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Od czasów Królestwa Kongresowego organy administracji terytorialnej państwa zaczęto umieszczać w reprezentacyjnych gmachach1. W Lublinie najwyższe
urzędy porozbiorowej administracji publicznej zajmowały dwie obszerne budowle położone przy północnym boku placu Litewskiego. Pierwsza z nich, tzw. Pałac
Poradziwiłłowski, była od 1824 r. siedzibą Komisji Województwa Lubelskiego,
a od 1837 r. Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Druga była budynkiem nowym,
wzniesionym w latach 1859-1862, specjalnie dla potrzeb Wydziału Skarbowego
oraz Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Dziś oba gmachy
należą do UMCS, pierwszy z nich zajmowany jest przez Wydział Politologii (pl.
Litewski 3), a drugi przez Instytut Psychologii (pl. Litewski 5).
1
W. Kalinowski, S. Trawkowski, Urbanistyka i budownictwo miejskie Królestwa
Kongresowego w pierwszej połowie XIX w., „BHS” XVII: 1956, nr 4, s. 510; W. Kalinowski, S. Trawkowski, Uwagi o urbanistyce i architekturze miejskiej Królestwa Kongresowego w pierwszej połowie XIX wieku, w: Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki I, Warszawa 1956, s. 99, 104; M. Kurzątkowski, Pałac Komisji
Województwa Lubelskiego zwany Radziwiłłowskim w Lublinie, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki” XIII:1968, z. 3, s. 285.
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Dzieje starszego gmachu są stosunkowo dobrze znane, a wiedza na jego temat
doczekała się już naukowych publikacji2. Można jedynie krótko przypomnieć,
że prace remontowo-adaptacyjne, przeprowadzone w latach 1823-1824 według
projektów Ignacego Stompfa i Jakuba Hempla, przekształciły dawną rezydencję, niesłusznie kojarzoną z Radziwiłłami, w gmach odpowiedni dla potrzeb
państwowych urzędów3. Ówczesna siedziba Komisji Województwa Lubelskiego
upodobniona była do barokowej rezydencji, ale przetrwała w tym kształcie tylko
do pożaru w dniu 6 marca 1829 roku. Późniejsza odbudowa (z lat 1829-1830),
prowadzona według projektu warszawskiego architekta Henryka Marconiego,
narzuciła jej formę klasycystyczną, zachowaną z niewielkimi zmianami do dziś4.
Pałac Komisji Województwa Lubelskiego, będąc w pierwszej połowie XIX wieku najbardziej reprezentacyjnym obiektem architektonicznego otoczenia dzisiejszego placu Litewskiego, wpływał na kształt kolejnych budowli, jakie przy nim
wznoszono – także na drugi gmach Rządu Gubernialnego.
Drugi z gmachów dawnego Rządu Gubernialnego nie ma do dziś swej publikowanej monografii, a inne opracowania nie wyczerpują związanych z nim zagadnień5. Brak ten rekompensuje spora ilość przekazów źródłowych odnoszących się do dziejów zabytku6.
Ze sprawą nowego budynku Rządu Gubernialnego Lubelskiego [dalej: RGL]
spotykamy się po raz pierwszy w raporcie skierowanym 28 września 1852 r.
przez lubelskiego gubernatora cywilnego do radcy tajnego Pawła Muchanowa
– dyrektora „głównego prezydującego” w Komisji Rządowej Spraw WewnętrzKurzątkowski, op. cit., s. 285-298.
Sądy o radziwiłłowskiej metryce pałacu i jego związkach z tym rodem stanowią jedną z legend XIX wieku. Najwcześniejszym, poświadczonym źródłowo, właścicielem pałacu był Mikołaj
Firlej, wojewoda lubelski, zmarły w 1588 r. Kolejnymi byli Ostrogscy-Zasławscy, Sanguszkowie
i Szeptyccy. W 1801 r. pałac znajdujący się w całkowitej ruinie kupił od Szeptyckich Beniamin
Finke, przyszły prezydent Lublina. Przypuszczalnie przed 1805 r. odstąpił on obiekt na cele wojskowe rządowi austriackiemu. Za rządów austriackich rozpoczęto odbudowę pałacu. 23 listopada
1822 r. namiestnik Zajączek zadecydował o adaptacji pałacu dla potrzeb komisji wojewódzkiej.
Vide: Kurzątkowski, op. cit., s. 288-290.
4
W 1871 r. dodano portyk przed wejściem głównym – charakterystyczny element gmachu.
5
Najszerszym jak dotąd opracowaniem budowli jest: D. Pałac Rządu Gubernialnego, pl. Litewski Nr 5 w Lublinie. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie na zlecenie Zarządu
miasta Lublina, oprac. J. Teodorowicz-Czerepińska i J. Studziński, Lublin 1993, mps w WUOZ
w Lublinie, sygn. 4686. W opracowaniu tym autorzy oparli swą wiedzę o dziejach obiektu głównie
na materiałach z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (przede wszystkim: KRSW, sygn. 6323
i 6524). Pominęli natomiast materiały źródłowe z APL, obfitsze od tych z AGAD. Ci sami autorzy opracowali też „kartę białą” z WUOZ w Lublinie: Gmach Rządu Gubernialnego Lubelskiego,
[Lublin] 2004.
6
18 maja 1971 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/504.
2
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nych i Duchownych [dalej: KRSWiD]7. Gubernator pisał o potrzebie wybudowania w Lublinie gmachu mogącego pomieścić wydziały Rządu Gubernialnego,
gdyż ich biura rozproszone były wówczas po aż pięciu oddalonych od siebie budynkach. Nowy gmach RGL miał stanąć na terenie dawnego pl. Musztry, a więc
obok starszego. Sprawie nadano szybkie tempo, dzięki czemu w 1854 r. gotowe
były już plany i tzw. anszlagi (tzn. kosztorysy) planowanej budowli8. Jednak budowy wówczas nie rozpoczęto. Ostatecznie, dopiero po licznych prośbach w tej
sprawie, kierowanych w latach kolejnych przez lubelskie władze gubernialne
do władz rządowych w Warszawie, osiągnięto pożądany skutek9. W 1858 r. pięć
rysunków z projektami przyszłej budowli gubernialnej w Lublinie i jej anszlag
przedstawiono (zapewne po raz kolejny) warszawskim władzom rządowym z wyjaśnieniem, że przy ich sporządzaniu kierowano się wcześniejszymi wskazówkami Rady Budowniczej10. Od samego początku architektem zaangażowanym
w projektowanie nowego gmachu RGL był warszawianin Julian Ankiewicz, choć
jego nazwisko pojawia się dopiero w dokumentach z 1859 roku. Nowy gmach
miał pomieścić Wydział Skarbowy z Kontrolą Skarbową, skład druków i stempli,
biuro inżyniera gubernialnego oraz budowniczego gubernialnego, a także Urząd
Lekarski11.
17/29 marca 1859 r. Rada Administracyjna Królestwa, decyzją nr 10.090, zezwoliła na budowę gmachu RGL i wydzieliła na ten cel fundusz rządowy w kwocie 44.539 rubli i 39 kopiejek, mający być wypłacony przez Skarb Państwa w ciągu trzech lat (1859-1861), w równych ratach – po 14.846 rs i 40 kop. rocznie12.
Jednak zanim przystąpiono do budowy KRSWiD wysunęła jeszcze postulat, by
sprawą budowy gmachu zajął się specjalny komitet z Michałem Kośmińskim
„jako prezydującym”13. O kandydaturze Kośmińskiego zadecydował sam Mu7
AGAD, KRSW, sygn. 6323. Paweł Muchanow (1798-1871) w latach 1842-1851 był pomocnikiem kuratora szkolnego okręgu warszawskiego, a od 1851 – kuratorem. W latach 1856-1861 był
dyrektor głównym KRSWiD. Ze stanowiska tego odszedł po tragicznych wydarzeniach z lutego
1861 r. Zastąpił go margrabia Wielopolski. Vide: www.bialoleka.waw.pl/ksiazka/berg1.htm; S. Szenic, Maria Kalergis, Warszawa 1973, s. 470; Encyklopedia Powszechna (S. Orgelbranda), t. 10,
Warszawa 1901, s. 339.
8
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748 Ogólne akta Komitetu budowy 2giej części gmachu Rządu Gubernialnego w Lublinie [Wolumin 1], k. 17 – Wypis z Protokołu posiedzenia
Rady Administracyjnej 11/23.09.1859.

AGAD, KRSW, sygn. 6323, k. 108 i nast.
Ibid.
11
Ibid., k. 162.
9

10

12
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, Ogólne akta Komitetu budowy 2giej części
gmachu Rządu Gubernialnego w Lublinie [Wolumin 1], k. 2.
13

Ibid., k. 2v.
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chanow, który zapamiętał go z przewodniczenia w latach 1857-1859 analogicznemu komitetowi przy budowie gmachu gimnazjalnego przy ul. Namiestnikowskiej w Lublinie (dziś siedziba Instytutu Pedagogiki UMCS przy ul. Narutowicza
12). Kośmiński przyjął proponowaną funkcję i zajął się utworzeniem „Komitetu
Budowy 2-giej części Gmachu Rządu Gubernialnego” [dalej: Komitet Budowy].
Zaprosił do niego ośmiu członków, którzy – jak się spodziewał – „powodując się
obywatelskimi uczuciami” będą „gorliwie przykładać się do ścisłego wykonania
poruczonych [im] czynności”14. W skład Komitetu Budowy, zawiązanego w dniu
15/27 września 1859, weszli15:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Michał Kośmiński, Przewodniczący
Julian Ankiewicz, Budowniczy
Henryk Hoene, Sędzia pokoju, obywatel
Wojciech Krzyżanowski, Rradca nadworny, emeryt
Edmund Znatowicz, Naczelnik Kancelarii RGL16
Feliks Bieczyński, Inżynier Gubernialny, radca kolegialny17
Ignacy Salerno di Colona, Sekretarz Kancelarii Marszałka Szlachty
Gustaw Mejer, Naczelnik Sekcji Administracyjnej w RGL, asesor kolegialny18
Józef Gołkowski, Kontroler Kas i Rachunkowości w RGL

Przystępując do Komitetu Budowy jej członkowie z pewnością nie wyobrażali sobie, jak praca w nim będzie uciążliwa. Głównym zadaniem, jakie na nich nałożono, było „dopilnowanie dobroci materiałów i trwałości robót oraz zachowanie wszystkich możliwych oszczędności w wydatkach”19. Wywiązanie się z tych
obowiązków wymagało odbywania częstych zebrań, uczestnictwa w licytacjach
na materiały i prace budowlane, opiniowania i zatwierdzania poszczególnych
rzemieślników, czuwania nad przestrzeganiem harmonogramu prac oraz jakością
użytych materiałów, prowadzenia rachunkowości i korespondencji z władzami
itp. Funkcje członków komitetu były ściśle określone. Najbardziej obciążony był

Ibid., k. 1.
Ibid., k. 1-7.
16
Był to bardzo ważny urzędnik, pierwszy po Gubernatorze Cywilnym, którym wówczas był Stanisław Mackiewicz. Znatowicz otrzymywał pensję roczną w wysokości 750 rubli. Vide: APL, RGL
Adm. 1096, Wykaz tabelaryczny osób pracujących w Wydziale Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego
Lubelskiego, którzy podług dołączających się 12-u list płacy pensję za rok 1858 odebrali...
17
C. W. Domański, Bieczyński (Łodzia-Bieczyński) Feliks Tomasz, [w:] Słownik biograficzny
miasta Lublina, Lublin 1993, s. 28-30. Ibid. bibliografia.
18
APL, RGL osob. 1136.
19
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 3.
14
15
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Kośmiński, który jako „prezydujący” ustalał terminy oraz problematykę kolejnych zebrań, zapraszał na nie członków, przewodniczył zebraniom, zwracał się
z różnymi sprawami do odpowiednich władz (gubernialnych, magistrackich czy
rządowych), do „Budowniczego Kierującego” Ankiewicza, a także do nadzoru
technicznego oraz przedsiębiorców budowlanych. Ustalono, że podczas nieobecności Kośmińskiego będzie go zastępował Bieczyński lub Mejer. Do Henryka
Hoene należało zajmowanie się finansami i prowadzenie „ksiąg kasowych”. Inżynier Bieczyński – jako najbardziej obeznany z budownictwem – miał obowiązek częstego wizytowania placu budowy i kontrolowania prowadzonych robót.
Ignacy Salerno di Colona zajmował się korespondencjami, sporządzał protokóły
z posiedzeń komitetu oraz dzienniki prowadzonych prac. On jako jedyny z członków Komitetu Budowy (pomijając Ankiewicza) pobierał za to wynagrodzenie
w wysokości 20 rubli miesięcznie. Otrzymywał je tylko przez kilka miesięcy – od
września 1859 r. do marca 1860 roku20. Potem, gdy KRSWiD uznała wypłacanie
mu honorariów za niewłaściwe, zrezygnował z dalszych prac w Komitecie Budowy, uzasadniając swe odejście „wieloma obowiązkami”21. Pozostali członkowie
Komitetu Budowy wytrwali w nim do samego końca. W 1862 zasilił ich jeszcze
Wladich, urzędnik miejski22. Wcześniej kilka razy korzystano również z płatnej
pomocy kancelaryjnej Dyonizego Bokiewicza. Po zakończeniu zaś wszystkich
prac zatrudniono buchaltera Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Florentyna Branika, do „ułożenia rachunków z wydatków na budowę”23.
Zebrania Komitetu Budowy odbywały się w różnych miejscach. W pierwszym
okresie w mieszkaniach wynajmowanych przez Ankiewicza i nadzór techniczny
w Gimnazjum Gubernialnym, później przede wszystkim w Kancelarii Technicznej Inżyniera Gubernialnego F. Bieczyńskiego, a w końcowym okresie już w nowym gmachu Rządu Gubernialnego. Udział w zebraniach był obowiązkowy. Ich
uczestnicy potwierdzali swe obecności podpisami, a nieobecności usprawiedliwiali na piśmie. Dzięki tej skrupulatności wiemy np. o pięciotygodniowej nieobecności Kośmińskiego, który dla „poratowania zdrowia” jeździł do „wód mineralnych w Solcu”24, o podróży Henryka Hoene za granicę w 1861 r.25, a także

20
Ibid., k. 206, 331; APL, RGL Adm. 1749, Ogólne Akta Komitetu budowy 2-iej części gmachu
Rządu Gubernialnego w Lublinie [Volumin 2-gi], k. 5-7,22.
21
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 206.
22
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 221.
23

APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 7v.

APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 153.
25
Ibid., k. 27.
24
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o kilku wyjazdach Krzyżanowskiego do Warszawy (w „interesach familijnych”)
i Siedlec (w celu „restaurowania własnej posesji”)26.
Roznoszeniem zaproszeń na zebrania Komitetu Budowy trudnił się goniec
Szymon Wąsiel27. Ogłoszenia zaś o licytacjach wywieszano na drzwiach Magistratu w Lublinie (a w kilku przypadkach – na prośbę Komitetu – również w Warszawie) oraz publikowano je w „Dzienniku Urzędowym Guberni Lubelskiej”.
Od września 1860 r. w korespondencjach posługiwano się już firmowym papierem z nadrukiem KOMITET Budowy 2-giej części Gmachu Rządu Gubernialnego28. Dostawcą tych druków był Władysław Kosakowski29.
Jeszcze przed powołaniem Komitetu Budowy, w lipcu 1859 r., Komisja Rządowa zaleciła, by zespół złożony ze Stanisława Mackiewicza – lubelskiego gubernatora cywilnego, Michała Kośmińskiego oraz Juliana Ankiewicza złożył
ostateczne wnioski „tak co do samego planu, jako też i co do sytuacji miejscowej, na której nowy gmach ma być wzniesiony”30. I właśnie wówczas zadecydowano o potrzebie korekty pierwotnych projektów. Według koncepcji z 1858
r. nowy gmach miał mieć 34 pokoi. W 1859 r. zadecydowano, że musi być on
większy, złożony z 44 pokoi (w tym czternastu dużych – trzyokiennych), a ponadto z mieszkań w suterenach, przeznaczonych dla 8-11 woźnych31. W dniu
16/28 lipca 1859 r. lubelski gubernator cywilny oraz architekt Ankiewicz złożyli
w KRSWiD pięć rysunków ze starymi projektami oraz siedem rysunków z nowymi, a ponadto dwa kosztorysy – stary i nowy32. Nowy kosztorys zakładał, że
na budowę gmachu („o 10 pokoi obszerniejszego”) potrzeba będzie aż 54.429 rs
i 91¼ kop., a więc o prawie 10 tysięcy rubli więcej niż pierwotnie planowano33.
Część zwiększonych kosztów (także przez to, że „ceny materiałów i robotnika
o ⅓ część podniosły się w stosunku do cen z 1854 roku”) postanowiono pokryć
pieniędzmi przekazanymi w 1858 r. przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu na budowę w Lublinie lokalu „dla składu stempla i formularzy”. Uznano bowiem, że skoro skład ten znajdzie się w nowym gmachu Rządu Gubernialnego,
to pieniądze nań „akordowane” (w wysokości 2.885 rubli i 99 kopiejek) mogą
być użyte do jego budowy. Co będzie z resztę brakującej kwoty – czyli z około

Ibid., k. 180.
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 7v.
28
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 183.
29
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 7v.
30
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 2.
31
D. Pałac Rządu Gubernialnego..., s. 3.
32
AGAD, KRSW, sygn. 6323, k. 211. Niestety rysunki projektowe gmachu nie zachowały się.
33
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 2v.
26
27
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7 tysiącami rubli – nie określono, ale władze rządowe przyjęły ten problem do
wiadomości34.
Julian Ankiewicz wraz z nowymi projektami i opiniami, że przyszły gmach ze
względu na jego usytuowanie na „najpiękniejszym placu w Lublinie [...] powinien być ozdobą miejscowości”, wysunął też propozycję zmiany jego planowanej
lokalizacji35. Architekt wnioskował za przesunięciem gmachu RGL ku południowi – w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Chciał więc, by znalazł się on bliżej
środka placu, mniej więcej na osi ówczesnej ulicy Ewangelickiej. Pomysł ten,
opiniowany przez budowniczego warszawskiego Józefa Orłowskiego oraz Michała Kamieńskiego – zastępcę budowniczego guberni lubelskiej, nie uzyskał
akceptacji Rady Budowniczej36. Jej decyzją było by nowy gmach Rządu Gubernialnego trzymał się wyznaczonej przez nią linii A-B, a więc by stanął w linii
prostej z już istniejącym, co miało sprzyjać ich przyszłemu połączeniu37.
Z końcem lata 1859 r. KRSWiD – „mając na względzie, że do budowy [...] jest
już przygotowana znaczna część materiałów, które z korzyścią mogą być użyte
jeszcze w roku bieżącym” – zalecała niezwłoczne rozpoczęcie robót38. Na konduktora budowy zgłaszał się wówczas Tobiasz Korngold, polecany przez budowniczych lubelskich Bieczyńskiego, Dunina i Meyznera39. Z kolei „prezydujący”
Kośmiński wskazywał na Bolesława Orłowskiego lub przedsiębiorcę Braumana,
których poznał przy budowie gimnazjum40. Ostatecznie zdecydowano, że będzie
nim protegowany Ankiewicza – Gracjan Wierzbicki, warszawski budowniczy
I klasy, który aplikował przy Henryku Marconim41.

34
Dopiero w dniu 18/30 V 1860 Rada Administracyjna Królestwa zdecydowała się
na zwiększenie środków na budowę gmachu Rządu Gubernialnego w Lublinie. Wyznaczyła wówczas dodatkowa kwotę w wysokości 9.890 rubli i 32 ½ kopiejek. Vide: Ibid.,
k. 123.

AGAD, KRSW, sygn. 6323, k. 211.
D. Pałac Rządu Gubernialnego..., s. 3.
37
APL, RGL Adm. 1748, k. 15, 61-63.
38
Ibid., k. 2.
35
36

39
AGAD, KRSW, sygn. 6323, k. 180. W Encyklopedii Powszechnej [S. Orgelbranda],
t. 23, Warszawa 1866, s. 296 czytamy: „...w inżynierii cywilnej i budownictwie konduktorem nazywa się początkujący inżynier lub budowniczy, któremu porucza się pilnowanie robót i przestrzeganie, aby wszystko według planów i anszlagów zostało wykonane.
On też zwykle przyjmuje materiały i przestrzega, aby co do ilości i jakości zadość czyniły
warunkom, pod którymi dostawcy zobowiązali się je dostarczyć”.
40
41

Ibid., k.180-186.
Ibid, k. 220.
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Decyzją Rady Administracyjnej Królestwa prace miały być prowadzone tzw.
sposobem administracyjnym42. Komitet Budowy otrzymał polecenie sporządzania dokładnego protokołu z każdego ze swych posiedzeń oraz księgowania
wszystkich rachunków, a to w celu sporządzenia po zakończeniu całości robót
protokołu zdawczo-odbiorczego. Ankiewicz zaś, zatrudniony jako „Budowniczy
Kierujący”, został zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Budowy podczas swych pobytów w Lublinie43.
W dniu 14/26 września 1859 roku członkowie komitetu budowy przystąpili
pod kierunkiem inżyniera wojewódzkiego F. Bieczyńskiego do „wytknięcia placu
pod fundamenty”44. Zauważyli wtedy, że budowa gmachu „w linii A- B [...] jak
na zatwierdzonym [przez Radę Budowniczą] planie” nie jest właściwa45. Za błąd
uznano to, że tylna (północna) elewacja gmachu będzie przytykała do wąziutkiej
ul. Świętego Józefa, utrudniając jej rozszerzenie i uregulowanie. Zarzucano, że
okna gmachu będą wychodziły bezpośrednio na „syfilityczny szpital”, znajdujący się po drugiej stronie uliczki, a także, że dolne pomieszczenia północnej strony gmachu zostaną pozbawione światła słonecznego, przez co będą nieustannie
wilgotne46. Na koniec dostrzeżono, że „Rada Budownicza przy zatwierdzeniu
planu nie oznaczyła ani miejsca, ani funduszu na urządzenie wychodków [...]
zaś takowe dla Gmachu mieszczącego w sobie liczny skład urzędników i kilka
familii posługaczy koniecznie są potrzebne...”47. Nie widziano jednak dla nich
miejsca i ironizowano, że „musiałyby stanąć chyba [...] na ulicy”48. Ostatecznie
proponowano – jak niegdyś Ankiewicz – „aby frontowa linia dzisiejszego gmachu Rządu Gubernialnego przyjętą została za tylną linię wystawić się mającego
Domu...”49. Pisma w tej sprawie kierowane były przez Komitet Budowy do lubelskiego gubernatora – Mackiewicza, a potem za jego pośrednictwem do KRSWiD
w Warszawie50. KRSWiD, swym reskryptem z 23.09/5.10.1859 roku, nie przychyliła się do wniosku o zmianę „linii frontu wystawić się mającego gmachu [...]
oznajmiła, że ten wybudowanym być ma po linii frontowej A i B”51.

APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 2v.
Ibid.
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Ibid, k.11.
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Ibid.
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Pierwszy etap budowy – prace ziemne (jesień 1859 – zima 1859/1860)
Konduktor Gracjan Wierzbicki przybył do Lublina 17/29 IX 1859 roku. Tego
samego dnia, jakby dla zaznaczenia, że poważnie zabiera się do pracy, poprosił
Komitet Budowy o przydzielenie mu funduszy na zakup potrzebnych narzędzi,
takich jak: „gruntowa linia, winkiel, sznury, materiały piśmienne i rysunkowe...”52. Dwa dni później – 19 IX/1 X 1859 r. – rozpoczęły się prace budowlane53.
Obliczano je na dwa lata – do 19 IX/1 X 1861 roku54.
Pierwotnym zamiarem Komitetu Budowy było powierzenie całej inwestycji
warszawskiemu przedsiębiorcy Adolfowi Braumanowi, który – co pamiętano –
znakomicie sprawdził się przy budowie gmachu gimnazjalnego przy ul. Namiestnikowskiej. Jednak Brauman uznał, że „niektóre ceny anszlagiem ujęte są za niskie”55. Wykazywał, że koszt prac murarskich, ciesielskich i ślusarskich, a także
takich materiałów jak np. szkło okienne, powinien być wyższy o ponad 4 tysiące
rubli56. W efekcie zgodził się być jedynie dostawcą większości materiałów budowlanych oraz przeprowadzić niektóre prace, np. wykopy pod fundamenty oraz
sutereny gmachu57.
Wraz z nadejściem pierwszych zimowych dni zakończono prace ziemne, stanowiące pierwszy etap budowy. Wierzbicki wyjechał wówczas do Warszawy,
gdzie pomagał Ankiewiczowi sporządzać rysunki konstrukcyjne potrzebne do
dalszych prac58.
Komitet Budowy również nie odpoczywał. Najpierw zaangażował się w ochronę „wielkiego dołu”, który wykopano pod przyszły gmach59. Obawiano się, że
wraz z nadejściem wiosennego ocieplenia ulegnie on zalaniu wodą, a w efekcie
nawet zniszczeniu. Niepokój powiększało to, że od grudnia na plac przyległy
do budowy zwożono ogromne „kupy śniegu” z pobliskich ulic miasta60. Lękano
się, że wody z topniejącego wiosną śniegu nie będą mogły spływać do położonej
niżej rzeczki Czechówki, gdyż drogę do niej tamowały pryzmy gruzów składowane nieopodal szpitala św. Józefa. Powyższy problem Komitet Budowy przed-

Ibid, k. 8.
Ibid, k. 21.
54
Ibid.
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Ibid., k. 24-25.
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Ibid., k. 25.
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Ibid., k. 33-35.
58
Ibid., k. 34.
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Ibid., k. 28, 45.
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stawił Magistratowi Miasta Lublina, Rządowi Gubernialnemu, a także KRSWiD.
Proszono o natychmiastowe usunięcie gruzów, a także o przyspieszenie brukowania ulic Świętego Józefa i Zielonej, by woda mogła swobodnie spływać nimi
ku rzece61.
Zimową przerwę w budowie wykorzystywano też na gromadzenie materiałów
budowlanych. Ich dostawcą był głównie Brauman, lecz po niektóre zwracano się
również do Ankiewicza. Proszono go np., by zamówił „w jednej z najlepszych fabryk warszawskich” cztery żelazne kolumny62. Warunkiem było, by ich koszt nie
przekroczył „cyfry anszlagiem oznaczonej”, a ponadto by „fabrykant” dostarczył
je na plac budowy w Lublinie63.
Równocześnie Komitet Budowy kilkakrotnie próbował wymóc na Braumanie jego zgodę na poprowadzenie prac murarskich przy gmachu. On zaś unikał
deklaracji w tej sprawie, ale spodziewano się, że ostatecznie podejmie się tych
prac. Dlatego przez długi czas pozostawiano bez odpowiedzi oferty napływające
od innych przedsiębiorców budowlanych. Byli wśród nich np. majstrowie murarscy – Ignacy Sadzikowski oraz Wincenty Grabowski – którzy jeszcze w styczniu
1860 r. wyrazili swoją chęć prowadzenia „robót mularskich” przy „Gmachu na
Wydział Skarbowy przy Rządzie Gubernialnym Lubelskim”64. Rekomendacją
miały być dla nich prace, które prowadzili przy wznoszeniu Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie oraz restauracji gmachu Instytutu Wychowania Panien
w Puławach65.

Drugi etap budowy – prace murarskie (kwiecień 1860 – listopad 1860)
Brauman jeszcze jesienią 1859 roku żądał za prace murarskie przy gmachu
RGL ponad dwa tysiące rubli więcej niż ujmował to „anszlag” i nie otrzymał
na to zgody. Z pewnością spekulował, iż grając na zwłokę uda mu się w końcu
„zmiękczyć” Komitet Budowy. Dlatego choć wstrzymywał się z daniem konkretnej odpowiedzi, to zadbał o zapewnienie fachowców potrzebnych do murarki.
W początku kwietnia 1860 r. sprowadził do Lublina grupę murarzy rosyjskich66.
Na placu budowy był już wówczas konduktor Wierzbicki, który z Warszawy
przywiózł opracowane przez Ankiewicza dokumentacje architektoniczne oraz
Ibid., k. 28, 40, 45.
Ibid., k. 46.
63
Ibid.
64
Ibid., k. 42.
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przeróżne instrukcje. On też dał hasło do wznowienia prac budowlanych po
zimowej przerwie67. Rozpoczęto je od poprawienia „robót grabarskich” (nieco
zniszczonych wiosennymi roztopami), po czym – 12/24 kwietnia 1860 r. – rozpoczęto murowanie fundamentów68.
*
Murarze rosyjscy sprowadzeni przez Braumana pochodzili z powiatu nowozybkowskiego w Guberni Czernihowskiej69. Było ich dwudziestu. Na ich czele
stał Iwan Pietrow Artemiew, o którego randze w grupie świadczy to, że otrzymywał najwyższe honorarium. Był on tzw. „podmajstrem”. Wśród murarzy było
trzech Szczerbakowów oraz po dwóch Kasatkinów, Pagudinów i Diechtiarewów.
Murarze noszący to samo nazwisko byli spowinowaceni, niektórzy pewnie bardzo blisko, np. jako ojciec i syn. Można tak wnioskować po ich zróżnicowanych
honorariach; np. Gregorij Diechtiarew otrzymał 78 rubli, a noszący te same nazwisko Aleksiej – określony w dokumentach jako „młody” – jedynie 30 rubli.
Identycznie było ze Szczerbakowami – honorarium Tadeja ustalono na 78 rubli,
a honorarium „młodego” Iwana na 30. Zróżnicowane zarobki Rosjan, z których
trzynastu miało otrzymać powyżej 70 rubli, trzech powyżej 50 rubli, jeden 45 rubli, a dwóch po 30, pozwalają domyślać się, że byli wśród nich zarówno mistrzowie, jak czeladnicy, uczniowie i pomocnicy. Nie dla wszystkich pobyt w Lublinie
okazał się szczęśliwym. Jeden z majstrów – Andrzej Kasatkin, syn Wasila – rozchorował się „na wodną puchlinę” i w miesiąc od przybycia (10/22 V 1860 r.)
zmarł70. Miał 38 lat i był żonaty. Na prośbę Komitetu Budowy, a za zgodą władz
magistrackich, pochowano go na cmentarzu prawosławnym w Lublinie.
Wszystkie sprawy dotyczące pobytu i pracy Rosjan w Lublinie regulował
kontrakt zawarty z nimi 8/20 IV 1860 r. przez Braumana i Komitet Budowy71.
Od Rosjan żądano wykonania murów, sklepień, gzymsów, klatek schodowych,
„słowem wszystkiego, co należy do roboty mularskiej”(§1). Ich obowiązkiem
było stawić się do pracy („...i to z podręcznymi narzędziami mularskimi, jako
kiszkami, młotkami i kielniami”) nie później niż 9/21 IV 1860 r. i pracować aż
do 31 X/12 XI 1860 roku (§1). Okres ten obejmował 206 dni, ale było w nim
zaledwie 159 dni roboczych, gdyż reszta przypadała na 30 niedziel oraz 17 świąt
Ibid., k. 54-56.
Ibid.
69
Dziś Czernihów leży w północnej Ukrainie, powyżej Kijowa, a Nowozybkow już w Rosji.
70
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 96.
71
Ibid., k. 221-222v. Informacje na temat malarzy rosyjskich czerpiemy przede wszystkim
z tego kontraktu. Z kolejnych jego paragrafów pochodzą również zastosowane poniżej cytaty.
67
68
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prawosławnych (§2)72. Wszystkie prace murarskie miały być wykonane „z dokładnością i trwałością” (§3). Murarze zobowiązani byli przystępować do pracy
„równo ze wschodem słońca a schodzić z takowej o zachodzie” (§4). Kontrakt
regulował najmniejsze nawet szczegóły, np. sprawę przerw w pracy przeznaczonych na posiłki: „Na śniadanie od zaczęcia robót, to jest od 9/21 IV do 1/13 IX
naznacza im się po pół godziny czasu, potem od 1/13 IX do dnia 1/13 X tyle tylko
czasu ile potrzeba na posilenie się, w końcu zaś to jest od 1/13 X do 31 X/12 XI
mularze wcale nie powinni schodzić z roboty, a już posileni stawać do takowej.
Na obiad od zaczęcia robót do dnia 1/13 IX mularze będą mieli po 2 godziny wolnego czasu, od tego zaś terminu do końca robót tylko po 1 godzinie. Na podwieczorek mularze mogą schodzić z fabryki na ½ godziny, lecz tylko do dnia 1/13
IX, potem zaś jako w dniu krótszym po obiedzie wcale nie będą odpoczywać...”
(§4). W tym samym paragrafie podkreślono też, że Rosjanie „będą pracowali sumiennie, uczciwie [...] będą posłuszni dozorowi [...] gdyby zaś któryś mularz dla
bałamuctwa nie stanął na robocie natenczas będzie miał potrącone za każdy dzień
tytułem kary po 2 ruble; niedbałych zaś lub pijaństwu oddających się Komitet
jest w prawie każdego czasu oddalić...”(§ 4). „W razie silnego deszczu mularze
mogą zejść z fabryki, lecz jeżeli by znalazła się jakaś robota pod dachem, takową kontynuować winni...”(§5). Obowiązkiem murarzy było zwracanie uwagi na
jakość materiałów – „...aby wapno nie było zbyt chude, a cegła niedopaloną lub
w gruzach” (§ 6). „Rusztowania wewnętrzne [...] i niektóre pomniejsze zewnętrzne [...] sami sobie ustawiać będą...” (§7). „Dostarczanie mularzom pomocy do
noszenia wapna i cegły, oraz dostarczenie naczyń mularskich, jako to jaszczyków, grac, łopat, skopków, konewek, cebrów, gruntwag, pionów itp. należy do
Komitetu...” (§ 8). „Mularze oprócz wyżej wymienionych wynagrodzeń za dni
robocze, otrzymają od Komitetu mieszkania w pobliskości budowy, składające
się z dwóch stancji ogrzewanych, kuchni, w której to będzie pobudowany komin
do gotowania na sposób Ruski, nadto otrzymają potrzebne naczynia gospodarskie, słomę na posłanie, drzewo do opalania pieców i do gotowania pokarmów,
jak również dodaną im będzie kucharka przez cały czas trwania roboty...” (§9).
„Każden z mularzy otrzyma jeszcze po 70 kop na łaźnię i oprócz tego za 2 ostatnie miesiące, to jest od 1/13 IX do 31 X/12 XI, mularze otrzymają na światło
na każdą stancję po 1 rubel miesięcznie...”(§ 10).„Oprócz płacy letniej każden
z mularzy, wyjąwszy Iwana Szczerbakowa i Aleksieja Diektiarewa, otrzyma za
dzień roboczy po kop. 25 tytułem wynagrodzenia nazwanego Urocznym73, to jest
72
Ibid., k. 221v. Te dni świąteczne to: 23 IV/5 V, 9/21,12/24 V, 23 V/4 VI, 24/6, 29/11 VI/VII,
8/20 VII, 20 VII/1 VIII, 1/13, 6/18, 15/27 i 16/28 VIII, 29 VIII/10 IX, 8/20, 14/26 IX, 26 IX/8 X,
1/13 X 1860.
73
Ros urocznyj – wyznaczony, zadany; urocznaja robota – wyznaczona, zadana praca.
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za wykonanie codziennie pewnej naznaczonej ilości roboty, a nadto [...] będą
mieli jeszcze dodane tytułem wynagrodzenia nazwanego Dobawocznyj74, to jest
za pośpiech w robocie, pewną umówioną kwotę pieniężną [...] nie mniej jak po
kop. 12 ½ dziennie. Dwaj zaś wzmiankowani [...] jako młodzi będą otrzymywali połowę powyższych wynagrodzeń...” (dopisek do § 10). „Każden z mularzy
nie wytrącając świąt, i w razie wypadku słabości, otrzyma dziennie na życie po
kop.18 ¼ , ci zaś którzy by się upijali i na życie nie otrzymają zapłaty, lecz jak
się wyżej powiedziało będą mieli strącone z należności po ruble 2 za każden
dzień zmarnowany...” (§11). Murarze „są ugodzeni za 159 dni roboczych według następujących honorariów: Iwan Pietrow Artemiew – 96 rubli; Iwan Petrow
Łogimow – 76 rubli; Tadej Szczerbakow – 78 rubli; Gregorij Diechtiarew – 78
rubli; Andriej Jaskarbon – 78 rubli; Iwan Pagudin – 76 rubli ; Andriej Pagudin
– 75 rubli...” (§12). Honoraria te miały być wypłacone w trzech równych ratach:
pierwsza – w dniu podpisania kontraktu, druga – 29 VI/11 VII, ostatnia – po zakończeniu wszystkich prac (§ 13). Ponadto każdy z murarzy miał otrzymać po 4
ruble „tytułem kosztów podróży za przebycie 1000 wiorst z domu do Lublina...”
(§ 14). W końcowej części cytowanego dokumentu pojawił się jeszcze zapis, że
„stawający do roboty mularze na pewność dotrzymania zobowiązań niniejszym
kontraktem objętych składają Komitetowi swe paszporty...” (§ 15), a także, że
„w razie choroby” będą otrzymywali jedynie „fundusz na żywność” (§ 16).
Rachunki zachowane pośród akt archiwalnych ujawniają jeszcze inne fakty
związane z „mularzami rosyjskimi”75. Wynika z nich, że A. Brauman za sprowadzenie ich do Lublina otrzymał 135 rubli. Potem Brauman zarobił jeszcze na budowie przeznaczonego dla nich baraku mieszkalnego (78 rubli), jego wewnętrznym wyposażeniu (13 rubli 75 kop.) oraz dostarczeniu słomy do spania (2 ruble).
Warszawski przedsiębiorca zajmował się też (obok W. Grabowskiego i Rozenfaina) dostawą narzędzi murarskich dla Rosjan, a także drewna potrzebnego im do
gotowania oraz ogrzewania baraku. Dostawcami drewna byli też Josef Blumson
i Mojsze Lerche. Z kolei konserwacją przewodów kominowych w baraku zajmowanym przez Rosjan zajmował się Jan Szelągowski, a Maryanna Kotowska była
ich kucharką.
*
Ankiewicz przyjechał do Lublina dopiero pod koniec kwietnia. Wcześniej nie
mógł tego zrobić, gdyż droga z Warszawy z Lublina ze względu na roztopy „po
74
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Ros. dobawocznyj – dodatkowy.
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 5.
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wielkich śniegach” uniemożliwiała jakąkolwiek komunikację”76. Zaś jak najszybszego jego przyjazdu domagał się Komitet Budowy, który wiedząc, że w czasie
zimy włożył on wiele pracy „w przeliczenie i przerysowanie całej niemal budowy”, oczekiwał szczegółowych wyjaśnień w tych kwestiach77. Zmiany, którymi
zajmował się architekt, powodowane były potrzebą wybudowania łącznika pomiędzy nowym a starym gmachem władz gubernialnych. Ankiewicz wykonując
jego projekt miał trzymać się założeń narzuconych mu przez Komitet Budowy,
a mianowicie: „1. aby projektowane połączenie nie naruszało rozkładów nowego gmachu, poprawiło rozkłady lewego pawilonu i lewego dziedzińca dawnego
gmachu [...] aby była dogodna komunikacja jednego gmachu z drugim, z kloaką
i drwalnią, które mają być wspólnymi dla obu gmachów [...]; 2. aby projekt ten
[...] nie powiększał wydatków nad summę zatwierdzonych...”78.
W trakcie prac projektowych Ankiewicz przekonał się, że pewne zmiany „w rozkładach nowego gmachu” będą jednak niezbędne. Dotyczyły one układu suteren,
a dokładniej konieczności „...przeprowadzenia środkiem budowli tamże korytarza,
przeprowadzenia dwóch korytarzy od tyłu gmachu poniżej okien parterowych i innych pomniejszych robót...”79. Zaś przekształceń tych nie można było dokonać bez
dodatkowych nakładów, które „według obliczenia” architekta miały wynieść 1.126
rubli oraz 4 ¾ kop80. Stykając się z tym problemem, Ankiewicz zdecydował się na
szukanie oszczędności w innych miejscach. To zaś doprowadziło go do pomysłu
pomniejszenia wymiarów całego budynku. Jego długość, projektowaną pierwotnie
na 201 stóp, postanowił skrócić o 3 ½ stopy, a szerokość o 1 stopę (z pierwotnych
50 stóp na 49), „rozrzucając ten ubytek” równomiernie na wszystkie pomieszczenia gmachu81. Ponadto zdecydował się obniżyć budynek o 6 cali. Zrobił to kosztem
parteru. Tam w 16 pokojach miało pracować tylko trzydzieści osób, a reszta jego
powierzchni miała być zajęta na składy druków i formularzy, skarbiec z salą wypłat, szafy z archiwum kontroli skarbowej itp.
Ankiewicz zapewniał, że proponowane zmiany nie wpłyną „ani na powierzchowność, ani na wygodę gmachu”, a przyniosą około 1.200 rubli oszczędności82. Miały one wystarczyć na przeprowadzenie zmian w suterenach, a ponadto
na okratowanie okien parteru, na „zgrubienie muru pod wielkie ciężary archiwalne” oraz na pokrycie jakichś, mogących się zdarzyć, „wydatków nadanszlaAPL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 47-48.
Ibid., k. 55-56.
78
Ibid., k. 62-63.
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gowych” 83. Architekt za szczególnie istotne uznał potrzebę pogrubienie murów
fundamentowych. Obawiał się, że te, które zaprojektował wcześniej, będą za słabe do podtrzymania ogromnego ciężaru archiwum, w którym wielkie szafy miały
pomieścić aż 6.000 woluminów akt84. Jego niepokój powiększył się przy pracach
ziemnych, które wykazały, iż grunt pod gmachem jest mało stabilny, tworzony
przez miękkie iły, a pod wschodnią częścią gmachu także przez dwa „bardzo
głębokie doły zasypane śmieciami i gruzem”85.
Wszystkie zaproponowane przez Ankiewicza zmiany spotkały się z akceptacją Komitetu Budowy oraz lubelskich władz gubernialnych, a następnie także
KRSWiD. Ta ostatnia uznała, że są one w pełni uzasadnione, a ponadto „w niczym nie naruszają wygody ani proporcji” nowego gmachu 86.
Ankiewicz podczas pobytu w Lublinie dostrzegł, że w prowadzonych „bez
akordu” przez Braumana pracach murarskich „wkrada się nadzwyczajny nieporządek”87. Widział go przede wszystkim w zatrudnieniu nadmiernej liczby murarzy i jednocześnie nie zapewnieniu im odpowiedniej ilości narzędzi. Ponadto za
nieekonomiczne uznał dowożenie na plac budowy wody potrzebnej do lasowania wapna i do prac murarskich w beczkach. Na polecenie Ankiewicza Brauman
zbudował specjalną rynnę, którą od tej pory płynęła woda ze studni znajdującej
się przy położonym nieopodal gmachu urzędu powiatowego88.
26 IV/8 V 1860 r. Komitet Budowy nie mogąc doczekać się zgody Braumana
na prowadzenie przez niego prac murarskich „po cenach anszlagowych”, zdecydował się powierzyć te prace Wincentemu Grabowskiemu, majstrowi z Puław89.
Ibid.
Ibid., k. 64.
85
Ibid., k. 65-66.
86
Ibid., k. 166-167. Jedyna merytoryczna uwaga Komisji Rządowej dotyczyła fundamentów.
„Ponieważ Konstruktor budowy gmachu...” – powtarzamy za dokumentem wydanym 18/30.07.1860
r. przez Wydział Administracyjny KRSWiD – „... natrafiwszy na grunt sypki, uważa za stosowne
dla trwałości rozszerzyć podstawę murów fundamentowych i zamierza takowe w całej wysokości
zgrubić[...] Komisja nie sprzeciwia się temu, choć uważa, że może wystarczyłoby pogrubić tylko
same mury bankietowe o 1 stopę, to jest po 6 cali z każdej strony do posady fundamentu [...] same
zaś mury fundamentowe pozostawić zatwierdzonej grubości...”.
87
Ibid., k. 57-59.
88
Ibid. Kilkakrotnie sprawą czerpania wody do budowy gmachu Rządu Gubernialnego z publicznej studni umieszczonej obok „gmachu powiatowego” zajmował się Magistrat miasta Lublina,
gdyż napływały do niego skargi w tej sprawie. Ostatecznie prezydent Lublina zadecydował, że
budowniczowie mają prawo brać z niej wodę „o ile takowej zbywać nie będzie na potrzeby mieszkańców...”. Vide: ibid., k.69-70. Dziś tam, gdzie znajdował się gmach urzędu powiatowego ma swą
siedzibę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (ul. 3 Maja 4).
89
Ibid., k. 73-74. Vide: H. Mącznik, Puławski Słownik Biograficzny, T.1, Lublin 1994, s. 150 –
tam: Grabowski Wincenty (1826 - ?) murarz. Ur. w Marynkach, s. Mateusza (murarza) i Katarzyny
83
84
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Został on zobowiązany do dalszego zatrudniania „mularzy Ruskich podług warunków [...] z nimi zawartych”90. Zatrudnienie Grabowskiego wpłynęło na wzrost
aktywności Braumana, który może z obawy o utratę i innych zleceń niezwłocznie zadeklarował chęć poprowadzenia robót blacharskich przy gmachu RGL91.
Deklaracja ta została przyjęta przez Komitet Budowy. Spisany wówczas kontrakt
zobowiązywał warszawskiego przedsiębiorcę do dostawy blachy żelaznej (na dachy), cynowej (na gzymsy) oraz białej (na rynny), a także do przeprowadzenia
wszystkich prac blacharskich. Zlecono mu również pomalowanie dachów kolorem czerwonym (trzykrotnie – raz pokostem, a potem dwukrotnie farbą olejną),
zaś rynien kolorem „kamiennym”. Ponadto zobowiązano go do konserwowania
wszystkich elementów blaszanych przez dwa lata („na pewność czego...” potrącono mu z należnego honorarium 300 rubli i złożono je w depozycie do 1862
roku)92.
4/16 V 1860 r. komitet budowy ogłosił licytację na roboty stolarskie, ślusarskie szklarskie i zduńskie. Zainteresowani mogli zapoznać się z ich warunkami
w Lublinie – u konduktora Wierzbickiego, albo w Warszawie – u Ankiewicza,
zamieszkałego przy ul. Marszałkowskiej „w domu Kralla pod N 1372 na 2 piętrze”93. Wstrzymano się natomiast z ogłoszeniem licytacji na roboty sztukatorskie, gdyż Ankiewicz zawiadomił Komitet Budowy, że jest w stanie znaleźć
w Warszawie majstra gotowego wykonać te prace „za mniej niż 890 rubli, jak
jest w anszlagu”94.
Po miesiącu prac murarskich fundamenty były gotowe. 7/19 maja 1860 r.,
w sobotę, o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość ich poświęcenia oraz wmurowania w nie kamienia węgielnego wraz z dokumentem następującej treści:
„Działo się dnia 7/19 maja 1860 r. w sobotę o godzinie
11-tej przed południem, w Mieście Gubernialnym Lublinie
Za panowania Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rosyi Króla Polskiego, Aleksandra II-go – za rządów Namiestnika Jego Cesarsko-Królewskiej
Mości w Królestwie Polskim Generał Adiutanta, Generała Artylerii Xięcia
Gorczakowa i pod administracją Krajową Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Radcy
Szkodnickiej. Żoną jego od 1847 była Franciszka Jasiuk, c. Adama ogrodnika i Zofii Migdal. Bibl.:
Archiwum par. św. Józefa we Włostowicach.
90
Ibid., k. 74.
91
Ibid., k. 75.
92
Ibid., k. 76.
93
Ibid., k. 82-83.
94
Ibid.
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Tajnego Muchanowa, położony został kamień węgielny do drugiej części
gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
Cegiełki fundamentowe położyli: Rzeczywisty Radca Stanu, Stanisław
Mackiewicz, Gubernator Cywilny Guberni Lubelskiej, Kawaler Cesarsko-Królewskich orderów, Członkowie RGL: Radca Stanu Piotr Hermanowicz, Radca I Wydziału Skarbowego, Radca Stanu Wilhelm Lipnicki,
Radca Wydziału Policyjnego; Radca Kolegialny, Antoni Hincz, Radca
Wydziału administracyjnego i Leopold Bojanowski, Radca Wydziału Wojskowego – tudzież skład Komitetu budowy tegoż gmachu, a mianowicie:
Prezydujący, Obywatel, Michał Kośmiński, były Major byłych Wojsk polskich – członkowie: Sędzia Pokoju, Obywatel Henryk Hoene – Obywatel, były wojskowy i urzędnik, emeryt, Radca Stanu Albert Krzyżanowski
– Inżynier Gubernialny, Radca Kolegialny Feliks Bieczyński – Naczelnik
Kancelaryi Rządu Gubernialnego Edmund Znatowicz – Naczelnik Sekcji
Administracyjnej Rządu Gubernialnego, Asesor Kolegialny Gustaw Mejer – Kontroller Kas i Rachunkowości, asesor kolegialny Józef Gołkowski
i starszy Sekretarz Kancelarji Marszałek szlachty Guberni Lubelskiej, Sekretarz Kolegialny Ignacy Salerno di Colonna.
Budowa gmachu wykonaną została podług planu członka Komitetu,
Juliana Ankiewicza, budowniczego wolnopraktykującego i pod Jego osobistym kierunkiem.
Dokument niniejszy wraz z monetami krajowymi kurs mającymi,
w puszce metalowej zamknięty, podpisami wymienionych wyżej osób
opatrzony, jako na wieczystą dla potomności pamiątkę posłużyć mający,
w fundamentach gmachu wmurowany został” 95.

Dokument opatrywały podpisy wszystkich osób uczestniczących w uroczystości, a także dopisek „Ceremonię poświęcenia dopełnił X. Julian Sobolewski
kanonik katedralny lubelski”96.
W trakcie dalszej budowy gmachu jego projektant wprowadził w nim kilka
modyfikacji97. Najczęściej wynikały one z chęci minimalizowania kosztów. Tak
było np. z czterema kolumnami żelaznymi, mającymi „podpierać mury drugiego
piętra”, które zastąpiły o wiele tańsze filary wymurowane „z wyborowej cegły
na cement”98. Innym przykładem szukania oszczędności był pomysł Ankiewicza,
by całkowicie wyeliminować dekoracje sztukateryjne. „Winienem oznajmić...”
Ibid., k. 84.
Ibid.
97
Wszystkie zmiany były konsultowane z Komitetem Budowy, a następnie, za pośrednictwem
gubernatora lubelskiego, przedstawiano je do akceptacji Wydziału Administracyjnego KRSWiD.
Vide: ibid., k. 166-167.
98
Ibid., k. 93.
95
96
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– zwracał się w tej sprawie do Komitetu Budowy – „...iż robota sztukatorska
może być zupełnie skasowaną – gmach bez takowej może mieć dobry, efektowny pozór, chociaż nieco skromniejszy, idzie tu tylko o decyzję Komitetu i upoważnienie Władzy wyższej. Zmieniwszy całą ornamentację gmachu na skromną
dorycką, można by wykonać wszystkie gzymsy gładko, kapitele sztukatorskie
zastąpić mularskimi, kosztującymi około 90 rs, a tem sposobem na summie 890
rs oznaczonej anszlagiem na ozdoby sztukatorskie, byłaby otrzymana dla Rządu
oszczędność 800 rs”99. Niektóre zmiany wymuszał brak pozyskania w Lublinie
odpowiednich materiałów budowlanych. Stwierdzono np., że kamień piaskowy
występujący w okolicach miasta jest bardzo miękki, nieodpowiedni na futryny
drzwiowe i obramienia okienne100. Dlatego również je wykonano z cegieł łączonych cementem.
Komitet Budowy, kierując się przyjętym na siebie obowiązkiem, dbał o jakość
materiałów używanych do budowy nowego gmachu RGL. Dlatego, gdy zauważono, że w Lublinie nie jest możliwe zakupienie odpowiedniej jakości kafli do
pieców, zdecydowano się na sprowadzenie ich z Warszawy101. Kilkakrotnie interweniowano też u Braumana – „dostawcy materiałów budowlanych” – w sprawie
złej jakości cegły. Każdą partię „niedobrej i złego gatunku” cegły kazano mu
usuwać102. Komitet Budowy wydał również polecenie majstrowi Grabowskiemu, by nigdy nie używał do budowy wadliwych materiałów. Przypominano mu,
że zgodnie z art. 1792 kodeksu cywilnego przez 10 lat będzie on ponosił pełną
odpowiedzialność nie tylko za „dokładność wykonania roboty”, ale i za jej „trwałość”103.
Współpraca Komitetu Budowy z przedsiębiorcą Braumanem nie układała
się dobrze. Parokrotnie trzeba było go ponaglać. Proszono go np. o zakończenie
przed 10 czerwca 1860 r. robót „grabarskich”, a także, by bez zwłoki dostarczył futryny drzwiowe i okienne, a wszystko po to by nie było żadnej „stagnacji
w pracy majstra mularskiego”.104
W wyniku licytacji prace ślusarskie powierzono pod koniec maja 1860 r.
wykwalifikowanym majstrom: Szymonowi Mühlsztein i Ejzakowi Tejch105. Pozostały wówczas jako nierozstrzygnięte jeszcze przetargi na roboty stolarskie,
szklarskie, malarskie i zduńskie. W maju 1860 r. Ankiewicz opracował ich waIbid.
Ibid., k. 94.
101
Ibid., k. 93.
102
Ibid., k. 104.
103
Ibid., k. 104v-105.
104
Ibid., k. 106.
105
Ibid., k. 107.
99
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runki106. On też pod koniec maja zaproponował Komitetowi Budowy „...iżby do
licytacji wezwał samych rzemieślników zdolniejszych i z większą odpowiedzialnością, a to na wzór tego jak postępują w Warszawie władze rządowe”107. Pomysł
ten motywował swymi spostrzeżeniami, że wiele prac wykonywanych przez rzemieślników lubelskich „nosi cechy średniej dokładności”, a skoro tak, to nie do
wszystkich uprawnionych, a tylko do najlepszych należy adresować licytacje.108
Zalecał przy tym by na prace mniejszego rzędu, takie jak malarskie, kamieniarskie czy odlewów żelaznych, w ogóle nie ogłaszać licytacji, a zamawiać je bezpośrednio u jakichś dobrych majstrów109.
Przy ogłaszaniu warunkach licytacji podawano również terminy wykonania
prac. Dzięki temu wiemy, że roboty stolarskie chciano zakończyć w maju, prace przy podłogach – w czerwcu, a prace malarskie – w lipcu; wszystkie w 1861
roku110. Licytacja na wymienione prace, zapowiedziana jako „głośna in minus”,
miała się odbyć 20 V/1 VI 1860 r. w Biurze Technicznym ulokowanym przy
Biurze Naczelnika Powiatu111. Zgodnie z pomysłem Ankiewicza zaproszono do
niej tylko niektórych lubelskich rzemieślników, kierując się przy tym specjalnie
przygotowaną „Listą imienną majstrów i entreprenerów w mieście Lublinie”112.
Byli to:
1. Żochowski
2. Bock
3. Jaworowski
4. Moszyński
5. Marian Fetynowa
6. W. Pawłowski
7. Waliszkiewicz
8. Skowroński
9. Łatwiński
10. Szymon Mühlsztejn

11. Medeński
12. Czerwiński
13. Menachowski
14. Rozental
15 Kartofel
16. Rogulski
17. Josef Herszhorn
18. Jankiel Rozenfajn
19. Szloma Edelsztejn
20. Natan Szafer

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Josef Ehrlich
Moszek Rozenman
Lewinsztejn
Szulim Herszberg
Szymon Sztejnmiler
Zelman Rajner
Szoel Ber
Tobiasz Rozgold

W dniu 1/13 VI 1860 r. na budowie gmachu RGL pojawił się z polecenia
„Budowniczego Kierującego” drugi konduktor, trzydziestoletni wówczas Jan
Ibid., k. 93.
Ibid., k. 109-111.
108
Ibid.
109
Ibid.
110
Ibid., k. 112.
111
Ibid., k. 119.
112
Ibid., k. 120-121.
106
107
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Zawadzki – budowniczy I klasy i aplikant budownictwa KRSWiD113. Ankiewicz poznał go z „akuratności i znajomości swojego przedmiotu” przy pracach
związanych z „nader trudną” odbudową zniszczonego pożarem Instytutu Aleksandryjskiego w Puławach114. Zawadzki był tam przez dwa lata jego pomocnikiem i otrzymywał wówczas wynagrodzenie w wysokości 45 rubli miesięcznie.
Potrzebę wprowadzenia drugiego konduktora Ankiewicz umotywował w sposób
następujący:
„Przy administracyjnym wykonaniu budowy, co chwilę nastręczają
się budowlane rachunki, kwestie rozmaitego rodzaju i trudności nieprzewidziane [...] Przekonałem się naocznie i dokładnie, że jeden konduktor
nie jest wstanie dostatecznie dojrzeć konstrukcji i równocześnie prowadzić
rachunków do protokołu odbiorczego, zdejmować pomiary robót dokonywanych niezupełnie zgodnych z zatwierdzonymi planami i anszlagami
dla rozmaitych miejscowych przyczyn, sporządzać rysunki budowli nowej
w miarę jej postępu itp. Gdy nadto zachodzi konieczność sporządzenia planów formalnych i anszlagów komunikacji nowego gmachu z dawnym dla
wygody biur i z powodu wspólności dla dwóch gmachów drwalni i kloaki
[...] potrzebny jest drugi konduktor...”115.

KRSWiD przyjęła argumenty Ankiewicza i zatwierdziła J. Zawadzkiego jako
drugiego konduktora przy budowie gmachu RGL z miesięczną pensją w wysokości 45 rubli.
Niedługo potem Ankiewicz skierował do obu podległych sobie konduktorów
– Wierzbickiego i Zawadzkiego – wielce umoralniające pismo, będące rodzajem apelu o jak najsumienniejsze wykonywanie powierzonych im zadań. Pisał
w nim:
„Wiadomo jest PP Konduktorom, że część gmachu Gubernialnego
w Lublinie nowo wznoszona, należy do kompozycji architektonicznych
tego rodzaju, którym plany zatwierdzone odbiją tylko ideę i zasadnicze
konstrukcyjne miary, anszlagi oznaczają i ograniczają wydatki. Szczegóły
i delikatne odcienia nie dające się ująć skalą planów zatwierdzonych, ani
tem bardziej rachunkiem anszlagowym, w których leży wdzięk i dokładność egzekucji są naszą dalszą artystyczną pracą idącą pod wykonanie,
której to pracy, jak z jednej strony towarzyszy pewna swoboda, tak z drugiej obciążają, szczególniej moja własna wobec Rządu i opinii publicznej
Ibid., k. 124.; S. Łoza, Architekci..., s. 341.
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k. 125.
115
Ibid., k. 125.
113
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odpowiedzialność – Jeden i ten sam szczegół budowy może być wielorako wykonywanym, dobrze i źle, a zawsze podług zatwierdzonych planów
i anszlagów. Ta dowolność leży w naturze sztuki, zatem zatwierdzonymi
planami nie będziemy mieli prawa zasłaniać się od drobnych pomyłek konstrukcyjnych, od niezgrabności profilów, od tysiącznych małych, a psujących ogół niedokładności, bo ani plany, ani anszlagi, takich szczegółów
pouczać nie mogą, są one rzeczą nauki budowniczej, uwagi i pracy...116.

W dalszej części cytowane powyżej pismo precyzowało obowiązki obu konduktorów. Wierzbicki miał zajmować się nadzorem robót „na gruncie budowy
i po warsztatach”. Zawadzkiemu powierzono prace biurowe, rachunkowość,
a także sporządzanie rysunków pomiarowych potrzebnych do protokołu odbiorczego budowli117. Miał on też przygotować projekty i kosztorys krytego korytarza, łączącego oba gmachy rządu gubernialnego i do wspólnej dla nich „drwalni
i kloaki”. Projekty korytarza miały być wykonane na podstawie szkiców sporządzonych przez Ankiewicza118. Ponadto do zadań Zawadzkiego należało cotygodniowe przekazywanie Ankiewiczowi „wiadomości o postępie robót”.
Zawadzki z pewnością sumiennie wykonywał ostatnie z poleconych sobie zadań. Świadczą o tym korespondencje „Budowniczego Kierującego”, który choć
rzadko pojawiał się w Lublinie, to miał pełną wiedzę o prowadzonej tu budowie
i starał się wpływać na jej przebieg. I tak, na przykład w początku czerwca 1860
r. korespondował z Komitetem Budowy w sprawie ilości murarzy. Uważał, że
jest ich za mało i to aż o dziewięciu. Według jego obliczeń sprawny przebieg prac
murarskich mogło zapewnić zatrudnienie jednego majstra prowadzącego budowę, jednego podmajstra oraz 25 czeladników119. Ponadto kilkakrotnie interweniował (również za pośrednictwem listów) w kwestii złej jakości cegły, a także
w sprawie pompy przy studni, która często się psuła, narażając murarzy na niepotrzebne przestoje120.
Grabowski, poproszony przez Komitet Budowy o opinię w sprawie liczby
murarzy, przypomniał, że umowa zmusza go do zatrudniania aż do 13 listopada
wszystkich „zakontraktowanych” murarzy rosyjskich. Wyraził obawę, że gdyby
przyjął kolejnych murarzy, to budowa zakończyłaby się wcześniej. Wtedy zaś
musiałby płacić Rosjanom za „nic”. A ponadto – oświadczył – „w teraźniejszej

Ibid., k. 126.
Ibid., k. 127.
118
Ibid.
119
Ibid., k. 133.
120
Reperacją pompy miejskiej kilkakrotnie zajmował się Franciszek Modrzewski, za co otrzymał od Komitetu Budowy honorarium w wysokości 28 rubli i 85 kop.
116
117

44

Jerzy Żywicki

porze nie jestem w stanie dostać pomocy stosownej dla tylu mularzy, a to z przyczyny żniwa...”121.
Ankiewicz nie zaakceptował argumentów Grabowskiego. „Ponieważ budowa
murów zewnętrznych gmachu gubernialnego na 1-ym i 2-gim piętrze przedstawia znaczne trudności w robocie mularskiej jestem więc zdania...” – zwracał się
w końcu czerwca 1860 r. do Komitetu Budowy – „...że trzeba powiększyć liczbę
mularzy aż do ilości 30-u czeladzi nie licząc uczni, chłopców itp. Powolny postęp
murów parteru mimo ich łatwej konstrukcji, przy ilości 18-u mularzy rosyjskich
dziś pracujących, najdokładniej przekonywa, że taką liczbę mularzy, gmachu
przed zimą pod dach doprowadzić nie można, a w najkorzystniejszym wypadku,
budowa gzymsów, kominów, sklepień i trudne roboty 2-go piętra przypadłyby
na dni zimne, krótkie i słotne, co najzupełniej sprzeciwia się zasadzie trwałości
i dokładności...”122. Dlatego proponował zatrudnić w okresie letnim – „gdy dni są
ciepłe i długie” – dodatkową liczbę murarzy, a potem, gdy nadejdą dni „krótsze
i słotne” to zwolnić nowo przyjętych, a to po to by nie ukończyć za wcześnie prac
„ze względu na kontrakt z mularzami rosyjskimi”123. Komitet Budowy zapoznał
się z argumentacją Ankiewicza, lecz nie zdecydował się na zwiększenie liczby
murarzy124.
W czerwcu 1860 r. Brauman zobowiązał się do wykonania „po cenach anszlagowych” wszystkich prac stolarskich, szklarskich, zduńskich oraz „malarskich olejnych”125. Z kolei prace ślusarskie powierzono wtedy Szymonowi
Mühlszteinowi i Ejzykowi Tajchowi, którzy w licytacji „in minus” odstąpili 1,5
% od „sumy anszlagowej”, pokonując tym Szola Bera, który gotów był odstąpić
jedynie 1 %126.
W lipcu 1860 kilkakrotnie proszono Braumana, by „stosownie do kontraktu” zajął się splantowaniem ziemi wokół budującego się gmachu127. Chodziło
zwłaszcza o to, aby usunął ziemię z ul. Św. Józefa, złożoną tam po wykopaniu
dołów pod fundamenty, gdyż utrudniała ona rozpoczęcie brukowania tej ulicy.
Inne prośby kierowane do Braumana dotyczyły dostawy futryn, krat okiennych
oraz przyrządów niezbędnych do budowy sklepień128.
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Pod koniec lipca 1860 r. Komitet Budowy udzielił nagany konduktorowi
Wierzbickiemu za to, że „nie pełni należycie swoich obowiązków, przez co fabryka około budowy gmachu Rządu Gubernialnego na zwłokę wystawioną być
może..”129. Zobowiązano go „aby nieodstępnie znajdował się na fabryce i starał
się ułatwiać roboty mularskie Wincentemu Grabowskiemu [...] przez wczesne
dyspozycje wydawać się mające”130.
Pod koniec września Komitet Budowy skarżył się też na Ankiewicza, że podjął się zakupu w Warszawie żelaznych belek, a nie zrobił tego, przez co opóźniło
się murowanie „rotundy fasady tylnej”, a skutkiem czego „mularze krajowi, którzy byliby w tym tygodniu [...] mury ukończyli, musieli być rozpuszczeni...”131.
Kolejne kłopoty, odnotowane w pierwszych dniach października 1860 r., dotyczyły dachów nad bocznymi pawilonami gmachu. Konduktor Zawadzki zauważył, że zostały one błędnie wykonane. Błąd polegał na tym, że wzniesiono je
jako wyższe o 3 stopy niż było to ujęte projektem. W efekcie boczne połacie ich
dachów nie były równoległe do krawędzi dachu nad środkową częścią gmachu.
Ankiewicz, zawiadomiony przez Zawadzkiego o zaistniałym problemie, zażądał rozebrania wadliwych dachów, a następnie ich „poprawy na koszt winnego”.
„Błąd, o którym mowa...” – zwracał się z tą sprawą do Komitetu Budowy – „...
zbyt wielkiej jest wagi, aby mógł być przepuszczonym bez poprawy [...] oszpeca
cały gmach pod względem powierzchowności...”132.
O atmosferze nerwowości, towarzyszącej jesienią 1860 r. pracom przy gmachu RGL, świadczy forma ponagleń wydawanych wówczas przez Komitet Budowy. „Komitet wzywa pana...” – czytamy w liście zaadresowanym do A. Braumana – „...aby natychmiast dostarczył potrzebne do sklepień piwnicznych buksztele
[...] w przeciwnym bowiem razie, zrobienie tychże zarządzone będzie przez Komitet na jego rachunek, chociażby po cenach najdroższych...”133. Przyczyną tej
nerwowości był zbliżający się dzień końca pobytu murarzy rosyjskich w Lublinie
i konieczność zakończenia przed nim wszystkich prac murarskich134.
Osobą najczęściej ponaglaną i krytykowaną przez Komitet Budowy był oczywiście „entreprener” największej części prac, czyli A. Brauman. Pod koniec października 1860 r. żądano od niego dokończenia plantowania terenu, zwłaszcza od
Ibid.
Ibid., k. 171. Być może, że niedługo potem Wierzbicki opuścił budowę. Nie ma w tej sprawie
żadnego poświadczenia źródłowego, ale zarazem jego nazwisko nie pojawia się już w późniejszych
dokumentach.
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strony wybrukowanej już wówczas ul. Św. Józefa, a także przyspieszenia robót
ciesielskich i blacharskich135. Brauman nie ze wszystkimi zarzutami się zgadzał.
Uważał np., że usunięcie pryzm ziemi leżącej obok budującego się gmachu nie
należy do zakresu jego obowiązków. Według niego ziemia ta znalazła się tam
w efekcie robót przy brukowaniu ulicy Św. Józefa, a nie prac przy budowie gmachu136. Z kolei niedotrzymanie terminów przy pracach ciesielskich i blacharskich
usprawiedliwiał tym, że „opóźniła się robota mularska” i to ona nie pozwoliła mu
wykonać dachów we właściwym czasie , a więc przed 1-ym października „jak się
to zwykle praktykuje przy wszystkich Fabrykach Rządowych”137.
Mimo tych i innych kłopotów w listopadzie 1860 r. gmach nakrywał już dach
pobity żelazną blachą. Budynek ubezpieczono wtedy od pożaru na sumę 14.290
rubli i zabezpieczono na okres zimy138. Kolejne prace miały być podjęte z wiosną
1861 roku.

Trzeci etap budowy – prace wykończeniowe (styczeń 1861 – lipiec 1862)
Pod koniec stycznia 1861 r. woda z topniejących śniegów dostała się od strony ul. Św. Józefa do suteren i zalała je na jedną stopę, a potem wsiąkła w fundamenty139. Dostrzeżono również, że cieśle pracujący wewnątrz gmachu palą fajki
i cygara, co groziło pożarem140. W tej ostatniej sprawie Komitet Budowy zwrócił
się do Magistratu z prośbą o wydelegowanie na plac budowy policjanta. Oczekiwano, że zabroni on rzemieślnikom „takich praktyk” i to „pod karą policyjną”141.
W tym samym czasie polecono Braumanowi zamontowanie rynien, mających
ochronić mury budynku przed wodą z topniejącego na dachach śniegu142. Proszono go również o usunięcie złej jakości desek („bielastych, zsiniałych i bardzo
mokrych”), które dostarczył na podłogi i zastąpienie ich dobrymi143.
W sprawie rynien szybko wypowiedzieli się zatrudnieni przez Braumana majstrowie blacharscy, sześćdziesięcioletni Herszek Wajsblech oraz trzydziestosześcioletni Szloma Gewertz, którzy oświadczyli, że nie założyli ich, gdyż kierowali
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się poleceniem budowniczego Ankiewicza144. Na prośbę Komitetu Budowy również Ankiewicz złożył po pewnym czasie wyjaśnienie w tej sprawie. Podkreślił
w nim, że opóźnienie robót murarskich w 1860 r. (z powodu braku wystarczającej ilości murarzy oraz tego, że trzeba było „upatrywać dni cieplejszych dla
wykonania gzymsów, kominów i sklepień”), a także konieczność poprawienia
więźby dachowej nad „bocznymi pawilonami”, tak bardzo opóźniły prace przy
dachach, że „rynien i rur spustowych nie dało się już założyć...”145. A o tym, że
sprawa rynien długo nie mogła znaleźć zakończenia świadczy pismo z końcowych dni maja: „Z powodu, że ciągłe nalegania o pośpiech w robotach blacharskich, nie mają pożądanego skutku, przeto Komitet ma honor prosić Magistrat,
aby zarządził wstawienie egzekucji z 2-ch żołnierzy panu Adolfowi Brauman,
a to za opieszałość blacharzy w założeniu rynien i zafelcowania dachu na 2-iej
części gmachu RG”146.
Okres zimy 1860/1861 był wykorzystywany przez Ankiewicza i Komitet Budowy do planowania dalszych prac. Już wcześniej (w listopadzie 1860 r.) spisano z Braumanem kontrakt na „robotę mularską” obejmującą „wszelkie wyprawy
gładkie i ozdobne [...] roboty przy piecach, gzymsach, schodach [...] należących
do wypraw trzcinowych fasetach” itd.147 Zobowiązano go również do pomalowania „kolorem kamiennym, urobionym w mleku wapiennym z wapna czystej
białości, całego gmachu, aż od ziemi po okapy, nie wyłączając kominów za sumę
ogólną rs 200”148. Prace te miały być rozpoczęte wiosną, a ukończone nie później
jak 1 października 1861 roku149.
Przygotowywano też inne zadania. 30 III/11 IV 1861 r., o godz. 16.00, w Biurze Technicznym Inżyniera Gubernialnego przeprowadzono „głośną, in minus licytację na roboty szklarskie” (na sumę 538 rb 50 kop.). Poza tym nawiązano kontakt z Antonim Karaśkiewiczem, majstrem sztukatorskim, zamieszkałym w Warszawie pod nr 668. Miał on podczas zimy przygotować modele, według których
przysłani przez niego w pierwszych dniach wiosny czeladnicy mieli odlać sztukaterie do ozdoby gmachu. Założono, że wszystkie prace sztukateryjne (wycenione
na 890 rubli) zostaną ukończone do 1/13 IX 1861150. W marcu 1861 r. Komitet
Budowy, korzystając z pośrednictwa Ankiewicza, polecił innemu warszawskiemu rzemieślnikowi – panu Minter – wykonanie „herbu Królestwa” i „ubranie
144
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wazonami attyki”151. Miesiąc później Ankiewicz doniósł Komitetowi Budowy, że
Minter „wziął wykonanie herbu łącznie z dostawą i osadzeniem, ubranie wazonami [...] wazony i inne ornamenty już w połowie są wykonane z żelaza lanego
w fabryce machin na Solcu, która jako Rządowa przedmioty te wykona za cenę
produkcyjną...”152. Przy okazji „Budowniczy Kierujący” wyliczył „jak dalece roboty na rok bieżący są uporządkowane”153. Zapewnił, że „odlewy żelazne, jako
to: pięć belek, ozdoby do kolumn frontowych, cztery wazony, wielki arabesk
obok herbu państwa, i sam herb – w części rysunkowej są skończone, a wykonane o tyle, że za dni 10 najdalej do Lublina zostaną wysłane [...] gzymsy i roboty
mularskie są narysowane w naturalnej wielkości [...] roboty sztukatorskie zostały
odrysowane w naturalnej wielkości i odmodelowane [...] Modele p. Karaszkiewicz już przesłał do Lublina, a niedługo przyśle ludzi i materiały...”154. Na koniec
Ankiewicz dodał, że jeszcze w lutym udzielił wskazówek „co do schodów” stolarzowi przysłanemu przez Braumana.
W burzliwym kwietniu 1861 roku – kilka dni po tym, jak wojsko strzelało
do tłumu zgromadzonego na placu Zamkowym w Warszawie – Ankiewicz pisał
do Komitetu Budowy: „Obawa pozostawienia domu bez opieki w tak niepewnym czasie i szczera chęć wykończenia czterech anszlagów i licznych rysunków,
które chciałbym do Lublina ze sobą zabrać, a które spóźnione skutkiem tego, że
tu od miesiąca nikt nie ma głowy do pracy, wstrzymuje mnie do wyjazdu w tej
chwili...”155.
W maju 1861 r. Komitet Budowy rozwiązał umowę z Kwirynem Labe, majstrem zduńskim z Lublina, gdyż nie wywiązał się on z kontraktu na dostarczenie
kafli i wymurowania pieców w gmachu Rządu Gubernialnego156. Dwa miesiące
później Komitet Budowy dysponował już deklaracjami trzech „reputowanych fabryk warszawskich” – firm zduńskich: Leopolda Dietriecha (z ul. Wilczej, dom
nr 1689), Jana Melde (właściciela „fabryki pieców” przy ul. Czerniakowskiej,
dom nr 2924) oraz Augusta Wolffa (dom nr 3108)157. Po rozpatrzeniu ofert zdecydowano o zatrudnieniu Jana Melde, który zobowiązał się do rozpoczęcia robót
w sierpniu i zakończenia ich w październiku 1861 roku158.
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20 lipca 1861 r. Adolf Brauman złożył zawiadomienie o zakończeniu prac
tynkarskich i układaniu podłóg, a także o potrzebie wyznaczenie dodatkowego
funduszu na powtórne osadzenie cesarskiego orła i ozdób na attyce, które „zła
wola zniszczyła”159.
Kolejny etap budowy wiązał się z robotami szklarskimi i malarskimi. Pierwsze z nich poprowadził Chil Zyserman, „handlujący w Lublinie”160. Na drugie
miała być dopiero rozpisana licytacja. Zanim do niej doszło, w lipcu 1861 roku,
Ankiewicz przysłał pocztą dwie niedużego formatu tekturki z wzorami „kolorów
kamiennych”, jakie miały być użyte przy malowaniu gmachu od zewnątrz161. Jeden z tych kolorów – „jasny, wapienny” – przeznaczony był dla tynków, drugi
– „ciemny, olejny” – miał być zastosowany przy malowaniu zewnętrznej strony
ram okiennych, drzwi i rynien162. Dziś kolory z tekturek określilibyśmy jako beż
i brąz.
Licytacja na pomalowanie budynków ogłaszana była dwukrotnie i nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Do pierwszej przystąpili jedynie Motel i Icek
Rubinsteinowie – malarze z Lublina163. Nie znamy uczestników drugiej licytacji. Wiadomo natomiast, że tak za pierwszym, jak za drugim razem „zgłaszający
się pretendenci po odczytaniu warunków oświadczali, że dla niskich cen robót
podjąć się nie mogą”164. Dlatego Komitet Budowy zdecydował się na szukanie
malarzy w Warszawie. Poproszono o to Ankiewicza. Już po kilku dniach zawiadomił on Komitet Budowy, że chociaż o tej porze roku – gdy jest nawał pracy
malarskiej – trudno jest znaleźć fachowców tej branży, to szczęśliwie udało mu
się to165. Wyszukani przez niego malarze zaakceptowali proponowane im ceny
(„za materiał i robotę”), ale zażądali zatrudnienie aż 6 osób oraz dodatkowo wypłaceniu każdej z nich po 10 rubli za przyjazd z Warszawy do Lublina. Komitet
Budowy zgodził się z tymi prośbami.
Prace wykończeniowe objęły również układanie trotuarów wokół gmachu
Rządu Gubernialnego. Chęć ich wykonania deklarowali Tobiasz Korngold i Majer Lichtenfeld, a także Brykman. Pierwsi legitymowali się wykonaniem trotuarów przed Biurem Naczelnika Powiatu, szpitalem św. Józefa oraz na ul. Ru-
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skiej166. Z kolei Brykman informował, że ma duży zapas kamieni i dlatego gotów
jest wykonywać trotuary za sumę o 1 % mniejszą niż ujmował to kosztorys167.
Pierwsze projekty gmachu zakładały, że architektonicznym akcentem jego
fasady będzie balkon z ozdobną, kamienną balustradą. Miał się on opierać na
dwóch kolumnach flankujących główne wejście do budynku. W sierpniu 1861 r.
Ankiewicz kierując się przekonaniem, że „robota balkonu [...] jest bardzo trudna i niepodobna, by kamieniarze lubelscy wykonać ją zdołali”, zdecydował się
zastąpić go „ustawieniem na gzymsowaniu ozdoby rzeźbiarskiej, kamiennej
z herbem guberni”. Pomysł ten umotywował opinią, że balkon „nie zdobi tyle,
ile przysparza trudności i kosztów”, a także tym, że proponowana „ozdoba rzeźbiarska [...] lepiej ubierze front gmachu, będzie tańszą, w Warszawie może być
wykonaną i jako lżejsza łatwiej do Lublina przywiezioną”168. Komitet Budowy
zaakceptował pomysł Ankiewicza, prosząc go przy tym, by wykonał projekt „antyflisu kamiennego mającego się osadzić nad kolumnami przy głównym wejściu”169. W czerwcu 1862 r. „antyflis” wykonany za 50 rubli przez Jana Mantzel,
znanego warszawskiego kamieniarza trafił do Lublina170.
W listopadzie 1861 r. zakończyły się wszelkie prace budowlane przy gmachu171. Od tej pory można było zająć się dekoracją jego wnętrz i wyposażaniem
ich w niezbędne sprzęty.

Etap czwarty – prace wyposażeniowe i dekoracyjne
(wiosna 1862 – lipiec 1862)
W grudniu 1861 r. Komitet Budowy zwrócił się do KRSW z prośbą o dodatkowy fundusz w wysokości ponad 16 tysięcy rubli, potrzebny do sfinansowania
urządzenia archiwów, wybudowania galerii komunikacyjnej pomiędzy oboma
gmachami RGL, budowy „oparkanionego dziedzińca z kloaką i śmietnikiem”
oraz na kilka jeszcze pomniejszych prac172. 26 III/7 IV 1862 r. Komisja Rządowa „z uwagi na zalecaną przez Władzę Wyższą oszczędność w szafowaniu
funduszami Skarbu” przyznała jedynie trochę ponad połowę oczekiwanej kwoty,
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polecając przy tym, by „do czasu późniejszego odłożyć” niektóre prace, w tym
budowę „Galeryi komunikacyjnej”173.
W kwietniu 1862 r. Brauman wygrał licytację na pomalowanie wewnętrznych
pomieszczeń gmachu oraz urządzenie archiwów (ustawienie starych i nowych
szaf oraz wykonanie drewnianej galerii)174. Jego zadaniem miało być pomalowanie 61 pokoi farbą klejową (w archiwum na pierwszym i drugim piętrze koloru
zielonego), a także pobielenie korytarzy, klatek schodowych oraz 16 izb w suterenach175. W czerwcu 1862 r. konduktor Zawadzki sporządził projekty i kosztorys
urządzenia „dziedzińczyka” z murowanymi kloakami, pisuarami i śmietnikiem176.
Ustalono, że zabudową „dziedzińczyka” będzie zajmował się Brauman177.
Według przyjętego harmonogramu 1 lipca 1862 r. budynek miał być przekazany do użytku władz178. Termin ten uległ kilkunastodniowemu opóźnieniu.
Wydaje się, że ostatnią osobą, zatrudnioną w gmachu RGL przed uroczystym
oddaniem go do użytku władz, była Agata Sadowska. 11/23 lipca 1862 r. wymyła
ona wszystkie podłogi w gmachu, za co otrzymała 30 rubli wynagrodzenia179. Od
końca lipca 1862 r. gmach oznaczony wówczas adresem Krakowskie Przedmieście 148 był już miejscem pracy dla gubernialnych urzędników.

Etap piąty – rozliczenie kosztów budowy (lipiec 1862 – 1863/1864)
Przekazanie budynku władzom gubernialnym nie zakończyło prac Komitetu
Budowy. 11/23 X 1862 r., o godz. 16.00, jego członkowie zgromadzili się w biurze technicznym, ulokowanym w nowo wybudowanym gmachu, by podpisać protokoły rewizyjno-odbiorcze. Następnie przez kilkanaście jeszcze miesięcy, gdyż
aż do 24 XII 1863/5 I 1864 roku, sporządzano „Rachunek ogólny z przychodów
i wydatków funduszu na budowę 2-ej części gmachu RGL”180. Dziś ten czternastostronicowy, niezwykle skrupulatnie sporządzony kosztorys, przybliża szczegóły prowadzonych przy budowie prac, ich koszty oraz nazwiska wykonujących
je osób. Po podliczeniu wszystkich wydatków (ujętych 123 punktami kosztorysu)
Ibid., k. 155.
W licytacji brał udział Brauman, Korngold i Ehrlich. O zwycięstwie Braumana zadecydowało to, że zadeklarował wykonanie wszystkich prac za kwotę niższą o 1% niż zakładał to kosztorys. Vide: ibid., k.198.
175
Ibid., k. 182, 184.
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Ibid., k. 156.
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Ibid., k. 172, 209.
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Ibid., k.163.
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Ibid., k. 14.
Ibid., k. 3-17.
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okazało się, że budowa pochłonęła 61.949 rubli i 87 ¾ kopiejki. Przewyższała
więc o niemalże 17,5 tysiąca rubli sumę określoną kosztorysem z 1859 roku.
Z pewnością do osób najbardziej zadowolonych z prac przy „drugim gmachu
Rządu Gubernialnego Lubelskiego” należał Julian Ankiewicz, który za „kierunek” jego budową otrzymywał po 100 rubli miesięcznie, co łącznie pozwoliło
mu zarobić 2.900 rubli181. Był to niemały dodatek do równocześnie pobieranych
pensji w Magistracie Warszawy, gdzie architekt był zatrudniony jako jego etatowy budowniczy. Podczas pobytów w Lublinie Ankiewicz zajmował obszerne
i starannie urządzone pokoje gościnne w Gimnazjum Gubernialnym – gmachu,
który świetnie znał, gdyż nieco wcześniej nadzorował jego budowę. Do Lublina
architekt przyjeżdżał po otrzymaniu pisemnego wezwania wystawionego przez
Komitet Budowy182. Oficjalne pisma były mu potrzebne, bowiem na ich podstawie Magistrat miasta Warszawy udzielał mu pozwoleń na kilkudniowe wyjazdy
do Lublina. „Kierujący Budową” otrzymał pełny zwrot wszystkich kosztów podróży z Warszawy do Lublina i z powrotem. Łącznie było to ponad 200 rubli.
Suma ta pokrywała koszty wynajęcia dorożek, wniesienia opłat za „wagon majster w Warszawie”, za „mostowe na Wieprzu”, a także za „rogatkowe w Warszawie”183.
Honoraria konduktorów były niższe, ale też nie małe. Otrzymywali oni po
45 rubli miesięcznie. Mieli też prawo do zwrotów pieniędzy za koszty podróży
oraz do mieszkania w gościnnych pokojach gimnazjum gubernialnego. Wierzbicki zarobił przy budowie gmachu RGL nieco ponad 700 rubli. Jan Zawadzki
oprócz wynagrodzenia za „dozór techniczny” otrzymywał też pieniądze za inne
czynności, np. za oszacowanie wartości gmachu potrzebne do jego ubezpieczenia
od ognia. Łącznie zarobił ponad 1100 rubli.
Wśród tych, którzy osiągnęli niewątpliwe korzyści z angażowania się w budowę gmachu RGL był oczywiście warszawski przedsiębiorca Adolf Brauman.
Jego nazwisko pojawia się najczęściej w „Rachunku ogólnym...”. Jest on tam
wymieniany jako dostawca większości materiałów potrzebnych do budowy (cegły, wapna, drewna, wody...) i „entreprener” wielu robót. Brauman związany był
z gmachem RGL od pierwszych do ostatnich dni jego budowy. W 1859 r. ogrodził plac budowy i postawił na nim kloakę dla robotników, dostarczył drewno
„do wyznaczenia figury budowli” i poprowadził prace ziemne. W 1860 r. sprowadził murarzy rosyjskich i urządził im mieszkanie. W tym samym roku zbudował rynnę do dostarczania wody ze studni miejskiej, zajmował się lasowaniem

Honorarium te otrzymywał od stycznia 1860 do maja 1862 r.
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1748, k.108.
183
APL, RGL (1837-1866), Adm. 1749, k. 226.
181
182
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wapna, dostawą narzędzi murarskich, robotami ciesielskimi i dekarskimi. Był
„entreprenerem” robót malarskich, blacharskich, brukarskich i wielu innych. Na
koniec angażował się w urządzanie archiwów gubernialnych oraz budowę kloak
i drewutni obok gmachów gubernialnych. Kilka rachunków wystawionych na nazwisko Balbiny Brauman, która zajmowała się dostawą „cementu angielskiego”
oraz reperacją i zamontowaniem „antyflisu kamiennego”, może świadczyć o tym,
że przedsiębiorca „dawał zarobić” także członkom swej familii. Ale może to wynikać również z tego, że przyjmował za dużo zleceń i nie mogąc się z nich wywiązać, zmuszony był do korzystania z pomocy innych osób. Był wśród nich np.
Tadeusz Wieniawski, określany w „Rachunku ogólnym...” jako „cessjonarjusz
Adolfa Braumana”. Nie wszystkie, jak pamiętamy, kontakty Braumana z Komitetem Budowy należały do pozytywnych. Wydaje się, że konflikty powodował
sam Brauman. Z pewnością uraziło go to, że Komitet Budowy nie powierzył mu
prowadzenia prac murarskich.
Z pewnością do zadowolonych należał Wincenty Grabowski, który spore
sumy pobierał nie tylko za kierowanie robotami murarskimi, ale również za dostawę narzędzi potrzebnych do tych prac. Wiemy, że nie omijał również innych
możliwości zarobienia pieniędzy. Jeden z dokumentów dotyczących budowy
gmachu RGL wspomina, że w 1861 r. – „w czasie dni świątecznych obrządku
łacińskiego” – prowadził jakieś prace budowlane w młynie parowym w Lublinie,
używając do tego znanych nam murarzy rosyjskich184.
Powyżej wymieniliśmy już wiele nazwisk osób zaangażowanych w budowę
gmachu Rządu Gubernialnego. Nie są to jednak wszystkie, jakie znamy. Komitet Budowy prowadził bardzo sumiennie dokumentację finansową budowy i to
ona właśnie pozwala dorzucić do znanych nam nazwisk jeszcze kilkanaście. I tak
wiemy, że Moszek Szyfmam dostarczył smołę „do omaszczenia belek i futryn
drzwiowych i okiennych”. Herszek Liwerant, Ejzyk Cyterman oraz Lejzor Togetgarin byli dostawcami „cementu krajowego”. Władysław Goebel zajmował
się „osadzeniem herbu Królestwa na attyku nowego gmachu”, a Leszczyński
„robotą kamieniarską” przy gmachu. Herszek Bursztyn dostarczył drzwiczki
do zamykania „kanałów dymowych i szybrów do kominków szafiastych”, a Jan
Szelągowski zajmował się czyszczeniem „luftów”. Placu budowy strzegli stróże
Wojciech Dulski i Wasil Łochin, a Ignacy Hirschfold zajmował się zabezpieczaniem budowli na czas zimy 1860/1861. Materiały piśmienne i rysunkowe potrzebne do pracy Ankiewicza i dozoru technicznego dostarczali kupcy: Arnhold
z Warszawy oraz Hersz Ber Margules (lub Margulies). Ponadto przy budowie
184
Ibid., k. 4. Znajduje się tam informacja, o tym, że 16 maja 1861 r. Grabowski za „użycie”
murarzy rosyjskich do prac w młynie zapłacił Komitetowi Budowy 91 rubli i 50 kop.
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zatrudniani byli niewymienieni z nazwisk robotnicy „użyci do noszenia cegły
i wapna, do grucowania i do pompowania wody”, a także furmani, którzy wozili
wodę w beczkach.
W okresie międzywojennym gmach dawnego Rządu Gubernialnego zajmowały agendy Urzędu Wojewódzkiego, w czasie II wojny światowej – niemieckie
władze wojskowe, a od lat powojennych – UMCS, który przeznaczył go najpierw
na swój Rektorat, a następnie na Instytut Psychologii.
*
Dawny budynek Rządu Gubernialnego Lubelskiego zajmuje wąską i wydłużoną parcelę w północnej części Placu Litewskiego, w jego narożniku pomiędzy
ulicami 3 Maja i Radziwiłłowską. Jest wolno stojącym gmachem, skierowanym
frontem na południe – ku placowi Litewskiemu oraz Krakowskiemu Przedmieściu. Od wschodu sąsiaduje z Pałacem Poradziwiłłowskim, od którego oddziela
go jedynie niewielki zieleniec. Od północy wąska ulica Radziwiłłowska (dawniejsza ul. Świętego Józefa) odgradza go od szpitala dermatologicznego również o dziewiętnastowiecznej metryce. Jest monumentalnym, eklektycznym
gmachem o pseudoklasycystycznym charakterze. Wymurowany z cegły ceramicznej, ma obustronnie tynkowane elewacje i dachy pobite blachą. Ma plan
prostokąta wzbogaconego od tyłu krótkimi skrzydłami bocznymi oraz półkolistym ryzalitem, mieszczącym klatkę schodową. Jego bryłę tworzą trzy części
– trójkondygnacyjny korpus oraz flankujące go dwukondygnacyjne skrzydła.
Część środkową osłania dach czterospadowy, a boczne – trójpołaciowe. Całość
jest podpiwniczona i zaopatrzona w sutereny. Wewnątrz pomieszczenia mają
płaskie stropy. Jedynie w środkowej części korytarza parteru oraz w części pomieszczeń piwnic i suteren występują sklepienia kolebkowe. Schody gmachu są
trójbiegowe, symetryczne, murowane z cegły, ale z drewnianymi trepami. Elewacja frontowa jest symetryczna, siedemnastoosiowa z kolumnowym portalem
na osi. Portal, flankowany dwoma jońskimi kolumnami, zwieńczony jest antytetycznie ustawionymi spływami roślinnymi, pomiędzy którymi umieszczono
czteropolowy kartusz z Orłem Polskim, litewską Pogonią, herbem województwa
lubelskiego oraz ziemi chełmskiej, a poniżej napis „UNIWERSYTET MARII
CURIE SKŁODOWSKIEJ”. Parter jest boniowany i zwieńczony słabo wyładowanym gzymsem kordonowym. Drugą i trzecią kondygnację wieńczy gzyms
koronujący podcięty fryzem konsolkowym, poniżej którego umieszczono sznur
wolich oczek. W elewacji pierwszego piętra zastosowano artykulację pilastrami
jońskimi, w drugim piętrze – korynckimi. Otwory okienne parteru zaakcentowano jedynie pseudozwornikami wyrobionymi w tynku. Okna w drugiej kondygna-
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cji ujęto jońskimi pilastrami na postumentach, wspierających belkowanie. Nad
oknami umieszczono trójkątne szczyty. Skrajne okna korpusu oraz skrzydeł są
półkoliście zamknięte, ujęte opaskami, a także wykrojem a la serliana. Nad oknami trzeciej kondygnacji występują wyładowane gzymsy nadokienne. Elewację
wieńczy odcinek muru attykowego z napisem „NAUKA W SŁUŻBIE LUDU”
(w okresie zaborów: „LUBLINSKOJE GUBIERNSKOJE PRAWLIENIJE”).
Elewacja wschodnia jest symetryczna, pięcioosiowa, z drzwiami na osi. Dwie
skrajne osie zarówno na parterze, jak i na piętrze, wyznaczone są poprzez blendy
okienne. Artykulacja kondygnacji jest analogiczna jak w fasadzie. Elewacja zachodnia jest również pięcioosiowa, symetryczna z lekko zryzalitowaną skrajną,
południową osią. Dwa otwory okienne na piętrze i jeden na parterze zastąpiono
blendami. Dekoracja tej elewacji powtarza kompozycję z fasady. Elewacja północna jest symetryczna, siedemnastoosiowa, z półkolistą klatką schodową na osi,
doświetloną trzema osiami otworów okiennych, ujętych po bokach wysuniętymi
z lica muru krótkimi trójosiowymi skrzydłami. Korpus główny jest ośmioosiowy
z zejściem do suteren na skrajnej zachodniej osi. Podziały i dekoracja tej elewacji są analogiczne jak w fasadzie. Wnętrza gmachu mają układ trójtraktowy
z korytarzami na środkowej, wzdłużnej osi budynku. Główne wejście od strony
pl. Litewskiego prowadzi do hallu, w którego głębi umieszczono trójbiegowe
schody prowadzące na piętra. W hallu zwraca uwagę wiatrołap z płycinowymi,
częściowo przeszklonymi drzwiami o promienistym nadświetlu, a także lastrykowa posadzka o różnokolorowej dekoracji. W budynku zachowała się licznie
dawna stolarka okienna i drzwiowa. W sali konferencyjnej na I piętrze występują
dwa kaflowe piece z ozdobnymi zwieńczeniami, a w jednym z pomieszczeń sutereny stary kominek. Kubatura budynku wynosi blisko 17 tyś. m³, a powierzchnia
użytkowa – 2379 m².
Gmach był kilkakrotnie remontowany, np. w 1949 i 1970 r. odnawiano jego
elewacje zewnętrzne, a w latach 1994 i 1995 – pomieszczenia piwniczne. Przeprowadzone prace były jednak powierzchowne, a zaniedbywanie gruntowniejszych remontów doprowadziło zabytek do złego stanu zachowania. Obecnie wymaga on kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich.
*
Przedstawiona powyżej historia ukazuje typowy dla XIX wieku proces inwestycyjny związany z budową gmachu publicznego o ważnym znaczeniu. Zaprezentowane fakty świadczą przede wszystkim o trosce jaką przywiązywano do
tego, by „2-ga część Gmachu Rządu Gubernialnego” była nie tylko trwała, ale
i posiadała najwyższe walory możliwe wówczas do osiągnięcia w tego rodzaju
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obiektach. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie sił społecznych – specjalnego
komitetu powołanego do nadzorowania inwestycji, którego zaangażowaniu prace
budowlane zawdzięczały odpowiednie tempo, a gmach wysoką jakość. Należy
dostrzec także słabość ówczesnego lubelskiego środowiska budowlanego. Miejscowi rzemieślnicy w niewielkim stopniu byli wykorzystywani przy realizacji
inwestycji, a potrzebne do niej materiały w przeważającej części sprowadzano
z zewnątrz185.
Niewątpliwie dobrze się stało, że nowy gmach RGL dostosowano do architektury, skali, a przede wszystkim linii zabudowy sąsiadującego z nim dawnego
pałacu Komisji Województwa Lubelskiego. Dzięki temu ukształtowała się nie
tylko w pełni efektowna, ale także zgrana ze sobą, architektoniczna zabudowa
północnej części placu Litewskiego. W przyszłości forma i skala obu gmachów
wpłynie na charakter oprawy całego placu Litewskiego, będącego do dziś najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem Lublina186.

SUMMARY
The Congress Kingdom started the practice of housing the organs of territorial state
administration in representative buildings. In Lublin, the major offices of the partitiontime public administration occupied two large structures situated in the northern side of
the Litewski square – the city’s main square. One of them, the so-called Radziwiłł palace
was the seat of the Commission for Lublin Province from 1824, and from 1837 – the
Lublin Provincial [Guberniya] Government. The other was a new building, built in 1859185
Przy odbudowie gmachu KWL w 1829 r. pracowali głównie lubelscy rzemieślnicy. Zaś prezes KWL rekomendował wówczas ich umiejętności przypomnieniem, że: „...w mieście Lublinie tak
znaczne gmachy rządowe jak np. wieża przy katedrze, więzienia, rausz nowy [...] przez biegłych za
klasyczne uznane majstrami miejscowymi, to jest cieślami i mularzami porządnie i według planów,
wykonane zostały...”. Vide: AGAD, KRSW 6513 (tam: KWL do KRSWiP 29 VI 1829). Za: Kurzątkowski, Pałac Komisji Województwa Lubelskiego..., s. 292.
186
Harmonijnie wtopi się w nią hotel „Europa” (arch. L. Szamota 1865-1870), Kasa Przemysłowców Lubelskich (arch. G. Landau 1899-1900) oraz Bank Państwa (arch. W. Sołowiew 19121914). Jednolitość założenia przestrzennego placu Litewskiego zakłóci na przełomie XIX i XX
wieku budowa w jego zachodniej połaci – wzdłuż dzisiejszej ul. 3 Maja – szeregu wysokich, czterokondygnacyjnych, secesyjnych kamienic czynszowych. M. Kurzątkowski (op. cit., s. 298) widział
w tym „rezultat ograniczonego już w tym czasie wpływu władz budowlanych na przedsięwzięcia
podejmowane przez miejscową burżuazję”. Nie należy jednak zapominać, że gdy wznoszono te kamienice o wiele większy dysonans w oprawie placu tworzyła bryła soboru prawosławnego. Sobór
– zbudowany w latach 1873-1876 – wypełniał swą bryłą środek placu Litewskiego aż do rozbiórki
w 1925 r. Wznosząca się na ponad 43 metry jego wieża przytłaczała swą wysokością nie tylko
zabudowę Pl. Litewskiego, ale i całego miasta.
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1862 especially for the Administration and Treasury Department of the Lublin Provincial
Government. Today the two buildings belong to Maria Curie-Skłodowska University in
Lublin, the former housing the Faculty of Political Science (pl. Litewski 3), the latter
– Institute of Psychology (pl. Litewski 5).
The history of the older building has already been scientifically studied. We can only
recall briefly that refurbishment and conversion works carried out in 1823-1824 converted the former magnatial residence into a building suitable for the needs of state offices.
The then seat of the Commission for Lublin Province resembled a Baroque residence but
it survived in this form only until the fire of 6 March, 1829. The subsequent reconstruction carried out in 1829-1830 by a Warsaw architect Henryk Marconi, gave the building
a classicist form, which has been retained with small changes until today. The Commission for Lublin Province’s palace, which was the most representative architectural object
in the area of today’s plac Litewski [square], influenced the form of next structures built
on its sides, including the second building of the Provincial Government.
Preparations for the construction of the second building of the Lublin Provincial Government went on from 1852 but it was not until 1859 that construction work started.
The building was designed by a Warsaw architect Julian Ankiewicz, and the work was
supervised by a specially appointed several-person committee manned by well-known
respectable citizens of Lublin. Many craftsmen representing various crafts were hired for
construction works. Most of them came from outside Lublin, the majority being Warsaw
craftsmen, but there were others as well. Some of them came from very far, e.g. bricklayers, who were brought from as far as Russia. The local craftsmen, however, were employed only to a very small extent. Also the building materials were largely brought from
outside the region. All this shows that the then Lublin building circles were weak. Construction works had several stages (earth work, mason work, finishing work). Construction was essentially completed in 1861, but for the next two years the new building was
equipped, furnished and decorated, and financing of the investment was accounted for.
The presented history shows a typical 19th-century investment process connected with
the construction of a public building of great importance. The presented facts show the
care which was taken so that it would be not only long-lasting but also have the highest
quality attainable then in the buildings of this kind.
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1. Rzut przyziemia dawnego pałacu Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

2. Pałac Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Widok ze starej pocztówki (z ok. 1901 r.).
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3. Dawny pałac Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Widok fasady.
Fot. Irena Nawrot-Trzcińska, 2008 r.

Dawny pałac Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Widok od strony pn.- zach.
Fot. Irena Nawrot-Trzcińska, 2008 r.
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