przed 1747 r. Zug został wysłany do Drezna, gdzie podjął naukę
architektury w pracowni – jak przypuszcza Kwiatkowski – Johanna Christopha
Knöffla (1686–1752). Świadczyć o tym może najwcześniejszy wiązany z Zugiem
rysunek, z 1747 r., będący przerysem projektu domniemanego pryncypała4. Po
pięciu latach nauki młody architekt został zatrudniony w Saskim Urzędzie
Budowlanym w Dreźnie na stanowisku konduktora na podstawie projektu pałacu
dla Heinricha Brühla (1700–1763), zaczętego przez Knöffla, a wykończonego po
jego śmierci przez Zuga5. Talenty młodego architekta zostały najwyraźniej docenione, gdyż – jak się wydaje – dano mu możliwość odbycia studyjnej podróży
do Włoch, skąd prócz doświadczeń przywiózł także rysunki włoskich budowli
(kościół Santa Maria Assunta, Ariccia).
W 1756 r., po wybuchu wojny siedmioletniej, dwór Augusta III opuścił Drezno
i przeniósł się do Warszawy, a wraz z nim dwudziestotrzyletni Zug, którego królewskim rozkazem oddelegowano do pomocy konduktorowi teatralnemu Johannowi
Augustowi Simonowi (czynny ok. 1755–1780)6. Z tego okresu pochodzą pierwsze
przypisywane mu przez Kwiatkowskiego prace wykonane w Warszawie: projekt
castrum doloris dla Marii Józefy oraz powstałe rok później projekty Belwederu
dla syna królewskiego ministra, Friedricha Aloisa Brühla (1739–1793). Z tego
samego czasu pochodzi jeszcze kilka kolejnych projektów wiązanych z Zugiem
przez jego monografistę: dom pułkownika Gößnitza (?–1763) przy ul. Wierzbowej
w Warszawie oraz kilka projektów powstałych na zlecenie Heinricha Brühla i jego
syna Friedricha Aloisa (powstałe ok. 1760 r. abrysy na dom administratora na Woli,
pałac Brühla, pałac na Młocinach czy zbór na Spiszu). Powstające wówczas projekty pozostają ciągle pod wpływem rokokowej architektury Knöffla. Są one zatem
refleksem rozwiązań francuskich przetworzonych przez środowisko saskich architektów – zwykle pozbawione porządków, z delikatnym detalem architektonicznym
i ograniczoną ornamentyką.
Kilkuletnia praktyka pod kierunkiem Simona przyniosła Zugowi w 1760 r.
awans na nadwornego budowniczego teatralnego, z czym wiązały się zupełnie
nowe obowiązki w postaci projektowania i budowy scenografii teatralnych oraz
oprawy artystycznej dworskich uroczystości. Jedną z pierwszych jego realizacji
z tego zakresu był prawdopodobnie fajerwerk z okazji imienin Augusta III, wydany
3 Ojciec Zuga został następnie starszym kasjerem książęcej Kamery; Kwiatkowski 1971, s. 10.
4 Ibidem, s. 15.
5 Ibidem, s. 15, 18.
6 Allegemeines Künstlerlexikon 1821, s. 6112. Informacje o stanowisku Simona za: Churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender 1780, s. 65. W tym samym miejscu podano, iż jego
ówczesnym zwierzchnikiem został dawny pomocnik Zug(k) z tytułem Teatralischer Hofbaumeister.
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w Ogrodzie Saskim 5 marca 1762 r. W swojej monografii Kwiatkowski przytoczył opinię z epoki, według której Zug „to nie tylko dobry architekt, lecz również
zręczny maszynista i rysownik, który kieruje osobiście całą pracą maszyn we wzniesionych w Warszawie operach. On sam wynalazł również i własną ręką wyrysował
liczne urządzenia”7.
W tym samym czasie Zug nawiązał współpracę z osiadłym już w Warszawie architektem Efraimem Schrögerem (1727–1783), dzięki któremu pozyskał pierwszych
zleceniodawców spoza kręgu saskiego dworu, np. prymasa Tomasza Łubieńskiego.
Gdy w 1763 r. zmarł August III, a niedługo później Heinrich Brühl, w zawodowej sytuacji trzydziestoletniego Zuga zaszły zasadnicze zmiany. W przeciwieństwie do znacznej części związanych z saskim dworem architektów i budowniczych,
którzy opuścili Warszawę, Zug zdecydował się w niej pozostać. Zachował przy
tym stanowisko budowniczego teatralnego dworu saskiego oraz przyjął obowiązki
intendenta warszawskich nieruchomości należących do Wettinów. Zapewne pierwszym zleceniem w nowej sytuacji politycznej była dekoracja Rynku Starego Miasta
na uroczystość składania przysięgi homagialnej nowemu królowi Stanisławowi
Augustowi przez warszawskich rajców. Jednakże, czy to projekt nie przypadł monarsze do gustu, czy też z uwagi na wspomniane związki z dworem saskim, Zug nie
uzyskał stanowiska na dworze, na co zapewne mógł liczyć z racji swojego talentu.
Utrzymując się z niewielkiej pensji, pozbawiony dworskich zleceń architekt musiał
szukać klientów wśród polskiej arystokracji i przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa warszawskiego. Niestety, o jego działalności w latach sześćdziesiątych
7 Kwiatkowski 1971, s. 28.
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XVIII w. wiemy tylko, że prowadził pewne prace w wydzierżawionej przez polskiego króla saskiej
Operalni (ok. 1765), projektował
scenografie (1767), wzniósł pałac
dla Filipa Nereusza Szaniawskiego
u zbiegu ulic Senatorskiej
i Daniłowiczowskiej w Warszawie
(1762–1764), a także przebudował
Pałac pod Czterema Wiatrami dla
Piotra Teppera St. (1769–1771)8.
Zapewne realizował wówczas także
jakieś specjalne zlecenia dla dworu
saskiego, albowiem prócz swej pensji w 1770 r. otrzymał dodatkowe
wynagrodzenie w postaci serwisu
do kawy z miśnieńskiej porcelany9.
Ówczesna działalność architektoniczna Zuga nie mogła ograniczać
się jedynie do kilku tych zleceń.
Można przypuszczać, iż dwór królewski powierzał mu jednak jakieś
prace, których realizacja przyczyniła
się do uhonorowania go w 1768 r.
nadaniem szlacheckiego tytułu
przez polski parlament. W 1771 r.
architekt uzyskał dwuletni urlop oraz gratyfikację w wysokości 200 talarów, po
czym udał się w kolejną podróż do Włoch, którą – niestety – z braku środków
zakończył po niespełna roku. Kwiatkowski, powołując się na znany sobie dokument,
pisał, iż wkrótce po powrocie do Warszawy, 2 sierpnia 1772 r. Zug został mianowany
budowniczym nadwornym (Hofbaumeister)10. Jednakże z tytułem tym architekt
wymieniony był już dwa lata wcześniej w wykazie tytulatur dworu saskiego11.
8 Ibidem, s. 30–35.
9 Klaus 1997, s. 33. Być może w jakimś związku z powyższym faktem pozostaje cytowana przez
Kwiatkowskiego wypowiedź agenta manufaktury miśnieńskiej z 1780 r. „Jestem pewien, że
można polegać na uczciwości i zręczności Zuga, i że on, przynajmniej w tych kręgach, które
cenią sztukę i umiłowanie porządku, znalazł uznanie”; Kwiatkowski 1971, s. 10.
10 Kwiatkowski 1971, s. 45. Wbrew temu, co pisał Kwiatkowski, wydaje się, iż nie był to awans,
tylko – być może – kolejne stanowisko, o czym może świadczyć fakt, iż w urzędowym wykazie stanowisk z 1780 r. nazwisko Zuga znajdujemy aż w dwóch miejscach: jako Hofbaumeister
w Civil-Ober-Bau-Amt, oraz jako Theatralischer Hofbaumeister w departamencie Capellund Cammermusik; Churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender 1780, s. 65, 182.
11 Theophilo 1770, s. 438.
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Nowy etap w biografii architekta otworzył się wraz z jego zaangażowaniem
przez królewskiego brata, Kazimierza Poniatowskiego. Dla księcia Zug pracował
przez najbliższych kilkanaście lat, realizując zespół trzech założeń rezydencjonalno-ogrodowych: Na Solcu (1771–1774), Na Książęcem (1776–1779) oraz Na
Górze (1779–1784). Niewątpliwy sukces, jakim były te ogrody, spowodował napływ
zamożnej klienteli. W latach siedemdziesiątych Zug współtworzył angielski ogród
księżnej Izabeli Lubomirskiej w Mokotowie, z willą, oranżerią, chińską altaną oraz
najbardziej znanymi i efektownymi: Gloriettą Flamandzką, Gołębnikiem w formie
gotyckiej wieży i malowniczym Zameczkiem (wzniesionymi w latach od ok. 1776
do ok. 1784). Spod jego ręki wyszły także projekty sentymentalnego założenia ogrodowego księżnej Izabeli Czartoryskiej na Powązkach, gdzie powstał równie bogaty
zespół pawilonów i obiektów odwołujących się do tradycji: antycznej – reprezentowanej przez ruiny łuku tryumfalnego, amfiteatru czy kolumnady, średniowiecznej
– z zameczkiem i folwarkiem gotyckim oraz mostem, a także arkadyjsko-bukolicznej – w postaci chłopskich chatek krytych strzechami, kryjących luksusowo wykończone wnętrza (po 1771). Motywy architektoniczne występujące w tych zespołach
oraz wiele innych odnaleźć można także w innych ogrodach projektowanych przez
Zuga: w Jabłonnie prymasa Michała Poniatowskiego, w Falentach Piotra Teppera
Mł. (1782–1784) czy w zachowanym do dziś parku księżnej Heleny z Przeździeckich
Radziwiłłowej w Arkadii pod Nieborowem (ok. 1783–1798), w którym widoczne są
już zapowiedzi nurtu romantycznego.
Jakkolwiek Szymon Bogumił Zug uchodził wówczas w Warszawie i poza jej granicami za specjalistę od ogrodów i architektury ogrodowej – czego potwierdzeniem
jest jego opis warszawskich ogrodów opublikowany w jednym z najważniejszych
wówczas traktów o ogrodach Christiana Caya Lorenza Hirschfelda12 – to głównym
obszarem jego działalności była architektura rezydencjonalna. Odbyta w latach
1771–1772 druga podróż architekta do Włoch i studia nad architekturą starożytnego Rzymu oraz Grecji ugruntowały dokonującą się w jego twórczości stylistyczną
przemianę. W krótkim czasie z jego projektów całkowicie zniknął pierwiastek rokokowy, wyparty przez coraz częstsze motywy zaczerpnięte z tradycji antycznej.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII w. Zug niemal zdominował architektoniczny rynek warszawski, realizując w tym czasie znaczną liczbę
znakomitych projektów, wśród których poczesne miejsce zajmowały pałace:
„mniejszy” Franciszka Ksawerego Branickiego na Nowym Świecie z podziemnymi
ogrodami w pałacowych piwnicach (1775–1777), Janusza i Karoliny Sanguszków
na Aleksandrii (1776–1778) czy Józefa Potockiego na Lesznie (ok. 1778). Ważnym
dziełem była rozbudowa rezydencji księżnej Izabeli Lubomirskiej w Wilanowie, dla
której architekt wzniósł tam utrzymane w duchu klasycyzmu Nową Kordegardę,
kuchnię i budynek łaziebny z pokojem kąpielowym i apartamentem (2. poł. lat
70.). Jego pałace i wille oraz mniej spektakularne budowle spotkać można było
również poza granicami stolicy, np. w Natolinie pod Warszawą (willa dla Augusta
12 C.C.L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, t. 1–5, Leipzig 1779–1785.
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Czartoryskiego, 1780–1782), w Horodnie (pałac Tyszkiewiczów, 1776–1778),
Szadowie (pałac Stanisława Poniatowskiego, ok. 1776), a także Międzyrzeczu
Koreckim (pałac Jana Steckiego, 1789).
Równolegle z powyższymi rezydencjami powstawały liczne budowle użyteczności publicznej, z których wymienić należy choćby ratusz na Lesznie (1784), Wielki
Salon w Ogrodzie Saskim czy austeria i zajazd pocztowy w Raszynie (1785–1790).
Opracował on także projekt przebudowy Arsenału (1779–1782) oraz niezrealizowany projekt przebudowy gmachu Biblioteki Załuskich (ok. 1774).
Wspomniany na wstępie kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie był bez
wątpienia najwybitniejszym dziełem architektonicznym Zuga, jednakże nie jedynym obiektem architektury sakralnej, jakie architekt zrealizował. Wymienić tutaj
wypada kościół w Bielsku Podlaskim (1782–1783), wzniesiony z inicjatywy Izabeli
Branickiej, w Kocku (1778–1782) z fundacji Anny Jabłonowskiej oraz niezrealizowany projekt kościoła i klasztoru w Niewirkowie dla Jana Steckiego (1802).
Druga, obok klienteli arystokratycznej, znacząca grupa zleceniodawców
wywodziła się z kręgów zamożnego mieszczaństwa warszawskiego, którego liczni
przedstawiciele zamawiali u Zuga projekty kamienic własnych i dochodowych.
Do najwybitniejszych należała kamienica dochodowa spółki handlowej Roeslera
i Hurtiga na Krakowskim Przedmieściu (1784) z mieszkaniami na wynajem oraz
sklepami w przyziemiu, stanowiąca pierwszy w stolicy przykład kamienicy wielkokapitalistycznej. Warto również wymienić wzniesioną przez Zuga kamienicę
złotnika Franciszka Jacobsona na Lesznie (lata 70. XVIII w.), Henryka Jarzewicza
– przebudowaną z wcześniejszej, barokowej rezydencji Lelewelów (1787), kamienicę Walentego Heringa (Krakowskie Przedmieście, ok. 1785), Franciszka Bresse’a
(ul. Wierzbowa, ok. 1782–1785), Macieja Łyszkiewicza (ul. Freta, lata 80.) czy
Jacka Małachowskiego (ul. Senatorska, 1788). Wzorem arystokracji, część zamożniejszych mieszczan zlecała Zugowi budowę niemalże pałacowych rezydencji, co
dowodziło rosnącej siły, świadomości oraz braku kompleksów kształtującej się
dopiero w Polsce wielkomiejskiej burżuazji. Jedna z takich rezydencji wybudowana została na zlecenie francuskiego kupca Klemensa Bernaux na rogu ulic Hożej
i Marszałkowskiej. Pałac ten w pełni realizował klasyczny program rezydencji typu
entere cour et jardin, z korpusem głównym, oficynami ujmującymi wewnętrzny
dziedziniec i ogrodem na zapleczu.
Chociaż Szymon Bogumił Zug pracował głównie na zlecenie arystokracji
i zamożnego mieszczaństwa, nie rezygnował z kontaktów z dworem królewskim,
w utrzymywaniu których z pewnością pomocne mu były dobre relacje z braćmi
Poniatowskiego: Kazimierzem i Michałem, oraz z bratankiem króla Stanisławem.
Na zlecenie Stanisława Augusta Zug wykonywał projekty konkretnych budowli
(wielkiej oranżerii w Łazienkach, 1775–1780), przebudowy wnętrz (Sala Balowa na
Zamku Królewskim, 1777), a także brał udział w nieformalnych, organizowanych
przez króla quasi-konkursach architektonicznych (Teatr Narodowy, 1776/1777).
Niestety, mimo niewątpliwych zalet przedstawionych projektów, ciekawych i nowatorskich rozwiązań – wszystkie one pozostały na papierze.
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W ciągu kilkudziesięciu lat kariery zawodowej Zug
kilkukrotnie zmierzył się z zagadnieniami urbanistycznymi. Niektóre z opracowanych koncepcji koncentrowały
się na regulacji i zaprojektowaniu niewielkich fragmentów
Warszawy – jak projekt Tłomackiego dla Karola Schultza,
któremu architekt zaproponował założony wokół placu
miejskiego zespół budowli o charakterze rezydencjonalnym
oraz mieszkalno-usługowym z hotelem, stajniami, wozowniami i publicznym wodozbiorem (1783–1787). Odmienny
charakter miały projektowane przez niego założenia miejskie przygotowane na zlecenie Anny Jabłonowskiej. W należących do niej Siemiatyczach Zug uregulował centralny
plac miasta, wznosząc tam ratusz powiązany urbanistycznie
z nową rezydencją pałacową Jabłonowskiej (ok. 1771–1777).
Znacznie większym zakresem prac objął należący również
do księżnej Kock, gdzie zaprojektował i wybudował kościół,
ujęty kramami ratusz oraz kilka innych, nieokreślonych
budynków wokół prostokątnego rynku (zapewne od 1771).
W Kocku także architekt wzniósł zaprojektowane z dużym
rozmachem nowe założenie pałacowe księżej, oparte na planie podkowy, z zespołem oficyn gospodarczych, mostami
i ogrodem na tyłach rezydencji (od 1777).
Na zakończenie tej – z konieczności bardzo niepełnej –
enumeracji prac Szymona Bogumiła Zuga wypada również
wspomnieć, że architekt ten równie swobodnie, jak w dziedzinie architektury rezydencjonalnej, mieszkalnej czy ogrodowej, poruszał się w obszarze budownictwa przemysłowego, choć stanowiło ono
niezwykle wąski margines jego działalności. Oprócz zrealizowanych browarów na
Solcu i w Nieborowie, Zug pozostawił bardzo interesujący projekt zakładu hodowli
jedwabników (ok. 1781–1783), wykonany zapewne na zlecenie Franciszka Ryxa
w związku z rozwojem manufaktury jedwabiów Aleksandra Unruha w Kobyłce.

Projekt wodozbioru na Tłomackiem
w Warszawie, po 1780. GR BUW,
Inw.G.R. 2584

* * *
Mimo barokowo-rokokowego charakteru twórczości Szymona Bogumiła Zuga
w pierwszym okresie życia, przeszedł on do historii sztuki jako wybitny przedstawiciel klasycyzmu w Polsce, jakkolwiek niektóre z jego realizacji pozwalają zaliczyć go
do grona najważniejszych architektów osiemnastowiecznej Europy. Jego dogłębna
znajomość współczesnej literatury fachowej, architektury renesansu, baroku i starożytnego Rzymu oraz najnowszych prądów w architekturze i teorii ogrodów, wraz
z bezsprzecznym talentem pozwalały mu tworzyć oryginalne dzieła komponowane z elementów czerpanych z rozmaitych źródeł inspiracji. Szczególnie było to
widoczne w projektowanych i zakładanych przez niego ogrodach – w tej dziedzinie
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dorównywał najlepszym projektantom w Europie. Zgodnie z panującą modą wypełniał je budowlami reprezentującymi tradycję antyczną, gotycką, wschodnią czy
arkadyjsko-bukoliczną, a także elementami naturalistycznymi. Chętnie korzystał również z doświadczeń teatralnych i całe fragmenty ogrodów komponował
w oparciu o zasady budowania scenografii. Jako klasycysta Zug ewoluował od form
monumentalnych i surowych do bardziej eleganckich, malowniczych i bogatszych
w architektoniczny detal, jakkolwiek nurty te występowały niekiedy równolegle,
odzwierciedlając życzenia zleceniodawcy. Zug odznaczał się znakomitym wyczuciem bryły, a wiele z jego realizacji cechuje umiejętne zestawianie prostych brył geometrycznych, dających niekiedy zaskakujące czy wręcz rewolucyjne rezultaty.

* * *
Szymon Bogumił Zug był z pewnością jednym z najpopularniejszych i najpłodniejszych architektów doby stanisławowskiej, choć jego działalność przypadała
również na ostatnią dekadę panowania Augusta III oraz pierwszych kilkanaście
lat po upadku Rzeczypospolitej. O jego pracowitości świadczą nie tylko realizacje
wymienione powyżej, lecz również przeszło pół tysiąca rysunków przechowywanych w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a także znacznie
mniej liczne zespoły w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki
Narodowej w Warszawie, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie i Sächsisches
Staatsarchiv w Dreźnie. Rysunki te posiadają niezwykłą wręcz wartość historyczną,
dokumentalną i artystyczną, stanowiąc niemal kompletny zapis edukacji oraz zawodowej kariery architekta pochodzenia saskiego działającego w osiemnastowiecznej
Rzeczypospolitej. Stanowią one zarazem nieocenione źródło do badań dziejów
architektury i urbanistyki warszawskiej, historii ogrodów rezydencjonalnego
budownictwa na terenach Rzeczypospolitej. Dodatkowym atutem prac Zuga jest
ich walor artystyczny, gdyż wyszły spod ręki architekta uważanego dziś za niezwykle utalentowanego rysownika, z wielką biegłością posługującego się zarówno grafitem, piórkiem, jak i pędzlem.
Sądząc po liczbie zrealizowanych projektów (ok. 250) oraz zamożności klienteli Zuga, można przyposzczać, iż był człowiekiem zamożnym. Jednakże w odróżnieniu od współczesnym mu architektów, nie kupował nieruchomości, cegielni czy
wiejskich posiadłości, zadowoliwszy się służbowym zapewne lokum na pierwszym
piętrze zachodniego pawilonu kuchennego w Pałacu Saskim i legitymując się posiadaniem niewielkiego placu przy ul. Królewskiej (nr hip. 1069). Wiemy również,
że pieniądze nie stanowiły dla niego najwyższej wartości, albowiem za pracę nad
projektem i budową kościoła Świętej Trójcy nie tylko nie pobierał wynagrodzenia,
ale też ofiarował na jej ukończenie niebagatelną kwotę 1000 dukatów (18000 zł
pol.)13. Jak wspomniałem, o jego sytuacji rodzinnej wiemy bardzo niewiele. Z pewnością architekt utrzymywał kontakty z mieszkającą w Dreźnie siostrą, wdową
13 Kwiatkowski 1971, s. 10.
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Projekt elewacji frontowej kamienicy
Macieja Röslera i Gaspara Hurtiga
w Warszawie, 1784. GR BUW,
Inw.G.R. 22

po zmarłym w 1781 r. budowniczym Christophie Gotthardzie Schwarzu (?–1781).
W 1785 r. zaprosił do Warszawy jej syna Simona Gotthardta, absolwenta drezdeńskiej Akademii Sztuk, którego zatrudnił i dokształcał najpewniej w swej pracowni14,
a niewątpliwie i wspomógł późniejszą karierę15. Kolejnym uczniem Zuga był młody
Jakub Kubicki (1758–1833), który – zdobywszy pierwsze szlify pod kierunkiem
królewskiego architekta Dominika Merliniego – dzięki finansowemu wsparciu prymasa Poniatowskiego kontynuował naukę architektury u Zuga w latach
1777–1781, praktykując podczas budowy kościoła Świętej Trójcy16. Niedawno
okazało się, iż Zug miał również udział, bliżej nieokreślony, w kształceniu architekta Carla Friedricha Schäffera Mł. (1779–1837), syna swojej siostrzenicy Eleonory
Schwarze, zamężnej z Carlem Friedrichem Schäfferem St. (?–1783), rzeźbiarzem na

14 Z przytoczonego przez Kwiatkowskiego cytatu wynika, iż Zug przez pewien czas sprawować
musiał opiekę nad swym siostrzeńcem, ibidem.
15 Zug praktycznie przez całe życie, a przynajmniej do roku 1800, zachował także tytuł Schlossintendenta, z którym wiązał się dodatek do uposażenia. Por.: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Bauinventar, 1, Aufbau und Organisation, Instruktionen, Bestallungen,
Etats, s. 114 (https://www.gsta.spk-berlin.de/uploads/inventare/bauinventar.pdf).
Schwarze w 1795 r. zajmował stanowisko sekretarza budowlanego (Bausekretär) w nadzorze
Pałacu Saskiego, w którym już w 1788 r. pracował również współpracownik Zuga – Conducteur/Bausekretarius Johann Gottlieb Daumann; Churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender 1780, s. 182; oraz Churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender 1784, s. 62.
W takich okolicznościach znalezienie stanowiska dla siostrzeńca nie było chyba zbyt trudne.
16 Sołtys 2008, s. 165, 196.
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drezdeńskim dworze17. O innych jego uczniach brak niestety wiadomości, podobnie jak i o innych aspektach jego życia. Próbując przybliżyć postać architekta, jego
monografista zasugerował, iż więzy przyjaźni mogły łączyć go ze wspomnianym już
Efraimem Schrögerem i Janem Chrystianem Kamsetzerem – architektami królewskimi niemieckiego pochodzenia, jednakże brak jest dowodów na poparcie tej tezy.
Jak się wydaje, jedynym spadkobiercą Zuga był jego siostrzeniec Simon Gotthardt
Schwarze i to prawdopodobnie jemu też przypadła rysunkowa spuścizna wuja.
W nieznanych dotąd okolicznościach trafiła ona następnie do zbiorów Wilhelma
Henryka Mintera (1777–1732), dyrektora budowli wojskowych i zapewne znajomego lub zwierzchnika Schwarzego, a stamtąd drogą dziedziczenia i zakupów
– do Domnika Witke Jeżewskiego i ostatecznie do Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie.
Zug, jak pisał Kwiatkowski, należał do dwóch kultur – niemieckiej i polskiej. Z jedną łączyło go pochodzenie, rodzina oraz piastowany urząd, z drugą
zaś, będącą świadomym wyborem architekta – mecenasi, środowisko i zawodowy
sukces. W Warszawie Zug przeżył ponad pół wieku. W miasto to wrósł i stał się
jednym z jego symboli, podobnie jak zbudowany przezeń kościół Świętej Trójcy.
W tym mieście też zmarł – 11 sierpnia 1807 r. – i został pochowany na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim.

Abstract
Szymon Bogumił Zug (1733–1807) –
Architect of the Saxon Court in Warsaw

S

imon Gottlieb Zugk (Zuck, Zugh, Cug) was born on 20 February 1733 at the Merseburg Castle to the family of a valet at the court of Prince Heinrich Sachsen-MerseburgSpemberg. Presumably already before 1747 Zug was sent to Dresden, where he began his
study of architecture in the atelier of Johann Christoph Knöffel (1686–1752). After five years
of study Zug was employed in the Saxon State Ministry of Building in Dresden as building conductor. Evidently, talents of the young architect were appreciated, for in 1754 he
was offered a possibility to make an educational travel to Italy. In 1756, after the outbreak
of the Seven Years’ War, the court of King Augustus III left Dresden to Warsaw, including
23-year-old Zug, who was assigned to assist the theatrical conductor Johann August Si-

17 Allegemeines Künstlerlexikon 1813, s. 1466. Schäffer, wspominając początki swej edukacji,
pisał „Meine erziehung war nicht glänzend; doch habe ich so manches dem Rathe meiner
Verwandten, die meistens Künstler sind und vorzüglich meinem guten Grossonkel, dem Intendanten Sächsischen Hofbaumeister von Zugk in Warschau”; Klaus 1997, s. 128. Niestety,
nie bardzo wiadomo, kiedy Schäffer miałby spotkać Zuga czy też kształcić się u niego. Związki pomiędzy nimi musiały być jednak dość silne, skoro Schäffer dedykował Zugowi jedno ze
swoich dzieł: Ideen aus den Skizzen eines Architekten, Slg. 1, Zum Gebrauche für Künstler und
Freunde der Kunst, zum Studium und zur Ausübung, Leipzig 1806. Por. Klaus 1997, s. 247,
przyp. 1141.
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mon (fl. ca. 1755–1780). To this period date the first works he made in Warsaw: a design of
castrum doloris for Maria Josepha of Austria, design commissioned by Heinrich Brühl and
his son Alois Friedrich (Belvedere, an administrator’s house in Wola district of Warsaw,
a palace in Młociny, Protestant church in Spiš) and a house of Col. Gößnitz (?–1763) in
Wierzbowa Street in Warsaw. The designs of this period were still under the influence of
Knöffel’s Rococo architecture. In 1760 Zug was appointed the court theatre constructor, and
new commissions followed: a design and construction of theatrical set designs, and artistic
settings of court ceremonies (fireworks on the occasion of King Augustus III’s name-day
party in 1762).
After the deaths of Augustus III and Heinrich Brühl (1763) Zug remained in Warsaw at
his previous office of theatrical constructor of the Saxon court and as the intendant of the
palaces belonging to the Wettins. In the 1760s he designed decorations of the Warsaw’s Old
Town Market Place for the ceremony of homage oath, run certain works in the Saxon Opera House in Warsaw, prepared set designs, and also designed palaces (of F.N. Szaniawski,
P. Tepper the Older). In 1768 Zug was ennobled, and after he returned from his second voyage to Italy in 1772, he was appointed the constructor of the Saxon court. In 1771–1784 Zug
was commissioned by the Polish king’s brother – Prince Kazimierz Poniatowski, for whom
he realized a complex of three residential garden units: the so-called ‘Na Solcu’ (1771–1774),
‘Na Książęcem’ (1776–1779) and ‘Na Górze’ (1779–1784). The works brought him fame and
new clients, including the members of the most notable aristocratic families in Poland,
such as: Izabela Czartoryska (Powązki Garden, after 1771), Izabela Lubomirska (a garden in
Mokotów, ca. 1776–1784), Primate Michał Poniatowski (a garden at Jabłonna), Piotr Tepper
Jr. (Falenty, 1782–1784) or Helena Radziwiłł née Przeździecka (Arkadia near Nieborów, from
ca. 1783 to 1798).
In 1770s and 1780s Zug almost dominated the architectural market in Warsaw, building
classicizing residences for the aristocrats, including Franciszek Ksawery Branicki in Nowy
Świat Street, with underground gardens in the cellars of the palace (1775–1777), Janusz and
Karolina Sanguszko at Aleksandria (1776–1778) or Józef Potocki at Leszno (ca. 1778). An
important work was the extension of the residence belonging to Princess Izabela Lubomirska at Wilanów. He also constructed other residences, such as at Natolin near Warsaw
(A. Czartoryski’s villa, 1780–1782), at Horodna (Tyszkiewicz palace, 1776–1778), at Szadów
(S. Poniatowski’s palace, ca. 1776), and at Międzyrzecz Korecki (J. Stecki’s palace, 1789).
Another important group of clients, besides the aristocrats, was made up of members
of wealthy Warsaw bourgeoisie, who commissioned Zug to design their tenement houses.
The most outstanding among those included the house of Rösler and Hurtig in Krakowskie
Przedmieście Street (1784) with apartments for rent and shops on the ground floor; a house
of jeweller and goldsmith Frederic Jacobson in Leszno (the 1770s), of Henryk Jarzewicz
(1787), of Maciej Łyszkiewicz (Freta Street, the 1780s[?]) and a palace of rich merchant Klemens Bernaux on the corner of Hoża and Marszałkowska streets.
A building of the Holy Trinity Evangelical Church of the Augsburg Confession in Warsaw (1777–1781) brought him glory and fame, also outside Poland. It was built in the form
of rotunda with a dome and lantern, according to the designed indicated by King Stanislaus
Augustus. But it was not the only church building he designed. To this list we should add
a church at Bielsk Podlaski (1782–1783), at Kock (1778–1782) and unrealized design of the
church and cloister buildings at Niewirków (1802).
Among Zug’s achievements we find also designs from the field of town planning, such
as a design of Tłomackie for Karol Schultz, where he proposed a complex of residential
and commercial buildings around a urban square, with a hotel, stables, a coach house and
a public water reservoir (1783‒1787), or a regulation of two towns belonging to Princess
Anna Jabłonowska. At Siemiatycze he transformed the market square by constructing
a town hall urbanistically related to a new palace of the princess (ca. 1771‒1777). At Kock he
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designed and constructed the church, town hall flanked by stalls and several other unidentified buildings around the square marketplace (probably after 1771), and also built a Palladian palace complex designed on a grand scale (after 1777).
Despite the Baroque-Rococo character of Zug’s creations in the first stage of his professional life, the architect went down in history as the outstanding representative of Classicistic architecture in Poland, although some of his works made him numbered among
the most excellent architects of the 18th-century Europe. His thorough knowledge of contemporary professional literature, architecture of the Renaissance and Baroque periods as
well as of ancient Rome, together with the most recent trends in architecture and theory of
gardening art, combined with his indisputable talent allowed him to create original works
composed of elements drawn from various and diverse sources of inspiration. This was
especially evident in the gardens he designed and created that equalled those planned by
the most outstanding garden architects in Europe. As a classicist, Zug evolved from monumental and austere forms to more elegant, picturesque and rich in architectural detail, although occasionally he combined both these trends to satisfy the taste of his customers. He
was characterised by an outstanding intuition of form and many of his works distinguished
themselves by skilful composition of simple geometrical shapes which produced sometimes surprising and totally revolutionary effects.
Simon Gottlieb Zug was undoubtedly one of the most popular and prolific architects
of King Stanislaus Augustus period, although his activity spanned the period from the last
decade of King Augustus III’s reign to the first several years after the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth. He proved an exceptionally hard-working person, not only
by the above-mentioned achievements but also by over five hundred of drawings kept in
the Print Room of the University of Warsaw Library as well as some other smaller sets of
designs preserved in the collections of the National Museum in Warsaw, National Library
in Warsaw, Museum of Princes Czartoryski in Cracow, and Sächsisches Staatsarchiv in
Dresden. These drawings have exceptional historical, documentational and artistic value,
making an almost complete record of the education and professional career of the architect
of Saxon origin who flourished in 18th-century Polish-Lithuanian Commonwealth.
Judging by the number of his realised designs (ca. 250) and the wealth of Zug’s clients,
we are justified in thinking that he was an affluent and ‒ as we may suppose ‒ a modest man.
This is evidenced by the fact that he lived in a not very presentable office apartment in the
Saxon Palace and was the owner of a small palace in Królewska Street (mortgage register
no. 1069). He was also a generous person ‒ when he was working on a design and construction of the Holy Trinity Church, not only did he work without wages but also he donated
a considerable amount of thousand ducats (18,000 Polish zlotys) for it to be finished.
There is no information about his marital status, but we know for sure that he maintained contacts with his sister living in Dresden, a widow of builder Christoph Gotthardt
Schwarze (?‒1781). In 1785 he invited to Warsaw her son, Simon Gotthardt, whom he employed and taught, and whose further career he probably supported. There was probably
another Zug’s pupil ‒ Jakub Kubicki (1758‒1833), who thanks to a financial support of Primate Michał Poniatowski could have trained during the construction of the Holy Trinity
Church, and Carl Friedrich Schäffer Jr. (1779‒1837) ‒ a son of Zug’s niece, Eleonora Schwarze
married to Carl Friedrich Schäffer Sen. (?‒1783).
Zug ‒ according to Marek Kwiatkowski ‒ belonged to two cultures: Polish and German.
One was the culture of his origin, family and office hold; the second was the culture of his
choice, his patrons, his community and professional success. In Warsaw Zug spent over
fifty years. He is rooted into the history of the city and became one of its symbols, like the
Holy Trinity Church he designed and built. And it was also in Warsaw that he died on 11
August 1807, and was buried here in the Evangelical cemetery of the Augsburg confession.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Posesja Stanisława Augusta, późniejszy ogród księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie – inwentaryzacja, Warszawa 1776
Rysunek, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy, 348 × 520 mm
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Plan General des Briqureries Royale cedés par Sa Majesté a Son Frere le
Prince Poniatowski l’an 1776; poniżej kompozycji podziałka w łokciach: 400 Aunes de Varsovie = 195 mm;
recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 113 ( Jeż. 265)
Proweniencja: Wilhelm Henryk Minter do 1832; Karol Fryderyk Minter do 1847; Karol Juliusz
Minter do 1892 (ok. 1870–1892 w Gołaszewicach); Stanisław Karol Minter do 1904; Zygmunt Karol Minter
do 1911; Artur Oppman 1911; Hieronim Wilder 1911–1912; Dominik Witke Jeżewski do 1928
BIBLIOGRAFIA: Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 211–212, kat. 1109; Kwiatkowski 1971, s. 110; Putkowska
2009b, s. 18

W 1776 r. Stanisław August przekazał swemu bratu, eks-podkomorzemu nadwornemu Kazimierzowi Poniatowskiemu, rozległą posesję położoną na skarpie warszawskiej po północnej stronie dzisiejszej ulicy Książęcej. Jakkolwiek malowniczo
ukształtowany skraj skarpy zdawał się być idealnym terenem do założenia ogrodu,
to od kilkudziesięciu przynajmniej lat wykorzystywany był w celach przemysłowych, stanowiąc źródło gliny do wyrobu cegieł w usytuowanych tam królewskich
cegielniach.
Wybudowana niewiele wcześniej (1771) podmiejska rezydencja z ogrodem księcia Kazimierza Poniatowskiego na Solcu pięć lat później mogła być dla eks-podkomorzego niewystarczająca pod względem wielkości. Także towarzyszący jej ogród
ulokowany na długiej i wąskiej parceli zdawał się, być może, nie dość reprezentacyjny, a ponadto narażony na wylewy Wisły.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem, przejęcie posiadłości poprzedziła inwentaryzacja posesji będącej przedmiotem królewskiej darowizny, a jej wykonawcą
był Szymon Bogumił Zug – sprawdzony już wcześniej projektant soleckiej rezydencji, któremu książę zlecił również opracowanie projektu nowego założenia.
Zgodnie z wykonanym pomiarem nowa posesja księcia Kazimierza zajmowała
obszar ujęty ulicami Smolną od wschodu1, Książęcą od południa, ogrodem Jerzego
1 Ówczesny przebieg wschodniego odcinka Smolnej pokrywał się z dzisiejszym duktem
al. J. Czapskiego w Parku Kultury.
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Wandalina Mniszcha od północy oraz – od zachodu – posesjami Jakuba Fontany
(hip. 1751) i niegdyś sąsiednią należącą do Kozłowskiego (hip. 1282)2. Największą
niedogodnością tej działki była wąska i mało reprezentacyjna uliczka (Ruelle)
zapewniająca komunikację z Nowym Światem. Mankamentu tego od samego
początku świadomi byli zarówno książę, jak i jego architekt, toteż na prezentowanej tu inwentaryzacji zaproponowane zostało rozwiązanie problemu poprzez
znaczne poszerzenie (o 30 stóp) tej drogi kosztem posesji architekta królewskiego
Jakuba Fontany. Rekompensatą za takie uszczuplenie własności architekta miała być
zapewne prostokątna parcela3 dodana do jego posesji od wschodu (Place nouvelle de
Mr. Fontana). Utworzenie tak szerokiej, wysadzanej szpalerami drzew, alei nie tylko
zapewniało reprezentacyjny dojazd do posiadłości, ale także pozwalało otworzyć
perspektywę na planowany na zamknięciu jego osi pałac4.
2 Putkowska 2009b, s. 18.
3 Jej wymiary Putkowska określiła na 54 × 121 łokci (31,86 × 7,39 m); Putkowska 2009b, s. 18.
4 Choć pałac ten pojawi się dopiero na późniejszych projektach, to na publikowanej tu inwentaryzacji widoczne są kreślone grafitem linie wychodzące ze środka wjazdu do nowej alei ku
wschodowi i wskazujące oś planowanej kompozycji.
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We wschodniej części niniejszego planu architekt ograniczył się jedynie do
naniesienia istniejących budowli: dwóch murowanych budynków cegielni, takiegoż
budynku mieszkalnego(?) oraz trzech drewnianych magazynów cegły. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się wówczas dwa niewielkie, czworoboczne ogrody
(zapewne warzywne), dwie studnie oraz staw z wyspą i glinianki u podnóża skarpy.

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt ogrodu księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie,
Warszawa, 1776(?)
Rysunek, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy, 348 × 520 mm
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Plan General du Nouveau Etablissement de S.A. Mgr. le Prince Poniatowski
projetté et executé en partie l’an 1766; pod kompozycją: skala w łokciach: 400 Aunes de Varsovie; nad
podziałką sygnatura piórem: SGZ; recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 114 ( Jeż. 266)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 232–236, il. 282; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 212, kat. 1110; Kwiatkowski
1971, s. 50–52, il. 28; Puget 1998, I, s. 266–267, II, s. 156 ; Putkowska 2009b, s. 18–21, il. 2–3

Bezpośrednim następstwem wspomnianej wyżej inwentaryzacji był publikowany
tu projekt ogrodu „Na Książęcem”, uwzględniający już proponowane wcześniej
rozwiązania. Oś kompozycji wyznaczała szeroka, wysadzana czterema rzędami
drzew aleja wiodąca z Nowego Światu (Grande Avenue du Noveau Monde) do willi
planowanej na jej zamknięciu. Brzeg skarpy, na skraju której stanąć miała willa, uregulowano w formie półkolistych tarasów z rampami komunikacyjnymi. Tarasy te
kontynuowane były wzdłuż północnego zbocza wąwozu rzeki Żurawki (dzisiejszej
ul. Książęcej). Kulminację całego założenia ogrodowo-rezydencjonalnego stanowić
miała oryginalna willa (Belweder) założona na wyniesionej platformie, której kształt
powtarzał charakterystyczny obrys budowli. Z baraku zachowanych projektów jej
program możemy rekonstruować jedynie na podstawie publikowanego tutaj rzutu.
Od frontu, za podjazdem dla powozów, zaplanowano sześciokolumnowy wgłębny
portyk ujęty parterowymi(?), diagonalnie ustawionymi czworobocznymi aneksami.
Za nim, od strony skarpy usytuowano kolisty, otwarty sześcioma kolumnami salon,
flankowany obszernymi, prostokątnymi pomieszczeniami. W północnym skrzydle
Belwederu znajdować się miał czteroizbowy apartament z ubikacją, zaś w południowym – mniejszy o jedno pomieszczenie. Oba apartamenty posiadały niezależne
wejścia zarówno od frontu, jak i ogrodu, a także skomunikowane były z partią centralną, która – jak się wydaje – podwyższona była o jedną kondygnację w stosunku
do skrzydeł Belwederu, na co wskazuje obecność niewielkich klatek schodowych
pomiędzy sienią a salonem. W otaczającym willę księcia ogrodzie zaplanowano
szereg pawilonów i grot stanowiących typowe wyposażenie parków utrzymanych
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w duchu angielskim. W jego południowej partii znajdować się miały grota (Grotte)5,
Minaret (Minaret Turc) oraz Domek Imama (Demeure d’Imam), zaś w północnej
ruiny świątyni Janusa (ruine d’un Temple de Janus), pomnik (monument) i kolejna
grota zdobiona muszlami i skałami (Grotte en Coquille et Rocaille). Prócz głównego wjazdu do rezydencji zaplanowano także skromniejsze wejście od wschodu
(Entree de Szolec) wiodące z ulicy Smolnej. Stamtąd dziką promenadą, a następnie
wąwozem można było wspiąć się do rozległych sadów ujmujących główną aleję.
W zachodniej partii założenia zlokalizowano obszerny kwaterowy ogród warzywny
poprzecinanymi regularnymi alejami, z ośmioboczną fontanną i kolistym basenem,
studnią, licznymi inspektami oraz budynkiem mieszkalnym na planie węgielnicy
o ściętym narożu, przeznaczonym zapewne dla zatrudnionych w posiadłości ogrodników, kucharzy i służby. Po przeciwnej stronie alei zaprojektowano założony na
planie nieregularnego kwadratu zespół stajni i wozowni, z kolejnymi mieszkaniami
dla personelu. Zapewne jedynie ta część projektu Zuga wzbudziła zastrzeżenia księcia Kazimierza, bo pod doklejonym fragmentem karty ze wzmiankowanymi wyżej
5 Francuskie określenia zaczerpnięto z legendy zamieszczonej na projekcie.
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budynkami gospodarczymi widać ich pierwotną wersję. Według niej usytuowany
na wschodnim krańcu centralnej alejki ogrodu warzywnego pawilon „ogrodników”
założony był na planie wydłużonego prostokąta z szerokim, obejmującym środkową partię ryzalitem o ukośnych ścianach bocznych. Odmiennie także ukształtowano zespół trzech budynków okalających dziedziniec w formie nieforemnego
prostokąta. Najbardziej okazałe skrzydło wschodnie składało się z części stajennej
ujętej skrajnymi, lekko zryzalitowanymi segmentami mieszkalnymi. Prostopadłe
doń skrzydło południowe w całości przeznaczono na boksy dla blisko trzydziestu
koni, zaś zachodnie zawierało sześć obszernych pomieszczeń przeznaczonych na
cele mieszkalne lub wozownie. Układ taki uznano zapewne za nieodpowiedni dla
rangi książęcej rezydencji, toteż architekt zaproponował rozwiązanie alternatywne.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Plan ogrodu księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie
wraz z fragmentem projektowanego ogrodu „Na Górze”, Warszawa, przed 1782
Rysunek, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy, 729 × 510 mm
Inskrypcje, piórem, pod kompozycją: skala w łokciach: 300 Aunes = 204 mm; recto: pieczęć własnościowa,
owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Gabinet Rycin BUW Inw.G.R. 115 ( Jeż. 267)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 232, il. 283; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 212, kat. 1111; Kwiatkowski 1971,
s. 52–55; Puget 1998, I, s. 267, II, il. na s. 162; Putkowska 2009b, s. 21–24, il. 2–3

Realizację publikowanych wcześniej projektów ogrodu rozpoczęto już w 1776 r.6,
nie wiadomo jednak, czego dotyczyły prowadzone wówczas roboty. Według słów
samego Zuga, prace rozpoczęły się zapewne w 1777 r.7 i w momencie publikacji opisu ogrodu w 1785 r. nie był on jeszcze ukończony. Dzięki widocznemu na
rysunku fragmentowi sąsiedniego ogrodu księcia Kazimierza zwanego Na Górze
możemy powstanie rysunku datować na lata po 1779 r., w którym wybudowano
oberżę (a także pawilon mleczarni Na Książęcem) a przed 1782 – datą wzniesienia
„budowli o dwóch salach”8.
6 Zapiska na rysunku Inw. G.R. 114.
7 „Der Garten des Fuersten Casimir Poniatowski [...] ist ein unvollendetes Werk, welches von
sieben Jahren angelegt wurde”; Hirschfeld 1785, s. 295 (343 fr.). Niemiecka i francuska edycja
dzieła Hirschfelda zawierającego opisy warszawskich ogrodów pióra Zuga ukazała się dopiero w 1785 r., jednakże – jak wskazuje późniejsze polskie wydanie Ogrodów w Warszawie i jej
okolicach – opis ten powstał rok wcześniej; por. Ogrody w Warszawie, s. 4–5.
8 „Noch vor zwey Jahren erbaute er dasselbst ein Gebaude mit zwey Salen”; Hirschfeld 1785,
s. 297. Putkowska rysunek ten datuje raz na ok. 1779 r., zaś w innym miejscu na ok. 1790 r.;
Putkowska 2009b, s. 21, 23.
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Rysunek ten przedstawia zatem obraz książęcego ogrodu w momencie, gdy
wszystkie zaplanowane pawilony ogrodowe zostały już wybudowane i gdy trwały
przygotowania do budowy Belwederu. Jednak z rozpoczęcia tej inwestycji, mimo
zgromadzonego budulca, książę Kazimierz ostatecznie zrezygnował w 1779 r.
Wtedy to na szczycie wzgórza położonego po przeciwnej stronie wąwozu Żurawki
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wybudowano oberżę, którą Poniatowski, urzeczony zapewne rozpościerającym się
z niej widokiem na Książęce, przeznaczył na swoją rezydencję9. Tam także wzniesiono sąsiadujące z oberżą stajnie i wozownie, co spowodowało porzucenie zaawansowanej już budowy podobnych gmachów realizowanych zgodnie z pierwotnym
projektem we wschodniej partii ogrodu Na Książęcem10.
Zestawienie początkowego projektu z powyższą inwentaryzacją przekonuje,
iż w ciągu blisko sześciu lat udało się zrealizować zasadnicze elementy programu
ogrodowego: Minaret, Elizeum z grotą, Domek Imama, a także świątynię Janusa
(jońską). Niewielkie zmiany dotyczyły lokalizacji groty skalnej (Grotte en Coquille
et Rocaille), którą usytuowano ostatecznie pod świątynią jońską zastępującą planowane ruiny przybytku Janusa. Jedyną budowlą, z której realizacji zrezygnowano, był tajemniczy pomnik (Monument) planowany pierwotnie tuż za skalną
grotą. W miejscu tym natomiast powstał inny obiekt nazwany przez Zuga „Starą
wiejską oberżą”11. Nowością w stosunku do pierwotnych założeń był – znacznie większy niż planowano – staw w południowo-wschodniej części podskarpia,
a także niewielki folwark usytuowany przy ścianie wąwozu, nieco powyżej stawu.
Zredukowana została liczba półkolistych tarasów na stoku skarpy, a ich dukt uległ
spłyceniu.
Pewne zmiany wprowadzono również w aranżacji górnej, zachodniej partii
ogrodu Na Książęcem, gdzie rozległe sady zastąpiła zwykła łąka, a w miejscu francuskiego ogrodu warzywnego urządzono mniejszy, rabatowy, z wydłużonym, lekko
wyniesionym gazonem na środku, zdobionym trzema fontannami. Wyznaczoną
w ten sposób oś ogrodu ujmowały od wschodu dwie budowle, założone na planie
spłaszczonego sześcioboku, mieszczące oranżerię (w północnym skrzydle) i mieszkania ogrodników (w południowym)12.

•

9 Jak przypuszcza Putkowska posesję przeznaczoną pod ogród „Na Górze” Poniatowski zakupił od spadkobierców marszałka Józefa Bielińskiego krótko przed 1779 r.; Putkowska 2009b,
s. 32.
10 Zarys wybudowanych murów obu budowli widoczny jest w południowo-zachodnim narożu
posesji Poniatowskiego.
11 „Ein altes baurisches Wirthshaus”; Hirschfeld 1785, s. 296. Pierwotnie zaplanowano umieszczenie w nim salonu bilardowego, jednakże ostatecznie znalazło się tam „kilka ładnych pokoi” („Einige artige Zimmer”); ibidem.
12 Zdaniem Kwiatkowskiego wyrysowanie Oranżerii innym, żółtawym kolorem akwareli oznaczało, iż budynek ten był dopiero projektowany. Z uwagi jednak na to, że podobną barwą zaznaczono zarówno starą oberżę wiejską, jak i folwark przy Książęcej możemy przypuszczać,
że architektowi chodziło być może o zróżnicowanie materiału, z którego były one wzniesione;
Kwiatkowski 1971, s. 55. Kwiatkowski zauważa ponadto, iż zlokalizowany przy ogrodzie warzywnym budynek mieszkalny dla ogrodników został zrealizowany i istniał jeszcze w 1915 r.;
ibidem, s. 55, il. 35.

126

szymon bogumił zug (1733–1807) • katalog rysunków

4

Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt groty w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem”
w Warszawie. Widok frontalny, przekrój podłużny i poprzeczny oraz rzut,
Warszawa, 1776

Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z filigranem: lilia
Strasburga na koronowanej tarczy herbowej z podwieszonym monogramem VDL; 363 × 543 mm
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Grotte executée pour le Prince Poniatowski l’année 1776.; poniżej kompozycji
skala w łokciach: 20 Aunes = 183 mm
Objaśnienia: Coupe prise par la Ligne A.B. du Plan; Coupe prise par la Ligne C.D. du Plan; Plan de la Grotte;
Elevation de la Grotte du Côte du Levant
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 138 ( Jeż. 260)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 233–236; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1118; Kwiatkowski 1971,
s. 52; Putkowska 2009b, s. 25–27, il. 9–10

Jak wiemy, prace w ogrodzie Na Książęcem zaczęły się w 1776 r.13 i można przyjąć,
iż przede wszystkim polegały na rozbiórce części zabudowań cegielni, niwelowaniu terenu oraz innych robotach ziemnych. Równocześnie rozpoczęto zakładanie
13 Zapiska na rysunku Inw. G.R. 114.
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pierwszych ogrodowych pawilonów, do których należała z pewnością grota usytuowana u podnóża skarpy nad brzegiem przyszłego stawu i przewidywana w pierwotnym projekcie (kat. 2). Zaplanowano ją w formie nieregularnego pomieszczenia
– o wewnętrznych wymiarach ok. 15 × 10 łokci (ok. 9 × 6 m) – złożonego ze wspartego na dwóch filarach przedsionka oraz położonych w głębi dwóch otwartych na
siebie wnętrz. Wentylację i oświetlenie każdego z nich zapewniały szerokie, pionowe kanały przebite w kopułowym sklepieniu, a także wejście w formie dwóch
niesymetrycznych arkad. Interesującym rozwiązaniem zapewniającym tej budowli
wytrzymałość oraz dodatkową izolację przed wilgocią był zastosowany przez architekta system kopuły dwupowłokowej i zdwojonego stropu.
Ściany, sklepienia i podtrzymujące je filary pokryte być miały zaprawą imitującą
naturalną skałę.
Jak wynika z publikowanego tutaj rysunku, pierwotnie grota ta miała być
obiektem samodzielnym i pozbawionym połączenia z innymi pawilonami ogrodowymi. Jednakże jeszcze na etapie projektowania lub tuż po rozpoczęciu budowy
podjęto decyzję o skomunikowaniu jej z Elizeum planowanym w jej bezpośrednim
sąsiedztwie, o czym świadczy widniejący na karcie grafitowy szkic kontynuacji
skarpy z odrębnym wejściem i latarnią w formie chińskiego pawilonu na wzniesieniu ponad kopułą Elizeum.

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Pierwszy projekt Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie. Rzut przyziemia, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką: IV;
484 × 341 mm
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Idée d’un Elisée suterrain devoué ou aux Amis ou aux joliés femmes, niżej
dopisek grafitem: executé pour le Prince Poniatowsky l’an 1777; poniżej kompozycji skala w łokciach:
20 Aunes = 210 mm
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 140 ( Jeż. 269)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 233–236; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1119; Puget 1998, I, s. 274;
Putkowska 2009b, s. 21–24, il. 2–3

Niniejszy rysunek powstał tuż po ukończeniu omawianego wyżej projektu groty
(kat. 4), kiedy zrodziła się idea zbudowania okazałego podziemnego salonu stanowiącego centralny punkt kompozycji ogrodowej, połączonego zarówno z grotą, jak
i projektowanym na szczycie skarpy Belwederem. Jak możemy przypuszczać, przedstawiony księciu eks-podkomorzemu projekt przewidywał wzniesienie budowli
na planie czwórliścia z półkolistym obejściem od zachodu. Konstrukcja ta, jak się
wydaje, miała być jednokondygnacyjna (na co wskazuje brak pierwotnych klatek schodowych), przekryta kopułą z okulusem i zwieńczona latarnią w formie
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chińskiego pawilonu. Elizeum miało posiadać dwa wejścia usytuowane na poprzecznej osi budowli. Ponieważ budowla miała być ukryta w zboczu skarpy, architekt
zaplanował dwa wyrobione w glinianym podłożu korytarze prowadzące do tych
wejść oraz do obejścia na tyłach budowli, przy czym przy północnym korytarzu przewidziano odnogę mającą w przyszłości łączyć Elizeum z główną rezydencją księcia
Poniatowskiego.
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Zgodnie z prezentowanym projektem, do założonej na planie koła sali otwierały się cztery, przekątniowo usytuowane nisze, ujęte parami kolumn. Pod tylną
ścianą każdej z nich przewidziano kanapy oraz, powyżej, po dwie półkoliste nisze
z rzeźbami(?). Na osi prostopadłej do wejściowej zaplanowano dwie prostokątne
wnęki z takimi samymi podestami, przy czym do wschodniej przylegało niewielkie
pomieszczenie z piecem (z paleniskiem dostępnym z zewnątrz), ukryte za dwuskrzydłowymi drzwiami. Obejście, obiegające od zachodu centralną część budowli,
pierwotnie miało pełnić funkcję lodowni należącej do rezydencji.
Omówiony wyżej projekt Elizeum Zug przedstawił do akceptacji księciu
Poniatowskiemu, którego architektonicznych kompetencji nie znamy. Nie można
zatem wykluczyć, iż projekty Zuga skonsultował ze Stanisławem Augustem – najbliższą mu osobą, dysponującą odpowiednią wiedzą w dziedzinie architektury,
a nadto darczyńcą terenu, na którym powstawał ogród. Niezależnie wszakże od tego,
czy monarcha brał udział w omawianiu powyższego projektu, czy też nie, na tym
etapie zostały doń wprowadzone poważne zmiany, będące konsekwencją zmiany
funkcji Elizeum, które stać się miało nie pawilonem rekreacyjnym, jak planowano
wcześniej, a podziemną salą bankietową dla niewielkiego grona przyjaciół księcia.
Pociągnęło to za sobą konieczność połączenia Elizeum z pawilonem kuchennym, co osiągnięto, projektując przylegający do obejścia podziemny korytarz wiodący do Domku Imama (Passage pour porter les Plats). Tym samym zmianie uległo
przeznaczenie lodowni, mającej teraz odgrywać rolę kredensu. Prawdopodobnie
również wtedy wprowadzono drugą kondygnację obejścia, zapewne przeznaczoną
na chór muzyczny, co wymusiło wsparcie sklepienia na lizenach14. Kolejne modyfikacje miały charakter raczej kosmetyczny i sprowadzały się do niewielkiej zmiany
kształtu gabinetów, pogłębienia kanap oraz likwidacji nisz z rzeźbami, które stanąć miały teraz na konsolach zawieszonych pomiędzy gabinetami15. Widoczną
w zachodniej części sali niszę z postumentem zastąpiono atrapą kominka(?), zaś
wieloboczny piec w aneksie od wschodu – bardziej estetycznym, okrągłym16. Na
zakończenie wspomnieć należy interesujący, a dotąd pomijany w rozważaniach
grafitowy rysunek w północno-zachodnim gabinecie. Podobnie jak pozostałe grafitowe szkice na niniejszym projekcie stanowi on przyczynek do prowadzonej na
bieżąco dyskusji architekta z księciem i zapewne ukazuje propozycję rozwiązania
dekoracji sklepienia gabinetów w postaci owalu ze sceną figuralną ujętego trzema
płycinami z dekoracją arabeskową17.
14 Przesłanką dla hipotezy o późniejszym pomyśle wprowadzenia drugiej kondygnacji obejścia
są widoczne na rysunku dwa szkice alternatywnych lokalizacji kolistych klatek schodowych:
przy przejściu do kuchni oraz przy południowym wejściu do Elizeum. Na planie widoczne są
również lizeny domalowane akwarelą utrzymaną w tej samej tonacji, co korytarz kuchenny.
15 Konsole te zaznaczono na planie cienką przerywaną linią na licu odcinków ścian dzielących
gabinety i wejścia. Alternatywną propozycją było zainstalowanie tych konsoli pośrodku tylnej ściany gabinetu, co ukazuje grafitowy szkic w północno-wschodnim gabinecie.
16 Wskazuje na to ledwie widoczny kolisty obrys naniesiony cyrklem na rzut pierwotnego pieca.
17 Dziękuję niniejszym Małgorzacie Biłozór-Salwie za pomoc w odcyfrowaniu treści szkicu.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Drugi projekt Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie. Rzut przyziemia, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z filigranem: lilia
Strasburga na koronowanej tarczy herbowej z podwieszonym monogramem WR; 467 × 334 mm
Inskrypcje, piórem, poniżej kompozycji skala b.o.: [20 Łokci] = 208 mm
Gabinet Rycin BUW Inw.G.R. 141 ( Jeż. 270)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 233–236; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1119; Puget 1998, I, s. 274;
Putkowska 2009b, s. 21–24, il. 2–3
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Niniejszy rysunek powtarza dokładnie kompozycję tego powyżej, przy czym architekt uwzględnił tu niemal wszystkie sugestie i modyfikacje będące wynikiem jego
konsultacji z księciem Poniatowskim. Z nieznanych powodów w projekcie tym
zabrakło miejsca na popiersia cesarzy rzymskich, które pierwotnie miały stanąć
parami w edikulach każdego z gabinetów lub na konsolach je ujmujących.
Przywoływany już niejednokrotnie opis książęcego ogrodu pióra Szymona
Bogumiła Zuga przekonuje jednak, iż ostatecznie wybrano drugie rozwiązanie:
„An die Wänden sind acht Büsten römischer Kaiser auf Kragsteinen angebracht”18.
Na tym etapie, jak można wnioskować z niniejszego rysunku, dyskutowano także
nad sposobem osadzenia chińskiej latarni na kopule, na co zdaje się wskazywać
wyrysowany na planie szkic elementów konstrukcyjnych kopuły z oktogonalnym
zarysem podstawy latarni.

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Trzeci projekt Elizeum z grotą w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie. Rzut przyziemia, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką:
E V OORSPROM; 433 × 567 mm
Inskrypcje, piórem, góra, lewa strona: Plan de la Grotte et Eliseé attenante construit pour S. A. Mgr. Le Prince
Casimir Poniatowski à Varsovie l’an 1776; poniżej kompozycji skala w łokciach: 20 Aunes = 198 mm
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 137 ( Jeż. 268)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 233–236, il. 286; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1119; Puget 1998,
I, s. 267, 274, II, il. na s. 158; Kwiatkowska, Kwiatkowski 1998, 32, il. 24; Putkowska 2009b, s. 21–24, il. 2–3

Publikowany tutaj rysunek prezentuje – jak można przypuszczać – trzecią wersję
projektu Elizeum, kiedy to koncepcja połączenia obu budowli, ledwie nakreślona
w projekcie Groty i rozwijana w omawianych wcześniej projektach Elizeum, została
ostatecznie ukształtowana. Tutaj architekt skoncentrował się na kwestii fizycznego
połączenia obu pawilonów za pomocą podziemnego, murowanego korytarza, oraz
aranżacji wejścia służbowego, pomijając przy tym kwestie korytarza kuchennego.
Prezentowany projekt bardzo bliski jest wersji zrealizowanej, o czym przekonują wyniki pomiaru odległości pomiędzy środkiem oculusa a wejściem do groty19.
18 Hirschfeld 1785, s. 295.
19 Według Putkowskiej w fazie realizacyjnej dystans pomiędzy grotą a Elizeum został znacząco powiększony (Putkowska 2009b, s. 25). Jednakże, jeśli za punkty odniesienia obierzemy
środek oculusa oraz wejście do groty, to mierzone w linii prostej odległości pomiędzy nimi
w powyższym projekcie oraz inwentaryzacji ogrodu (kat. 3) są bardzo zbliżone i wynoszą ok.
30 łokci (nieco ponad 17 m). Zatem Williama Coxe’a, który pisał o wędrówce „długim i krętym korytarzem” poprowadzono po prostu najdłuższą możliwą drogą i wszedł on do salonu
książęcego północnym wejściem; ibidem.
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Rzut groty niemal bez zmian powtarza rozwiązania pierwotnego projektu, z wyjątkiem przebiegu ścian frontowych ujmujących wejście20 oraz proponowanej tamże
kaskady i niewielkiej sadzawki. Architekt uzupełnił nadto wnętrze groty o wyściełane mchem ławy, stanowiące dopełnienie imitujących skałę ścian wnętrza.
Nieco więcej modyfikacji daje się zauważyć po porównaniu niniejszego
rysunku z drugim projektem Elizeum. Zug zaproponował rezygnację z trzech wyrobionych w glinie korytarzy wejściowych dla gości, służby oraz personelu obsługującego piec. W myśl projektu funkcję głównego wejścia przejęła grota usytuowana na
południe od Elizeum, zaś służba korzystać miała zapewne z korytarza kuchennego.
Nowością był także korytarz obiegający budynek Elizeum od wschodu, będący
w pewnym sensie odpowiednikiem zachodniego obejścia. Korytarz ten stanowił
kontynuację łącznika z grotą i prowadził do alternatywnego wejścia od północnego
zachodu. Rezygnacja z owych wyrobionych w glinie korytarzy, doświetlających
jednocześnie główne wejście do centralnego wnętrza, wymusiła przebicie nad nim
świetlika podobnego do zastosowanych uprzednio w grocie.
Na tym etapie zarzucono koncepcję podziemnego przejścia łączącego Elizeum
z planowanym na szczycie skarpy Belwederem, w związku z zaniechaniem
budowy tegoż. Z mniejszych modyfikacji daje się zauważyć brak wprowadzonych
20 Zmiany te sugerowano już na wstępnym projekcie groty.
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w poprzednim projekcie lizen oraz niewielka zmiana kształtu atrapy kominka
w zachodniej partii sali okrągłej.
Podkreślić należy chyba także skrystalizowany w tym projekcie zamysł architekta, polegający na wyraźnym wyodrębnieniu dwóch stref zespołu projektowanych pawilonów, tj. prywatnej – składającej się z salonu i przestrzeni wyznaczonych
sposobem opracowania ścian za pomocą imitującej naturalną skałę zaprawy, oraz
służbowej – ograniczonej do dwukondygnacjowego obejścia od zachodu oraz
kuchni połączonej z nim podziemnym przejściem.

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt latarni na Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie. Wariant pierwszy, elewacja, przekrój porzeczny
połowa rzutu, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką: IV;
304 × 491 mm
Inskrypcje, piórem, poniżej kompozycji skala w łokciach: 15 Ellen = 153 mm; nad skalą sygnatura: SGZ
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 268 ( Jeż. 128)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1119; Putkowska 2009b, s. 26

Na omawianym wyżej pierwszym projekcie Groty (kat. 4) nakreślona została
szkicowo planowana lokalizacja Elizeum z latarnią w formie chińskiego pawilonu.
Niniejszy rysunek stanowi rozwinięcie tego pomysł. Zgodnie z prezentowaną
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koncepcją latarnia przybrała formę lekkiego, przeszklonego pawilonu o drewnianej
konstrukcji, zwieńczonego wydatnym gzymsem zdobionym pionowymi pasami
i zawieszoną na pierścieniach girlandą. Pawilon przekrywać miał gięty, chiński dach
przechodzący w smukłą quasi-wieżyczkę, z przewiązkami i iglicą z chorągiewką.
Ośmioboczną budowlę posadowiono bezpośrednio na kamiennym pierścieniu
wokół okulusa w kopule, zgodnie z pomysłem sygnalizowanym na trzecim projekcie Elizeum (kat. 7). Wokół latarni zaplanowano powtarzający jej obrys cokół o pięciu stopniach uformowanych prawdopodobnie z darni lub drewna21.
Zrealizowana według tego projektu konstrukcja widoczna jest na zaginionym
rysunku Zygmunta Vogla (kat. 16).

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt latarni na Elizeum w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego „Na
Książęcem” w Warszawie. Wariant drugi, elewacja, przekrój porzeczny i połowa
rzutu, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką: IV;
343 × 481 mm
Inskrypcje, piórem, poniżej kompozycji skala w łokciach: 15 Ellen = 155 mm; nad skalą sygnatura: SGZ

21 Kamienne stopnie wymagałyby założenia solidnych fundamentów, co niepotrzebnie obciążałoby znajdującą się poniżej kopułę Elizeum.
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Gabinet Rycin BUW Inw.G.R. 267 ( Jeż. 127)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214, kat. 1119; Putkowska 2009b, s. 26, il. 8

Rysunek ten stanowi wariant rozwiązania prezentowanego wyżej. Różnice w obu
propozycjach sprowadzają się do zwieńczenia latarni, którą w tym projekcie przekryto nieco bardziej przysadzistą, ośmioboczną konstrukcją, posadowioną na
wydatnym, acz niższym okapie zdobionym kutasami w narożach22. W zwieńczeniu umieszczono iglicę z dwiema kulami i chorągiewką. Podobnie jak w wariancie
poprzednim, pawilon otoczono pięciostopniowym cokołem.
Ponieważ nasza wiedza o dekoracji wnętrz Elizeum jest nader skromna, warto
zwrócić uwagę na akantową(?) dekorację pierścienia wokół okulusa.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt świątyni „jońskiej” w ogrodzie księcia Kazimierza Poniatowskiego
„Na Książęcem” w Warszawie. Rzut, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 27–28 mm z kontramarką:
D & C BLAUW; 285 × 335 mm; recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje: piórem, poniżej kompozycji skala b.o.: [15 łokci] = 126 mm
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 274 ( Jeż. 143)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Sulerzyska 1965, s. 336; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 213, kat. 1116; Putkowska 2009b,
s. 29–30, il. 17

Z publikowanej wyżej inwentaryzacji ogrodu Na Książęcem (kat. 3) oraz przywoływanego już jego opisu autorstwa Zuga wiemy, że po północnej stronie wąwozu
zwanego dziką promenadą usytuowana była kolejna grota z fontanną, a powyżej
jońska świątynia, stojąca na wysokim podwyższeniu z kamiennych ciosów, kryjącym gabinet23. Skromny ten opis uzupełnia rysunek Zygmunta Vogla, na którym
dostrzec można smukłą świątynkę posadzoną na sztucznej skale z czterema(?)
arkadami24.
22 Ślady startego rysunku grafitowego świadczą o tym, że pierwotnie architekt rozważał jeszcze
niższe przekrycie latarni i szersze w górnej partii.
23 „Einer höhen stehenden runden Tempelauf frehnstehenden ionischen Säulen […]. Dieser
Tempel stehet auf einem Fensel, den vor Talgsteinen aufgeführt ist; in seiner Mitte befindet
sich ein Altar […]. Unter ihm ist noch ein artiges Cabinet, und unter diesem eine Grotte im
ganz verschiedenen Geschmäck von jeiner, mit einem Springbrunnen”; Hirschfeld 1785, s. 296.
24 Świątynia ta, wraz z usytuowaną pod nią grotą, zlokalizowana była na terenach dzisiejszego
Muzeum Wojska Polskiego. Jest wielce prawdopodobne, iż grota opisywana przez Zuga jako
„wcale w innym od pierwszej [położonej obok Elizeum] sposobie zbudowana i ozdobiona
wodotryskiem” lub jej ruiny znajdują się pod ziemią i czekają na odkrycie.
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Prezentowany rysunek zachował się jako jedyny z zespołu
prac dotyczących tego obiektu.
Ukazuje on rzut kolistej, otoczonej
kolumnadą budowli, usytuowanej na stożkowym podwyższeniu
ponad trzymetrowej wysokości.
Pośrodku, na niewielkim cokole,
umieszczono kolisty ołtarz. Na
poziom świątyni prowadziły dwa
biegi ćwierćkolistych schodów od
wschodu, co ukazuje wspomniany
wyżej rysunek inwentaryzacyjny.
Porównanie publikowanego tutaj
rysunku z inwentaryzacją ogrodu,
widokiem Vogla i opisem pozwala
przypuszczać, iż projekt ten zrealizowano bez większych zmian.

•
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Pierwszy projekt pawilonu kuchennego (Dom Imama) w ogrodzie księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Widok perspektywiczny i rzut,
Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z fragmentem filigranu: lilia Strasburga na koronowanej tarczy herbowej; 377 × 271 mm; recto: pieczęć własnościowa, owalna,
czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Demeure de l’Imam; poniżej kompozycji skala w łokciach: 10 Aunes = 87 mm
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 272 ( Jeż. 131)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Reychman 1964, s. 156; Sulerzyska 1965, s. 336; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 213, kat. 1114

Według pierwotnego planu książęcego ogrodu (kat. 2), w jego południowo-wschodniej części, w niedalekim sąsiedztwie Elizeum i groty, przewidziano niewielką budowlę w stylu wschodnim, zwaną Domem Imama. Zgodnie z powyższym
projektem, pierwotnie miała ona charakter typowego pawilonu ogrodowego, służącego towarzyskim spotkaniom i odpoczynkowi w trakcie spacerów. Dom Imama
zaplanowano na rzucie regularnego kwadratu, z wejściem w formie portyku ujętym
dwiema kolumnami dźwigającymi trójkątny fronton. Jednokondygnacyjny budynek przekryty miał być niskim, czterospadowym dachem ze spłaszczoną kopułą
na bębnie pośrodku. Przepruty owalnymi przeźroczami bęben z kopułą osadzono
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na widocznych we wnętrzu pawilonu czterech parach kolumn. Elewacje zewnętrze pawilonu pokrywało zdobienie w formie ukośnych kwadratów, układanych
z dwóch gatunków cegieł, zaś jego naroża opracowano kamiennymi ciosami.
Wobec rezygnacji ze wzniesienia Belwederu na skarpie, książęcy ogród pobawiony został reprezentacyjnego miejsca przeznaczonego dla księcia i jego przyjaciół.
Funkcję taką pełnić miał ukryty w zboczu skarpy, podziemny salon zwany Elizeum,
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zaplanowany wstępnie jako miejsce towarzyskich spotkań i odpoczynku podczas
spacerów po ogrodzie. Konieczne stało się zatem znalezienie lokalizacji na obsługującą go kuchnię. Wybór księcia i architekta padł na planowany w pobliżu niewielki,
parterowy pawilon, zwany Domem Imama, którego projekt poddano doraźnym
korektom, przystosowującym go do nowej roli25.
Przede wszystkim konieczne stało się dodanie nowych powierzchni użytkowych, mogących pomieścić niezbędne urządzenia kuchenne. Po lewej stronie
rzutu pawilonu widzimy naszkicowany przez architekta plan nowej piwnicy, która
pomieścić miała dwa planowane piece: chlebowy i do mięs. Komunikację pomiędzy obiema kondygnacjami zapewniała klatka schodowa usytuowana po lewej
stronie portyku wejściowego, zaś odprowadzanie dymu i wentylację – przewody
kominowe w narożach przyziemia oraz kominy w formie minaretów, usytuowane
pośrodku trzech elewacji.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Drugi projekt pawilonu kuchennego (Dom Imama) w ogrodzie księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Elewacja frontowa, przekrój
podłużny oraz rzuty przyziemia i pierwszego poziomu piwnic, Warszawa,
1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką: IV;
359 × 478 mm; recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje, piórem, góra, środek: Demeure de l’Imam dont l’interieur est arrange pour la Cuisine; objaśnienia
rysunków: Rez de Chaussée, Souterrin, Coupe; poniżej kompozycji skala w łokciach: 20 Aunes = 173 mm;
powyżej skali sygnatura: SGZ
Gabinet Rycin BUW Inw.G.R. 269 ( Jeż. 133)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Lorentz 1961, il. 5; Reychman 1964, s. 156; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 212, kat. 1112;
Putkowska 2009b, s. 27–28, il. 12

Naniesione na rysunku omówionym wyżej (kat. 11) propozycje przekształcenia
pawilonu ogrodowego w kuchenny rozwinięte zostały w wersji prezentowanej tutaj.
Ponieważ pierwotne gabaryty pawilonu uznano za niewystarczające do nowej funkcji, architekt powiększył go do wymiarów ok. 7 × 7 m. Zmianom poddano również
wnętrze kuchni, z którego usunięto kolumny, a wprowadzono piec usytuowany
przy ścianie naprzeciw wejścia. W podwyższonej nieco konstrukcji dachu kryło się
teraz sferyczne przekrycie centralnej części pomieszczenia, z okulusem zapewniającym dostęp dziennego światła z niewielkiej latarni w formie spłaszczonej kopuły na
bębnie z przezroczami. Otwarty wcześniej portyk wejściowy przekształcony został
25 Świadczy o tym m.in. dopisek grafitem Cuisine na rzucie pawilonu.
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w prostokątny przedsionek z otworem wejściowym o fantazyjnym obramieniu,
ujęty dwiema kolumnami z trójkątnym frontonem. Po obu stronach przedsionka
wprowadzono przekryte ćwierćkopułami aneksy kryjące klatkę schodową prowadzącą na niższe kondygnacje po prawej stronie oraz niewielkie pomieszczenie na
węgiel po lewej. Zgodnie z wcześniejszą sugestią, w przewidzianej na piekarnię
piwnicy znalazły się dwa piece usytuowane pod jej bocznymi ścianami. Zupełnie
nową propozycją natomiast była druga kondygnacja piwnic, przeznaczona na
magazyn wina i innych produktów niezbędnych do prowadzenia kuchni, a także
opału – o czym przekonuje widoczny na rysunku zsyp do węgla. Przewody kominowe, których lokalizację rozważano w poprzedniej wersji (kat. 11) zostały ostatecznie umieszczone nad piecem kuchennym oraz w grubości ścian bocznych, zaś
same kominy – zgodnie ze wstępnym szkicem – uformowano na kształt smukłych
wieżyczek-minaretów z kielichowym rozszerzeniem w górnej partii, zwieńczonym
graniastymi stożkami ze stalowych lub żelaznych prętów.
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Projekt ten, podobnie jak miało to miejsce w innych przypadkach, przedstawiony został do akceptacji księciu Poniatowskiemu, który – jak się wydaje – był
nim usatysfakcjonowany. Stąd też na niniejszej karcie widoczne są ledwie dwie
korekty, polegające na pogrubieniu i podwyższeniu zbyt smukłych – zdaniem
księcia – kominowych „minaretów” i wprowadzeniu kanału wentylacyjnego w najniższej kondygnacji. Pojawiła się także wówczas propozycja zwieńczenia kopuły
wysokim obeliskiem, jednak nie została uwzględniona.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Trzeci projekt pawilonu kuchennego (Dom Imama) w ogrodzie księcia
Kazimierza Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Elewacja frontowa,
przekrój podłużny, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z filigranem:
podwójny pas Strasburga na tarczy herbowej z lilią w zwieńczeniu; 298 × 490 mm; recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje: objaśnienia rysunków: Façade de la Cuisine, Coupe / Cuisine, Four, Cave; poniżej kompozycji
skala w łokciach warszawskich: 15 Aunes de Varsovie = 131 mm; powyżej skali sygnatura: SGZ
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 263 ( Jeż. 132)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, s. 232, il. 285; Reychman 1964, s. 156, il. 43; Reychman 1965, s. 215, fig. 5;
Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 212–213, kat. 1113; Kwiatkowski 1971, s. 52, il. 30; Puget 1998, I, s. 267, 274;
Zieliński 2002, il. 126; Putkowska 2009b, s. 27

Rysunek niniejszy powtarza niemal bez zmian elewację i przekrój widoczny na projekcie poprzednim (kat. 12). Architekt uwzględnił na nim zaproponowane przez
księcia zmiany kształtu kominów, pomijając kwestię obelisku, która zapewne pojawiła się jedynie w trakcie omawiania bryły pawilonu26. Niewielkie modyfikacje dają
się również zauważyć we wnętrzach kuchennego pawilonu. Dotyczą one przede
wszystkim najniższej kondygnacji budowli, gdzie zmianie uległ dukt schodów
w najniższej kondygnacji, lokalizacja kanału wentylacyjnego oraz zsypu do węgla
czy łukowe zamknięcie przejścia do komórki pod schodami. Najistotniejszą zmianą
było połączenie frontowego przęsła na poziomie piekarni z tunelem prowadzącym
do Elizeum, co – jak się wydaje – było konsekwencją decyzji o uczynieniu z podziemnego salonu najważniejszego punktu ogrodu.
Biorąc pod uwagę istnienie ruin podziemnego korytarza łączącego oba te
pawilony z Domem Imama w kształcie odpowiadającym niniejszemu projek-

26 O odrzuceniu takiego rozwiązania mógł przesądzić choćby argument odwołujący się do wytrzymałości konstrukcji kopuły i dachu mającej dźwigać 3-metrowej wysokości obelisk.
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towi27, a także zachowany w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie rysunek
Zygmunta Vogla, można postawić tezę, iż była to ostateczna wersja projektu. Stąd
też bardzo pożądane byłoby przeprowadzenie badań archeologicznych zachowanych najprawdopodobniej piwnic pawilonu kuchennego.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt pawilonu zwanego Karczmą wiejską w ogrodzie księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Cztery elewacje, przekrój poprzeczny
i podłużny oraz rzuty obu kondygnacji, Warszawa, 1776/1777
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 28 mm z kontramarką:
KB(?); 286 × 775 mm (sklejony z dwóch części: 286 × 548 mm i 286 × 236 mm); recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje, objaśnienia rysunków: Seithe gegen Abend, Seithe gegen Mittag, Seithe gegen Mitternacht, Seithe
gegen Morgen, Oberer Grund, Unterer Grund, Durchschnit in der Quere, Durchschnit in der Lang; poniżej
kompozycji skala w łokciach: 30 Ellen = 165 mm; powyżej skali sygnatura: SGZ

27 Tomicka informowała o zachowanym 23-metrowej długości końcowym odcinku korytarza
kuchennego, co rokuje nadzieje na dobry stan zachowania kuchennych piwnic; Tomicka 1953,
s. 234.
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Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 247 ( Jeż. 65)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Tomicka 1953, il. 285; Reychman 1964, s. 156, il. 43; Reychman 1965, s. 215, fig. 5;
Sulerzyska 1965, s. 337, il. 1; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 213, kat. 1115; Kwiatkowski 1971, s. 53, il. 34;
Putkowska 2009b, s. 28–25, il. 14–15

W opisie ogrodu księcia Kazimierza znajduje się fragment mówiący, iż przy wejściu
do wąwozu, określanego w pierwszym projekcie ogrodu mianem Promende Sauvage
(kat. 2), na jego południowym stoku „stoi stara wiejska gospoda mieszcząca także
kilka pięknych pokoi”28. Opis ten odnosi się do niezachowanego pawilonu widocznego na powyższym projekcie. Była to dwukondygnacyjna, założona na planie prostokąta, budowla o malowniczej i nieregularnej bryle. Wzniesiona była, z wyjątkiem
północnej ściany oporowej, w konstrukcji szkieletowej, z dwuspadowym dachem
krytym strzechą. Od południa do korpusu karczmy przylegały w przyziemiu dwie
niewielkie dobudówki, z których mniejsza mieściła dojście do pieca, zaś większa –
pełniąca funkcję sieni – piec oraz schody. Sień poprzedzać miał wsparty na słupach
ganek prowadzący do schodów w dół skarpy i dalej do nieokreślonego podziemnego pomieszczenia (lodowni?)29. Inne wejście, dostępne z drugiego ganku od
zachodu, prowadziło bezpośrednio na piętro pawilonu. Pawilon ten miał charakter

28 „[…] ein altes Baurisches Wirthshaus steht in welchem ebenfalls einige artige Zimmer befindlich sind”; Hirschfeld 1785, s. 296.
29 W miejscu tym znajduje się dziś ogromne, blisko 15-metrowej długości i 5-metrowej wysokości, pomieszczenie sklepione kolebką i zamknięte nieregularną konchą (por. pomiary architektoniczne Piotra Kordka z 2014 r.). Bez gruntownych badań archeologicznych trudno je dokładnie datować. Niewykluczone jednak, iż pochodzi ono z końca XVIII lub początku XIX w.,
kiedy to na terenie odnajmowanego ogrodu mieściły się magazyny piwa i wina. Wanda Puget
budowle te utożsamiała z grotą północną, usytuowaną pod świątynią jońską. Jednakże zestawienie dzisiejszych fotografii lotniczych z inwentaryzacją terenu Lindleya pokazuje, iż mamy
do czynienia z konstrukcją wybudowaną w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu wiejskiej
karczmy; por. Puget 1998, I, s. 268.
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wyłącznie rekreacyjny. Całe jego przyziemie zajmowała sala bilardowa o ściętych
narożach od wschodu i zamknięta obszerną konchą z półkolistą kanapą od zachodu.
Wnękę tę ujmowały dwa nieregularnego kształtu pomieszczenia gospodarcze(?),
dostępne jedynie z zewnątrz. Ściany sali bilardowej, pokryte imitacją kamiennych ciosów, ozdobione były płaskorzeźbionymi płycinami, widocznymi również
nad narożnymi wnękami (zwierciadłami?) oraz nad kominkiem. Piętro budowli
zaplanowano w formie galerii wokół ośmiobocznego prześwitu do sali bilardowej,
dającej możliwość obserwowania toczącej się poniżej gry. W kondygnacji poddasza
znajdować się miał niewielki gołębnik.
Rzut prezentowanego tutaj pawilonu odpowiada zarysowi budowli widocznemu na wspomnianej wyżej inwentaryzacji ogrodu Poniatowskiego. Choć nie
można dostrzec schodów prowadzących do owego podziemnego pomieszczenia, to
niewykluczone, że zrealizowano je w nieco innej postaci. Wówczas program użytkowy karczmy zgodny byłby z opisem księcia Charles’a de Ligne: „sala znajdująca
się na lodowni, gdzie zabawia się towarzystwo nie będąc ze sobą w styczności. Są
tam bowiem dwa pietra, jedno dla tych, co lubią grać w karty, drugie dla lubujących
się bawić pogadanką. Ten rodzaj przegrody, która nie przegradza jednych od drugich, jest wcale nowym pomysłem”30.
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Szymon Bogumił Zug (1733–1807)
Projekt mleczarni z gołębnikiem przy folwarku w ogrodzie księcia Kazimierza
Poniatowskiego „Na Książęcem” w Warszawie. Elewacja frontowa, przekrój oraz
rzut, Warszawa, przed 1779
Rysunek, grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 27-28 mm z kontramarką:
D & C BLAUW; 339 × 471 mm; recto: pieczęć własnościowa, owalna, czarnym tuszem: W: H: MINTER
Inskrypcje, góra, środek: Laiterie executée l’an 1779; objaśnienia rysunków: Ansicht vom Teiche, Seithe nach
dem Strasse; poniżej kompozycji skala w łokciach: 30 Ellen = 190 mm; powyżej skali sygnatura: SGZ
Gabinet Rycin BUW Inw. G.R. 248 ( Jeż. 67)
Proweniencja: por. kat. 1
BIBLIOGRAFIA: Sulerzyska 1965, s. 337; Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 214–215, kat. 1123; Kwiatkowski 1971,
s. 53, il. 33; Putkowska 2009b, s. 30–31, il. 18

„U stóp góry pod wieżą jest mały folwarczek”31 pisał w 1785 r. Zug, mając na myśli
zespół budynków gospodarczych usytuowany w południowej części ogrodu Na
Książęcem, poniżej Mineretu, na niewielkiej parceli przylegającej do granicy posesji
30 Cyt. za Wandą Puget, która opis ten wiązała hipotetycznie ze świątynią jońską „Na Książęcem” lub projektami Belwederu, prawdopodobnie do ogrodu „Na Górze” (Gabinet Rycin
BUW Inw. zb.d. 8411–8412, Inw. G.R. 2275); Puget 1998, I, s. 267.
31 „Am Fusse des Berges, auf welchem dieser Thurm stecht, befindet sich auch noch eine kleine
Mehereh [właśc.: Meierei]”; Hirschfeld 1785, s. 296.
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biegnącej wąwozem rzeki Żurawki. W skład folwarku wchodziły dwa sąsiadujące
budynki: prezentowana tutaj mleczarnia z gołębnikiem oraz niewiadomego przeznaczenia niska budowla z trzech skrzydeł, założona wokół prostokątnego dziedzińca. Mleczarnia to parterowa, murowana, pięcioosiowa od frontu budowla,
założona na planie trapezu, z niewielką prostokątną piwnicą dobudowaną od
północy. Pawilon poprzedzony był – wspartym na pięciu drewnianych słupach –
podcieniem, za którym usytuowano część mieszkalną (rekreacyjną?), składającą się
z sieni oraz dwóch pokojów w amfiladzie: większego z piecem i kominkiem, dostępnego z korytarza w narożu, oraz węższego, położnego w głębi. W usytuowanej
w tylnej partii budynku części gospodarczej zaplanowano oborę na cztery krowy,
kuchnię z paleniskiem oraz korytarz zapewniający jej komunikację z piwnicą i częścią mieszkalną. Kondygnację poddasza, która dostępna była poprzez wejście w północnej połaci dachu, w części przeznaczono na gołębnik usytuowany w facjatce
nad środkowym przęsłem podcienia. Gołębnik ten stanowił zarazem bardzo silny
akcent elewacji frontowej, łagodzony nieco ujmującymi go trójkątnymi frontonami
z owalnymi przeźroczami pośrodku.
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Zaznaczony na inwentaryzacji ogrodu (kat. 3) obrys Mleczarni oraz jej wizerunek na rysunku Vogla przekonują, iż projekt ten zrealizowano bez większych
zmian. Jednakże dokładna analiza rysunku Zuga pozwala postawić tezę, że mamy
tu do czynienia z drugim wariantem projektu, który narysowany został na wersji
pierwotnej. Choć odczytanie zatartego w części rysunku jest mocno utrudnione,
to wydaje się, iż zespół zabudowań folwarcznych zaplanowano wstępnie jako
nieco większy i rozbudowany w kierunku zachodnim. Frontowa, mieszkalna część
budynku rozplanowana była podobnie jak w wersji publikowanej, choć zabrakło
tam podcienia, zaś wejście usytuowano w osi środkowej. Za nim znajdował się korytarz, po którego obu stronach ulokowano dużą izbę mieszkalną (jadalnię?) i drugi,
mniejszy, pokój.
Zabudowania gospodarcze (m.in. obory) usytuowano prostopadle do
partii mieszkalnej; były one dostępne od drogi biegnącej wąwozem Żurawki.
Niewykluczone, że budowę kolejnych obór(?) planowano w kierunku zachodnim. Na tyłach zabudowań gospodarczych przewidziano niewielki dziedziniec.
W inny nieco sposób zakomponowano także pięcioosiową elewację pawilonu, którą
wieńczyć miał trójkątny fronton o szerokości odpowiadającej bryle budowli, zaś
do usytuowanego pośrodku wejścia prowadziło kilka stopni o wysokości równej
cokołowi.

•
16

Zygmunt Vogel (1764–1826)
Widok ogrodu „Na Książęcem” księcia Kazimierza Poniatowskiego, Warszawa,
po 1782
Rysunek, pióro, pędzel, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 29 mm, z filigranem: lilia Strasburga
na koronowanej tarczy herbowej, z kontramarką: IV, J KOOL; 405 × 678 mm
Muzeum Narodowe w Warszawie, Rys. Pol. 11259
Proweniencja: zbiory Mniszchów w Wiśniowcu do 1851; zbiory Leona i Andrzeja Wiśniowieckich
w Paryżu do 1902; zbiory Adama Krasińskiego w Warszawie; zbiory Raczyńskich w Warszawie do 1939
Bibliografia: Pamiątki Starej Warszawy 1911, nr 374; Kraushar 1921, il. 61; Sztuka warszawska, nr 275;
Widoki architektoniczne, nr 417; Sroczyńska 1969, s. 146, kat. 54, il. 60; Kwiatkowski 1971, s. 52–53, il. 31;
Puget 1998, I, s. 262, II, il. na s. 157; Putkowska 2009b, passim, il. 13, 16

Rysunek ten, podobnie jak stanowiący do niego pendant Widok ogrodu „Na Górze”
(kat. 17)32, jest jedynym źródłem ikonograficznym do założonych po obu stronach
wąwozu rzeczki Żurawki ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego. Widać na
nich stan obu założeń po zakończeniu pierwszej fazy prac budowlanych drugiego
z nich. W dotychczasowej literaturze rysunki te datowano na lata ok. 1779 lub ok.

32 Rysunek zaginął w czasie ostatniej wojny; por. Sroczyńska 1969, s. 146, kat. 53, il. 59.
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178533. Z uwagi jednak na uwzględniony na publikowanym tutaj rysunku „dom
o dwóch salach”, wybudowany zapewne w 1782 r., powyższe datowanie można uściślić na okres po roku 1782, a przed 178634.
Ujęty z północnego tarasu wspomnianego „domu o dwóch salach” widok obejmował panoramę Warszawy począwszy od kościoła Świętej Trójcy aż do rezydencji księcia Kazimierza na Solcu. Zasadniczym tematem rysunku jest jednak ogród
Na Książęcem z jego pawilonami znanymi z przywoływanego już wielokrotnie
opisu Zuga. Począwszy od zachodu, widzimy tu Dom Imama, Minaret, jońską
świątynię z gabinetem ukrytym w sztucznej skale oraz latarnię Elizeum w formie
chińskiego pawilonu. U stóp skarpy można zauważyć także zabudowania folwarku
z Mleczarnią. Obok tych budowali na panoramie Vogla można dostrzec także te
elementy ogrodu książęcego, które znamy z opisu i relacji podróżników, ale do których nie zachowały się ani projekty, ani materialne ślady w postaci ruin. Mam tu
na myśli chiński pawilon znajdujący się na wyspie w zachodniej części stawu oraz
33 Za pierwszą datą opowiada się Putkowska, zaś za drugą Kwiatkowski; Putkowska 2009b,
s. 29; Kwiatkowski, Kwiatkowska 1998, s. 94.
34 Oba rysunki pochodzą z kolekcji Mniszchów w Wiśniowcu. Monografistka Vogla postawiła
hipotezę, iż cały zespół wedut o tematyce warszawskiej, liczący ponad 120 obiektów, powstał
na zamówienie Michała Jerzego Mniszcha. Vogel namalował je w znakomitej większości
w latach 1785–1786, co w przybliżeniu mogłoby wyznaczać drugą graniczną datę powstania
zajmującej nas pracy; Sroczyńska 1969, s. 72–73.

147

przemysław wątroba

budowlę z wieżyczką zwieńczoną iglicą na drugiej z wysp35. Z rysunku Vogla dowiadujemy się dodatkowo, iż cały ogród otoczony był płotem z murowanymi przęsłami
i drewnianym(?) wypełnieniem w formie sztachet.
Panoramę ogrodu wzbogacają nadto ukazane na dalekim planie kościoły
św. Trójcy, św. Krzyża, Bernardynów na Pradze oraz Trynitarzy na Solcu, a także
sąsiadująca z ogrodem Poniatowskiego posesja elektora saskiego i widoczna za drzewami po prawej stronie, pierwsza z budowanych przez Zuga rezydencji książęcych
na Solcu.

•
17

Zygmunt Vogel (1764–1826)
Widok ogrodów „Na Książęcem” i „Na Górze” księcia Kazimierza Poniatowskiego,
Warszawa, po 1782
Rysunek, pióro, pędzel, akwarela, papier żeberkowy; 405 × 678 mm
Muzeum Narodowe w Warszawie, inw. 181797 (rys. zaginiony)
Proweniencja: zbiory Mniszchów w Wiśniowcu do 1851; zbiory Leona i Andrzeja Wiśniowieckich
w Paryżu do 1902; zbiory Adama Krasińskiego w Warszawie; zbiory Raczyńskich w Warszawie do 1939

Bibliografia: Pamiątki Starej Warszawy 1911, nr 374; Kraushar 1921, il. 60; Sztuka warszawska, nr 275; Widoki architektoniczne, nr 417; Sroczyńska 1969, s. 146, kat. 53, il. 59; Kwiatkowski 1971,
s. 52–53; Puget 1998, I, s. 262, II, il. na s. 162; Kwiatkowska, Kwiatkowski 1998, s. 94, il. 26, 101;
Zieliński 2002, il. 125; Putkowska 2009b, passim, il. 6, 11

Publikowana tutaj fotografia rysunku Zygmunta Vogla (kat. 16) stanowi szczęśliwie
zachowaną dokumentację zaginionego w czasie ostatniej wojny dzieła artysty. Dwie,
ujęte z przeciwległych krańców ogrodów, kompozycje Vogla, wzajemnie się uzupełniając, dawały obraz wspaniałości obu założeń księcia Kazimierza Poniatowskiego.
W przeciwieństwie do poprzedniego widoku książęcych ogrodów, rysowanego
z niemal najwyższego ich punktu, w tym Vogel ustawił się przy północno-wschodnim krańcu stawu, w połowie długości ogrodzenia od ulicy Smolnej, zapewniając
sobie tym samym niezakłóconą perspektywę Na Górę oraz północną część skarpy
Na Książęcem. Niemal cały pierwszy plan akwareli wypełnia staw z dwiema
wyspami. Na wschodniej widoczne są niewielkie domki oraz budyneczek z wieżą,
zaś na zachodniej, porośniętej drzewami – chiński pawilon z tarasem oraz nieokreślona budowla w głębi. Na szczycie wzniesienia, po przeciwnej stronie wąwozu
Żurawki, artysta przedstawił Oberżę – siedzibę księcia Kazimierza, o formach zgodnych z zachowanymi rysunkami Zuga. Na wschód od niej widzimy usytuowany na
krawędzi zbocza „dom o dwóch salach” z prowadzącymi doń krętymi schodami.
35 W miejscu tym rysunek Vogla nie pokrywa się z inwentaryzacją ogrodu, na której pawilon
chiński usytuowany jest na przeciwległym krańcu wyspy, w pobliżu mostka. Widoczna nieco
bardziej na prawo wieżyczka z arkadą i iglicą jest zwieńczeniem największego z ośmiu domków na wyspie wschodniej. Widać go także na drugim rysunku Vogla oraz na planie ogrodu,
gdzie wieżyczka ta zaznaczona jest również na obrysie pawilonu.

148

szymon bogumił zug (1733–1807) • katalog rysunków

Po prawej stronie karty ukazano fragment skarpy należącej do ogrodu Na
Książęcem, z otoczoną kolumnadą smukłą wieżą Minaretu oraz Domem Imama
w niewielkim oddaleniu. Tuż na brzegiem stawu widoczna jest także Grota z małym
oczkiem wodnym i ujętą kamieniami kaskadą, zaś nieco dalej – drugie wejście(?)
do Elizeum opracowane w formie wykutej w skale groty36. Szczyt ukształtowanej
w tarasy skarpy zajmowała latarnia Elizeum w kształcie chińskiego pawilon, a nieco
niżej niedostrzegany dotąd, zamknięty ceglanym łukiem otwór świetlika lub kanału
wentylacyjnego.
Nieco mylącym obiektem ukazanym na rysunku Vogla jest widniejący pośrodku
kompozycji trzyosiowy budynek z podwyższoną partią centralną, który omyłkowo
można wziąć za zabudowania folwarku. W rzeczywistości jest to willa królewskiego
architekta Dominika Merliniego, wybudowana ok. 1780 r.
Oba rysunki są niemal w detalach zgodne z publikowaną wcześniej inwentaryzacją książęcych ogrodów. Możemy tylko żałować, iż zleceniodawca Vogla nie
zamówił jeszcze jednego rysunku, ujętego ze szczytu jońskiej świątyni lub od strony
wejścia do wąwozu północnego, który uzupełniłby naszą wiedzę o ogrodzie.

36 Otwór ten narysowany jest tak, jakby był usytuowany ponad poziomem gruntu, a co ciekawsze, wygląda jakby była tam druga kaskada, której wszakże brak na inwentaryzacji ogrodu.
Jakkolwiek rysunki Vogla raczej wiernie odwzorowują rzeczywistość, to należy rozważyć, czy
nie mamy tu do czynienia z omyłką rysownika.
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